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Resumo

O tema desta tese de doutoramento incide sobre o caminho de aproximação, diluição e

simbiose entre arte e realidade tangível no século XX.  A emergência do caminho de

aproximação entre arte e realidade foi anterior ao dealbar do século XX, podendo ser

entendido  como  consequência  do  pensamento  racionalista  e  materialista  do  mundo

moderno. Ainda assim, foi ao longo do século XX que o mesmo se desenvolveu de uma

forma totalmente inédita, ou seja, sem o recurso a qualquer tipo de representatividade.

As práticas artísticas que aqui se evocam fazem um manuseamento directo da realidade

tangível a partir de três dimensões essenciais da mesma: a material, a contextual e a

social.  A dimensão material corresponde ao sentido físico e palpável da realidade. A

dimensão contextual ao sentido espacial  e vivencial  da realidade. A dimensão social

corresponde à produção de sentido social e como é o único inteiramente criado pelo ser

humano, corresponde simultaneamente ao modelo de sociedade em que cada sujeito e

cada sociedade acredita. Este é pois também o terreno onde as ideologias e propostas de

transformação social mais se arreigam. Sendo dimensões distintas, na prática elas estão

em constante interacção, pelo que se considerou que a análise particular de apenas uma

delas corresponderia a uma visão parcial da problemática em discussão. Optou-se por

isso por uma estrutura que pudesse integrar as três dimensões,  distinguindo-as,  mas

mantendo sempre a possibilidade de diálogo com as restantes.



Abstract

The theme of this PhD thesis focuses on the path of approach, dilution and symbiosis

between art and tangible reality in the twentieth century. The emergence of this path had

happened before the twentieth century and it can be understood as a consequence of the

rationalist  and  materialist  thinking  of  the  modern  world.  Still,  it  was  during  the

twentieth century that the  approach, dilution and symbiosis between art and tangible

reality  has  developed  a  totally  new  way,  without  the  recourse  to  any  kind  of

representation.  Artistic  practices  that  are  mentioned  here  make  a  direct  handling  of

tangible  reality  from three  essential  dimensions  of  her:  the  material,  contextual  and

social. The material dimension corresponds to the physical and palpable sense of reality.

The contextual dimension corresponds to the spatial and experiential sense of reality.

The social dimension corresponds to the production of social meaning and since it is the

only entirely created by us, also corresponds to the model of society in which every

person and every society believes. Is in this dimension that the ideologies and proposals

for social change grows. Being different dimensions, in practice they are in constant

interaction, therefore it was considered that the particular analysis of only one of them

corresponds to a partial view of the problem under discussion. Because of that, we had

opted for a framework that could integrate the three dimensions, distinguishing them,

but always keeping the possibility of dialogue. 
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INTRODUÇÃO

Pues esta vez, para el artista, se trata de que la creación, como
prioridad, se haga cargo de la realidad antes que trabajar del
lado del simulacro, de la descripción figurativa o de jugar com el
fenómeno de las apariencias. 

Paul Ardenne, Un arte contextuel

O tema desta tese de doutoramento – o caminho de aproximação, diluiçã e simbiose entre arte e

realidade tangível no século XX – foi motivado pela busca de respostas a uma série de questões que

se foram acumulando no decorrer da formação académica anterior. A história do encontro com este

tema  é  assim  uma  história  longa  que  começou  no  momento  em  que  o  interesse  por  arte

contemporânea  conduziu  à  decisão  por  uma  formação  em história  da  arte.  No  decorrer  dessa

formação,  algumas  respostas  foram  encontradas  mas  uma  permaneceu  sempre  por  responder:

durante o século XX existiu  um caminho de aproximação entre  arte  e  realidade  tangível?  Esta

primeira questão, que aparecia recorrentemente de cada vez que me deparava com uma obra, uma

declaração de artista ou um ensaio que pareciam sustentar uma resposta afirmativa, nunca ficava

respondida de forma totalmente satisfatória. Talvez isso se devesse ao facto, reconhece-se agora, de

a associação da arte à realidade ser sempre complexa e existir uma forte renitência em admiti-la,

particularmente  se  se  seguirem determinados  parâmetros  da  filosofia  e  da  estética.  Assumiu-se

então que se faria o mapeamento do relacionamento entre arte e realidade no século XX tendo em

mente essa primeira questão, ou seja, fazendo convergir esse mapeamento com um caminho de

aproximação.

Entenda-se aqui que se assume a noção de 'realidade' a partir de dois aspectos que Paul Watzlawick

define da seguinte forma: 

O primeiro tem a ver com as propriedades puramente físicas e objectivamente discerníveis das
coisas,  e  está  intimamente  ligado  a  uma  percepção  sensorial,  senso  comum  ou  verificação
objectiva, repetível e científica. O segundo aspecto é a atribuição de significado e valor a essas
coisas, e que se baseia na comunicação. (1991, p.127).

Os dois aspectos correspondem a domínios diferentes ainda que tendencialmente se tenda a preterir

o primeiro, objectivo e físico, ao segundo, subjectivo. Significa isto que se existem factos, aspectos

e coisas que consensualmente consideramos reais, não menos real é o significado e o valor que lhes

atribuímos.  Se em determinadas áreas  do conhecimento o domínio objectivo assume um maior

relevo, em outras é o segundo que se destaca. Contudo,  os dois domínios não estão em pólos
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opostos. Estão interligados de forma indissociável, como a própria estética1 ou mais recentemente

os discursos críticos sobre o espaço público2 têm demonstrado. Essa atribuição de significado está

pois  dependente  da  observação  da  realidade,  sendo  a  sua  relação  menos  dicotómica  e  mais

dialéctica.  Essa  é  a  razão para  se  utilizar  o  termo 'realidade  tangível',  procurando desta  forma

reafirmar o sentido de que a realidade é composta por esses dois aspectos e sem um deles nunca

poderia ser tangível, ou seja, nunca poderia ser compreendida.

A emergência do caminho de aproximação entre arte e realidade foi anterior ao dealbar do século

XX, podendo ser entendido como consequência do pensamento racionalista e materialista do mundo

moderno.  Durante  o  século  XIX,  a  compreensão  do  mundo  ocidental  foi  marcada  pelo

conhecimento científico,  um marco da sociedade industrializada e capitalista.  Com ele deu-se a

emergência do pensamento positivista que determinou uma explicação da realidade arredada da

teologia  e  da  metafísica.  Baseado  na  observação  do  concreto,  ele  estabeleceu  uma revisão  da

experiência  sensível  assim como uma revisão  da  importância  da  visualidade  e  da  observação.

Opondo-se a esta objectividade positivista, o surgimento do materialismo histórico-dialéctico de

Marx e  Engels representou uma importante alteração deste pensamento, embora tivesse mantido

uma componente materialista fundamental. O Marxismo considera que o pensamento positivista

ignora  a  mutabilidade  da  sociedade,  insistindo  na  importância  de  se  considerarem  os  seres

objectivos  como  elementos  constitutivos  da  realidade  do  mundo.  Estabeleceu  por  isso  um

pensamento dialéctico centrado na  relação entre  as  partes  materiais  e  imateriais  e  introduziu o

condicionalismo histórico-social. Este pensamento dialéctico eliminava o pensamento determinista

acerca dos destinos do ser humano e rejeitava a criação de uma ciência social neutra, arredada de

julgamentos políticos e valores sociais, como o positivismo propunha. Neste âmbito, a importância

do Marxismo reside no facto de ter defendido que a realidade não tinha sentido por si mesma. Era o

sujeito que lhe dava sentido pelo que muitas das propostas e práticas sobre as quais se reflectirá

descenderão desta teoria marxista de análise e transformação da sociedade. 

A influência deste pensamento filosófico na arte teve consequências que se prolongaram para o

século  XX e  acabaram inclusive,  de  certa  forma,  por  se  'naturalizar'.  Nas  práticas  artísticas,  a

1
Através de interpretações radicadas na dualidade forma/conteúdo, signo, significado e significante, entre outras.

2 Que incluem não apenas  o  espaço  concreto  como o espaço  discursivo.  Precisamente  sobre  o  assunto Rosalyn
Deutsche referiu:

When critics draw an apposition between “real” or “concrete” spaces, which are supposedly constituted
by extradiscursive process, and other spaces that are held to be merely “metaphorical” or “discursive”, they
not only drastically restrict the field of “reality”; they also conceal the politics through which the space of
their own categories is constructed, presupposing that the object of their discourse is a purely objective field
constituted outside any discursive intervention. Unproblematized references to real spaces seal off the spaces
in question from contestation precisely by repressing the fact that spaces are produced.  (Deutsche,  1996,
p.374-375).
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crescente  valorização  dos  processos  produtivos  é  disso  exemplo,  uma  vez  que  determina  uma

atenção a factos e valores observáveis e concretos, ou seja, determina uma atenção ao caminho e

não apenas ao objecto entendido como auto-suficiente.  É um facto que os modos de produção

industrial, o desenvolvimento tecnológico, a serialização, a nova percepção do tempo e do espaço,

entre outros, foram determinantes para as propostas artísticas que se desenvolveram a partir  de

meados do século XIX, projectando-se com todo o vigor durante as primeiras décadas do século

XX. Por  exemplo,  o  ênfase na montagem,  na repetição  compositiva,  na recorrência  a  séries,  a

objectos  ou  a  materiais  serializados,  impressos  e  despersonalizados,  na  importância  da

processualidade ou, com mais evidência na segunda metade do século, na incidência do contexto

em  detrimento  do  objecto  e  na  incidência  da  capacidade  social  de  transformação  do  mundo

demonstram uma aproximação metodológica entre as práticas artísticas deste período e o paradigma

industrial.

A arte sempre manteve um relacionamento próximo com a realidade tangível. Aliás, ela própria é

parte dessa realidade.  Mas se a aproximação da arte à realidade já tinha acontecido em outros

momentos, entre eles o realismo histórico, cumpriu-se no século XX não por uma via indirecta –

dada pela representação pictórica – mas por uma via directa, sem mediação material, contextual ou

social.  Essa  mudança  paradigmática  alterou  simultaneamente  as  abordagens  de  leitura  como a

relação da arte com o mundo tangível, aproximando-os e, em alguns casos, diluindo-os no que toca

a questões de identificação e identidade.

No  século  XX,  essa  aproximação  pautou-se  pelo  rompimento  com  a  tradicional  centralidade

hegemónica  de  disciplinas,  suportes  e  estruturas  ligadas  estritamente  às  artes  plásticas,

particularmente  a  pintura  e  a  escultura.  Essa  ruptura  determinou  uma  dialéctica  directa  e  sem

precedentes entre a realidade tangível e o artista, a obra de arte, os contextos artísticos, políticos,

sociais, etc.. Ao longo desse século, várias propostas em áreas distintas da actividade artística foram

sendo incorporadas num regime das artes que trouxe consigo uma aproximação à realidade tangível

do ponto de vista material, contextual e social.

As três dimensões aqui focadas – a material, a contextual e a social – correspondem a dimensões

fulcrais  do nosso relacionamento com a realidade.  A dimensão material  corresponde ao sentido

físico e palpável da realidade. A dimensão contextual ao sentido espacial e vivencial da realidade. A

dimensão social corresponde à produção de sentido social e como é o único inteiramente criado

pelo ser humano, corresponde simultaneamente ao modelo de sociedade em que cada sujeito e cada

sociedade acredita. Este é pois também o terreno onde as ideologias e propostas de transformação

social mais se arreigam. Sendo dimensões distintas, na prática elas estão em constante interacção,

pelo que se considerou que a análise particular de apenas uma delas corresponderia a uma visão
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parcial da problemática em discussão. Optou-se por isso por uma estrutura que pudesse integrar as

três dimensões, distinguindo-as, mas mantendo sempre a possibilidade de diálogo com as restantes.

No  plano  material  compreendem-se  propostas  objectuais  da  arte  que  exploraram  técnicas,

metodologias e materiais transportados da vivência quotidiana para as obras ou fazendo-os coincidir

com a própria obra. A exploração experimentalista das mesmas operou uma aproximação da obra

com a realidade tangível  que em muitos casos teve a  sua origem na resistência  às  convenções

axiológicas e ontológicas existentes. Noutros casos comportou alterações no prisma discursivo, não

circunscrito  apenas à obra mas em simultâneo ao contexto.  Naturalmente que a apropriação de

materiais ou técnicas do quotidiano para a produção da obra não implicou necessariamente que o

artista  manifestasse um desejo consciente  de abalar  a  concepção de  arte  vigente  nem sequer  a

instituição de arte. Contudo, significou uma alteração comportamental em relação ao fazer artístico,

assumindo o carácter experimental do mesmo e significou em simultâneo uma alteração conceptual

em relação ao entendimento de obra enquanto objecto material que pertence ao mundo tangível. 

O plano contextual compreende essencialmente propostas artísticas processuais que se centraram

em valores sensoriais como a experiência, o efémero, a vivência e o estado de partilha e encontro

como  formas  de  arte.  Compreende  também  propostas  que  se  fazem  acontecer  em  espaços

indiferenciados ou não estritamente relacionados com a arte, como por exemplo, no espaço 'real' do

corpo,  das  relações  emocionais  e  sociais  directas.  Algumas  destas  propostas  mobilizaram-se

ideologicamente e assentaram numa perspectiva critica e de acção política, manifestando um desejo

coincidente  e  inseparável  de  contestação  artística  e  social.  Outras,  não  se  constituindo

manifestamente nesse prisma, podem ser enquadradas na valorização conceptual que tendo ocorrido

em situações pontuais no início do século XX, haveriam de se desenvolver sobretudo a partir da

segunda metade do mesmo.

O plano social compreende também práticas artísticas essencialmente processuais que entendem a

sua  prática  no  âmbito  da  intervenção  política.  São  por  isso  propostas  com  um  elevado

comprometimento  com o  contexto  social  em determinado  espaço  e  tempo  específico.  Aqui,  a

questão desloca-se da prioridade estética para a prioridade social e política, pelo que as questões

que as motivam se afastam do edifício estético tradicional. A sua problematização centra-se num

entendimento da  arte  como ferramenta  essencial  para o projecto de  edificação e  transformação

social.

Os  três  planos,  ainda  que  analisados  separadamente  por  razões  que  se  prendem  com  a

sistematização dos saberes, têm aspectos em comum e em algumas situações cruzam-se no mesmo

projecto, na mesma obra ou no mesmo contexto geográfico e histórico. Ainda assim, é possível

afirmar que o plano material viu a sua origem e desenvolvimento pleno durante a primeira metade
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do século XX e esteve associado inquestionavelmente ao relevo que a inovação formal e plástica

teve para as primeiras vanguardas que nesse aspecto seguiram na esteira do modernismo. O plano

contextual teve o seu período de desenvolvimento pleno na segunda metade do século XX. Embora

existam exemplos precursores, foi durante este período que surgiram as tendências conceptuais e,

mais  importante  ainda,  as  formas  de  expressão  artística  que  se  centram na  especificidade  dos

contextos  e  na  interacção  com o  público.  Estas  assumem precisamente  estes  elementos  como

'matéria' primordial de trabalho, recusando ou subalternizando a criação de 'objectos' e centrando-se

na experiência enquanto conceito da prática artística. Quanto ao plano social, emergiu na primeira

década do século XX, em particular  no período póstumo à Revolução de Outubro de 1917 na

Rússia. A ideologia que motivou estas práticas, assim como as metodologias de aproximação às

pessoas e ao contexto real foram replicadas posteriormente em diversas práticas artísticas. A elas

juntaram-se  novas  metodologias  e  ideologias  que,  ainda  assim,  mantiveram  sempre  um

relacionamento próximo com esse contexto de emergência. 

No fundo, em certa medida e no contexto que esta tese trata, podemos dizer que determinada arte

assumiu a matéria e o contexto espacial,  vivencial  e social  da realidade tangível como factores

determinantes para a produção artística e portanto tem sido empenhada na aproximação à sociedade,

às pessoas, aos produtos e coisas que aí circulam. Nos últimos meses, devido à consolidação de uma

crise  financeira  grave  na  Europa,  tem-se falado bastante  de 'democracia  real',  ou seja,  de uma

democracia prática que assente no poder efectivo e directo do povo. Com as devidas distâncias

metafóricas,  poderíamos  dizer  que  a  arte  aqui  tratada  efectivou  'uma  arte  real',  ou  seja,  sem

mediações,  próxima  da  vida  comum e  aspirando a  um poder  de  actuação  directo  na  realidade

tangível.

Considerou-se que dada a extensão de tendências, obras, propostas e artistas que ao longo do século

XX  estabeleceram  essa  ponte,  seria  imperativa  uma  análise  selectiva  sobre  algumas  técnicas,

processos, metodologias, obras e entendimentos de arte que se considera serem essenciais para a

compreensão desse caminho. Para além disso, do mapeamento teria que fazer parte não apenas a

reconstituição do caminho mas simultaneamente a sua análise crítica, procurando perceber qual a

sua importância e relevo no âmbito geral da produção artística deste período, que incongruências e

falhas o mesmo demonstra e, porque estamos já num outro século, que repercussões e efeitos o

mesmo terá tido para as práticas artísticas actuais e para a compreensão que actualmente podemos

fazer delas. É precisamente essa dinâmica que interessa estudar: que efeitos isso transportou para os

códigos  de  produção  e  entendimento  artístico  e,  em simultâneo,  que  efeitos  isso  produziu  na

realidade  tangível.  A essas  questões  irá  também esta  tese  procurar  responder.  Importa  por  isso

sublinhar  que  esta  investigação  não  pretende  assumir  uma  sistematização  neutra  do  tema  em
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análise. Ela desenha um percurso que é assumidamente perspectivado sob a óptica da autora. Isto

significa que nem sempre as obras, as práticas e as teorias em análise procuraram responder às

mesmas questões. Se em alguns casos a problemática que levantam é coincidente com o que se

analisa,  noutros casos ela  ultrapassa o âmbito do problema em análise.  A sua utilização é pois

selectiva, ou seja, é aqui inserida e discutida apenas nos aspectos que podem ajudar a compreender

e a reforçar a pertinência do pensamento que se defende.

A formação académica em história da arte e teoria da arte influencia o percurso que esta tese toma.

Não  se  partilha  da  ideia  de  que  a  arte  contemporânea  actual  não  faz  parte  do  terreno  de

operacionalidade da história da arte, reservando-se essa matéria de investigação para áreas como a

crítica de arte, a curadoria ou a cultura visual. Também não se partilha da ideia de que a história de

arte se tenha que manter num terreno circunscrito às suas metodologias tradicionais e que tudo o

que saia delas tenha que ser designado no âmbito de propostas de investigação mais recentes, como

as de cultura visual ou estudos culturais. A história de arte define-se pela articulação que mantém

com a historicidade dos factos, ou seja, com a firme convicção na história, na sua existência e na

sua importância para se conhecer e compreender o passado mas também o presente. Ainda assim,

considera-se de extrema importância a adopção de uma postura interdisciplinar que possa articular

diferentes áreas do conhecimento por forma a fazer jus às próprias práticas artísticas que estarão em

estudo e ao próprio tempo histórico onde as mesmas se incluem que, como se sabe, foi de extrema

importância para um entendimento alargado e interdisciplinar dos fazeres e dos saberes. Assim, a

presente tese de doutoramento cumpre os requisitos da área em que está incluída – as ciências da

arte – vocacionando-se para uma perspectiva histórica do tema que não exclui, pelo contrário inclui,

o contributo de diferentes áreas como a história da arte, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a

filosofia, a geografia, os estudos culturais e os estudos políticos e sociais. Assim, pode-se dizer que

se trata de uma tese inserida num território de entendimento expandido da história da arte, uma

exigência da própria contemporaneidade e em particular do tema em discussão.

A pesquisa foi direccionada simultaneamente para duas áreas: a teoria e a prática, sendo que em

tempos  recentes  as  duas  acabam  muitas  vezes  por  se  fundir  no  território  da  prática  artística.

Procura-se que as duas áreas tenham uma presença similar nesta tese, articulando-se mutuamente

com vista ao cumprimento dos objectivos propostos. As questões atrás formuladas foram motivadas

pela observação e estudo constante da prática artística pelo que é a ela que fundamentalmente esta

tese  responde.  Mas  as  áreas  da  teoria  às  quais  se  recorre  fundamentam  essa  mesma  prática,

sistematizam-na, podem em alguns casos tê-la inclusive motivado e por isso considera-se que a sua

presença é igualmente importante.

A estrutura apresentada nesta tese reflecte uma forma inédita de pensar o tema. Do ponto de vista
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teórico e prático, os autores e artistas têm tendência a conduzir a sua análise e investigação para

apenas uma das dimensões, centrando-se ora no plano material,  ora no contextual, ora ainda no

plano social. São opções que têm vantagens e desvantagens. No caso específico desta tese, assumiu-

se  que  a  grande vantagem em fazê-lo  consistiria  na  construção de  um panorama alargado que

responderia  melhor  à  problemática  temática  da  tese  que  diz  respeito  às  três  dimensões,

considerando-as  componentes  igualmente  importantes  da  realidade  tangível  assim  como  da

percepção e compreensão que fazemos dela. Para além disso, a análise centrada em apenas um dos

planos denota com frequência um pensamento de fundamento ontológico sobre arte, procurando-se

a partir dessa análise defender determinado entendimento de arte específico. Não é essa postura a

que aqui se adopta. Considera-se mais importante aferir sobre o contributo que cada um desses

entendimentos de arte deu para o processo de significação das obras e práticas artísticas do que

aferir sobre determinado entendimento de arte em absoluto. Esse facto releva da convicção de que o

lugar das obras e práticas artísticas na investigação sobre arte não é o de servirem de pretexto para

determinada reflexão teórica nem tão pouco o de servirem para ilustrar um ou outro entendimento

teórico de arte. O seu lugar na investigação sobre arte deve ser central. Não obstante, considera-se

também que as obras e práticas artísticas não têm um valor e significado absoluto em si mesmas,

ganhando apenas sentido em relação às suas condições de produção e de recepção, condições essas

sempre históricas e culturais.

Foram por isso várias as abordagens teóricas a que se recorreu. Como se disse, nenhum estudo com

que  se  tenha  contactado aferiu  de  forma  global  sobre  o  caminho  de  aproximação  entre  arte  e

realidade através da análise das três dimensões da realidade tangível. Ainda assim, como o critério

cronológico adoptado foi circunscrito às práticas artísticas ocorridas desde o início do século XX,

foram várias as abordagens que ajudaram no entendimento de cada um dos planos em particular.

Transversais a eles estão as teorias críticas da sociedade feitas em grande medida por filósofos,

antropólogos, sociólogos e historiadores, sendo que as que se mostraram de maior pertinência foram

as de influência marxista.  O materialismo histórico-dialéctico de Karl  Marx e  Friedrich  Engels

como método de compreensão e análise da história e das dinâmicas sociais foi, como disse, uma

influência determinante para o pensamento do século XX. Mas se até aos finais dos anos sessenta

essa influência se traduziu numa compreensão minimamente consensual no seio do pensamento a

partir daí emergiram uma série de correntes e teorias que, advindas do Marxismo, o procuraram

actualizar,  modificar  ou  simplesmente  renegar,  mantendo  contudo  com  ele  uma  relação  de

proximidade. A todas elas se deu espaço nesta tese uma vez que se considerou que determinadas

práticas artísticas estavam imbuídas de determinado pensamento crítico da sociedade. Por exemplo,

na análise  do processo de aproximação e diluição  material  entre  arte  e  realidade  resultaram de
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grande importância os ensaios de Gilles Deleuze, Alain Badiou e Slavoj Žižek. Em relação à análise

da aproximação e diluição contextual entre arte e realidade foram os ensaios de Henri  Lefebvre,

Michel  De Certeau,  Marc  Augé e David  Harvey que se mostraram de maior pertinência.  Já em

relação à aproximação e diluição social entre arte e realidade, os autores que com maior incidência

referiram aspectos de relevo para o tema foram Louis Althusser, Walter Benjamin, Antoni Negri e

Michael Hardt, David Harvey, Chantal Mouffe e Ernest Laclau e Jacques Rancière. 

Outras tendências da teoria crítica da sociedade foram também utilizadas, particularmente para a

análise  de  momentos  históricos  em  particular.  Os  filósofos  do  pós-modernismo  como  Jean

Baudrillard,  Gianni  Vattimo,  Jean-François  Lyotard,  Fredric  Jameson  e  Gilles  Lipovetsky

marcaram o pensamento dos anos setenta e oitenta e foram essenciais para se analisar esse período

no contexto de uma pretensa 'crise' da realidade com repercussões ao nível das práticas artísticas. 

A Escola de Frankfurt foi determinante para se pensar acerca das condições de produção da arte e

sobre as relações da arte com a sociedade. Por exemplo, os ensaios de Walter Benjamin escritos na

década de trinta continuam hoje a ser essenciais no momento de tratar questões como o impacto das

novas tecnologias para o contexto das artes ou o processo de dissolução da autoria. Os filósofos e

teóricos associados ao pós-estruturalismo, em particular Roland Barthes e Michel Foucault, foram

essenciais no momento de analisar a importância que a figura do autor e do artista adquiriam no

decorrer do século XX assim como o foram  os autores e filósofos Hans Robert Jauss e Wolfgang

Iser – ambos pertencentes à Teoria da Recepção – Umberto Eco, Nicolas Bourriaud e Claire Bishop

para a análise dos processos de integração do espectador como agente artístico. 

No que se refere concretamente à teoria crítica da arte e à análise das propostas artísticas, como se

disse,  as abordagens utilizadas centraram-se em cada um dos planos em particular. Assim, para a

aproximação e diluição material  entre  arte  a  realidade foi  importante o pensamento crítico que

Clement Greenberg produziu nos anos sessenta sobre o cubismo. O discurso produzido pelo crítico

foi sobretudo importante quando contraposto com os discursos de época dos próprios artistas e

críticos  como Pablo  Picasso,  George  Braque ou Guillaime  Apollinaire,  assim como com os  de

Harold  Rosenberg que também produziu alguns ensaios  acerca do cubismo e da colagem. Mas

pode-se dizer que a análise dos movimentos das primeiras vanguardas foi marcado pelo estudo de

dois autores com perspectivas muito distintas. Um deles o do já referido Clement  Greenberg e o

outro  é  o de  Peter  Bürger.  Ambos marcaram os  discursos  da  teoria  nos  anos sessenta sobre o

comportamento  que  as  primeiras  vanguardas  teriam adoptado em relação à  instituição  de  arte.

Partindo de entendimentos opostos, o primeiro defendeu que o comportamento destes movimentos

– em particular os do cubismo e da abstracção – se tinha dirigido para a autonomia da arte em

relação à realidade. O segundo defendeu que o comportamento destes movimentos – em particular
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das vanguardas russas,  do dadaísmo e do surrealismo – se dirigiu para um rompimento com a

instituição de arte e reintegração da arte na realidade ou na “práxis da vida”. Considerou-se que esta

oposição traria vantagens para o estudo que se desenvolveu em relação à aproximação material

entre arte e realidade na medida em que ambos, embora de forma distinta, acabam por se referir ao

mesmo caminho de aproximação. Ainda na óptica da aproximação material entre arte e realidade

foram importantes as teorias filosóficas de Arthur C.  Danto, em particular as que se referem ao

objecto descontextualizado, assim como as de Hal  Foster, um dos primeiros autores na área da

crítica da arte a referir a importância da realidade e do Real para as práticas artísticas da segunda

metade do século XX. Já o pensamento de Mario Perniola, que tem incidido sobre a utilização do

Real pela arte contemporânea, foi evocado através da definição de alguns conceitos importantes por

si formulados como os de 'realismo psicótico' e de 'idiotia'.

No que respeita à dimensão de aproximação e diluição contextual entre arte e realidade o estudo de

Paul  Ardenne,  'Un arte contextuel',  foi  particularmente relevante na medida em sistematizou as

práticas  artísticas  realizadas  em  relação  ao  contexto  em  diferentes  perspectivas,  centrando-se

naquelas que ocorreram particularmente a partir dos anos setenta. A este nível, outros autores o já

tinham feito. Os ensaios de Suzanne Lacy e Lucy Lippard representam uma primeira tentativa de

sistematização de práticas artísticas recentes como o eram as contextuais pelo que foram utilizadas

tendo em conta essa perspectivação histórica. O último ensaio de Claire Bishop – 'Artificial Hells:

Participatory Art and the Politics of Spectatorship' – publicado em 2012, foi também uma referência

importante para a análise de aspectos metodológicos como a participação numa perspectiva mais

complexa que a da 'estética relacional' criada por Nicolas Bourriaud. São cada vez mais os centros

de  investigação  universitários  que  actualmente  estudam a  aproximação  contextual  entre  arte  e

realidade. Dos estudos e investigações que em anos recentes foram publicados por esses centros de

investigação destaca-se 'Community Art' (2011), da responsabilidade do grupo de investigação 'Arts

in Society' do Fontys College for Arts nos Países Baixos, essencial para um mapeamento abrangente

da arte de carácter contextual. Sublinham-se nesse volume os textos de Pascal Gielen e de Paul De

Bruyne pela intensidade das problemáticas que levantam em torno das noções de 'comum' ou de

'comunidade'  assim  como  em  torno  de  uma  problematização  estética  e  social  destas  práticas

artísticas,  propondo  por  exemplo  diferentes  tipologias  para  as  identificar.  Outro  centro  de

investigação que tem publicado diferentes ensaios sobre o tema da 'arte pública' encontra-se sediado

em Barcelona. Do centro de investigação 'Polis' da Universidade de Barcelona destacam-se entre

outros os textos de Antoni Remesar. Os textos de artistas como Allan Kaprow, George Brecht, John

Cage,  Internacional Situacionista,  Oda Projesi,  Marta  Traquino, entre outros, revelaram-se neste

âmbito de grande importância por mostrarem uma investigação e pensamento particular sobre o seu
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trabalho  mas  também sobre  as  práticas  artísticas  contextuais  em geral.  Neles,  foi  frequente  o

cruzamento  com o desejo  de  aproximação à  realidade  através  da  experiência  do  vivido  ou da

compreensão das noções de espaço e de lugar.

A aproximação e diluição social entre arte e realidade, assim como a associação simbiótica entre

arte e realidade foram igualmente pensadas articulando o trabalho teórico-prático dos artistas com o

pensamento teórico produzido por diferentes autores. Por se ter centrado a questão em torno da

politização da arte, da arte activista e do activismo artístico foi importante uma perspectiva histórica

para a qual se considerou essencial o já referido ensaio de Peter  Bürger e a compilação de textos

sobre a arte activista da segunda metade do século XX realizado por Nina Felshin. O último ensaio

já referido de Claire  Bishop, assim como outros textos de referência da mesma autora, sobre a

actuação política das práticas artísticas activistas, foram também utilizados em articulação com o

pensamento político representado por Chantal  Mouffe e Ernest  Laclau,  nomeadamente sobre as

noções de antagonismo e agonismo. Por sua vez,  os estudos de Gregory  Sholette referentes ao

colectivismo e à intervenção politica da arte e dos artistas mostrou-se de importante relevo. Sendo

este  um  autor  que  se  posiciona  criticamente  em  relação  ao  pós-marxismo,  tem  feito  uma

investigação  nesta  matéria  recorrendo  a  artistas  e  filósofos,  em  particular  Toni  Negri,  que

contrapõem na actualidade a perspectiva de que os princípios do  marxismo assentes na luta de

classes e numa organização social de base económica estão ultrapassados. Para além disso, tendo

em conta que os colectivos de arte activista criados após os anos oitenta se centram na acção directa

e na auto-organização, este autor tem motivado a investigação e o encontro entre teóricos que se

debruçam sobre  a  importância  estratégica  das  metodologias  e  do  entendimento  de  arte  para  a

actuação das práticas artísticas em discussão. Os artistas que em anos recentes se têm dedicado a

trabalhar através de uma intervenção política directa são,  por regra,  produtores teórico-práticos.

Assim,  os textos que publicam são também uma importante  fonte de reflexão sobre a matéria,

destacando-se nesta tese o trabalho que Marcelo Expósito tem realizado a este nível.  Expósito foi

um dos primeiros artistas a observar a importância que a produção visual e artística tem tido nos

últimos anos na organização, divulgação e acção de diferentes  movimentos sociais. É neles que se

identifica uma associação simbiótica entre arte e realidade pelo que os seus textos sobre a matéria

são fundamentais.

A tese  de  doutoramento  encontra-se  dividida  em  duas  partes.  Estando  as  duas  partes  ligadas

tematicamente,  a  primeira  revela  o  enquadramento  histórico  da  segunda  parte.  Embora  esta

estrutura não reflicta uma linearidade cronológica – uma vez que em cada capítulo se recorre a

tempos e espaços cruzados – existe um percurso que corresponde na primeira parte à emergência da

aproximação entre arte e realidade, tal como se enuncia no título da mesma. Assim, nesta parte são
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analisadas  e  reflectidas  as  práticas  artísticas  que  ocorreram  desde  o  início  do  século  XX  até

sensivelmente  à  década  de setenta.  Como já  se  referiu,  o  mapeamento  foca-se  no percurso  de

aproximação  material,  contextual  e  social  entre  a  prática  artística  e/ou  as  obras  e  a  realidade

tangível. No primeiro capítulo – 'Aproximação material entre arte e realidade: Inserção de técnicas e

materiais  extra-pictóricos  na  realização  da  obra  de  arte'  –  são  abordadas  diferentes  questões

relacionadas com a introdução de técnicas e de materiais nas obras de arte. No sub-capítulo 1.1.

intitulado 'A colagem e a valorização do heteróclito para a produção artística', introduzem-se as

questões que dizem respeito à colagem como procedimento novo no contexto das artes plásticas,

entre as quais a fragmentação da imagem, a significação material e cultural dos materiais. No sub-

capítulo 1.2. intitulado 'Da abertura matérica, da experiência do sensível, da matéria como sujeito'

são abordadas  as intenções  e os efeitos  que a introdução de determinados materiais  e  objectos

tiveram em diferentes movimentos de vanguarda do século XX como o cubismo, o futurismo, o

informalismo e a  arte povera.  No sub-capítulo 1.3. intitulado 'Descontextualização do objecto' é

analisada  a  problemática  inerente  ao  ready-made  e  à  significação  que  a  questão  da

descontextualização do objecto teve para diferentes movimentos de vanguarda e artistas posteriores

à actividade de Marcel Duchamp, destacando-se o Nouveau Réalisme. Por último, no sub-capítulo

1.4.  intitulado 'Ressemantização do objecto' analisa-se o enquadramento e destaque que o dadaísmo

e o surrealismo deram ao objecto no contexto da produção artística assim como a transposição da

noção de material para a de objecto. A questão da ressemantização do objecto foi tratada por estes

movimentos de vanguarda assim como o foi mais tarde por diferentes artistas, sendo que se destaca

neste aspecto Joseph Beuys.

No segundo capítulo da primeira parte, intitulado 'Aproximação contextual entre arte e realidade:

Inserção da prática artística no contexto da realidade tangível' aborda-se a questão do processo de

desmaterialização  da  obra  de  arte  contextualizando-se  o  seu  desenvolvimento  pleno  com  a

emergência de questões como a experiência do vivido e a experiência do Espaço e do Lugar. O sub-

capítulo  2.1., intitulado 'A experiência do vivido na arte', começa com uma abordagem à arte de

acção nos EUA e Europa, articulando-a com pensadores e artistas  essenciais para a compreensão da

matéria e seu posterior desenvolvimento. No sub-capítulo 2.2. 'A experiência do Espaço e Lugar da

realidade  tangível'  destacam-se  as  práticas  artísticas  que  a  partir  dos  anos  sessenta  foram

paradigmáticas para a investigação sobre o espaço, assim como posteriores propostas, colectivos e

percursos artísticos que até à década de setenta pensaram e reflectiram sobre o tema, em especial a

Internacional Situacionista e Gordon Matta-Clark.

O capítulo 3, intitulado 'Aproximação social entre arte e realidade: inserção da prática artística no

contexto da realidade social', centra-se no contexto de emergência e desenvolvimento do processo
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de politização da arte assim como a contribuição da ideia e prática de vanguarda para a transgressão

da identidade essencialista de arte. No sub-capítulo 3.1., intitulado 'A politização da arte' estabelece

esta problemática a partir do contexto da Revolução de Outubro de 1917 na Rússia e mais tarde, na

Europa, do Maio de 68 através da análise dos movimentos de vanguarda russos desse período e do

colectivo  da  Arte  Sociológica  que  ocorreu  na  década  de  setenta.  No  capítulo  3.2.,  intitulado

'Vanguarda  e  transgressão  da  ideia  de  essencialismo  identitário  da  arte'  discute-se  a  ideia  de

vanguarda  em  articulação  com  a  aproximação  à  sociedade,  à  realidade  tangível  e  à  óptica

essencialista de arte, no sentido da sua superação.

O último capítulo  da primeira  parte,  intitulado  'Do artista  produtor  ao  espectador  como agente

artístico' centra-se no processo teórico-prático de dissolução da autoria e reversão do espectador

como agente artístico ao longo de todo o século XX recorrendo a autores e diferentes correntes da

filosofia e da crítica do pensamento.

A segunda parte da tese, intitulada 'Da diluição à simbiose entre arte e realidade' tratará de práticas

artísticas produzidas a partir dos anos oitenta do século XX. Ultrapassados os constrangimentos

materiais, contextuais e sociais entre arte e realidade tangível, observou-se uma clara tendência de

diluição das fronteiras ainda erigidas entre arte e realidade tangível. O estudo e reflexão sobre este

processo de diluição, que ocorreu durante as três últimas décadas do século XX, foi centrado na

observação de práticas processuais, participativas e colaborativas. A diluição entre arte e realidade

acontece quando o fazer arte tem como objectivo circunstancial ou principal fazer realidade. Daqui

depreende-se que existe uma  motivação que impõe a coincidência entre dois  fazeres – a arte e a

realidade.  Essa motivação e objectivo pode compreender  diversas intenções  ou fins específicos,

nomeadamente os sociais, os políticos, os éticos, os estéticos, os de inovação, etc., mas aquilo que a

define em primeira  instância  é a vontade de um artista ou colectivo,  por via  da actividade que

exerce,  transformar  e  interferir  directamente  na  realidade  tangível.  Tratam-se  de  práticas  que

'fabricam'  realidade sob uma óptica totalmente comprometida com a história  imediata e que se

estabelecem  em  parâmetros  totalmente  novos  para  a  arte.  As  práticas  compreendidas  neste

posicionamento são distintas quanto aos objectivos, mas têm uma coisa em comum: a imposição e

construção de realidade como fim a atingir. 

Observou-se ainda que a diluição entre arte e realidade surgiu na sequência de um momento que

filosoficamente questionava o controlo do ser humano sobre a realidade, como aconteceu na década

de setenta e oitenta pelos autores associados ao 'pós-modernismo'. Como interpretar então que este

tenha sido um momento essencial no relacionamento da arte com a realidade tangível? Utilizando-a

numa óptica material, contextual ou social, como caracterizar determinadas práticas artísticas que

objectivamente se movem a partir da construção de realidade, controlando-a e dominando-a a partir
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de mecanismos diversos? A sua postura é consentânea com a destes filósofos ou divergente? 

O primeiro  capítulo  desta  parte,  'Da  realidade  em crise  à  hipótese  da  sua  construção',  analisa

precisamente  esse  período  de  'crise'  da  realidade  a  partir  da  sua  coincidência  com  o  que  foi

identificado  como  nova  fase  do  sistema  capitalista  em  articulação  com  as  noções  de  pós-

modernidade e de pós-modernismo. Analisa ainda o período que se lhe seguiu, sensivelmente  partir

de meados da década de oitenta, quando apareceram os primeiros indícios do que seria um 'regresso

da realidade'. No sub-capítulo 1.1., 'A realidade em crise', aborda-se a filosofia do pós-modernismo

e  o  impacto  da  mesma  sobre  uma visão  'apocalíptica'  sobre  a  história  e  sobre  os  destinos  da

sociedade. No sub-capítulo 1.2., 'O regresso da realidade' analisa-se o processo de inversão de um

pensamento  indiciador  de  afastamento  à  realidade,  partindo-se  para  tal  de  duas  abordagens

diferentes: o Real e o Político e Social.

No capítulo dois da segunda parte,  'Arte e realidade,  Realidade e arte:  Da diluição à  simbiose'

segue-se a mesma estrutura revelada na primeira parte da tese em torno das dimensões material,

contextual  e  social.  Ainda assim,  porque  aqui  nos  referimos  a  teorias  e  práticas  artísticas  que

ocorreram sensivelmente a  partir  da década de oitenta,  acompanha-se o que se considera ser  a

continuidade da aproximação entre arte e realidade embora de uma forma intensificada orientada

para a diluição. No sub-capítulo 2.1., 'Diluição material entre arte e realidade: inserção de novas

técnicas e materiais' acompanha-se o percurso das artes na ligação ao Real a partir de um realismo

extremo que procura uma intervenção física com a realidade. Esse percurso parte da análise de

práticas  artísticas  que  recorrem  às  ciências  naturais  e  a  técnicas  da  ciência  para  operarem

transformações físicas em seres vivos, como acontece com a bio-arte. No capítulo 2.2., 'Diluição

contextual  entre  arte  e  realidade:  inserção  e  intervenção  nos  contextos'  analisam-se  as  práticas

artísticas dirigidas ao Lugar que a partir da década de oitenta vão ter como terreno de operações a

esfera  pública  e  cujo objectivo  se  centra  na  construção e  transformação das  noções  de  espaço

público em articulação com o sujeito. No sub-capítulo 2.3., 'Diluição social entre arte e realidade:

inserção, intervenção e acção política directa' analisam-se as práticas artísticas que procuram uma

intervenção política através da integração nos movimentos sociais,  assim como os processos de

colectivismo dos anos noventa, suas metodologias e ambições. Por último, no sub-capítulo  2.4.,

'Associação  simbiótica  entre  arte  e  realidade  tangível'  reflecte-se  sobre  uma  nova  forma  de

relacionamento entre a prática da arte e a acção política observada nos movimentos sociais que

utilizam a arte como ferramenta política de acção.

Adverte-se ainda para as opções de redacção contidas na presente tese de doutoramento. Dada a

intensa discussão e  falta  de consenso dos  especialistas em relação à adopção do Novo Acordo

Ortográfico, optou-se por escrever esta tese de acordo com a regra ortográfica anterior ao mesmo.
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Optou-se pela adopção das normas de citação conformes ao sistema de Harvard tal como é descrito

no cap. 9.4. da NP 405-1:1994 e no cap. 9.4. da ISO 690:1987, por se considerar ser este o método

mais directo  de reconhecer o trabalho de um autor, mencionando de imediato o autor e data de

publicação no texto que está a ser elaborado. Optou-se ainda por manter as citações na língua em

que  as  mesmas  foram  consultadas.  Tendo  existido  um  esforço  para  que  essa  consulta  fosse

conforme à  língua  original  em que as  mesmas  foram escritas,  nem sempre  foi  possível  assim

acontecer, preferindo por isso conservar-se todas as citações tal como foram consultadas. 
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PARTE 1                                                                                                                             

MAPEANDO O RELACIONAMENTO ENTRE ARTE E REALIDADE: NOVAS 

ABORDAGENS E APROXIMAÇÕES DESDE O MATERIAL AO SOCIAL

1 – Aproximação material entre arte e realidade: Inserção de técnicas e materiais extra-

pictóricos na realização da obra de arte

Um dos aspectos mais directos da aproximação material entre arte e realidade deu-se no inicio do

século XX, quando começaram a ser inseridos na construção da obra de arte materiais e pequenos

objectos que até então eram considerados estranhos ao fazer artístico.  A utilização que os artistas

deram a estes  novos materiais,  substâncias e  objectos foi  desde a  sua emergência heterogénea.

Como  se  sabe,  é  inevitável  associar  esta  acção  ao  cubismo,  uma proposta  estética  claramente

figurativa ainda que afastada da representação mimética. Apesar disso, o interesse em materiais da

realidade tangível não se fez sentir apenas em linguagens figurativas. Ao longo do século XX, a sua

utilização aconteceu tanto em linguagens figurativas como abstractas e naturalmente foi além do

universo da construção da imagem onde esse tipo de classificações por princípio não tem lugar ou

não é determinante.

Por materiais da realidade tangível entendem-se todas as tipologias de materiais pré-existentes na

natureza ou sociedade. São materiais que dado o seu contexto original não-artístico, comportam

patamares discursivos diferenciados, particularmente no que se refere à construção da imagem, à

percepção  sensível,  à  descontextualização  e  ressemantização  objectual  e  à  transgressão  de

categorias  e  fronteiras  disciplinares.  Qual  o  seu papel?  Que interesses  manifestaram os  artistas

nesses materiais? Como deve ser interpretada a sua inclusão nas obras? Ao longo do século XX

surgiram várias respostas, oriundas do ramo da filosofia, da história da arte, da critica de arte, da

cultura visual e naturalmente da prática artística. Os discursos daí decorrentes, marcados em alguns

momentos por uma clara oposição interpretativa, revelam que a questão não é linear.

A inserção destes materiais e objectos deu-se inicialmente no contexto da pintura e da escultura,

comportando uma ligação destas disciplinas à realidade tangível a dois níveis: o objectual, uma vez

que  os  materiais  e  objectos  introduzidos  não  tinham sido  criados  com propósitos  artísticos  e

circulavam no quotidiano com funções diversas da arte e o cultural, uma vez que, por um lado, esta

introdução se fez por via da colagem, uma técnica maioritariamente utilizada em contexto popular e
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até  então  só residualmente  nas  belas-artes3 e  por  outro lado,   porque a  natureza  dos  materiais

carregava consigo significações sociais.

No  que  se  refere  à  emergência  destes  materiais  no  contexto  das  artes  plásticas  impõe-se

naturalmente uma questão: porque é que pintores associaram à pintura uma técnica que determinava

não pintar? Os artistas que primeiramente o fizeram, como Pablo  Picasso e George  Braque, não

esclareceram claramente os seus propósitos. Ainda assim, coube à posteridade interpretar este acto e

as reflexões que surgiram em seu redor foram diversas.

Em  termos  historiográficos,  o  período  da  emergência  da  colagem  foi  marcado  pela  perda  de

influência  e  significância  cultural  da  pintura,  nomeadamente  por  responsabilidade  do

desenvolvimento e influência da fotografia. Não obstante, parece claro que em primeira instância se

tratou de uma resposta a um processo de inquirição aos modos de produção, à condição artística e

naturalmente à própria recepção.  Como é sabido, as primeiras vanguardas: 

(…) afrontan su tarea con la conciencia apodíctica de que no están determinadas a sentarse sobre
unas reglas de juego preestablecidas por instancia alguna, ni siquiera por la propria andadura de
las  vanguardias  precedentes  o incluso  coetáneas,  sino  que  pueden y  deben trazarlas  ex-novo,
materializando así, aunque sea en miniatura, el universo propuesto por la voluntad alternativa de
la que parten o en la que desembocan al hilo de su proprio desarrollo histórico. (Brihuega, 1996,
p.129).

Actuando  como  alternativa  teórico-prática  ao  contexto  académico  e  institucional,  as  primeiras

vanguardas  empenharam-se  na  novidade  imagética,  semântica  e  contextual  expressando-a  na

adopção  de  princípios  fundados  na  inovação  e  originalidade.  Significa  isto  que  os  artistas  de

vanguarda se empenharam na defesa do acto criativo do artista, pelo que a importância atribuída à

obra final surgiu a par da enfatização dos modos de produção. Esta atitude foi determinante para o

ecletismo axiológico e questionamento ontológico que se viveu no contexto das artes nas primeiras

décadas do século XX, dos quais fez parte a colagem e a introdução de materiais originalmente

extra-pictóricos. 

Durante as primeiras décadas do século XX a vontade de experimentar e testar métodos, materiais e

processos novos tornou-se uma questão incontornável da prática artística em geral e do cubismo em

particular. Admitindo que a experimentação operativa e a inquirição aos modos de fazer estiveram

na  base  da  adopção  destes  materiais,  será  de  considerar  que  a  mesma  se  possa  ter  devido

objectivamente a uma sequência de casualidades. Esta tese ganha sustentação quando associada à

importância que factores como a intuição, a indeterminação, a imprevisibilidade e a aceitação dos

resultados daí advindos teve para as primeiras vanguardas. 

3 Sobre a origem popular da colagem ver Wescher, Herta. (1977) La historia del collage : del cubismo a la 
actualidad. Barcelona : Gustavo Gili.
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Mas mais importante que a ponderação sobre as intenções dos artistas é a ponderação sobre os

efeitos que a acção comportou e que, naturalmente, não podem ter sido medidos previamente. A este

respeito, como Helder Gomes referiu, “quaisquer que tenham sido as preocupações imediatas que

em cada momento conduziram a produção artística de um autor, não é possível circunscrever-lhes o

sentido e o alcance da obra” (2004, p.22) pelo que as consequências afectas à prática artística são

também sempre  imprevisíveis  para  o  próprio  artista.  Para  além disso,  a  relevância  que  o  seu

trabalho adquire depende substancialmente mais dos sentidos que posteriormente se atribuem a ele.

Desta forma, uma coisa são as intenções do artista, se as houve de uma forma plenamente pensada e

racional e outra coisa são as leituras e os sentidos que a acção e a própria obra permitem fazer.

Na óptica de uma dimensão formalista é possível inserir a utilização de materiais e objectos da

realidade tangível na tradição vanguardista de inovação formal. De facto, esta teve lugar e traduziu-

se nas primeiras décadas do século XX pela adopção extraordinária de novas metodologias, novos

procedimentos e novos materiais em prol da noção de obra de arte enquanto objecto. Estes materiais

e  objectos  podem  ser  interpretados  tendo  em  conta  a  plasticidade  e  a  imagética  que  criam,

nomeadamente texturas, volumes, contrastes e demarcação de planos, entre outros. Para além disso,

a sua heterogeneidade determina  a ausência de unidade formal da obra,  pelo que para além de

consubstanciarem uma atitude produtiva diferente, onde o artista em vez de conceber as partes da

imagem utiliza a matéria que o rodeia,  também consubstanciam uma prática de leitura da obra

diferente da tradicional.  Os materiais  e objectos da realidade tangível inseridos na pintura e na

escultura  exigem  por  isso  que  o  método  de  leitura  seja  orientado  das  partes  para  o  todo,

fragmentando  a  própria  imagem  e  criando  uma  nova  imagética  onde  a  ideia  de  coerência  e

totalidade não é corroborada. 

Particularmente na pintura, a introdução destes materiais acompanhou o próprio entendimento de

obra de arte enquanto objecto material.  É sabido que o modelo da pintura enquanto 'janela'  do

mundo estava em declínio pelo menos desde o século XVIII. As teorias afectas à autonomia da arte,

como o formalismo e a pura visualidade foram relevantes para a consciência da pintura enquanto

objecto físico. A superfície passou a ser a realidade que possibilita todas e quaisquer metodologias

de trabalho dentro das próprias características e limitações físicas do suporte. Este entendimento foi

importante para muitas propostas das primeiras décadas do século XX e os materiais introduzidos

ou colados na obra não deixaram de contribuir indelevelmente para ele. Até porque contribuíam

para o acto criativo e corpo expressivo ou conceptual da obra.

Para além disso, como Giulio Carlo  Argan referiu, confrontada com a reprodução mecânica e a

indústria, “a técnica  sui generis  da arte” passou a ser “um resíduo, na era industrial, do sistema

tecnológico de uma época anterior e ultrapassada” (Argan, 1993, p. 92) pelo que foi necessário
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alargar os procedimentos, as metodologias e os materiais para além dos tradicionais. A inserção

destes materiais está pois associada também à crise das técnicas artísticas que no início do século

XX levou a “um primeiro nivelamento entre técnicas especificamente artísticas e técnicas não-

especificamente artísticas.”(Argan, 1993, p. 91). Este nivelamento fez-se acompanhar ainda pela

passagem da importância da produção técnica para a produção conceptual, sendo que o virtuosismo

da mão perdeu terreno no âmbito da identidade e valorização da obra de arte e valores associados à

inovação ou conceptualização se tornaram centrais4. 

Com o fortalecimento dessas questões, a relação da arte com a ilusão, com a representação e de

ambas  com  a  realidade  tangível  foi-se  alterando,  criando  novos  diálogos  e  posicionamentos

nomeadamente no que se refere ao desejo de inserção da vida do quotidiano e dos hábitos visuais e

culturais a ela associados no sistema artístico e nas obras de arte, assim como a situação inversa

também aconteceu.

Não obstante, se a inserção de materiais e objectos da realidade tangível se deu inicialmente no

contexto  da  pintura  e  da  escultura,  rapidamente,  pelas  características  que  a  acção  comporta,

conquistou  uma  autonomia  própria,  associando-se  a  novos  dispositivos  artísticos  que  foram

amplamente utilizados no universo das artes visuais. Da collage à assemblage  – ainda associadas

ao universo dessas disciplinas – rapidamente se passou para o  ready-made  e para as construções

objectuais que representam uma autonomização do objecto encontrado em relação às mesmas. Este

pequeno passo de gigante acentuou as questões inerentes à descontextualização e ressemantização

objectual e trouxe também a semente de uma redefinição ontológica da arte. Esta iria sobretudo ter

frutos  já  na  segunda  metade  do  século  XX,  nomeadamente  no  que  se  refere  à  importância  e

determinação do contexto para a classificação do objecto enquanto obra de arte, assim como ao

nível do conceptualismo e de um sentido da arte mais próximo da filosofia.

Interessa aqui considerar um outro nível de leitura adjacente à inclusão destes materiais.  A sua

natureza e a forma como foram utilizados pelo artista impõe uma discussão cujo cerne vai além da

plasticidade e da construção imagética. Independentemente se terá sido ou não essa a intenção dos

artistas o enquadramento institucional e contextual destes materiais é determinante. A inserção de

um papel colorido numa pintura comporta analogias distintas da inserção de um fragmento de papel

impresso de jornal. O segundo, para além da plasticidade e da interferência simbólica, transporta

consigo um contexto e função que inevitavelmente resiste  no contexto da obra de arte.  Com a

autonomização dos materiais e objectos da realidade tangível em relação aos meios tradicionais essa

questão tornou-se mais clara. O ready-made – que levou a problemática para um terreno claramente

4 A este respeito ver, por exemplo: Benjamin, W. (1992) Sobre Arte, técnica, linguagem e política. Lisboa: Relógio
D'Água Editores. ISBN: 972-708-177-0., pp. 93 -114) e Krauss, R. E. (1991) The originality of the Avant-Garde and
other Modernist Myths. London: The MIT Press. ISBN:0-262-11093-8.
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conceptual – tornou inequívoca que a deslocação de materiais e objectos para o contexto da arte

questiona “a especificidade cultural da arte e a realidade do real” (Gomes, 2004, p. 32).

Do ponto de vista conceptual e filosófico, a questão do deslocamento objectual opera num duplo

sentido. Por um lado, o material ou objecto da realidade tangível perde a função original, perdendo

com isso parte da significação que a sociedade lhe dá ao mesmo tempo que se realçam as suas

qualidades sensíveis. Por outro lado, a ligação ao seu contexto de proveniência nunca desaparece

pelo que é impreterível ter em conta esse balanço.  

A ambivalência identitária que os materiais e objectos da realidade tangível podem adquirir quando

inseridos numa obra ou produção artística conduziu a um novo pensamento filosófico e crítico que a

associou a uma redefinição  dos valores institucionais da arte e da sociedade, mais permissivos e

permeáveis  à  hierarquização  da  produção  cultural.  A  emergência  e  fortalecimento  de  um

pensamento  social  e  cultural  abrangente  e  expansivo que deixou de  considerar  a  existência  de

lugares privilegiados para o conhecimento – como é exemplo o campo de estudo da cultura visual –

foi determinante neste processo de encontro entre o quotidiano e o objecto artístico, na medida em

que a ponderação dos limites de actuação artística se foram tornando imprecisos e cada vez mais

alargados.

1.1. - A colagem e a valorização do heteróclito para a produção artística

A introdução de  materiais  até  então  considerados  não artísticos,  sendo anterior  ao  século  XX,

assumiu a partir daí uma relevância que permite identificá-la como uma característica essencial da

arte desse período. Desde a primeira década do século XX até ao seu término, inúmeros artistas com

propostas e convicções distintas recorreram a materiais naturais ou manufacturados para o labor

artístico que desenvolveram. E embora a emergência desta prática esteja associada ao contexto da

pintura,  ela extravasou os limites de qualquer disciplina até porque como se sabe esses limites

tornaram-se difusos no decorrer do século.

No  âmbito  da  pintura  –  onde  a  construção  da  imagem  dependia  tradicionalmente  menos  das

matérias e mais da representação pictórica – a utilização de materiais diversos permitiu explorar

novos efeitos ao nível da experiência sensível. Até aí, a pintura assentava particularmente numa

gramática de ordem visual e portanto texturas, volumes, massa e qualidades tácteis ou espaciais,

introduzidas por estes materiais, não eram o seu terreno. Historicamente, são conhecidos alguns

pintores que recorreram esporadicamente a alguns materiais  para trabalhar  determinado tipo de

efeitos ou contrastes ópticos, entre eles Carlo Crivelli no final do século XV que foi uma referência
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para  os  artistas  das  primeiras  vanguardas,  particularmente  os  italianos5.  Também no âmbito  da

escultura é possível traçar exemplos anteriores, entre os quais Edgar Degas e a obra 'Petite danseuse

de quatorze ans', de 1880-81, que se revelou paradigmática por a dançarina ter sido vestida com um

fato de tecido, calçada com sabrinas e inclusive ter cabelo real, aproximando a escultura de um

realismo material  com poucos precedentes.  Estes  exemplos  são suficientemente  elucidativos  da

atitude  pontual  que  diferentes  artistas  adoptaram em tempos  históricos  distintos  em relação às

qualidades plásticas dos materiais oriundos do quotidiano e ao contributo dos mesmos para uma

mais  expressiva  ou  imediata  activação  da  percepção  sensorial  e  em  simultâneo,  para  um

relacionamento ambíguo entre o terreno da estética e o da realidade tangível. 

No  século  XX,  os  primeiros  artistas  a  trabalharem com materiais  desta  natureza  foram Pablo

Picasso e George Braque, durante a fase do cubismo designada de cubismo sintético. Ao encontro

da pintura e do desenho com estes materiais numa superfície bidimensional chamou-se collage. Mas

a disseminação da sua utilização rapidamente se estendeu do terreno da bidimensionalidade para o

da tridimensionalidade, dando-se o nome póstumo de  assemblage  às estruturas construídas com

diversos materiais6. Entre uma e outra, ambas associadas de certa forma às disciplinas tradicionais

da pintura e da escultura, a utilização de materiais diversos, especialmente os do quotidiano, ganhou

independência e autonomia no terreno das artes plásticas e visuais, tal como os conceitos de ready-

made  e  objet  trouvé  demonstram.  Todos  eles  emergiram  num  curto  espaço  de  tempo  –

compreendido  entre  sensivelmente  1912  e 1920  –  e  embora  existam  naturalmente  diferenças

processuais  e  intencionais,  a  acção  subjacente  a  todas  elas  revela  que  esse  momento  histórico

representou um ponto de viragem no posicionamento da arte com a realidade tangível. Esse ponto

deve ser analisado a partir da resposta a duas perguntas: o que acontece a esses materiais quando

passam para a categoria de arte e até que ponto mantêm a relação com o contexto de origem? E o

que acontece à categoria de arte e ao sistema artístico com a sua incorporação?

Antes de se responder a estas perguntas importa relacionar a utilização de materiais do quotidiano

5 Gino Severini referiu nas suas memórias que a ideia de introduzir materiais reais na tela lhe terá ocorrido nos finais
de 1912, quando Apollinaire mencionou a obra de alguns artistas de finais do século XV. Diz Severini que:

che [Apollinaire] mi parló di alcuni primitivi italiani che avevano messo nei quadri degli elementi di vera
realitá; osservando che tale presenza, e il contrasto da essa provocato, aumentavano la vita delle pitture e
tutto il loro dinamismo. Mi portó l'esempio di un S. Pieto esposto all'Accademia di Brera di Milano, che ha
in mano delle chiavi vere, e di altri santi con altri oggetti, senza contare le aureole tatte con vere pietre
preziose e vere perle. Fu cosi che mi venne l'idea di fare un ritratto di Paul Fort con le copertine di  'Vers
et Prose' e di altri suoi libri di poesie, e di costruire una bailerina con delle forme in rilievo sulle quali
incollai dei veri lustrini di ballerini. (Severini, cit. por Poggi, 1992, p.171).

6 O termo assemblage foi criado por Jean Dubuffet em 1953, para se referir a alguns trabalhos que estava a realizar
aos quais chamou  assemblages d'empreintes. Embora estas mais não sejam do que colagens,  o artista procurou
distanciar-se da própria tradição da colagens associada às primeiras vanguardas. Por esta razão, o termo começou a
ser utilizado de uma forma alargada não se distinguindo em alguns casos da própria colagem. Contudo, com o
tempo,  a  assemblage  passou sobretudo a ser  associada  à junção  de materiais  de origem diversa  em estruturas
tridimensionais.
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com a técnica da colagem, uma vez que foi esse o contexto da sua emergência e a relação entre

ambas é tão incontornável como a que acontece entre a tinta e a pintura, na medida em que matéria

e técnica/processo condicionam a acção do artista e determinam as características da composição. 

Enquanto técnica,  a colagem tanto pode produzir  imagens bidimensionais como tridimensionais

(considera-se a  assemblage  uma extensão dos princípios da colagem), sendo portanto esquiva a

classificações  rígidas.  Sem  praticamente  restrições  matéricas,  o  seu  princípio  elementar  é

metodológico e assenta na composição de uma imagem com elementos de natureza heterogénea.

Assim,  a  composição  assume  pelo  menos  a  mesma  importância  que  a  recolha  e  escolha  dos

materiais a utilizar. De uma colagem emana todo o caminho percorrido até à obra final, uma vez

que da escolha dos materiais dependem a composição e os efeitos visuais e sensoriais da obra, por

princípio também eles heterogéneos. Harold Rosenberg afirmou que a colagem, sendo uma forma

de fazer arte, não era nem uma forma de arte específica nem um estilo (1983, p. 173). A colagem

era um processo de construção que “lies in the metaphysics of mixing formal and material realities

through introducing the concreteness of the paste-in.” (Rosenberg, 1983, p.175). Desta definição

ressalva-se  o  facto  de  a  unidade  da  colagem residir  na  heterogeneidade  dos  elementos  que  a

compõem, tendo por isso uma essência heteróclita.

Antes de ser utilizada por artistas a colagem era já utilizada na sociedade para diversos fins. A

documentação, a manipulação ou a sistematização de conhecimento foram algumas das utilizações

mais frequentes dadas à colagem em meios profissionais ligados, por exemplo, às ciências naturais.

Neles, não era propriamente a construção da imagem que importava mas antes as vantagens de

inventariação  e  organização  dos  saberes,  pelo  que  não  é  esta  a  finalidade  que  interessa  aqui

desenvolver.

Mas enquanto método associado à construção da imagem a colagem foi associada durante séculos a

uma linguagem popular. Ela apenas assumiu um carácter profissionalizante a partir dos finais do

século XIX quando William Nicholson e James Pryde descobriram as possibilidades da técnica para

a construção de cartazes publicitários (Wescher, 1977, pp.18 e 19). Durante esse mesmo período, a

colagem popularizou-se na construção de cartões de agradecimento e de aniversário, pautando-se

pela  utilização de  materiais  tão  diversos  como flores  secas,  papeis,  fragmentos  de objectos  ou

conchas. 

É ainda de referir neste contexto o surgimento da montagem fotográfica que consiste na criação de

uma imagem a partir  da utilização de múltiplas imagens e  que partilha com a colagem alguns

princípios essenciais, nomeadamente ao nível da construção – a montagem – e dos modos de leitura

– das partes para o todo. Desta forma é possível considerar a montagem fotográfica como uma

extensão da colagem que surgiu com a disseminação da fotografia. O inglês Oscar Gustav Rejlander
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foi um dos primeiros fotógrafos a criar uma imagem a partir da conjugação de outras. A composição

fotográfica  'Two Ways  of  Life',  de  1857  (Figura  1),  construída  através  de  múltiplos  negativos

cautelosamente unidos tornou-se sobejamente conhecida não apenas por ter uma clara inspiração

das  pinturas  renascentistas  mas  também porque foi  exibida  pela  primeira  vez,  juntamente  com

outras  fotografias,  ao  lado  de  pinturas  e  esculturas,  numa  exposição  ocorrida  em  1857  no

Manchester Art Treasures. O facto de Rejlander ter colhido reacções extremamente negativas levou

a  que  escrevesse  o  “primeiro  texto  da  história  fotográfica  que  falava  especificamente  da

fotomontagem (por ele chamada photographic composition)”7 (Pavan, 2008, p.253), associando-se

desta forma à então recente discussão sobre a fotografia como forma artística com especificidades

próprias, que haveria de se prolongar durante décadas. 

No que se refere à fotomontagem – que implica o corte físico de várias fotografias e a utilização dos

fragmentos daí resultantes para a composição de uma nova imagem – foi a partir do inicio do século

XX que  conheceu  uma disseminação  popular  de  relevo8.  A concepção  e  circulação  de  postais

tornou-se uma importante forma de comunicação visual em países como a Alemanha, a França, a

Inglaterra ou os EUA. Os postais impressos feitos a partir de montagens de fotografias foram um

sucesso pela versatilidade em tratar a fantasia, o humor, a crítica social ou a sátira política, algo a

que  os  dadaístas  alemães  ou  os  construtivistas  e  produtivistas  russos,  entre  outros,  não  foram

alheios.  Com  o  irromper  da  Primeira  Guerra  Mundial  a  relevância  destes  postais  para  a

comunicação entre pessoas não diminuiu, pelo contrário. Os pequenos cartões foram, por exemplo,

uma importante forma de contacto entre os soldados e as suas famílias e as encomendas de postais

com fotomontagens que uniam como 'por magia' o soldado aos entes queridos tornaram-se uma

moda em países como a França, a Alemanha ou a Grã-Bretanha. (Figura 2).

Assim, falando em termos culturais, é possível afirmar que enquanto processo de construção de uma

imagem,  a  colagem não  era  propriamente  uma  novidade  na  sociedade  ocidental  e  portanto  as

características essenciais da imagética daí resultante também não. A novidade residiu na associação

desta  técnica às  belas-artes  ou artes 'eruditas',  como então eram entendidas  no contexto de um

sistema visual e cultural ainda fortemente hierarquizado.  Edmond  Couchot propõe precisamente

uma leitura sobre o recurso à colagem por parte de Picasso e Braque baseada na influência que os

artistas teriam tido da comunicação de massas. A disseminação da imprensa e das revistas ilustradas

comprova na opinião do autora familiaridade que os artistas teriam com a fusão entre imagem e

texto. Neste sentido,  o que o autor destaca é a acção dos artistas, que teriam transportado essa

7 Este texto foi lido publicamente pela primeira vez a 06 de Abril de 1858 para a Photographic Society e publicado
logo a seguir com o título “On Photographic Composition” no Liverpool and Manchester Journal. (Pavan, 2008,
p.253)

8  Isto  embora  sejam  conhecidas  algumas  experiências  durante  as  últimas  décadas  do  século  XIX,  como  as
fotomontagens políticas realizadas por Eugène Appert durante a Comuna de Paris.
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imagética para o terreno da pintura. No seu estudo, Couchot considera existir um paralelismo entre

o fim da coerência do espaço figurativo do cubismo (1998, p.39) – perpetrado em grande medida

pela colagem – e os parâmetros visuais utilizados pela imprensa das primeiras décadas do XX,

observando que:

Par ailleurs, la presse, les revues et les ouvrages illustrés grâce à la similigravure avaient habitué
l'oeil au mélange intime du texte et de l'image, de la photo en particulier: une page de journal
illustré est une sorte de tableau cubiste où cohabitent des espaces hétérogènes (caractères, dessins
ou schémas, photos sous la forme de clichés tramés, coulés dans la même matière), sans point de
vue unique, à la fois éclatés et ordonnés. (1998, p.40).

O que caracteriza o seu estudo é então o paralelismo estabelecido entre os procedimentos adoptados

pelo cubismo na construção da obra e os da composição tipográfica que “d'abord une manipulation

d'objets: caractères, espaces, lignes, filets, colonnes et clichés de plomb.” (1998, p.40). Assim, tal

como “L'imprimeur opère sur la matière et non sur une image” (Couchot, 1998, p.40) a adopção da

colagem manifestou  que “Objets,  matières,  formes,  couleurs  et  textures  tendent  à  s'amalgamer,

voire  à  se  substituer  a  l'image.”  (Couchot,  1998,  p.40)  ao  mesmo  tempo  que  os  objectos  se

transfiguravam em imagem quando projectados realmente na tela. (Couchot, 1998, p.41).

Esta leitura ganha sustentação se pensarmos que o princípio heterogéneo da colagem foi aplicado

não apenas nas artes plásticas como também na literatura, na música, no teatro ou no cinema, por

autores tão distintos como Victor Hugo, John dos Passos, Hans Christian Andresen, Vertov, etc. De

técnica  popular  a  colagem passou a  estética  utilizada  culturalmente  de  uma forma transversal,

ultrapassando a barreira institucional e hierárquica da cultura e ultrapassando de igual forma os

limites  disciplinares  até  então  convencionados  e  que  as  vanguardas,  apresentando-se  enquanto

alternativa, tanto se empenharam em alterar.

Particularmente nas últimas décadas, depois do crescimento e importância atribuída aos estudos

culturais e cultura visual, são vários os autores que identificam a emergência da colagem com a

instabilidade das fronteiras culturais e categorias disciplinares. É o caso de Francis  Frascina que,

reconhecendo que as referências à cultura popular não era propriamente uma novidade, sublinha

que  até  ao  século  XX  nunca  tinha  pressuposto  trabalhar  fora  do  âmbito  estrito  dos  meios

tradicionais como o óleo e a tela. (Frascina, 1993, p.87). O autor considera ainda que a adopção da

colagem, particularmente por  Picasso, poderá ter sido motivada por uma reacção à atitude anti-

imprensa adoptada por alguns sectores da intelectualidade francesa, nomeadamente os associados

ao aos movimentos neo-simbolistas que aconteceram em Paris entre 1905-8. Estes, à semelhança do

que Mallarmé e outros simbolistas tinham pensado, consideravam que “the newspaper was debased

literary journalism in contrast to 'the book', which was a 'Spiritual Instrument'” (Frascina, 1993,
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p.162), pelo que a utilização de papel de jornal e o recurso a uma imagética utilizada pelos meios de

comunicação impressos seria um confronto com este pensamento.

Partindo da observação das colagens e construções de Picasso e Braque, Frascina considera  que a

negação  dos  valores  simbolistas  se  expressa  no  uso  de  elementos  que  são  a  antítese  dos

pressupostos da arte autónoma ou pura, como os recortes de jornais com eventos socio-políticos,

com fragmentos de romances, inovações científicas, anúncios e propaganda (Frascina, 1993, p.165).

Para  o  autor  isso  foi  conseguido  inevitavelmente  “by  rendering  unstable  the  conventional

boundaries for 'art' and for 'mass culture'.” (Frascina, 1993, p.163). 

Thomas  E.  Crow,  por  seu  turno,  propõe  a  este  nível  uma  leitura  em certa  medida  inversa  e

coincidente com a da Escola de Frankfurt, particularmente a de  Adorno, uma vez que considera

que:

The Modernist practice sustains its claim to autonomy by standing, in its evident formal coherence,
against  the  empty  diversity  of  the  culture  industry,  against  market  expediency,  speculative
targetting of consumers, and hedging bets. But it has achieved this contrast most sucessfully by
figuring in detail the character of the manufactured culture it opposes. (Crow, 1998, p. 32). 

Nesta medida, a própria inserção de materiais do quotidiano e de procedimentos como a colagem,

“dislocate the apparently fixed terms of that hierarchy into new and persuasive configurations (...)”

o  que  advém de  uma “productive  confusion  within  the  normal  hierarchy of  cultural  prestige.”

(Crow, 1998, p. 33).  Crow reitera que independentemente da forma como se leia a questão9,  as

relações entre os movimentos de vanguarda e a cultura popular foram uma constante, articulando-se

sempre  entre  as  problemáticas  estéticas  e  o  desenvolvimento  da  sociedade  capitalista.  Nessa

medida, é necessário ter em linha de conta que esse relacionamento teve consequências não apenas

ao nível da imagética mas do próprio comportamento artístico. Atendendo a que ““popular culture”,

as  well  as  a  whole  literature  called  “popular”  (…)  present  themselves  essentially  as  “arts  of

making” this or that, i.e., as combinatory or utilizing modes of comsuption.”  (De Certeau, 1988,

p.XV), este relacionamento pressupôs uma viragem das artes visuais para os modos de produção.

Ao adoptar a colagem e outros procedimentos da cultura popular estes artistas procuravam “a way

9 Crow considera que a questão tem sido articulada em interpretações dicotómicas que assumem apenas um dos lados
da problemática:

The social iconographers of modernism (the most recent trend in art history) largely limit themselves to its
raw material. The aesthetic dialecticians, Adorno holding out until the end, concentrate on the moment of
negativity crystallized in form. The triumphalists of modernism – the later Greenberg and his followers, for
example – celebrate the initial recuperation of that form into a continuous canon of value. Finally, that
recuperation is the object of the attack from two contradictory strains of postmodernism: the version offered
by the Left sees in this moment a revelation that modernist negation was always a sham, never more than a
way to refurbish elite commodities; that offered by the Right, advancing a relaxed and eclectic pluralism,
sees  this  recuperation  as  insufficient  and resents  the  retention of  any  negativity  even  if  it  is  sublinated
entirely into formal criteria. (1998, p.36).
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of thinking invested in a way of acting” (De Certeau, 1988, p. XV), um comportamento até então

exclusivo da cultura popular.

No mundo das artes plásticas, a colagem rapidamente foi assumida como metodologia profissional

de  construção  da  imagem e  meio  inovador  de  expressão  e  desde  que  surgiu,  no  contexto  do

cubismo,  foi  amplamente  adoptada  por  artistas,  largamente  comentada  por  críticos  de  arte  e

claramente fomentada por alguns dos principais  marchants  de arte de Paris, como Daniel-Henry

Kanweiler10.

A inserção directa de matérias e pequenos objectos ou fragmentos dos mesmos nos universos da

pintura e da escultura,  linguagens plásticas ligadas intimamente à representação pictórica,  criou

inevitavelmente novas problemáticas ao nível dos procedimentos produtivos e dos modos de leitura.

No que se refere aos procedimentos produtivos, a ideia de criação artística pressupunha a 'invenção'

de  todas  as  componentes  de  uma  imagem.  Em  pintura  e  escultura,  até  ao  século  XX,  essa

construção era tradicionalmente  realizada por  via  da  representação plástica figurativa.  O que a

acção de colar alterou foi precisamente essa ideia, libertando definitivamente o artista de valores

ligados  à  demonstração  das  suas  capacidades  técnicas  de  reprodução  da  realidade  tangível  e

permitindo-lhe uma aproximação matérica e conceptual da obra de arte. 

Colar requeria uma abordagem metodológica diferente da de pintar ou esculpir. Ao contrário da

tinta, da grafite, da pedra, enfim, dos meios que serviam para criar a forma, o material colado era

em simultâneo o meio e a forma, ainda que essa forma pudesse ser manipulada. A colagem impunha

uma redefinição dos valores tradicionais associados à criação e embora a valoração da originalidade

e inovação se tenha mantido predominantemente incólumes durante as  primeiras  vanguardas,  a

utilização de materiais  praticamente não transformados pelo artista implicava uma abordagem a

esses  valores  inequivocamente  descentrada  da  virtuosidade  convencional  associada  ao  fazer.

Naturalmente que a dissociação do discurso artístico ao virtuosismo técnico estava já em marcha

antes do período cubista. No entanto nunca até aí os artistas tinham optado por recolher e montar

em vez de criar todas as componentes da obra. Para além disso, os materiais colados eram oriundos

do ambiente próximo ao artista que se tornava um recolector11 que montava uma imagem a partir de

10 Meses depois de Picasso e Braque começarem a utilizar a colagem por via dos papier collé, Braque celebra um novo
contrato com Kahnweiler (30 Novembro de 1912) que faz referência explicita às obras com colagem, reportando-se
às mesmas como “drawings with wood-paper, marble, or any other accessory.” (Rubin, 1989, p. 411). Nesse mesmo
contrato foi estabelecido o acordo de Braque receber de Kahnweiler 40 francos por desenho, 50 ou 75 francos por
cada desenho com colagem e 250 francos por cada tela, o que demonstra o apoio do marchant à utilização da técnica
no contexto das Belas-Artes. (Rubin, 1989, p. 411)

11 Giulio Carlo Argan, em Arte e Critica de Arte, referindo-se à arte da segunda metade do século XX na Europa, onde
os processos de  recolha de materiais do quotidiano se tornou comum, referiu que:

estes e outros processos análogos, que, aos olhos do público habituado à impecável precisão da tecnologia
industrial, parecem escandalosamente antitécnicos, pertencem de facto a um diferente tipo de técnica: a
chamada  técnica  do  bricolage,  que  o  antropólogo  Lévi-Strauss  indica  como  própria  dos  “primitivos
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matérias com proveniências diversas. Esta nova atitude introduzida pelas colagens levanta toda uma

problemática que relaciona a dimensão material com a experiencial, uma vez que é a partir dos

materiais que se activa a experiência sensorial táctil. Raoul Hausmann, num texto que escreveu em

1968  intitulado  'Matières-Collages'  referia  precisamente  essa  relação  entre  a  matéria  e  a

experienciação questionando:  “Porquoi alors ne pas faire des collage-tableaux inspirés en partie,

justement,  par  les  caractères tactiles  de ces matériaux nouveaux.” (Hausmann,  2004, p.167).  O

artista considerava que “Les matériaux ne sont pas inertes, au contraire, ils possèdent une force

d'expression qu'on doit découvrir, pour démonstrer qu'ils sont animés. C'est cela le caractère caché

mais révélateur du collage.” (Hausmann, 2004, p.167). Nesta medida, Hausmann considerava que a

colagem  “deviennent  ainsi  des  formations  d'une  sensorialité  excentrique  très  éloignée  de  la

littérature  et  de  la  propagande,  tout  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui  “happening”  et  qui  n'est  pas

entièrement concrete en soi-même.” (2004, p.168). É esse o pensamento que Luiz Renato Martins

expressa quando afirma que:

o horizonte  da colagem  é definido não como infinitude ou projeção da razão,  mas  sim como
mapeamento do raio de ação de um corpo em função de um conjunto de informações sensíveis
operacionais ligadas ao campo de interesses e de ações do corpo. Estamos, assim, no mundo da
tatilidade, na acepção de Walter Benjamin, vale dizer, de uma arte derivada dos hábitos, do uso e
de  uma  intervenção  na  realidade.  Em  síntese,  trata-se  de  uma  arte  materialista  e  não
contemplativa que ruma contra a cisão entre a esfera do trabalho, da produção e da vida da
maioria, de um lado, e a esfera da cultura, da especulação e do conhecimento, de outro.  (Martins,
2007, p. 59).

No que se refere aos modos de leitura, a colagem também introduziu novidades. Enquanto que a

organização da pintura e escultura primava maioritariamente pela unificação dos vários elementos

aí contidos (pintados ou esculpidos) através de uma coerência estrutural e material, uma colagem

primava  tendencialmente  pela  descontinuidade  tanto  da  estrutura  como  da  matéria.  Esse  facto

encaminha o espectador para um modo de leitura não sequencial ou linear que se constrói das partes

para o todo e que na sua essência é heteróclito. Como Peter Bürger notou “A obra «montada» dá a

entender que é composta de fragmentos de realidade, acabando com a aparência de totalidade.”

(1993, p.121). O resultado dessa descontinuidade é a abertura da leitura da obra a vários caminhos,

como que em sistema de hipertexto, onde num mesmo texto estão contidas múltiplas ligações a

outros textos que embora com ele relacionados, permitem ao leitor escolher de forma interactiva o

recolectores” e que contrapõe às técnicas sociais, projectadas, dos povos evoluídos. O primitivo bricoleur
é um ser pré-social, que colhe no ambiente natural aquilo que lhe serve para viver, acumula e destrói sem
discernimento: praticando a técnica do bricoleur, que é a antítese da do engenheiro, os artistas pretendem
significar  que  a  “sociedade  de  consumo”,  embora  dotada  de  técnicas  aperfeiçoadas,  coloca  os
consumidores  na  situação  pré-social  ou  pré-histórica  do  homem  das  cavernas  e  das  florestas,
determinando assim um extremo de barbárie a partir daquele que deveria ser o extremo da civilização.
(Argan, 1993, p. 100). 
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percurso que pretende seguir. Os “fragmentos de realidade” que a técnica da colagem utiliza são

também uma forma de lidar com o tempo e o espaço ou, por outra, de conseguir simultaneidade

com vários tempos e espaços que se experienciam por via dos materiais e objectos utilizados.

Ao nível da construção da imagem, a crescente importância da colagem pode ser por isso integrada

no processo que levou ao colapso da hegemonia do modelo albertiano da “janela aberta para o

mundo”, em curso há largas décadas e bastante anterior ao século XX. Como se sabe, esse sistema

era  caracterizado  pela  perspectiva  e  unidade  pictórica  no  sentido  de  criação  de  imagens  que

tivessem verosimilhança com a nossa percepção visual. Não interessa chamar a esta tese as razões

que presidiram às mutações observadas no âmbito da construção da imagem artística, são várias e já

bastante estudadas. Referir apenas que do ponto de vista prático a disseminação da fotografia e do

filme foi decisiva, não apenas porque no seu seio se começou a falar da especificidade do meio no

sentido de descolamento da tradição da pintura, mas também na medida em que sob uma óptica

técnica: 

a perspectiva organizara o campo visual como se esse fosse realmente o ideal. Todos os desenhos e
pinturas que utilizavam a perspectiva propunham que o espectador fosse o centro do mundo. A
máquina –  e  muito  especialmente  a  máquina de  filmar  –  demonstrou  não existir  esse  centro.
(Berger et al, 1987, p.22).

A perspectiva não servia apenas para dar profundidade à imagem. Ela contribuía de igual forma

para a construção de uma imagem coerente e unificada. A verosimilhança com a percepção visual

da realidade determinava que existisse uma ordem ou relação entre as 'coisas' presentes na imagem,

por forma a criar uma 'cena' ordenada e unificada quanto às noções de espaço e de tempo. Quando a

inserção da colagem se deu na pintura essa unidade pictórica já tinha sido ultrapassada. Exemplo

disso é  “le  principe d'opposition violente”12 (Francastel,  1990a,  p.252)  que Galienne  Francastel

identificou em 'Le D'ejeuner sur l'herbe' (1863) e em outras pinturas de Manet do mesmo período e

que na sua essência coincide com a subversão do princípio da unidade pictórica observada nas

12 G. Francastel  identifica nas obras de Manet um regime de oposições formais – às quais chama de principo da
oposição  violenta – que  quebram a unidade  pictórica  das  suas  obras.  Foi  através  desse  princípio que segundo
Francastel, Manet alcançou uma verdadeira originalidade visual e técnica. Afirma a autora que: 

Ce qui choqua dans ce Bain, appelé plus tard Le Déjeuner sur l'herbe, c'est que la femme est nue alors que
les hommes son habillés. Supprimez les deux élégants rapins et vous aurez des femmes au bord de l'eau
comme on en voyait depuis des siècles dans les innomerables bains, toilettes, Dianes et nymphes de toutes les
époques; déshabillez simplement les hommes et vous aurez un Raphaël archi-connu dont d'ailleurs Manet
copia fidàlement la disposition des figures. Mais le vêtements de ses compagnons rendent la nudité de la
femme insolite et, surtout, – c'est là que nous arrivons au fond du problème – ils opposent deux grandes
surfaces homogènes et sombres à une autre surface homogène mais claire. (…) dans le Portrait de Zola de
1868, dans Le Balcon de 1869 – soumis encore presque entièrement au règime des grandes oppositions (…).

Ajoutez à cela une certaine modification du cadrage traditionnel, un déplacement de l'angle de vue qui
apparaît dans la plupart des tableaux de Manet dès la première époque. Dans  Le Déjeuner sur l'herbe la
ligne  d'horizon  est  fortement  surélevée  (…).  C'est  cela  qui  fit  crier  au  crime  contre  la  perspective.
(Francastel, 1990a, pp. 251-253).
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pinturas do artista.

Assim, no que respeita aos modos de leitura, pode-se dizer que as características inerentes a uma

colagem eram observáveis na pintura desde meados do século XIX. Este facto, associado à inserção

da colagem no âmbito do programa cubista, coloca-a no âmago do processo de mutação do sistema

de representação da pintura.

A relação da colagem com a pintura foi desde o início mútua.  E se a mutação dos sistemas e

métodos de pintura terão permitido a adopção da colagem, a sua presença também influenciou

sobejamente  a  pintura.  Louis  Aragon,  em  'La  peinture  au  défi',  escrito  em 1930,  encontra  na

colagem  um  momento  paradigmático  da  pintura  contemporânea,  nomeadamente  ao  nível  do

replicamento  dos  seus  efeitos  na  imagem pintada.  Reconhecendo  nos  surrealistas  o  mérito  de

contrariar o que poucos anos antes vários artistas haviam declarado – a morte da pintura13 – Aragon

considerou  que  a  colagem foi  uma  influência  inegável  nestes  artistas,  ainda  que  numa  óptica

totalmente distinta do uso que os cubistas lhe haviam dado (Aragon, 1980, p.45). Aragon reiterou os

vários efeitos que a adopção da colagem representou para a pintura e arte em geral, não apenas em

termos imagéticos como também em termos comportamentais. Por exemplo, defendia que a atitude

de negação para com a pintura que Duchamp e Picabia perpetraram através do aproveitamento de

objectos pré-existentes para a concretização da obra de arte, terá sido uma consequência da colagem

e que de “ces négations” nasceu “une idée affirmative qui est ce qu'on a appelé la personalité du

choix.”  (Aragon,  1980,  p.52-53),  ou  seja,  a  consideração  de  que  uma  das  tarefas  do  artista  é

escolher. 

Assim, em jeito de recapitulação, dir-se-ia que em relação à colagem enquanto procedimento se

destacam duas  questões:  o  facto  de  ser  técnica  popular  antes  de  ser  artística  e  o  facto  da  sua

emergência  no  contexto  da  arte  institucionalizada  fazer  parte  de  um  momento  decisivo  de

recapitulação da importância da representação mimética na pintura e na arte em geral que alterou

tanto os modos de produção como os modos de leitura da obra de arte. 

Contudo, no que respeita à presente tese, torna-se imperioso centrarmo-nos não apenas na colagem

enquanto procedimento mas em simultâneo nos materiais utilizados para a construção da obra de

13 Particularmente no ambiente dada esta ideia foi sobejamente difundida e alargada inclusive à arte no seu todo, 
nomeadamente na 1.ª Feira Internacional Dada, realizada em Berlim em 1920, onde o mote difundido foi “Art is 
dead! Long live the machine art of Tatlin.” (Ades, 1976, p.11). Sobre a questão específica da pintura, cita-se Marcel 
Duchamp que considerava o quadro de cavalete obsoleto:

Considero esta uma boa solução para uma época como a nossa, em que não se pode continuar a fazer pintura a
óleo que, após quatrocentos ou quinhentos anos de existência, não tem nenhuma razão de ter a eternidade como
domínio. Consequentemente, se se pode encontrar outras fórmulas de expressão, é preciso aproveitá-las. (…) [o
quadro de cavalete] está morto de momento e por uns bons cinquenta ou cem anos. (…) São oferecidos aos
artistas  novos  meios,  novas  cores,  novos  meios  de  iluminação;  o mundo moderno introduz-se  e  impõe-se,
mesmo na pintura. E normalmente força as coisas a mudar de forma natural. (2002, p.147-148).
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arte,  na  medida  em que  os  mesmos  provêem da  realidade  tangível,  do  quotidiano  e  portanto

colocam  questões  de  contextualização.  Desde  a  emergência  da  colagem  que  a  questão  da

significação do objecto ou material utilizado foi levantada. Várias discussões se fizeram sentir no

seio dos movimentos procurando ora abstractizar os materiais retirando-lhes a significação social

ora conservando-a ora ainda procurando novas significações.  

Louis Aragon, no texto atrás citado considerava que a utilização da colagem tinha seguido desde a

sua emergência na esteira da problemática desenvolvida pelo cubismo, em torno de considerações

plásticas (1980, p.47). Para o autor, que escrevia sensivelmente vinte anos após essa emergência,

considerava que o recurso à colagem de uma forma inteiramente nova apenas tinha ocorrido por

responsabilidade de Max Ernst (1980, p.65). Aragon desconsiderava a fotomontagem desenvolvida

por  artistas  alemães  associados  ao  dadaísmo  assim  como  a  desenvolvida  por  construtivistas,

afirmando que “en ce temps-lá,  plusieurs crurent résoudre le probléme de l'inutilité  de l'art  par

l'adaptation des moyens artistiques aux fins de propagande.” (1980, p.64).

Ressalvando que Max Ernst utilizava a colagem de várias formas, Aragon destacava que a mesma

se caracterizava por:

il faut encore tenir compte du fait que les éléments empruntés servaient de façons diverses, suivant
qu'ils étaient pris pour représenter ce qu'ils avaient déjá représenté, ou bien pour, par une sorte de
métaphore absolument nouvelle, représenter quelque chose d'absolument différent. (Aragon, 1980,
p.66).

Teria sido por influência de Max  Ernst que a maioria dos surrealistas interromperam o curso da

utilização  dada  à  colagem  até  aí,  pelo  que  “et  on  le  voit  apparaître  à  un  moment  décisif  de

l'évolution qu'il jalonne.” (Aragon, 1980, p. 68). 

Que características tinha então a colagem de Ernst que a destacava? Aragon já tinha desenvolvido

essa questão num texto anterior, de 1923, intitulado 'Max Ernst, peintre des illusions'. Aí, destacava

o facto de a sua colagem se transformar num procedimento poético, onde “Toute apparence, notre

magicien la recrée.  Il détourne chaque objet de son sens pour l'éveiller  à une réalité nouvelle.”

(Aragon, 1980, p.30). Max  Ernst confirmaria esta observação no texto 'Au-delá de la peinture',

escrito em 1936, onde considerava que:

la technique du collage c'est l'exploitation systématique de la rencontre fortuite et artificiellement
provoquée de deux ou plusieurs réalités étrangères dans leurs essence sur un surface évidentement
appropriée – et l'étincelle de poésie qui jaillit du rapprochement de ces deux réalités.  (Ernst cit. por
Bablet, 1978, p. 24).

O ensaio de Louis Aragon, entre tantos outros, demonstra que é por via dos materiais utilizados que

a colagem enceta um diálogo heterogéneo da arte com a realidade tangível. Esse diálogo tem sido

compreendido entre uma significação puramente plástica ou uma significação social. Por isso acaba
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por redundar nas teorias que circunscrevem a arte a si mesma por confronto às que a colocam em

permanente  diálogo  com  a  sociedade.  Recorre-se  a  dois  autores  fundamentais  na  análise  das

vanguardas que personificam de certa forma as duas teorias. São eles, respectivamente, Clement

Greenberg e Peter Bürger. Selecciona-se estes autores, não apenas porque continuam de certa forma

a marcar a teoria crítica sobre as vanguardas, mas sobretudo porque é na posição de ambos, ou

melhor, no interstício dos seus respectivos posicionamentos que se considera residir a compreensão

dos efeitos que a introdução de materiais e objectos da realidade tangível teve para o contexto da

arte e para o contexto da realidade.

Os dois autores partem do principio da autonomia da arte – plenamente consolidada a partir dos

finais do século XVIII – para desenvolverem o que consideram ser o posicionamento mais relevante

da  arte  no  inicio  do  século  XX.  Para  ambos,  o  desenvolvimento  da  autonomia  da  arte  tinha

conduzido  ao  esteticismo  dos  finais  do  século  XIX  e  início  do  século  XX,  intensificando  a

separação  entre  a  arte  e  a  sociedade14.  Ambos  consideram  que  esse  facto  determinou  uma

prevalência da forma sobre o conteúdo, designada por Bürger de “disposição sobre o meio artístico”

(1992, p.48) e  designada por  Greenberg de “problems of the medium.” (2002a,  p.564).  Ambos

identificam a constituição da vanguarda como uma forma crítica da arte ao sistema capitalista, ainda

que o próprio conceito de vanguarda não seja coincidente no discurso dos autores15. Para Greenberg

a “avant-garde culture” coincide com a instauração do esteticismo de meados do século XIX que

levaria a arte “in search of the absolute” e a conduziria no século XX à abstracção (Greenberg,

2002a,  p.541).  Portanto,  Greenberg  assume  que  a  arte  desenvolvida  nas  primeiras  décadas,

particularmente a arte abstracta, fez parte de um processo de continuidade com o passado (2002a,

p.540).  Já  Peter  Bürger  faz  uma leitura  distinta  do conceito  de  vanguarda,  “obtido  a  partir  do

dadaísmo  e  primeiro  surrealismo  assim  como  da  vanguarda  russa  posterior  à  Revolução  de

Outubro.”16 (1992,  p.46  e  nota  de  rodapé da  p.67).  Para  o  autor,  os  movimentos  históricos  de

vanguarda estariam situados sensivelmente na segunda década do século XX e teriam constituído

14 Confrontando os  dois  posicionamentos é  possível  perceber  a  sua coincidência.  Peter  Bürger,  em   Theorie der
Avantgarde afirma que: “Só depois da arte, com o esteticismo, se haver desligado por completo de qualquer relação
com a vida prática, pôde espraiar-se o estético em toda a sua «pureza», embora assim tornasse manifesta a outra face
da autonomia, que é a sua carência de função social.” (1993, p.52). Por seu turno, Clement Greenberg, afirma em
Avant-garde and Kitsch que: “Yet it is true that once the avant-garde had succeeded in 'detaching' itself from society,
it proceeded to turn around and repudiate revolutionary as well as bourgeois politics.” (2002, p.541).

15 Como é sabido, o conceito de vanguarda não recolhe consensos nem quanto ao significado nem quanto ao perímetro
temporal  de  emergência  e  desenvolvimento.  Para  a  compreensão  desse  dissenso,  alguns  estudos  revelaram-se
essenciais, entre os quais se destacam Bürger, P. (1993) Teoria da Vanguarda. Lisboa: Vega. ISBN: 972-699-33-8 e
Poggioli,  R.  (1968).  The theory  of  the  avant-garde.  Cambridge  :  Harvard  University  Press.  0-674-88216-4.  A
diferença substancial entre estes estudos reside precisamente na diferença radical de entendimento de vanguarda,
sendo que no de Peter Bürger ela coincide com o momento histórico de sublação da instituição arte (anos 20) e no
estudo de Poggioli, anterior (1962), o conceito de vanguarda coincide com o de modernismo, seguindo portanto uma
tradição  anglo-americana.  Para  uma  compreensão  historiográfica  mais  alargada  sobre o  assunto  ver  também
Calinescu,  M.  (1999)  As  cinco  faces  da  modernidade  :  modernismo,  vanguarda,  decadência,  Kitsch,  pós-
modernismo. Lisboa : Vega. ISBN: 0-8223-0767-7.
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uma ruptura com o princípio da existência autónoma da arte, porque: 

não se limitam a rejeitar um determinado processo artístico, mas a arte do seu tempo na sua
totalidade,  realizando,  portanto,  uma ruptura com a tradição.  As suas manifestações extremas
dirigem-se  especialmente  contra  a  instituição arte,  tal  como se  formou  no seio  da  sociedade
burguesa.  (1992, p.46 e nota de rodapé da p.67).

Ou seja, se para Greenberg a cultura de vanguarda coincidiria com o caminho de circunscrição da

arte às suas especificidades como forma de proteger a cultura contra a corrupção do gosto, do kitsch

(2002, pp.539-549), para  Bürger a vanguarda teria emergido precisamente no momento em que a

arte tinha compreendido o seu status social, não aceitando o modo de existência autónomo que lhe

era inerente até aí. 

Nenhuma das perspectivas pretendeu ser universal, ou seja, nenhuma delas pretendeu constituir-se

enquanto teoria geral da arte das primeiras décadas do século XX. No entanto, ambas influenciaram

expressivamente  as  formas  como  esse  período  foi  pensado,  sobretudo  durante  as  décadas  de

sessenta e setenta. A questão é que, na sua essência, as propostas artísticas das quais os autores

partem para formular o seu pensamento foram contemporâneas e a linha de delimitação entre elas

foi em vários momentos difusa. Para além disso é um facto que embora as primeiras vanguardas se

tenham debatido com uma reformulação do pensamento artístico e estético – causado entre outras

razões  pela  ascensão  da  tecnologia  e  diminuição  da  importância  histórica  dada  à  pintura  –  os

comportamentos  que  adoptaram  foram  muitas  vezes  ambíguos.  Portanto,  considerando  a

assertividade de  Greenberg e  Bürger em relação à análise específica que fazem, considera-se em

simultâneo a coexistência e inclusive o diálogo entre as duas perspectivas: a do esteticismo ou seja,

da  centralidade  da  arte  naquilo  que  supostamente  caracteriza  a  sua  especificidade  pictórica,

aceitando um modo de existência autónomo e a da resposta da arte à intensificação esteticista que

instaurava a experiência estética como reino especial, reencaminhando a arte para a práxis social

através do ataque à instituição arte. Como  Rancière afirmou em relação à ideia de autonomia da

arte: 

The problem with this view is that this ideal artistic modernity never stops being sabotaged by the
infernal trouble-makers. Scarcely has Malevitch or Kandinsky posited the principle than the army
of Dadaists and Futurists emerges, transforming the purity of the pictorial plane into its opposite:
a surface for a melange of words and forms, art forms and mundane things.(2009, p.104).

Na verdade, é necessário ter em linha de conta que a sistematização feita à posteriori, seja em que

16 Embora estes movimentos sejam centrais para a formulação do conceito de vanguarda Bürger inclui também o
futurismo italiano e expressionismo alemão, com algumas restrições e o cubismo, este último  “não perseguiu o
mesmo objectivo, mas questionou o sistema de representação da perspectiva central  vigente na pintura desde o
Renascimento. Nesta medida, pode ser integrado entre os movimentos históricos de vanguarda, embora não partilhe
a sua tendência fundamental para a superação da arte na praxis vital”. (1992, p.46 e nota de rodapé da p.67).
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matéria for, permite sempre 'arrumar' o pensamento, as influências e os acontecimentos como se

tivessem tido uma total independência entre si, algo que não corresponde à verdade.  No que se

refere ao contexto artístico é pois importante ter presente que os artistas e as propostas circularam

de uma forma dialéctica e que a separação estanque entre elas foi em muitos momentos difusa.

Assim,  embora  sendo  análises  parciais  e  em  alguns  aspectos  redutoras,  juntas  ajudam  a

compreender o fenómeno artístico das primeiras décadas do século XX, ele próprio contraditório e

onde o princípio da ambiguidade imperou.

A este nível,  Rancière propõe que se faça o exercício de pensar a especificidade do medium, ou a

“pictorial flatness” não como sinónimo da 'autonomia da arte' mas como “surface of communication

where words and images slid into one another.” (2009, p.104). Para tal, propõe ainda que se deixe

de entender “the anti-mimetic revolution” como uma renúncia “of the resemblance.” (2009, p.104).

Ao fazê-lo, percebe-se que “Mimesis was the principle not of resemblance, but a certain codification

and distribution of resemblances.” (2009, p.104). Essa codificação era caracterizada pela separação

entre as artes pelo que “the principle of the anti-mimetic aesthetic revolution is not some 'each to his

own', confining each art to its own peculiar medium.” (Rancière, 2009, p.104). Portanto, na sua

óptica, o que aconteceu foi “the abolition of the principle that allocated the place and means of

each, separating the art of words from that of forms, temporal arts from spatial arts. It means the

constitution of a shared surface in place of separate spheres of imitation.” (2009, p.105).Rancière

reitera por isso que “there is not an autonomous art on the one hand and a heteronomous art on the

other” (2009, p.106). Este argumento de Rancière parece feito à medida da problemática em torno

da  utilização  de  materiais  do  quotidiano.  A  sua  utilização  foi  extensa  e  a  circunscrição  a

determinadas propostas, a linguagens abstractas ou figurativas, a primeiras e segundas vanguardas

(ou vanguardas históricas e neo-vanguardas), não permite ver com clareza o horizonte da questão.

Claro que se tem presente as diversas e importantes demarcações existentes nas inúmeras propostas

que decorreram ao longo do século XX mas para a tese em questão importa sobretudo apontar os

aspectos em comum. 

Tal como em relação às vanguardas,  também o princípio da utilização de materiais diversos da

tradição artística tem sido reflectido a partir de uma lógica oposicionista: ou enquanto abertura das

possibilidades expressivas da arte, centrando-se portanto nos efeitos ao nível dos valores plásticos

ou enquanto ponte entre o contexto da arte e o do quotidiano e da tecnologia, centrando-se nos

efeitos para a instituição artística e respectiva alteração ontológica das suas premissas. Ainda assim,

aquilo que é observável nesse princípio quando nos centramos naquilo que acontece aos próprios

materiais,  nomeadamente  no  que  se  refere  à  sua  recontextualização  ou  resistência,

independentemente  das  intenções,  é  que  congrega  precisamente  as  duas  lógicas.  Ou  seja,  a
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utilização  de  materiais  naturais  ou  manufacturados  traduziu-se  numa espécie  de  estetização  da

realidade tangível,  na exacta medida em que esses mesmos materiais  deixaram de ter  a função

utilitária que tinham para, no contexto da arte, assumirem uma função associada ao regime estético.

Mas, por outro lado, não sendo totalmente descaracterizados, os materiais e objectos não perdem a

ligação que  têm ao contexto  original,  sendo sempre  compreendidos  como materiais  e  objectos

apropriados e descontextualizados pelo artista. E por isso mesmo empurraram a discussão para lá da

construção do objecto e da imagem, fazendo com que a dimensão estética se estendesse a outros

pressupostos. 

Para melhor compreender esta aparente dicotomia é necessário aludir ao contexto de emergência da

utilização  de  materiais  e  objectos  do  quotidiano  centrando-nos  em  primeiro  lugar  na  efectiva

atracção pela matéria que alguns artistas do início do século XX manifestaram e, em seguida, na

questão da descontextualização e ressemantização objectual, central no seu deslocamento para o

contexto da arte mas nem sempre entendido como uma problemática prioritária pelos artistas.

1.2. – Da abertura matérica, da experiência do sensível, da matéria como sujeito

Em 1911 George Braque começou a misturar às tintas areia, serradura e outros materiais. Em 1912

Pablo Picasso e George Braque realizaram as suas primeiras colagens17 e rapidamente Juan Gris18,

entre outros, começaram também a explorar a técnica utilizando essencialmente papel. Ao colar nas

superfícies bidimensionais da pintura papeis impressos, corda, retalhos de tecido, fragmentos de

espelho, etc., estes artistas fizeram irromper no universo da obra de arte a materialidade e os hábitos

da vida quotidiana, a sua própria vida, sem recorrerem na totalidade à representação pictórica. Mais,

fizeram irromper no universo das artes plásticas uma técnica que tradicionalmente fazia parte da

cultura popular, a colagem. Como interpretar esta acção?

Pierre Francastel afirmou que o cubismo reinterpretou o mundo das aparências mas não o anulou.

Para o autor, o programa cubista baseou-se na invenção de um sistema de representação espacial

organizado pela decomposição de planos e, nesse sentido, a realidade do mundo sensível continuou

a ser o seu objecto de trabalho, ainda que incidindo numa representação arredada do ponto de vista

único do objecto (Francastel, 1990b, p. 308)19. 

17 A primeira colagem de Picasso foi realizada em 1912 , Nature-morte à la chaise cannée, onde o artista recorreu a 
um papel impresso com um padrão e utilizou corda nos limites da tela.

18 A primeira colagem de Juan Gris foi realizada em 1912 e foi The Watch (The Sherrie Bottle), Óleo e colagem s/ tela.
Contudo, a utilização que fez da colagem foi menor do que Picasso e Braque e só em 1913 terá começado a utilizá-
la com maior consistência.

19 Pierre Francastel afirma que os pintores cubistas deram uma importância primordial ao problema da decomposição
de planos. Para o autor:
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O percurso que Picasso e Braque percorreram durante o cubismo – desde cerca de 1908 até cerca de

1914 – denuncia uma sintaxe formal que se afasta de um espaço pictórico unificado. Não obstante,

esse  percurso  foi  tendo  variações.  Entre  sensivelmente  1909  e  1912  as  pinturas  dos  artistas

caracterizavam-se pela diluição entre plano e fundo, pela representação pouco densa de volumes,

pela representação simultânea das várias faces do objecto e pela clara tendência para a monocromia.

A partir de finais de 1912, momento que coincidiu com a inserção de materiais considerados extra-

pictóricos,  as  obras  começaram a  adquirir  novas  características,  entre  as  quais  se  destacam a

recuperação dos referentes, a composição organizada pela acumulação de planos em sintonia com a

superfície, a policromia e a textura. Estas alterações na composição denotam uma abordagem mais

clarividente dos artistas quer à forma quer à superfície da pintura, ou seja, em relação ao espaço real

da obra e suas especificidades. Para além de um maior reconhecimento dos objectos representados –

sobretudo entre finais de 1912 até à Primavera de 1913 –, as composições destacam as formas em

relação ao fundo, não se diluindo nele como acontecia anteriormente. Ainda que a densidade de

volume das mesmas seja reduzida, a acumulação de planos sugere a existência de relevo, diríamos

hoje de layers (camadas) pelo que as pinturas adquiriram “a new surface realism” (Cooper, 1971, p.

183).  Clement  Greenberg,  em 1948, afirmou no pequeno texto 'The Decline of Cubism', que o

cubismo expressava um estado de espírito empirista e positivista que recusava referir-se a algo fora

da experiência concreta e particular da disciplina, do campo e  medium  (1989, p. 214). Afirmou

ainda que o fez “by its rejection of illusionist effects in painting or sculpture and its insistence on

the physical nature of the two-dimensional picture plane” (Greenberg, 1989, p.214). De facto, o

revelo e notoriedade que a superfície plana da pintura teve para a imagética do cubismo comprova-

se nas próprias obras. Aliás, as teorias formalistas que se desenvolveram a partir da observação

destas obras revelam-se insuficientes não por estarem erradas sobre esse aspecto mas sobretudo por

o isolarem de todos os outros. É sabido que essa questão foi debatida ainda antes do século XX20,

Cette  insertion  des  plans  constitue,  aussi  bien,  la  grande  invention  spatiale  de  ce  temps:  elle  rompt
définitivement la conception de l'espace scénographique, cubique, pour luir substituer la conception d'un
espace ouvert, où les plans constituent eux-mêmes des objets susceptibles de se recouvrir pour partir sans
s'annuler.  Ce qui est ruiné, c'est la croyance dans la vertu du faisceau visuel unique qui exclut du réel tout
ce qui se situe en dehors d'un angle momentané de la vision. L'idée surgit que l'art est susceptible d'évoquer
par de simples fragments des objets figuratifs à demi dissimulés. Rien de tout cela ne va contre la réalité du
monde sensible. Il  y a réinterprétation, non annulation du monde des apparences.  (Francastel, 1990b, p.
308).

20 Maurice Denis, em 'Definição do neotradicionalismo' (1890) disse: “Lembremo-nos de que um quadro, antes de ser
um cavalo  numa batalha,  uma mulher  nua ou uma historieta  qualquer,  é  essencialmente uma superfície  plana,
coberta de cores, juntas segundo uma certa ordem.” (Denis, cit. por Vallier, 1986, p.17). Esta declaração é apontada
precisamente como uma das primeiras e mais lúcidas declarações sobre a materialidade do meio. Este entendimento
está inequivocamente presente no trabalho que vários artistas desenvolveram antes do século XX, como as grossas
pinceladas nas pinturas impressionistas de Monet, a ostentação da matéria em bruto nas esculturas de Auguste Rodin
e Medardo Rosso, os grossos empastes com que Van Gogh trabalhava ou a compressão volumétrica das figuras de
Gauguin, etc.
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prolongando-se para as primeiras vanguardas  – tanto no contexto da linguagem figurativa como no

contexto da linguagem abstracta.

Se os artistas cubistas pouco deixaram escrito sobre o assunto21, particularmente Picasso e Braque,

outros artistas seus contemporâneos deixaram bem explicitas as suas ideias a este respeito. Wassily

Kandinsky é um exemplo paradigmático tendo afirmado em 'Do Espiritual na Arte', publicado em

1911, que o objecto de busca da arte era o seu “próprio conteúdo” (1999, p.32) apenas exprimível

“pelos meios que lhe são próprios” (1999, p.32). A especificidade do meio associava-se não apenas

ao meio pictórico – a cor e a forma – (Kandinsky, 1999, p. 45) como ao suporte que no caso da

pintura era naturalmente pautado pela bidimensionalidade:

O afastamento do objecto, que representa o primeiro passo na via da abstracção, levou à renúncia
à terceira dimensão, nos domínios do desenho e da pintura. Conservou-se, assim, na superfície, a
«imagem» como pintura. Suprimido o relevo, o objecto real foi lançado para o abstracto.
Este  progresso  teve,  como  consequência  imediata,  a  fixação  de  todas  as  possibilidades  na
superfície  real  da  tela,  recebendo  assim  a  pintura,  uma  sonoridade  acessória  essencialmente
material. Fixar as possibilidades na tela resulta também na sua limitação.  (Kandinsky, 1999, p.
95).

O facto de  Kandinsky recorrer neste mesmo ensaio às pinturas dos cubistas para reflectir sobre

formas de abarcar a “superfície material” da pintura revela a dinâmica dialógica que existiu entre os

artistas. Para ele, os cubistas teriam criado “uma superfície ideal que devia aparecer antes da própria

tela” (Kandinsky, 1999, p.95) a partir da “composição de triângulos a três dimensões, ou seja, de

pirâmides (a que chamaram «cubismo»).” (Kandinsky, 1999, p.95). Mas para Kandinsky existiam

“outros meios de conservar a superfície material, sobrepondo-lhe uma superfície ideal, utilizada não

apenas como uma superfície plana, mas também como um espaço a três dimensões.” (Kandinsky,

1999, p. 95). Eram elas, entre outras “a espessura da linha, a situação da forma face à superfície, a

intersecção  de  uma  forma  por  outra”  (Kandinsky,  1999,  p.95),  e  a  cor  que  “quando  utilizada

adequadamente,  [ela] pode avançar  ou recuar,  transformando a imagem num ser flutuante (...)”

(Kandinsky, 1999, p.95).

21 Os textos e reflexões mais proeminentes no contexto do cubismo surgem sobretudo a partir de 1912, destacando-se
naturalmente o Du Cubism, escrito por Albert Gleizes e Jean Metzinger e os textos  que Apollinaire foi escrevendo
em vários orgãos de imprensa, alguns reunidos depois em Le Peintres Cubistes. A questão da autonomia da pintura e
da pintura pura era aí tomada como princípio essencial. Aliás, como Edward Fry refere que a questão estava a ser
debatida em vários movimentos e propostas:

The term 'pure' was first used by Apollinaire in his essay 'Du sujet dans la peinture moderne' of early
1912, but Raynal is more explicit [no texto escrito para o Boletim da Section d'Or, em 9 de Outubro de
1912] than Apollinaire in qualifying it  and in applying it  to cubism.  In the context  of  late 1912, 'pure'
painting  has  indeed  a  real  meaning,  for  by  then  Delaunay,  and  before  him Kupka,  had  arrived  at  an
autonomous art of pure colour; while outside Paris, Kandinsky had already painted his first non-objective
work by 1910. Also by late 1912, Picasso and Braque had begun to make papier collés,  thus turning away in
their cubism from the pursuit of complexities in the visual world to the creation of flat, autonomous realities
of their own making. (Fry, 1966, p. 101).
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O discurso de  Kandinsky demonstra que a criação de um sistema de construção da imagem em

diálogo com os suportes e com as matérias utilizadas – que se traduziu por isso num sistema híbrido

– era uma preocupação evidente do fazer artístico da altura. Para além disso, essa preocupação está

presente  de  forma  generalizada  nas  pinturas  das  primeiras  décadas  do  século  XX  pelo  que  é

plausível considerar que tenha existido uma relação entre a introdução de materiais e fragmentos de

objectos da realidade tangível nas obras de arte e o enfoque da pintura na relação da imagem com a

superfície.

Quando se pondera  sobre os  materiais  utilizados entre  o período de 1912 a 1914 por  Picasso,

Braque e mesmo Gris, três artistas fundamentais neste contexto, percebe-se de facto a sua estreita

relação  com a  superfície  da  pintura.  Os  mesmos  restringiram-se  a  substâncias  que  facilmente

podiam ser misturadas com a tinta – sendo neste aspecto informais – e a materiais pouco volumosos

ou espessos, como o papel, o tecido, etc.. O recurso a eles permitiria que a relação da coisa colada

com a superfície fosse evidenciada e não se perdesse noutras características, nomeadamente aquelas

que diziam respeito exclusivamente aos materiais inseridos, caso os mesmos fossem por exemplo

mais densos, volumosos ou com formas assumidamente tridimensionais. Por outro lado, o facto de

serem pouco espessos permitiria simultaneamente que se relacionassem com o desenho e a pintura,

uma relação que as próprias obras corroboram.

Neste aspecto, os materiais colados podem ser considerados como um entre os vários elementos que

os artistas utilizaram para reflectir e ensaiar um sistema de representação que dialogasse com a

superfície da pintura, tal como foi prática comum entre os artistas desse período. A utilização de

matérias com volume, massa e textura próprias, entre os quais o papel (papier collé), juntavam-se a

outros elementos também inseridos pelos artistas nas pinturas, como a tipografia (letras stenciladas)

e o  faux-bois, no sentido de trabalhar a dialéctica entre a imagem criada e a superfície em que a

mesma se encontrava. Quando Braque afirmou em 'La peinture et nous' que “as part of a desire to

come as close as possible to a certain kind of reality, in 1911, I introduced letters into my painting”

(cit. por Golding, 1968, p. 92) estaria a reportar-se à realidade do suporte da pintura, ou seja, a uma

superfície plana reforçada precisamente pela presença das letras e palavras às quais se seguiriam a

areia,  as lascas de metal,  o papel e restantes matérias utilizadas.  Nesta dialéctica,  os elementos

colados, para além do plano, exploravam também outros factores como o relevo e a textura reais.

Ainda assim, não deixa de ser paradigmático que nos dois primeiros textos escritos sobre o assunto,

essa  questão  tenha  sido  irrelevante  e  nenhum dos  autores  tenha  associado  a  utilização  destes

materiais  à  afirmação  da  bidimensionalidade  da  superfície.  Maurice  Raynal  e  Guillaume

Apollinaire,  críticos  de  arte  influentes  do  ambiente  cultural  francês,  destacaram-se  por  terem

reflectido em primeira mão sobre a importância da colagem nas obras cubistas. Maurice Raynal foi
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o responsável pela primeira referência ao assunto, publicada num texto inserido no primeiro e único

número do 'Boletim La Section d’Or', a 9 de Outubro de 1912, que serviu de catálogo à exposição

com o mesmo título ocorrida na Galerie La Boëtie, em Paris. Como é conhecido, esta exposição foi

a  primeira  grande  manifestação  pública  do  cubismo  e  nela  participaram,  entre  outros,  Jacques

Villon,  Marcel  Duchamp,  Albert  Gleizes,  Jean  Metzinger,  Francis  Picabia,  Léger  e  Juan  Gris.

Picasso  e  Braque,  que  se mantinham de  certa  forma  isolados do crescimento  do movimento  e

tinham inclusive deixado de expor em Paris, a não ser na pequena galeria de Kahnweiler (Fry, 1966,

p.101), não participaram na exposição. 

O  texto  que  Maurice  Raynal  escreveu  dedicava-se  em  primeiro  lugar  a  reiterar  que  o  termo

'cubismo' perdia cada vez mais o seu significado dadas as diferenças notórias entre o trabalho dos

artistas. Em seguida introduzia o que considerava ser o seu princípio orientador, a “pintura pura”,

ou seja, a pintura que não pretendia ser “nothing but an art derived from a desinterest study of

forms”  (Raynal,  cit.  por  Fry,  1966,  p.99)  para  finalmente  se  deter  numa pintura  em particular

presente  na  exposição.  Essa  pintura  era  'Le  Lavabo'  realizada  muito  pouco  tempo  antes  da

exposição por Juan  Gris. Raynal  destacava esta pintura precisamente por causa da utilização de

materiais extra-pictóricos, colocando a questão nos termos que se transcrevem:

Juan  Gris has here made a considerable effort. He is certainly the fiercest of the purists in the
group. (…) The canvas representing a dressing-table complete with its accessories will  attract
attention.  To  show clearly  that  in  his  conception of  pure painting there exist  objects  that  are
absolutely antipictorial, he has not hesitated to stick several real objects on to the canvas. Plane
surfaces cannot, in fact, be painted, since they are not bodies; if one does so, one falls back into
imitation or into the preoccupation with skill which is the preserve of the painters of shop signs. If I
think  of  a  bottle  and  wish  to  render  it  as  it  is,  the  label  on  it  appears  to  me  simply  as  an
unimportant accessory which I might leave out, for it is only an image. If I feel I must show it, I
could copy it exactly, but that is a useless labor; so I place the actual label on the picture – but not
until  I  have cut  it  out  to fit  the form I  have given to the bottle;  This is  the nicety which will
determine the charm of the idea. Juan Gris has applied tha same principle to the mirror he has
placed on his canvas. This has caused much discussion, but it can be said that it does no harm to
the picture and that it pinpoints the strange originality of Juan Gris's imagination. (Raynal, cit. por
Fry, 1966, p.100).

Maurice Raynal associava então a inserção de materiais estranhos à pintura a um claro indicador do

seu  afastamento  à  representação  ilusionista  e  à  sua  integração  numa  concepção  de  'pureza',

considerando  que  Gris  substituía  a  representação  mimética  dos  objectos  por  fragmentos  dos

próprios.

Por sua vez, Guillaume  Apollinaire publicou em 1913 'Le Peintre Cubiste'.Aí incluiu  um texto

sobre  Pablo  Picasso  parcialmente  também publicado  na  revista  Montjoie!  («Pablo  Picasso»,  in

Montjoie!, 14 de Março 1913) que se centrava na sua primeira parte nos períodos 'azul' e 'rosa' do

pintor  e  na  sua  segunda  parte  nas  inovações  mais  recentes  do  cubismo,  como  as  colagens
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(Apollinaire,  1980,  p.  134).  Apollinaire,  mais  cauteloso  em  dissertar  sobre  as  funções  que  a

colagem desempenharia  nas obras dos cubistas,  centrava-se na abertura matérica,  referindo que

Picasso:

et parfois, il n'a pas dédaigne de confier à la clarté, des objets authentiques, une chanson de deux
sous, un timbre-poste véritable, un morceau de toile cirée sur laquelle est imprimée la cannelure
d'un  siège.  L'art  du  peintre  n'ajouterait  aucun  élement  pittoresque  à  la  vérité  de  ces  objets.
(Apollinaire, 1980, p.76).

O autor explicitava não ter qualquer preconceito em relação à utilização que os pintores faziam dos

materiais referindo vários exemplos onde o recurso a matérias distintas tinha sido ecléctico: 

je  n'ai  pas  la  crainte  de  l'Art  et  je  n'ai  aucun  préjugé  touchant  la  matière  des  peintres.  Le
mosaïstes peignent avec des marbres ou des bois de couleur. On a mentionné un peintre italien qui
paignait avec des matières fécales; sous la Révolution française, quelqu'un peignit avec du sang.
On peut peindre avec ce qu'on voudra, avec des pipes, des timbre-poste, des cartes postales ou à
jouer, des candélabres, des morceaux de toile cirée, des faux cols, du papier peint, des journaux.
(Apollinaire, 1980, p.80). 22

Estes dois textos, pela proximidade temporal que têm e sobretudo pela proximidade que os autores

tiveram com os artistas, constituem-se como importantes documentos sobre a questão revelando

mais que não seja, que a problemática foi controversa desde a sua emergência.  Se no texto de

Maurice Raynal a questão é levantada ao nível referencial, ou seja, ao nível da relação dos materiais

com  a  sua  identidade  original,  no  texto  de  Apollinaire  a  questão  é  levantada  ao  nível  da

expressividade, ou seja, ao nível da relação dos materiais com a expressão plástica e sensorial.

Não obstante,  no terreno da história e crítica da arte posterior ao desenvolvimento do cubismo

pondera-se  maioritariamente  a  utilização  destes  materiais  a  partir  de  uma  avaliação  plástica,

relacionada tanto com a construção da imagem como com a construção da obra de arte em si. Ainda

assim, poucos foram aqueles que negaram por completo que estes materiais vieram criar uma tensão

entre o terreno tradicional da pintura e o terreno da realidade objectiva, mantendo-se estritamente

no  perímetro  de  análise  da  questão  em relação  ao  exercício  da  pintura. Clement  Greenberg23,

embora tenha influenciado vários críticos e artistas, acabou por estar de certa forma isolado,  na

medida em que aplicou a teoria da especificidade do meio – no caso da pintura a superfície plana –

22 Breuning e Chevalier, nos comentários ao texto de Apollinaire, afirmam que “lla fin de la phrase: «du papier peint,
des journaux» est une addition portée sur épreuves, preuve qu'Apollinaire venait seulement d'entendre parler des
«papier  collés».(Apollinaire,  1980,  p.135),  o  que  pode  indiciar  que  Apollinaire  teria  tomado  contacto  com as
colagens muito recentemente e por isso mesmo tenha preferido não adiantar muito mais para além da legitimidade
ecléctica dos artistas em relação aos materiais que utilizavam e de deixar subentendido neste texto que não era a
matéria que constituía a questão essencial da arte mas os efeitos que ela poderia ter.

23 Clement Greenberg escreveu vários textos onde reflecte sobre a colagem, particularmente sobre a questão da sua
importância para a reafirmação da superfície plana da pintura. Ver, por exemplo: “The decline of Cubism” (Partisan
Review, Março de 1948) “Review of the Exhibition Collage” (The Nation, 27 de Novembro de 1948); “The Pasted-
Paper Revolution (Art News, Setembro de 1958)”; e “Collage” (1959).

50



não reconhecendo nesta acção qualquer tipo de interferência do mundo exterior à pintura. Como é

sabido, o autor defendeu que a inserção destes  materiais se terá devido estritamente à importância

de destacar a superfície da tela, separando-a da “ilusão”:

The  accumulation  of  such  devices,  however,  soon  had  the  effect  of  telescoping,  even  while
separating,  surface  and  depth.  The  process  of  flattening  seemed  inexorable,  and  it  became
necessary to emphasize the surface still further in order to prevent it from fusing with the illusion.
It was for this reason, and no other that I can see, that in September 1912, Braque took the radical
and revolutionary step of pasting actual pieces of imitation-woodgrain wallpaper to a drawing on
paper, instead of trying to simulate its texture in paint. (Greenberg, 1989, p.74).

O facto de não existirem dúvidas de que tanto Braque como Picasso entendiam a pintura como uma

arte de representação e ilusão (Greenberg, 1989, pp. 70 e 71) inseria o recurso à colagem num

programa assente na representação de objectos tridimensionais (que existem originalmente num

espaço  tridimensional)  numa  superfície  fisicamente  bidimensional,  a  do  suporte  da  pintura.  A

colagem tornava claro  o  dilema que  tinha  surgido aos  artistas  na fase  do  cubismo analítico,  a

escolha entre ilusão e representação e a sua utilização testemunhava que os artistas teriam optado

pela segunda (Greenberg, 1989, p. 78). 

O  cubismo,  contudo,  foi  além  da  problemática  apontada  por  Greenberg.  Embora  seja

inquestionável,  como já  aqui  foi  afirmado,  que  a  gramática  visual  do cubismo esteve  de facto

relacionada  com  a  superfície  plana  do  suporte  de  pintura,  essa  preocupação  foi  desenvolvida

sobretudo no âmbito das linguagens abstractas. O cubismo, esse, particularmente o desenvolvido

por  Picasso e  Braque,  desenvolveu uma linguagem híbrida  e  ambígua entre  o 'verdadeiro'  e  o

'falso'24,  ou seja, entre a representação pictórica e a realidade extra-pictórica,  que se manifestou

24 Douglas Cooper considera que a problemática dos materiais extra-pictóricos utilizados durante o cubismo deve ser
estudada a partir de uma distinção entre a collage e o papier collé, referindo que a primeira se traduz pela introdução
de um elemento real na representação pintada e o segundo a um problema mais restrito ao nível da composição,
identificando  a  origem  da  questão  à  ideia  de  Braque  em tratar  a  cor  de  forma  independente.  (1971,  p.189 e
seguintes). Na verdade, esta ideia não deixa de estar sedimentada nas próprias declarações que Braque fez sobre o
assunto, como a que aqui se transcreve: “Une fois la voie ouverte, on a droit à tous le moyens pour réussir. Le grand
coup, ce fut le papier collé. Il nous restait une question primordiale à résoudre: l'introduction de la couleur. Il fallait
qu'elle agisse pour son compte en toute liberté, dégagée de toute forme.” (Braque cit. por Prat, 1994, p.114). 
O percurso de Picasso, nomeadamente em relação aos múltiplos sentidos que deu ao uso dos papeis diferiu por isso
do percurso de Braque que, ao invés, como afirma também Douglas Cooper:

D'abord le dessin y joue un rôle bien plus considérable, non seulement pour définir les objets, mais surtout
pour préciser les rapports spatiaux. Ensuite, Braque n'a jamais collé comme un élément réel des cartes à
jouer, des feuilles de musique ou de cartes de visite: il a toujours préféré les dessiner. (…) Et en dernier lieu
il faudrait noter que dans aucun des papiers collés de Braque on ne trouve une double entente, ni un jeu
d'esprit, ni un coup de fantasie, ni une saillie ironique ou un commentaire malicieux, tels qu'on les recontre
souvent dans les papiers collés de Picasso. (cit. por Prat, 1994, p.114).

Ainda assim, Cooper é peremptório a entender que:

Both Braque and Picasso saw and came to relish too the paradoxical new relationship between 'true' and
'false'  which  this  technique  enabled  them to  create.  For,  the  various  kinds  of  paper  which  they  pasted
together were (like the original piece of American cloth) literally more 'real', since they were fragments of the
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tanto ao nível  da construção da imagem como da dialéctica entre  a  obra enquanto objecto e  a

realidade circundante. Por isso criaram um jogo ambíguo entre o modelo clássico da “janela” e o

modelo  modernista  do  objecto  “auto-suficiente”,  justapondo  dois  paradigmas  através  de  obras

híbridas que tanto podem ser entendidas como “table” (no plano material) ou como “tableau” (no

plano da ilusão) (Poggi, 1998, p. 311). Por exemplo, em 'Bouteille de Vieux Marc, verre et journal'

(Figura 3) de 1913, Picasso constrói um claro confronto entre os elementos desenhados (a garrafa, o

copo) e os materiais colados (o fragmento de papel de jornal, os fragmentos de papel de parede e os

alfinetes que sugerem a fixação dos materiais colados ao suporte da obra, neste caso papel). O facto

do  artista  ter  optado  por  apenas  desenhar  os  contornos  das  formas  aí  representadas,  sem  as

preencher, é por si só um factor de confronto óptico com os materiais colados, preenchidos com cor,

forma e textura. 

Mas  Picasso reforçou ainda esse confronto usando vários alfinetes para simular a fixação desses

materiais  ao  suporte  –  papel  –  como  se  reafirmasse  que  se  tratam  de  elementos  unidos

provisoriamente. Quando atentamos com maior pormenor percebemos que existem alguns elos de

ligação entre o desenho e os materiais colados: o fragmento de jornal produz uma sombra sobre o

copo (representada) e a linha arredondada na parte inferior esquerda sobrepõe-se, a dado momento,

ao  papel  de  parede,  dando-lhe  continuidade.  Assim,  percebemos  que  aquilo  que  inicialmente

aparentou ser uma acumulação de planos sem contacto entre si é afinal uma composição onde os

vários elementos interagem. 

Esta obra manifesta a interacção entre os elementos representados e os elementos colados.  Se os

alfinetes negam a profundidade simulada geralmente afecta à ideia do suporte da pintura como

janela  ou  ecrã,  as  sombras  simuladas  afirmam essa  profundidade.  Por  sua  vez,  alguns  destes

materiais  colados  nunca  chegam a  tornar-se  abstracção  pictórica  ou  plástica,  resistem a  ela  e

mantêm a referencialidade objectual e funcional que os define como acontece com os alfinetes.

Outros objectos como os fragmentos de papel de parede, embora sejam reconhecíveis enquanto tal

têm na obra uma função claramente pictórica associada à estrutura compositiva, à cor e à linha.

Esta  interacção, ainda mais  evidente em obras posteriores como 'Verre,  journal  et  dé', de 1914

(Figura 4) demonstra que para além dos materiais colados representarem em si mesmo uma ponte

entre a realidade pictórica e a extra-pictórica evidenciavam também a realidade física da obra e a

possibilidade de jogar em simultâneo com a tradição – da representação espacial da pintura –  e a

inovação  –  da  ocupação  real  do  espaço  no  âmbito  de  uma  disciplina  que  não  explorava  essa

real world, than the objects whose reality was created by drawing or painting and with which they shared an
intimate pictorial relationship on equal terms. Yet in another sense most of the pieces of pasted paper were as
false as the drawn or painted objects, because they purported to be the wood of a table or a violin, or a cloth
or a glass, whereas they were really only pieces of paper. (1971, p.186).
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perspectiva.

Este  entendimento  é  reforçado  no  que  se  refere  à  importância  que  o  cubismo  teve  no

desenvolvimento  da  ideia  de  pintura  ou  obra  de  arte  não  apenas  enquanto  construção de  uma

imagem mas enquanto objecto físico. Esta questão foi desenvolvida por exemplo por John Golding

que quando publicou  'Cubism, a history & an analysis 1907-1914' em 1959 afirmou que:

Furthermore, collage was the logical outcome of the Cubists' conception of their works as self-
contained, constructed objects. For the cubist collages and papier collés are in a sense exactly that
- objects built up of various different substances and materials, a protest against the conventional
oil painting proudly displayed on an easel or elaborately framed on a wall. And the strips of paper,
fragments of canvas and other materials that the painters applied to their pictures emphasizes in a
very concrete way their weight and solidity as material objects. (1968, p.105).25

Também Giulio Carlo Argan considerou que ao afirmar a materialidade da obra de arte  enquanto

objecto  físico,  espacial  e  táctil,  os  artistas  afirmavam a  existência  da  obra  de  arte  no  espaço,

enquanto volume real. A superfície da pintura, nesta óptica, não era apenas entendida pelos cubistas

como plano  mas  sobretudo  como suporte  de  uma realidade  física  da  qual  faziam parte  outras

componentes: 

O cubismo muda o status da obra de arte: o quadro já não é representação, mas realidade em si,
que o artista faz e coloca no mundo. A imagem já não é projectada no ecrã neutro do quadro, faz
corpo com ele, com a tela, a moldura. O espaço real e concreto do quadro passa a relacionar-se
com o espaço da existência: o fim da operação artística é precisamente o de determinar esta
possibilidade de relação, pela qual o quadro deixa de ser representação da realidade e se torna
realidade existente. (Argan, 1993, p.92).

A inserção de materiais da realidade tangível deve ser por isso interpretada não apenas à luz de uma

linguagem puramente visual mas também como linguagem espacial, como bem se reconhece no

cubismo. Nessa perspectiva, a técnica da colagem:

demonstra [também] que o espaço já não é concebido como uma entidade homogénea e unitária,
mas como uma dimensão indefinida, que pode apenas ser captada por fragmentos, cuja extensão e
cuja configuração vão sendo determinadas consoante aquilo que está ou se faz no espaço (…)
(Argan, 1993, p.93).

Particularmente o trabalho que  Picasso realizou a partir de 1913 ilustra bem esta ideia dando um

total enquadramento à noção de tableau-object.  Não foi por acaso que a colagem trouxe às obras

cubistas elementos escultóricos e que inclusive Picasso começou a criar assemblages em 1913. Daix

e Rosselet referem que durante este período:

25 O autor explanava ainda que o conceito criado pelo cubismo recebeu uma forte aceitação sobretudo a partir da I
Guerra Mundial, apoiando esta tese no artigo que Paul Dermée escreveu na Nord-Sud em 1917, intitulado, 'Quand le
Symbolisme fut mort' onde afirmava: “(...)the work of art should be conceived as a pipe or a hat is conceived by the
craftman  who  produces  it;  all  parts  should  have  a  strictly  determined  place  according  to  their  function  and
importance. It is the object which matters and not any one of its elements.” (Dermée cit. por Golding, 1968, p. 94).
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Picasso  ne  laisse  rien  dans  l'ombre,  analysant  l'ensemble  des  effets  physiques,  optiques  qui
permettent  l'expression  des  formes,  des  contrastes  colorés  et  des  contrastes  de  texture  sous
l'éclairement, mais aussi – et ici il agit autant en sculpteur que'en peintre, en assembleur du moins
– il  met  en cause pour la première fois la réalité matérielle de la peinture.  Il  expérimente la
matière, le format, le cadrage du support, c'est-à-dire la forme propement dite, l'autonomie de
l'objet-tableau. (1979, p.132).

Picasso e, numa acepção mais alargada o próprio cubismo operaram através de  vários níveis de

referencialidade à realidade que coexistiam no mesmo espaço de uma forma ambígua, desde os

ilusórios aos reais. Por isso Argan referiu que “A construção do quadro como plano plástico elimina

a distinção, também técnica, entre pintura e escultura (...)” (1992, p.305). O cubismo ultrapassou a

concepção de pintura  na estrita  acepção do termo.  Criou  objectos  artísticos  que fugiam a uma

classificação estanque e que se pautavam pela sua existência espacial  física e real.  Eram obras

sensorialmente visuais mas também tácteis que interagiam com a realidade envolvente e que em

simultâneo eram alvo de interacção pela mesma. Este é o sentido da afirmação de Douglas Cooper: 

Braque and Picasso had never intended their paintings to be imitations of any existing reality. Now
they wanted them to have a still more independent status, that is to say they wanted them not only
to be conceptual re-creations of reality but also to be in themselves additions to that reality. So they
began to talk of a picture as a tableau-objet, a picture-object which was related to but equal with
everything around it. (1971, p.183).

O termo  tableau-objet  efectiva  perfeitamente  a  ambiguidade  das  obras  cubistas  no  sentido  de

simultaneamente aludirem à construção de um quadro e de um objecto. A própria etimologia das

palavras reforça a ideia. Tableau é a palavra francesa para pintura. O seu significado remete tanto

para a imagem pintada como para a estrutura, superfície e plano onde a mesma acontece. Ou seja,

pondera a pintura nos seus variados elementos, incluindo o volume e o objecto que a pintura é.

Assim, ao adicionar a ela a palavra objet, está-se em certa medida a criar um pleonasmo. A menos

que se queira posicionar a obra de arte enquanto objecto estético e em simultâneo objecto físico. No

plano conceptual, a introdução deste termo pelos artistas cubistas denuncia que o seu entendimento

de criação de uma obra não se encontrava estritamente no perímetro da construção de uma pintura.

E por isso os elementos colados criavam uma ponte entre a realidade pictórica e a realidade extra-

pictórica relacionando o espaço, o volume, a luz e a sombra, reais e fingidas. Com o cubismo, como

Emanuel Guigon afirmou:

Pasamos del universo de la pura ilusión y del trompe-l'oeil  a un mundo en que la materia se
declina en términos de textura real, como si la pintura, en busca de una nueva expresión de la
realidad, decidiese convocar, ya no la representación de las cosas del mundo exterior, sino los
originales mismos, en su banalidad, en su insostenible verdad, y con ello nos obligase a dedicarles
una atención, si no admirativa, al menos asombrada y encantada.(1997, p.11).
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Esta perspectiva leva-nos a entender a emergência da inserção de materiais e objectos da realidade

tangível num plano material e físico, no qual os mesmos valem enquanto matéria e presença da

realidade material.  Mas em simultâneo leva-nos a ponderar também a inserção destes materiais

enquanto referentes da realidade social e cultural. Aliás, é impossível desligar por completo uma

questão da outra e mesmo que não tenha sido intencional, os materiais utilizados, particularmente o

papel impresso, nunca chega a tornar-se pura abstracção plástica ou matérica.  Se, por exemplo,

partirmos  de  uma  das  obras  mais  paradigmáticas  a  esse  nível,  até  pelas  discussões  que  tem

originado26, é possível perceber isso.

'Verre et bouteille de Suze' (Figura 5), realizada por  Picasso no Inverno de 1912 é composta por

fragmentos recortados de notícias de jornal,  papel de parede,  um rótulo de garrafa assim como

outros papeis coloridos, guache e carvão. A composição trata da representação de alguns objectos,

como uma garrafa, uma mesa, um copo, um cinzeiro sobre uma mesa, o que sugere a representação

de  um ambiente  de  café.  Naturalmente  que  as  características  materiais  dos  papeis  –  a  cor,  a

espessura, a rugosidade, o relevo – cumprem uma função importante na pintura. Mas ainda mais

importante aqui é a permanência do seu sentido extra-pictórico que também se mantém incólume.

Citando os mais importantes, o papel que cumpriu a função de rótulo colado a uma garrafa cumpre

na obra a função de rótulo. O papel de parede colado a um espaço arquitectónico mantém a mesma

função  de  papel  de  parede.  Daí  que  naturalmente  se  deva  também considerar  que  as  notícias

recortadas do jornal mantêm na obra de Picasso a mesma utilidade informativa. Portanto, quanto à

licitude e importância da integração do conteúdo das notícias para a leitura da obra, é plausível

perguntar como não o fazer? Embora se possa especular genericamente quanto à intenção política

por trás da inserção dos recortes de jornal  nas obras de  Picasso,  neste  caso específico ela  terá

inclusive sido admitida pelo próprio27. Picasso recolheu alguns textos de jornais da época e separou-

os de acordo com o seu conteúdo através da orientação da colagem. Patricia Leighten observou que

os recortes de jornal cujo texto se reporta à Guerra dos Balcãs estão virados no sentido contrário à

26 Ver, por exemplo, o resumo de diversas opiniões a este respeito em: Cottignton, D. (1992) 'Cubism, Aestheticism,
Modernism'. In Zelevansky, L. (Ed. lit.) Picasso and Braque : a symposium. New York : The Museum of Modern
Art. ISBN:0-87070-677-2 pp. 58-72.p. 58 e seguintes.

27  Sobre esta obra em particular Pierre Daix testemunhou o seguinte: 

One day I brought him (Picasso) the Glass and Bottle of Suze because in it I had found an account of a huge
demonstration against the Balkan War (between 40,000 and 100,000 people were estimated to have attended)
held on November 17, 1912, at Pré-Saint-Gervais, a suburb of Paris, in a place called Butte du Chapeau
Rouge. There were speeches by German, Russian and French socialists, anarchists, and pacifists, and cries of
approval: “À bas la guerre!””Vive la revolution sociale!” In France, this was a great event in the history of
the Socialist Party’s anti-war struggle, an historic event. I asked Picasso if he had included the speech on
purpose. He said, “Of course I did it on purpose, because it was an important event involving a hundred
thousand people…Oh yes, I found that in the newspaper, and it was my way of showing I was against the
war.” (Zelevansky, 1992, p. 76). 
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orientação da obra e os recortes que contêm o relato das manifestações pacifistas em Paris,  de

anarquistas e socialistas, estão virados no sentido da obra (Leighten, 1985, p. 665 e 671). Para a

autora, o conteúdo dos recortes assim como a orientação que Picasso lhes deu, sugere uma inclusão

da própria consciência política do artista considerando ainda que: 

the concept tableau-objet applies here;an article ends up pasted upside down in a work that may
have sat  leaning against  a  chair,  for  example.  Picasso wasn't  necessarily  imagining the work
attached to  the  wall;  people  coming into  the  studio  were  entirely  welcome to  pick  it  up.  It's
thinkable, then, that a piece of newspaper pasted upside down has retrievable information in it
with which the artist might wish to conjure. (Zelevansky, 1992, p.77).

Uma das  razões  para  que  o  cubismo desenvolvido particularmente  por  Braque,  Picasso  e  Gris

continue a recolher inúmeras  interpretações  deve-se, por um lado, ao facto de os artistas terem

adoptado  individualmente  posicionamentos  diferentes  no  que  respeita  ao  recurso  a  materiais

oriundos de um contexto não-artístico e por outro lado deve-se ao facto de a própria linguagem do

cubismo se ter  pautado por um relacionamento ambivalente  entre  a representação pictórica e a

realidade objectiva, tal como aqui se expôs.

O cubismo é entendido pela  historiografia  como uma das  vanguardas  que  mais  influenciou as

propostas que decorreram em simultâneo à sua formação e nos anos seguintes, como o futurismo e a

arte  abstracta.  Mas,  por  norma,  a  identificação  dessa  influência  dá-se  sobretudo  ao  nível  das

alterações referentes à construção da imagem. Mas o cubismo foi além delas e a sua influência

estendeu-se para fora desse perímetro, porque pensou também o lugar da obra de arte no mundo.

Aspecto fundamental por exemplo para o futurismo, suprematismo, construtivismo ou dadaísmo.

Aspecto fundamental também para o conceito de ready-made que é coetâneo das colagens cubistas

e futuristas.

O debate sobre a manutenção da identidade extra-pictórica destes materiais tornou-se entretanto

central,  uma vez  que todas  as  propostas  de vanguarda,  embora  distintas,  se  esforçavam por  se

afastar da representação mimética. A este nível, a interpretação que Maurice Raynal havia feito das

colagens dos cubistas tornou-se insuficiente quanto à sua efectividade. Mas a acção precursora dos

cubistas revelou-se extremamente fértil e a utilização de materiais e objectos provenientes de uma

realidade anterior à da obra de arte tornou-se recorrente e “tended to prove that any item picked at

random  was  capable  of  producing  an  artistic  effect  and  thus  primarily  sanctioned  the  brutal

intrusion  of  reality  into  the  heart  of  the  imaginary.”  (Guigon,  1997,  p.271).  E  embora  com

objectivos distintos foi um motor da abertura matérica para a produção artística uma vez que “it is

actually the image itself which here is questioned, threatened with disappearance, the sacrosanct

pictorial image as opposed to the papable evidence of matter.” (Guigon, 1997, p.271).
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Foi precisamente em torno desta ideia – que equacionava a matéria como questão fundamental de

uma  sensibilidade  plástica  compatível  com  a  sociedade  contemporânea  –  que  o  futurismo,

praticamente  em  simultâneo  ao  cubismo,  estruturou  e  desenvolveu  a  sua  concepção  estética

promovendo ao longo da sua existência uma arte assente na experiência sensível alargada, livre das

'grilhetas' da imagem pura.  Por volta de 1914, depois de artistas como Duchamp terem associado a

integração  destes  materiais  e  objectos  a  um  prisma  conceptual,  o  futurismo  ou  os  artistas

inicialmente  a  ele  ligados  haveriam  de  continuar  a  defender  a  utilização  indiscriminada  de

materiais, destacando a sua importância para a percepção sensorial da obra de arte.

O futurismo enquanto movimento artístico e cultural  congregou claramente na ideia de vanguarda

objectivos  estéticos  e  políticos,  o  que  pode  ser  entendido  como  um  meio  termo  entre  os

posicionamentos de  Greenberg e  Bürger. O texto 'Fondazione e Manifesto del futurismo', escrito

por Filippo Tomaso Marinetti em 1908 e publicado no Jornal 'Le Fígaro' a 20 de Fevereiro de 1909

foi o documento fundador do grupo e em simultâneo a base para um movimento com repercussões

literárias,  plásticas,  ideológicas  e  também políticas  que  promoveu  a  necessidade  de uma acção

simultânea em todas as áreas sociais e culturais.

Com uma duração que se pode considerar longa e mutante, nomeadamente pelo condicionamento

ao contexto de guerra que entretanto emergiu, os princípios iniciais do futurismo assentaram sobre a

ideia  da  aniquilação  da  tradição  e  da  autoridade  institucional  (museus,  bibliotecas,  academias,

ensino,  etc.)  através  do  incentivo  à  agitação  social,  à  guerra,  ao  militarismo  e  ao  patriotismo

(Marinetti, 1999, pp. 288-293). Marinetti apelava a uma total renovação social e cultural, baseada

na adequação ao presente e portanto, ao novo, ainda que estivesse consciente da sua efemeridade28. 

Nos anos que se seguiram à publicação deste primeiro manifesto houve uma resposta contundente

por parte de vários artistas que em diversas áreas adoptaram a inovação como postulado regulador

do fazer artístico.  Respeitando o sentido aí dado ao princípio da inovação, que congregava arte e

vida contemporânea, os artistas futuristas começaram a adoptar novos materiais e novas técnicas.

Considerando-as  consentâneas  com  a  imediatez  da  vida  quotidiana,  as  mesmas  traduziram-se

metodológica e esteticamente pela exploração do gesto, das sensações, da espontaneidade ou da

dinâmica, entre outras.

Alguns dos artistas mais empenhados na conversão teórica e prática dos preceitos desenvolvidos

por Marinetti – Umberto Boccioni, Carlo Carrá, Luigi  Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini –

assinaram a 11 de Abril de 1910 o manifesto 'La Pittura futurista, manifesto tecnico', publicando-o

em Milão na forma de panfleto. Aí afirmavam: “Noi vogliamo rientrare nella vita. La scienza d'oggi

28 No mesmo Manifesto afirmava que: “Os mais velhos dentre nós têm 30 anos: resta-nos, assim, pelo menos um
decénio para cumprir a nossa obra. Quando tivermos 40 anos, outros homens mais jovens e válidos que nós nos
jogarão no cesto dos papéis, como manuscritos Inúteis. – Pois é isso que queremos!” (Marinetti, 1999, p. 292).
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negando il suo passato, risponde ai bisogni materiali del nostro tempo; ugualmente, l'arte, negando

il suo passato, deve rispondere ai bisogni intellettuali del nostro tempo.” (Boccioni et. al., 1958,

p.66). Daqui se compreende que a atmosfera moderna e a urbanidade foram desde o início uma

questão essencial na plástica futurista, fosse na pintura, escultura, teatro, música, literatura, etc. Por

isso os futuristas afirmavam no mesmo manifesto que “Per dipingere una figura non bisogna farla:

bisogna farne l'atmosfera.” (Boccioni et. al., 1999, p.295). 

No que se refere à introdução de materiais do contexto da realidade tangível, as primeiras colagens

experimentais  integradas  no  futurismo  foram feitas  no  mesmo  ano  em que  Picasso  realizou  a

primeira colagem, 191229. Mas ainda antes de as mesmas terem sido feitas, a 11 de Abril de 1912,

no manifesto 'La scultura futurista', já Umberto Boccioni30 apontava o ecletismo matérico como um

princípio imprescindível a seguir pelos escultores:

Distruggere la nobiltà tutta letteraria e tradizionale del marmo e del bronzo. Negare l'esclusivitá
di una materia per la intera costruzione d'un insieme scultorio. Affermare che anche venti materie
diverse possono concorrere in una sola opera allo scopo dell'emozione plastica. Ne enumeriamo
alcune: vetro, legno, cartone, ferro, cemento crine, cuoio, stoffa, specchi, luce elettrica, ecc.ecc.
(Boccioni, 1958, p. 72).

O  discurso  pioneiro  de  Boccioni  em  relação  à  abertura  matérica  revela  antes  de  mais  que  o

futurismo teve um posicionamento distinto do cubismo e, neste caso específico, notoriamente mais

claro quanto às intenções.  Como se pode entender  neste  excerto a utilização indiscriminada de

materiais numa escultura estava relacionada com duas questões essenciais: por um lado a já referida

inovação e por outro lado, com aquilo a que  Boccioni chama de “emozione plastica”, ou seja, a

valorização de valores intuitivos e emocionais no processo de construção e compreensão da obra de

arte, sendo que os vários materiais contribuiriam para o aumento da força expressiva da mesma. No

mesmo manifesto  Boccioni referia ainda um outro elemento importante para a questão. Propunha

ele que: 

(...)proclamiamo L'ASSOLUTA E COMPLETA ABOLIZIONE DELLA LINEA FINITA E DELLA
STATUA  CHIUSA.  SPALANCHIAMO  LA  FIGURA  E  CHIUDIAMO  IN  ESSA  L'AMBIENTE.
Proclamiamo che l'ambiente deve far parte del bloco plastico como un mondo a sé e com leggi
proprie; (Boccioni, 1958, p. 70 e 71).

29 Embora seja difícil de precisar a data da primeira colagem surgida no âmbito do futurismo, é provável que tenha
sido Gino Severini a realizá-la em 1912, depois da já citada conversa com Apollinaire (a este respeito ver, entre
outros Wesher, 1977, p.43 e Poggi, 1992, p.171). Ainda assim, terá sido depois de Ardengo Soffici e Carlo Carrá
terem feito uma viagem a Paris, na Primavera de 1914, onde naturalmente contactaram com Pablo Picasso e George
Braque, que a colagem foi utilizada de forma sistemática (Puppo, 2000, p. 178).

30 Boccioni terá escrito este manifesto depois da exposição futurista de 1912 em Paris, onde terá conhecido os cubistas
que aí trabalhavam por via de Gino Severino, que aí vivia desde 1906 (Wescher, 1977, p.43).
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Por um lado, o objecto escultórico deveria incluir o ambiente como elemento de representação. Por

outro, ele próprio deveria apropriar o espaço circundante tornando-o parte integrante da obra31. No

mesmo período em que escreveu este manifesto, Boccioni construiu duas esculturas com materiais

pouco usuais. 'Testa+Casa+Luce' (Figura 6) e 'Fusione di una testa e di una finestra'  (Figura 7),

ambas de 1912, eram constituídas por fragmentos de pequenos objectos e substâncias de origem

diversa. 

Embora estas esculturas tenham sido destruídas, nas fotografias são reconhecíveis alguns deles. Na

primeira escultura referida, Boccioni inseriu por trás da figura feminina esculpida um fragmento de

protecção de varanda em ferro. Na segunda implantou na própria cabeça esculpida um caixilho de

janela, crina de cavalo e um olho de vidro (Walther, 1998, p.433). A inserção destes materiais,

pouco usuais nas esculturas, eram literais no que se refere à sua utilização, ou seja, o caixilho de

janela era-o também na escultura, o olho de vidro era-o na escultura, etc. Mas mais interessante é o

facto  de  em  'Testa+Casa+Luce' ser  destacado  um  aspecto  que  na  realidade  não  dependia  da

escultura em si mas do ambiente circundante. A luz, elemento destacado no título, era assumida por

Boccioni  em  pé  de  igualdade  com  os  restantes  elementos  –  a  cabeça  (esculpida)  e  a  casa

(representada pela protecção de varanda) – e embora fosse o único incorpóreo era aqui entendido

como matéria. Para o artista, a luz partilhava com os restantes elementos uma posição determinante

o que no campo da escultura era inédito. Se tradicionalmente a pintura não tinha uma dimensão

táctil determinante, a escultura não tinha uma tradicional preocupação com a luz real.

A contemporaneidade e proximidade entre artistas cubistas e futuristas traduziu-se inegavelmente

em algumas similaridades  programáticas,  formais ou plásticas.  Mas os futuristas  foram desde o

início  mais  veementes  na  aspiração  a  uma  arte total  que  congregasse  e  activasse  de  modo

cooperativo todos os sentidos – incluindo o auditivo e o olfactivo – em estreita relação com a vida

moderna32. Por  isso  centraram  o  seu  trabalho  num  principio  de  dinamismo  assente  mais  nos

processos que nas coisas em si, envolvendo-se com a sintetização das múltiplas experiências dos

sentidos e em elementos incorpóreos como a velocidade, a luz ou o ruído. Os objectos e materiais

colados integravam o cumprimento deste objectivo e contribuíam deliberadamente para um sentido

31 Esta questão revela-se bastante interessante quando confrontrada  temporalmente com outras propostas artísticas
bastante posteriores. Boccioni formula teoricamente o princípio da arte contextual, nomeadamente do minimalismo,
no sentido de interacção inseparável entre obra e espaço.

32 Carlo Carrá foi responsável pela redacção do texto  'La Pittura sei suoni, rumori e odori', publicado em Setembro de
1913 na revista Lacerba onde se pode ler:

Noi futuristi affermiamo dunque che portando nella pittura l'elemento suono, l'elemento rumore e l'elemento
odore tracciamo nuove strada. Abbiamo già creato negli artisti l'amore per la vita moderna essenzialmente
dinamica, sonora rumorosa e odorante, distruggendo la stupida mania del solenne, del togato, del sereno,
dell'ieratico,  del  mummificato,  dell'intellettuale,  insomma.  (…)  Sappiatelo  dunque!  Per  ottenere  questa
pittura totale,  che esige la cooperazione attiva di tutti I sensi,  pittura-stato d'animo plastico dell'universale,
bisogna dipingere, come gli ubbriachi cantano e vomitano, suoni, rumori e odori! (Carrá, 1958, pp.73 e 76).
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táctil dado à obra, cimentando um novo relacionamento corpóreo da arte com a realidade que não

foi alvo de insistência por parte dos cubistas. Por isso Christinne Poggi afirma que:

(…) if  the cubists took pleasure in playing with the multiple significations of the materials they
selected, the futurists gave primacy to the inherent expressive qualities of their collage materials,
regarding them as real  physical  objects with specific weight,  density,  mass,  and the ability to
reflect light. (Poggi, 1992, p.166).

A  origem  desta  abordagem  estava  naturalmente  afecta  ao  pensamento  expresso  no  programa

futurista,  distinto do cubismo porque se posicionava em estreita relação com a experienciação da

realidade  contemporânea.  Sobre  este  aspecto,  Gino  Severini  foi  claro  quando  afirmou,  em  'La

peinture d'avant-garde', publicado originalmente a 1 de Janeiro de 1917 no periódico 'Le Mercure

de France' que:

La hantise de pénétrer, de conquérir avec tout les moyens le sens du réel, de s'identifier avec la vie
par toutes les fibres de notre corps est à la base de nos recherches, et des esthétiques de tous les
temps.
Il  faut  voir  en  ces  causes  d'ordre  général  les  origines  de  nos  constructions  géométriques  et
exactes, de nos applications sur la toile des matières différentes, comme étoffes, paillettes, verres,
papiers, et de toutes les tentatives qui, malheureusement, furent plus au moins mal comprises ou
systématisées. (Severini, 1958, p. 211).

Partindo do exemplo de algumas das pinturas iniciais com colagem de Severini é possível perceber

a aplicação prática da intenção de conquistar o sentido do real a partir do estímulo a sensações e

processos intuitivos complementares aos visuais. Nessas obras, os materiais estão mais relacionados

com a percepção sensorial do que com a relação que se estabelece entre o material e o objecto ou

coisa representada ou sequer com o exercício da pintura em si. Severini, que manteve um contacto

próximo com Apollinaire, Picasso e Braque, realizou em 1912 a obra 'Ballerina Blu' (Figura 8) onde

incluiu  lantejoulas  reais  sobre  o  vestido  pintado  da  bailarina,  mostrando  desta  forma  as  suas

características físicas.  Ao olhar para este trabalho,  não existem dúvidas quanto à associação do

material  colado com a coisa representada,  uma vez que o artista  distribuiu as lantejoulas pelas

pregas e saliências do vestido em movimento. Mas ao mesmo tempo, por serem reais, elas acentuam

o brilho e luminosidade na pintura, produzindo um efeito não permanente e não estático (porque

depende  das  condições  reais  de  luz  que  incide  sobre  elas  e  do  posicionamento  adoptado  pelo

espectador) impossível de ser trabalhado pela pintura. 

Mas se aí a função mais imediata associada ao material inserido é indicar uma característica da

coisa representada, alguns trabalhos ligeiramente posteriores, como 'Forme di una danzatrice nella

luce'  (c.1912) e  'Mare  =  Ballerina'  (1913-1914)  (Figuras  9  e  10),  já  exploram em simultâneo

qualidades  descritivas  e  não  descritivas,  sendo  que  as  últimas  se  sobrepõem  claramente  às
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primeiras. Por exemplo em 'Forme di una danzatrice nella luce', embora Severini destaque no título

a “forma de uma bailarina” e o facto de ela estar “iluminada”, é consideravelmente mais imediato o

reconhecimento  da  iluminação,  dado  pelo  brilho  das  lantejoulas  que  se  altera  consoante  as

condições reais da luz do que o reconhecimento da forma da bailarina, sintetizada numa profusão de

linhas que se cruzam em vários sentidos para criar uma sensação de forma em movimento. Por

outro  lado,  ao  contrário  da  colagem  'Ballerina  Blu'  (Figura  8), tanto  nesta  obra  como  em

'Mare=Ballerina',  as lantejoulas são dispostas de maneira a criar formas geométricas e arabescos

autónomos de qualquer sujeito de representação. Por isso mesmo, em vez de se representarem a si

mesmas enquanto lantejoulas,  servem um efeito preciso: o de reflectir luz e brilho reais.

Christinne Poggi afirma a este respeito que “Guided by the Divisionist ideal of treating colors and

lines as elements of a universal formal language, Severini sought to avoid using collage techniques

as a substitute for imitating reality.” (1992, p. 172). O ideal divisionista que a autora identifica no

artista  estabelece-se  nestas  obras  na  criação  expressiva  de  contrastes  formais,  cromáticos  e

matéricos com acentuada tendência para a abstracção visual.  Severini não estava a representar as

formas com a aparência física que as mesmas tinham mas a representar a sua dinâmica,  o seu

movimento, a luz e o brilho com que as percepcionamos na vida real.

Os futuristas entenderam que a osmose entre arte e vida contemporânea que fomentavam apenas se

poderia traduzir nas obras de arte se abarcassem a representação pictórica de uma forma sobretudo

intuitiva. Procuraram fazê-lo através da  representação da atmosfera criada pelas formas, atmosfera

essa percepcionada não apenas racionalmente mas em simultâneo emocionalmente, recorrendo para

tal à sensorialidade.

O  manifesto  'Art  du  fantastique  dans  le  sacré:  Peinture  de  la  Lumière,  de  la  Profondeur,  du

Dynamisme. Manifeste futuriste', escrito em 1913 por Severini, clarifica precisamente este aspecto:

Le  réel  n'est  pas  limité  par  des  contours  ni  composé  de  formes  définies.  (…)  Les  formes
métaphysiques  qui  composent  nos  tableaux futuristes  son le  résultat  de  réalités  conçues et  de
réalities crées entièrement par l'Artiste. Ce dernières sont inspirées par l'emotion ou l'intuition et
dépendent d'une atmosphere-ambiance. (Severini, 1987, p.47).

O  artista  argumentava  neste  texto  que  a  pintura  deveria  provir  de  um  equilíbrio  entre  duas

realidades – a concebida e a criada. Juntas preconizavam “La réalité totale du concept:  Danseuse,

sera dons: Danseuse + Ambiance.” (Severini, 1987, p.47-48). Assim, não bastava  incluir na obra o

sujeito da representação como também a atmosfera por ele criada. O “équivalent plastique du réel

est donc l'expression simultanée de formes émotives + formes conçues” ou seja, era a combinação

da  “expression  qualitative  et  quantitative  des  formes,  volumes,  et  couleurs  perçus  dans

l'atmosphere-ambiance  (...)”  com  a  “expression  de  formes  conçues  répondant  à  des  réalités
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intérieures et essentielles”. (Severini, 1987, p.48). Para Severini, as “formes émotives” eram criadas

inteiramente pelo artista através da intuição e da emoção enquanto que as  “formes conçues” eram o

resultado da memória e do conhecimento. 

Neste  texto  é  possível  intuir  a  influência  do  filósofo  Henry  Bergson,  para  quem a  intuição  e

experiência imediata eram mais importantes para o conhecimento e compreensão da realidade do

que a ciência e o pensamento racional. Ao colocar o sentido estético entre, por um lado, o sentido

do quotidiano e, por outro lado, o sentido dos sentimentos profundos, Bergson define a experiência

estética “como uma «experiência integral»” (Perniola, 1998, p.23) chegando “a uma metafísica da

vida exaltante e plena de fascínio, a qual exerceu uma enorme influência sobre a cultura literária e

filosófica da primeira metade do século XX.” (Perniola, 1998, p.23).Marinetti teria dado um passo

substancial nesse sentido no 'Manifesto tecnico della letteratura futurista' publicado a 11 de Maio

1912.  Sistematizava  aí  de forma clara  os  procedimentos  que a  nova literatura  futurista  deveria

seguir, enumerando onze princípios elementares nos quais se incluíam a destruição da sintaxe, a

abolição dos advérbios, dos adjectivos, da pontuação e do “eu”, a valorização das analogias e a

inclusão na literatura de três elementos considerados por ele essenciais: o ruído (manifestação do

dinamismo dos objectos), o peso (faculdade de voo dos objectos) e o odor (faculdade de difusão dos

objectos) (Marinetti, 1996, p. 31). Foi nesse manifesto que Marinetti referiu pela primeira vez “le

parole in libertá”,  ou seja, as palavras em liberdade,  afirmando:“Il faut cracher chaque jour sur

l'Autel de l'Art. Nous entrons dan le domaines illimités de la libre intuition. Après le vers libre, voici

enfin les mots en liberté.” (1996, p. 34). Foi também nesse manifesto que referiu “l'immaginazione

senza fili” ou seja, a imaginação sem fios, escrevendo: 

Nous inventerons ensemble ce que j'apelle l'imagination sans fils. Nous parviendrons un jour à un
art encore plus essentiel, quand nous oserons supprimer tous les premiers termes de nos analogies
pour ne donner que la suite ininterrompue des seconds termes. Il faudra pour cela renoncer à être
compris. Etre compris n'est pas nécessaire. Nous nous en sommes d'ailleurs bien passés quand
nous exprimions des fragments de la sensabilité futuriste au moyen de la syntaxe traditionnelle et
intellective. (1996 p. 32 e 33).

A influência do pensamento de Henry Bergson também aqui é notada assim como o foi aquando da

publicação do manifesto. Marinetti,  no suplemento  ao mesmo, refere  que a  crítica  literária  e  a

imprensa francesa teriam identificado na sua atitude anti-intelectual uma influência da filosofia de

Bergson (Marinetti, 1996, p.37), algo que não negou embora clarifique que ao falar “d'intuition” e

“d'intelligence” não estava a falar de “deux domains distincts et nettement séparés.”. Considerava

pelo  contrário  que  “Tout  esprit  créateur  a  pu  constater,  durant  le  travail  de  création,  que  les

phénomènes intuitifs se mêlaient aus phénomènes de l'intelligence logique.” (Marinetti, 1996, p.38).
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Considerava  por  isso  ser  impossível  “déterminer  exactement  le  moment  où  finit  l'inspiration

inconsciente et commence la volonté lucide.” (Marinetti, 1996, p.39).

A  concepção  estética  desenvolvida  pelos  artistas  futuristas  durante  os  anos  que  precederam  a

Primeira Guerra Mundial, formulada assim nos termos da combinação entre emoção, experiência e

memória conduziu-os sob o ponto de vista plástico a uma linguagem que oscilou com naturalidade

entre a figuração e a abstracção. Essa oscilação pode ser notada desde 1912 no âmbito da literatura

sem narrativa, da música, das artes plásticas, etc. Sob esta perspectiva, também o uso de materiais

utilizados  na  pintura  e  escultura  oscilou  entre  a  associação  ao  referente  representado  e  uma

significação puramente material, plástica ou sensorial.

Ainda relativamente ao texto 'Art du fantastique dans le sacré',  Severini referia que a totalidade

expressiva de uma obra futurista requeria o recurso de diversos elementos pictóricos ou materiais:

1 –  L'usage  des  signes  onomatopéiques;  exemples:  dans  l'équivalent  plastique  d'un  moteur  8
cylindres: trrr, trr tta tta ttattattattattatta; d'un tramway: tzszszszszsz...ttin ttin ttinttinttin.
2 – La transcription intégrale d'écriteaux, affiches, enseignes, numéros, etc. qui ont une grande
valeur de réalisme pictural et une signification émotive. Par exemple: Métro – Modes-Charcuterie
– etc.
3  –  L'emploi  du  réel  comme  élément  objectif;  par  exemple:  morceaux  d'étoffes,  affiches,
moustaches, cheveux, paillettes, multicolores, faux bijoux, etc. (Severini, 1987, p.50).

Considerava o artista que a adição destes elementos “remplis d'humanité” em conjugação com “les

autres  élements  abstraits  qui  composent  nos  tableaux”  criava  um “merveilleux  contraste”  que

determinava a inclusão nas obras futuristas do “réalisme absolu, expression totale de l'Univers.”

(Severini, 1987, p. 50). 

A importância  da  utilização  de  diversos  materiais  nas  obras  futuristas  é  expressa  em primeira

instância pela insistência a essas referências nos manifestos e pela efectiva utilização dos mesmos

no contexto  da  pintura,  da escultura,  da  literatura  e  inclusive  da música.  Ainda que a  palavra

'collage' nunca tenha surgido nos manifestos e textos futuristas nem sequer nos títulos das obras

(Puppo, 2000, p.175), “nei testi e nelle opere futuriste il problema dell collage tendeva a confluire

nella  più  ampia  questione  dell'uso  di  materiali  nuovi  o  inconsueti,  definendosi  come  tecnica

funzionale all'allestimento di opere polimateriche.” (Puppo, 2000, p.175). 

A utilização destes materiais foi heterogénea até 1914, revelando uma oscilação entre uma função

descritiva e não descritiva, ou seja, entre uma função que os referenciava ao contexto original ou os

abstractizava em matéria  pura,  tal  como  Braque e  Picasso também fizeram embora com outras

finalidades. Aqui o objectivo era claro e pode ser definido nos parâmetros que  Severini deu em

1913: “La peinture étant désormais délivrée de l'imitation du réel apparent, le tableau est but à lui-

même comme une realité définitive qui renfere tous les sens de l'Univers.” (Severini, 1987, p.51).
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Não é pois de estranhar que a partir de 1914 os materiais e substâncias incluídos nas obras tenham

passado tendencialmente a ter uma utilização autónoma relativamente à descrição de determinado

objecto. Passaram a ser utilizadas pelas características matéricas que tinham e pelo valor plástico,

pictórico  e  expressivo  que  induziam,  projectando-os  para  uma  autonomia  semântica  e  em

simultâneo para um sentido matérico relacionado com a experiência sensível.

Enrico Prampolini, que depois de ter ingressado em 1912 no estúdio de Giacommo Balla se juntou

ao grupo futurista,  foi  um dos artistas  que mais  insistiu  na utilização de materiais  e elementos

diversos no contexto da arte. O artista desenvolveu uma teoria plástica baseada no 'polimaterismo'

que haveria de se manifestar relevante,  por exemplo,  para a pintura de cariz matérico dos anos

quarenta e cinquenta. Em 1914 o artista participou na Exposição Futurista Internacional, realizada

numa galeria em Roma, onde expôs várias obras entre as quais se encontrava 'Beguinage' (Figura

11), um relevo composto de pedaços de materiais de composição, aspecto e textura diferente. Estes

materiais  colados  sobre  madeira  não  evocavam  qualquer  ligação  a  objectos  específicos  nem

estavam integrados numa pintura ou escultura. O artista tinha-se limitado a recolher determinados

fragmentos de pequenos objectos e a colá-los numa superfície plana, remetendo a apreensão da obra

exclusivamente para a matéria dos fragmentos aí introduzidos. Sem qualquer outra referência ou

orientação eram as qualidades físicas como o relevo, a cor, o volume, a massa ou a textura que

valiam por si mesmas. Não interessava a origem, a função ou a semântica do objecto. A sua relação

com a realidade quotidiana e a remetência para qualquer significação cultural ou social era aqui

claramente secundária. Prampolini confirmaria precisamente isso alguns anos mais tarde quando no

primeiro  número  da  revista  'Noi',  de  1917,  da  qual  foi  co-fundador,  escreveu  um artigo  onde

afirmava que:

Hemos llegado a sustituir los elementos convencionales por elementos reales, que abarcamos en
su  auténtica  natureza  material.  Prescidimos  de  su  empleo  habitual,  dando  nueva  vida  a  los
fragmentos  de  objectos,  ordenándolos  de  acuerdo  com  su  valor  plástico-arquitectónico.
(Prampolini cit. por Wescher, 1977, p. 52).

O entendimento acima expresso sobre a utilização de materiais e objectos da realidade tangível no

contexto do futurismo que decorreu a partir de 1914, poderá ser melhor compreendida à luz de uma

enérgica  discussão  sobre  os  limites  estéticos  que  deveriam  ser  aplicados  à  mesma.  A  revista

'Lacerba', fundada em Janeiro de 1913 e que até 1915 foi o órgão de eleição para a divulgação do

pensamento futurista, publicava em 1914 alguns artigos que reflectiam sobre a função dos materiais

utilizados  no  terreno da  arte.  De 15 de  Fevereiro  a  15 de  Março de  1914,  Giovanni  Papini  e

Umberto Boccioni33 protagonizaram uma acesa discussão em torno da questão, debatendo pontos de

33 Durante este periodo foram escritos três artigos na revista Lacerba sobre a mesma questão e em sentidos diferentes:
Il cerchio si chiude, de Papini, publicado no nr. 3; Il cerchio non si chiude, de Boccioni, publicado no nr. 4 e Cerchi
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vista e argumentando posicionamentos diferentes que terão repercussões claras na utilização que os

artistas futuristas, entre outros, começaram a fazer dos materiais retirados do ambiente quotidiano.

Giovanni Papini, responsável pelo início do referido debate na revista 'Lacerba', no artigo 'Il cerchio

si chiude' que publicou a 15 de Fevereiro de 1914, referia-se a algumas obras de Picasso, Severini,

Boccioni, Marinetti e Russolo (pintura, escultura, literatura e música) para exemplificar aquilo que

considerava ser um “fenómeno di «naturalizzacione dell'arte».” (Papini, 1958, p.190). Aí, criticava

o uso de materiais 'reais' na pintura e escultura, assim como a  parole in libertà  e o intonarumori

enquanto  procedimentos  que substituíam a criação pela  acção afirmando que “Ci ritroviamo di

fronte  alla  prima  materia.  Il  cerchio  si  chiude.  L'arte  ritorna  realtà;  il  pensiero  si  riabbandona

nell'azione.” (Papini, 1958, p.190).

Argumentava  Papini que a utilização de materiais e elementos da realidade para substituir a sua

representação eliminavam o rastro da matéria espiritualizada e a dialéctica da criação baseada no

contraponto entre sensibilidade e conceito perdia-se:

spirito creatore (…) C'era da una parte il concreto pratico e dall'altra il lirismo fantastico – da
una  parte  la  sensibilità  attiva  e  dall'altra  il  concetto  in  libertà  disinteressata.  I  due  mondi
combaciavano ma distinguendosi. Oggi, nelle punte ultime delle ricerche, mi sembre di scorgere
una  negazione  (autosoppressione)  di  uno  di  questi  due  emisferi  –  del  secondo,  del  lirico
concettuale. (Papini, 1958, p.189).

Este artigo, que teria uma imediata reacção negativa por parte de vários futuristas entre os quais

Marinetti34 e  Boccioni, levantava contudo uma questão essencial  para o contexto da inclusão de

materiais do quotidiano na obra de arte e que até ao momento não havia sido discutida de forma

ordenada e  clara:  a  prevalência  da  identidade  original  nos  materiais  e  objectos  utilizados  ou a

ligação entre os mesmos e a 'coisa' representada.Papini não tardou a ver publicada uma resposta

contundente  ao  seu  texto.  A mesma,  assinada  por  Umberto  Boccioni  num artigo  intitulado  'Il

cerchio non si chiude', foi publicada no mesmo órgão a 1 de Março de 1914. Aí, o artista afirmava

nunca ter abandonado uma pesquisa de carácter lírico e emocional e acusava Papini de ter ignorado

dois princípios fundamentais da sensibilidade futurista:

1 – I mezzi di espressione artistica tramandatici dalla cultura sono logori e inadatti a ricevere e
ridare le emozioni che ci vengono da un mondo completamente trasformato dalla scienza. 
2  –  Le  nuove  condizioni  di  vita  in  cui  viviamo hanno  creato  un’infinità  di  elementi  naturali
completamente  nuovi,  e  per  ciò  mai  entrati  nel  dominio  dell’arte,  e  per  i  quali  i  futuristi  si
prefiggono di scoprire nuovi mezzi d’espressione, ad ogni costo! (Boccioni, 1958a, p.191).

aperti de Papini, publicado no nr.5 da referida revista. 
34  A 21 de Março de 1914, Filippo T. Marinneti escreveu a Ginno Severini dizendo: “A proposito: dimenticavo di dirti

che la polemica di Lacerba è chiusa, tanto più che sarebbe stato forse meglio non fosse mai cominciata. L’articolo di
Papini Il cerchio si chiude segna una momentanea crisi di passatismo prudente.” (Marinetti, 1958, p. 321).
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Como já anteriormente Boccioni tinha afirmado, em 'La scultura futurista', o polimaterismo, como

entretanto  começou  a  ser  designado,  ligava-se  à  questão  do  novo.  Explicitava  agora  que  a

premência da inovação se devia à adaptação da expressão artística a um mundo totalmente novo e

que isso justificava inequivocamente a invenção ou adopção de novos meios de expressão. No que

se  refere  directamente  à  utilização  de  materiais  e  elementos  reais  na  pintura,  na  escultura,  na

'palavra em liberdade'  e na 'arte do ruído',  Boccioni era peremptório a afirmar que com eles “il

cerchio delle possibilità creative si apre magiormente” (1958a, p.192)  permitindo: 

(…) creare un'altra materia che si chiama arte.  Dunque, non si possono trovare in arte nuovi
elementi emotivi senza tornare direttamente alla realtà. Tu invece hai scambiato i nuovi elementi
della realtà che vengono portati nell’arte per subire nel tempo la loro fatale elaborazione, per un
ritorno alla materia bruta. Confessa che hai preso un granchio, o che almeno hai gridato come un
senatore qualsiasi: «la libertà va bene… ma dove si va a finire, con questa libertà?...» (Boccioni,
1958a, p. 192).

Boccioni argumentava assim que a experiência  directa da realidade era a única forma de trazer

novos elementos  emotivos  para o contexto  da arte  tendo em conta  que os meios  de expressão

artística tradicionais estavam desfasados do mundo contemporâneo. Mas embora reconhecendo que

a “realtà stessa” era introduzida na obra, em alguns casos para “sfuggire al procedimento imitativo”,

o artista reiterava a sua transformação imediata pelo contexto artístico afirmando que:

appena questa realtà entra a far parte della materia elaborata dell’opera d’arte, l’ufficio lirico a
cui  essa  viene  chiamata,  la  sua  posizione,  le  sue  dimensioni,  il  contrasto  che  suscita,  ne
trasformano  l’anonimo  oggettivo  el’incamminano  a  divenire  elemento  elaborato.  (Boccioni,
1958a, p. 192).

O  “ufficio  lirico” aí  referido  era  então  o  elemento  através  do  qual  os  materiais  sofriam uma

alteração  identitária.  Quando  chamados  para  o  contexto  da  arte  passavam a  ter  uma  razão  de

existência baseada nos valores pictóricos em estreita relação com a composição no seu todo. Neste

sentido, a sua relação com a realidade concreta e objectiva era estritamente material e resumia-se a

uma busca por novas matérias expressivas.

A troca de argumentos entre Papini e Boccioni continuou com a contra-resposta de Papini, que viria

a ser publicada a 15 de Março de 1914 com o título 'Cerchi aperti', também na revista 'Lacerba'.

Este artigo reveste-se de uma importância maior porque Papini, ao contrário de Boccioni, remeteu a

questão de “l'impiego fi frammenti di realtà realistica nella pittura e nella scultura” para fora do

próprio  contexto  do  futurismo,  associando-a  a  “un  punto  importante  delle  ricerche  artistiche

modernissime.” (Papini, 1958a, p. 194).Papini identificava assim uma tendência da arte mais actual,

partilhada por artistas de diferentes sensibilidades que a utilizavam de formas bastante distintas.

Não era portanto o uso destes elementos que o incomodava mas o facto de alguns artistas “mettere
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le  cose  stesse  al  posto  delle  cose  da  rappresentare”  (1958a,  p.  195).  Papini  não  apontava  aí

exemplos concretos de artistas que actuassem nesse sentido mas fazia questão de citar Picasso35 e de

destacar o que entendia ser a atitude correcta do artista no uso destes elementos afirmando: 

egli impiega, sì, tutte le materie che gli piacciono (carte, legno, stoffa, latta, acc.) ma come un
altro pittore adopererebbe i colori e le matite. Non si serve del legno per rappresentare il legno e
dell'affiche per dipingere la cantonata di una strada. (Papini, 1958a, p. 195).

A problemática  levantada  por  Papini  no  uso  de  elementos  originalmente  de  um contexto  não-

artístico era na verdade uma pertinência que não tinha ainda sido discutida, pelo menos de forma

sistemática. O escritor e ensaísta estava enfim a identificar, no seu entendimento, uma contradição

no uso destes elementos por parte de artistas que procuravam afastar-se da representação mimética

mas continuavam apegados à realidade, limitando-se a substituir a representação da coisa pela coisa

em si. Por isso questionava directamente Boccioni:

gli elementi di realtà sono adoprati come materie nuove a preferenza delle vecchie, e senza ombra
di realismo (...) oppure perdono il loro carattere di realtà particolare entrando a far parte di un
insieme  artistico  (…)  –  oppure  son  messi  là  al  posto  degli  oggetti  che  si  dovrebbero
rappresentare? (Papini, 1958a, p.195).

A troca de argumentos entre  Papini e  Boccioni demonstra que o uso de materiais e elementos da

realidade  tangível  na  construção  da  obra  de  arte,  ainda  que  valorizados  pela  originalidade  e

inovação do procedimento não recolhia  consenso absoluto,  particularmente porque neles existia

sempre uma ressonância dessa realidade tangível. Era sobre este aspecto que a discórdia assentava,

porque no que respeita à sua materialidade, à sua introdução no sentido da pertinência pictórica e

plástica  que  relevavam,  não  existiam dúvidas.  Para  os  artistas  futuristas,  ainda  que  de  formas

diferentes,  estes  materiais  e  elementos  eram utilizados  pela  sua  relevância  sensorial,  fosse  no

sentido pictórico (cor, textura, volume, massa, etc.) ou no sentido experiencial, por exemplo, para

aludir a sensações experienciadas em determinado momento. 

A utilização de materiais e objectos da realidade tangível pode assim ser localizada, no contexto da

sua emergência, maioritariamente no perímetro de actuação das referências artísticas à experiência

do sensível. O alargamento das matérias com que o artista trabalhava estava afecto a valores de

carácter  essencialmente  sensorial,  onde  o  óptico  competia  de  forma  inédita  nesta  área  com o

háptico. Na medida em que despertam a sensibilidade táctil, através de superfícies planas de onde

emanam matérias, relevos e texturas distintas, poder-se-ia dizer que estas obras se encontram entre a

35 Papini  afirma  ter  tido  uma  conversa  recente  com Picasso  sobre  o  assunto,  onde o  artista  lhe  teria  dito:  “«Je
comprends (…) qu'on emploie les poies des moustaches pour faire un oeil, mais si vous mettez les moustaches vrais
à la vraie place des moustaches on tombe dans le Musée Gréin»” (1958a, p. 195).
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pintura e a escultura. 

A este respeito, ocorre-nos o estudo que Gilles Deleuze realizou sobre a pintura de Francis Bacon,

onde se reflecte sobre a relação óptico-háptico a partir da própria história da pintura36. Partindo das

análises feitas por  historiadores e filósofos de arte como Aloïs Riegl, Wilhelm Worringer, Henry

Maldiney ou Heinrich Wölfflin, o autor constrói uma breve história da  pintura ocidental baseada

não na relação geográfico-temporal  mas na relação que esta estabeleceu entre  o olho e  a mão.

Deleuze inicia essa deambulação pelo Egipto encontrando aí, no baixo-relevo, um espaço háptico

que reúne os sentidos da visão e do tacto.  Esse espaço é conseguido pela própria qualidade da

imagem frontal  que aproxima  a  forma e  o  fundo no mesmo plano da  superfície,  separando-os

apenas pelo contorno (Deleuze, s.d., p.79). Deleuze foca-se em seguida no espaço construído pela

arte grega identificando na representação clássica “un espace tactile-optique”  (Deleuze, s.d., 81),

ou seja, onde “l'oeil ayant abandonné as fonction haptique, étant devenu optique, s'est subordonné le

tactile comme puissance seconde (...)” (Deleuze, s.d., p.82). É a partir desta dicotómica relação

entre o óptico e o táctil, ao qual o autor chama “espace optique  pur” e  “espace manuel violent”

(s.d., p.82) que Deleuze considera ter-se estruturado a pintura ocidental.

O espaço háptico referido pelo autor “ne désigne pas une relation extrinsèque de l'oeil au toucher,

mais une «possibilité du regard», un type de vision distinct de l'optique” (Deleuze,  s.d.,  p.79).

Distingue-se do 'táctil' por ser diferente do 'espaço óptico' mas em simultâneo por não excluir o

sentido da visão.  Em 'Capitalisme et schizophréne: Mille Plateaux',  Deleuze e  Guatarri colocam

essa questão considerando que: “Haptique est un meilleur mot que tactile, puisqu'il n'oppose pas

deux organes des sens, mais laisse supposer que l'oeil peut lui-même avoir cette fonction qui n'est

pas optique.” (Deleuze e Gautarri, 1980, p.614). 

Não deixa de ser interessante pensar o conceito de háptico em relação ao cubismo e ao futurismo

(assim como em relação a outras primeiras vanguardas) porque da mesma forma que congrega os

sentidos da visão e do tacto, também nas pinturas/colagem estes sentidos se despertam a partir do

ver. Para além disso, como Nuno Carvalho afirma:

O espaço háptico é o espaço por excelência da proximidade, do arrebatamento, contra a distância
calculada da representação: proximidade entre o  aplat e a Figura, que dirime a oposição entre
forma e fundo; proximidade entre o espectador e o quadro, que é agora não o lugar de encenação
do mundo, mas de deposição e agregação da matéria de que ele se faz, matéria sensível, composto
de  sensação;  proximidade  entre  os  sentidos  e  órgãos  do  espectador  que  se  tornam  inter-
comunicantes – sentido táctil do olho; proximidade entre o criador e a sua obra (...); proximidade
enfim da vida a si mesma, liberta da contingente concrescência de formas, aberta doravante à
colossalidade das forças e das sensações.(Carvalho, 2009, p.48 e 49).

A partir da exploração do espaço háptico nasceu um meio de expressão artístico que se afastou do

36 Esse estudo pode ser consultado em Deleuze, s.d., pp.79-104.
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domínio afecto à construção de uma imagem explorando a matéria pelo valor e potência sensorial

que tem. Em 1918, Apollinaire celebrava o nascimento da 'l'arte tactile', publicando um breve texto

no 'Mercure de France' onde divulgava ter visto numa publicação nova-iorquina – a 'Rongwrong' –

a fotografia de uma obra de gesso cujo autor, Edith Clifford Williams, considerava ser “un plâtre à

toucher”.(1918,  p.752).  Apollinaire  congratulava-se com o feito  afirmando que “le  domaine de

l'esthétique agrandi dans des proportions que nous aurions peine à envisager.” (1918, p.752.) 

Em 1921 Marinetti escreveu 'Il Tactilismo: Manifesto Futurista', onde criava uma “scala educativa

del tatto” (1958, p.58) que deveria orientar uma nova arte, a arte do tacto. Esta arte, que segundo

Marinetti não estava relacionada com a arte plástica e só tinha a perder quando relacionada com a

pintura e escultura (1958, p.61), devia estar reservada a “giovani poeti, ai pianisti, ai dattilografi e a

tutti i temperamenti erotici raffinati e potenti” (1958, p.61). Ainda assim, embora Marinetti a separe

do contexto plástico, não deixa de identificar aí o nascimento de “il presentimento del tattilismo”,

nomeadamente em Boccioni que “creava nel 1911 il suo insieme plastico Fusione di una testa e di

una finestra  com materiali  assolutamente opposti  come peso e valore tattile: ferro, porcellana e

capelli di donna.” (1958, p.61).

Em resposta a este manifesto, Raoul  Hausmann escreveu, em Fevereiro de 1921, o 'Manifeste du

Présentisme contre le Dupontisme de l'âme teutonique' onde afirmava:

D'Italie nous vient la nouvelle du tactilisme de Marinetti; il a conçu le problème de la sensation
haptique d'une manière peu claire et l'a abîmé! (…) Il nous faut nous convraincre que le sens du
toucher est Mêlé à tous nos sens, ou plutôt qu'il est la base décisive de tous le sens. Si nous nous
rendons compte que le sens haptique dont les émanations excentriques sont projetées à travers les
six cents kilomètres de l'atmosphère terrestre jusqu'à Sirius et aux Pléïades, nous ne comprenons
pas  pourquoi  l'on  ne  ferait  pas  de  la  plus  importante  de  nos  aperceptions,  un  nouvel  art.
(Hausmann, 2004, p.94).

O artista reclamava assim a presença na arte do 'haptisme' e o 'odorisme', em contraposição às “arts

anciens de l'oeil et de l'oreille” afirmando que “L'art haptique donnera à l'homme une connaissance

plus  large!” e  que “(...)le  haptisme est  la  différenciation de la  conception moderne de la  vie!”

(Hausmann, 2004, p. 94 e 95).

Por  sua  vez,  Enrico  Prampolini,  que  desde  meados  de  1910  ensaiava  uma  obra  centrada  nas

possibilidades  da matéria,  traçou o desenvolvimento do que chamou de “arte  polimatérica” em

1944, num pequeno ensaio publicado em Roma. Aí, partia precisamente da sua experiência como

artista e embora associando as seus primeiros trabalhos polimatéricos a uma reacção “per la realtá

pittorica” e a um “estremismo, senza concessione, nè compromesi” (1944, p.8) considerava que daí

tinha  nascido  a  consciência  de  uma  “nuova  nomenclatura  di  valori  plastici”  (1944,  p.8)  –  o

polimaterismo, ou arte polimatérica. O artista definia-a nestes termos:
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L'ARTE POLIMATERICA NON E' UNA TECNICA MA – COME LA PITTURA E LA SCULTURA –
UN MEZZO D'ESPRESIONE ARTISTICA RUDIMENTALE,  ELEMENTARE,  IL CUE POTERE
EVOCATIVO E' AFFIDATO ALL' ORCHESTRAZIONE PLASTICA DELLA MATERIA. (1944, p.9).

Ainda que distintos, Apollinaire, Marinetti, Hausmman e Prampolini, confluem para a mesma ideia

de  que a  matéria,  para além da  imagem,  vale  por  si  mesma e releva  em si  um valor  sensível

paralelo, por exemplo, à cor. A arte encontrou aqui um novo caminho. E esse caminho, ainda que

não tivesse assente estritamente na matéria, foi pautado pela utilização abstracta dos materiais, ou

seja, não pela referencialidade contextual dos mesmos mas pelas qualidades matéricas. Nele foram

questões essenciais  a remissão do apelo ao sentido da visão e um acréscimo do apelo a outros

sentidos, particularmente o do tacto, foi uma questão essencial. Marshall McLuhan, que considera o

primeiro como o “sentido mais neutro e objectivo” e o segundo como “a nossa actividade mais

íntima e inter-relacional” (McLuhan, 2008, p.120) observou que:

Ao conferir uma espécie de sistema nervoso ou de unidade orgânica à obra de arte, o sentido do
tacto obcecou os artistas desde o tempo de Cézanne. Durante o último século, os artistas têm
tentado superar o desafio da era da electricidade atribuindo ao sentido do tacto o papel de um
sistema nervoso capaz de unificar todos os outros sentidos. (McLuhan, 2008, p.120).

O sentido  táctil  é  assim aquele  que  de  uma  forma  mais  imediata  aproxima  o  ser  humano  da

realidade  tangível,  servindo  como  uma  mediação  entre  o  sujeito  e  o  mundo.  Não  é  por  isso

despiciente que exista uma tradição filosófica que associe precisamente este sentido à vida. Jacques

Derrida,  em  'Le  Toucher.  Jean-Luc  Nancy'  traçou  precisamente  essa  genealogia  filosófica,

apelidando-a de  “tradition  «tactiliste»  ou  «haptocentrique»”  (Derrida,  2000,  p.55).  Partindo  da

filosofia  de  Jean-Luc  Nancy,  Derrida  traça  um percurso  dialógico  da  importância  do  tacto  no

pensamento  filosófico  evocando  desde  Aristóteles,  a  Kant,  Husserl,  Merleau-Ponty,  Freud,

Heidegger, entre outros. A questão é colocada em relação com os restantes sentidos:

Ces sens doivent être au nombre de cinq, ni plus ni moins, confirme-t-il: les objectifs ( tactus, visus,
auditus) et les subjectifs (gustus, olfactus). Les premiers apportent davantage à la connaissance, et
parmi eux le toucher (Betastung) vient en premier, au moins selon certains critères. Lesquels? Bien
qu'il soit le plus grossier (der gröbste) des sens externes, le toucher est le plus important ou le plus
sérieux (der wichtigste), dans la mesure où il est le seul sens de la perception extérieure immédiate
et donc celui qui nous apporte la plus grande certitude. Il fonde en quelque sorte les deux autres
sens  objectifs,  la  vue  et  l'ouïe.  Ceux-ci  doivent  être  «originairement  rapportés»  (ursprünglich
bezogen werden müssen)  au toucher  pour  «constituer  une  connaissance  par  l'expérience  (um
Erfahrungserkenntniss zu verschaffen)».” (Derrida, 2000, p.55).

Sendo o tacto sentido com maior responsabilidade pelo conhecimento experiencial  da realidade

tangível, a  filosofia “reconnaît au taucher un privilège absolu (...)” (Derrida, 2000, p.55) ao ponto

de ser considerado “indispensable à l'existence du vivant comme tel.” (Derrida, 2000, p.61). Derrida
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relembra  como  desde  Aristóteles  o  sentido  do  tacto  tem  sido  relacionado  com  o  da  própria

consciência existencial sendo inclusive “une question de vie et de mort” (2000, p.61 e seguintes). 

Esta ligação entre o tacto e o sentido da vida encontra exequibilidade também na arte. A par da

tradição  filosófica,  a  inserção  de  materiais  da  realidade  tangível,  tal  como emergiu  durante  as

primeiras vanguardas, pode ser interpretada a partir dessa ligação, tendo em conta duas acepções

fundamentais: a primeira, provavelmente a que presidiu à emergência dessa acção, apela ao sentido

háptico  como  aquele  que  em  primeira  instância  nos  liga  à  vida,  pela  própria  tangibilidade

experiencial, objectiva e directa que permite ter com o mundo. Numa outra acepção, pela natureza

dos próprios materiais, apela ao sentido social e cultural, também ele ligado à vida na medida em

que posiciona o sujeito no mundo. Em muitos casos, os artistas condensaram as duas acepções,

fazendo uma ponte entre a questão sensorial e a questão contextual: “Un elemento di mondo reale

che rompe da un'opera d'arte ne viola infatti l'independenza; non delimita più un regno separato

dell'arte, ma fonde questa con la vita”. (Puppo, 2000, p. 176).

O trabalho de Kurt  Schwitters é paradigmático a este nível. Os materiais e objectos da realidade

tangível tiveram um lugar de destaque na sua obra, sendo na sua maioria resíduos e lixo urbano. A

utilização que o artista fez deles demonstra inequivocamente a rápida expansão desta tendência.

Contudo,  no seu trabalho,  estes objectos surgiam no contexto artístico não simplesmente como

pertença do mundo mas também como pertença pessoal, uma atitude que testemunha bem as razões

de Huelsenbeck o ter considerado “the Kaspar David Friedrich of the Dadaist Revolution.” (cit. por

Humphreys,  1985,  p.9).  Por  exemplo,  ao  contrário  de  Duchamp que escolhia  os  objectos  pela

indiferença que lhe provocavam, Schwitters tinha ou criava uma relação pessoal com os materiais

que  utilizava.  Embora  o  acto  de  escolha  representasse  para  ambos  os  artistas  um  momento

incontornável da criação, Schwitters fazia com que o mesmo se relacionasse consigo de uma forma

muitas vezes auto-biográfica que não deixa de ser um eco da sua ligação ao expressionismo e à 'Der

Sturm'.

Ainda assim, embora a relação com os dada tivesse sido problemática, compartiu com eles o mesmo

espírito,  a  mesma  liberdade  de  actuação  instintiva  e  impulsiva  que  nasceu  aquando  da  sua

constituição em Zurique e se manteve quando Huelsenbeck viajou para Berlim levando consigo a

intenção de aí dar continuidade ao movimento. 

Kurt  Schwitters assumiu a colagem enquanto princípio estético e utilizou-a não apenas nas artes

visuais como também na literatura, como é exemplo o poema 'An Anna Blume', publicado pela

primeira  vez  na  revista  'Der  Sturm' em 1919.  As  características  inerentes  à  colagem,  como as

possibilidades não-narrativas e o  non-sense, já tinham sido notadas por vários artistas, incluindo

naturalmente os dadaístas. Mas as primeiras colagens e  assemblages  que  Schwitters realizou em
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1919  revelam um novo  princípio  metodológico  em relação  aos  materiais  que  crescerá  no  seu

trabalho: o da manipulação que acontece através da tinta com que cobre os fragmentos de objectos

que habitam as pinturas (Figura 13). A atitude de Schwitters em relação à utilização destes materiais

será sempre a de um respigador, que procura o que outros já não querem para lhes dar uma nova

vida. Nesta perspectiva, os materiais valem enquanto matéria prima, como o próprio confirmou, em

1921, no texto 'Merz' publicado originalmente em 'Der Ararat':

(...) utilizo qualquer material, se o quadro assim o exigir. Conciliando diferentes tipos de material,
levo uma vantagem sobre a pintura feita exclusivamente com tinta a óleo, pois posso opor não
apenas cor contra cor, linha contra linha, forma contra forma, etc., mas também material contra
material: por exemplo, madeira e estopa. À visão do mundo que decorre deste tipo de criação
artística chamo de “Merz”. (1999, p.388-389).

Nestas palavras de  Schwitters encontra-se a mesma tendência de utilização ecléctica de materiais

que por exemplo os futuristas tinham. Os materiais e objectos eram utilizados pelo artista como

matéria  prima,  ou  seja,  como  matéria  manipulável.  A  este  respeito,  afirmou  no  ensaio

'Merzmalerei',  escrito  em  1919,  que:  “The  artist  creates  through  the  choice,  distribution  and

metamorphosis  of  the  materials.  The  metamorphosis  of  materials  can  be  produced  by  their

distribution over the picture surface, This can be reinforced by dividing, deforming, overlapping, or

painting over.” (cit por Elderfield, 1985, p.51). Nesta acepção, a percepção sensorial háptica é aqui

evocada a partir desses materiais.

As construções 'Merz' que Schwitters começa a fazer a partir de 1919 vão incluir tendencialmente

objectos e fragmentos de diversos materiais por ele escolhidos, tratados e alterados. Mas, como o

próprio deixou claro nos textos que escreveu sobre o assunto, a utilização que faz deles pretende ser

abstracta  e  centrada  nas  qualidades  formais  da  obra,  advindas  da  convivência  heterogénea  de

diversas matérias tratadas de forma equilibrada. Em 1923, Schwitters deixa clara a sua aproximação

à abstracção e em simultâneo o seu afastamento a qualquer comprometimento político assente na

obra de arte, afirmando que “The picture is a self-contained work of art. It refers to nothing outside

of itself. Nor can a consistent work of art refer to anything outside of itself without loosening its ties

to art...A consistent work of art must be abstract.” (cit por Humphreys, 1985, p. 14).

Contudo, o facto dos materiais e objectos da realidade tangível serem por ele manipulados enquanto

matéria  sensível  e expressiva não invalida  que  Schwitters  não reconhecesse também neles  uma

natureza humana e social. Richard Humphreys coloca a questão da seguinte forma:

Schwitters  was  obsessed  by  the  human  associations  of  his  junk,  its  lost  history  and  eventual
transformation through choice and distribution in the seclusion of the studio. Each scrap he used
was originally a working part, it could be said, of an entire social system, and in his art Schwitters
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sought not only to find a place for that scrap in a new system but also to give it a new identity. The
new system, the work of art, might be put together with formal concerns uppermost, but many of
the parts mirrored a real world in all its signifying complexities. (1985, p.14).

A 'Merzbau' (Figuras 12 e 13) será a obra que melhor exemplifica esta presença idiossincrática de

uma obra de arte que se constitui como sistema próprio no seu todo mas cujas partes o ligam ao

mundo e sobretudo à vida. Começada em 1923, foi sendo construída com objectos usurpados a

amigos do artista, entre outros.  Afinal, Merz, segundo Schwitters, significava precisamente “a sum

total of the individual art forms” cuja “ultimate aspiration is the union of art and non-art in the Merz

total world view.” (cit por Elderfield, 1985, p.31).

A 'Merzbau' nasceu da acumulação de alguns objectos, foi crescendo e acabou por ocupar a própria

estrutura arquitectónica do edifício que simultaneamente era o próprio estúdio do artista. Aqui, a

questão principal colocada ao nível da utilização de materiais e objectos diz respeito precisamente à

proximidade dos mesmos com o artista. Ou seja, a 'Merzbau' acabou por ser a convergência num

mesmo e único espaço da sua própria vida, dos seus pensamentos, anseios, relacionamentos, etc.

A utilização de materiais e objectos da realidade tangível acabou por ter em vários artistas  esta

dupla função que se reconhece na 'Merzbau': o de através das características materiais despertarem

uma sensorialidade mais  complexa e o de representarem um marco da presença do homem no

mundo,  evocando  o  sentido  da  vida  mais  primário,  mesmo  quando  são  utilizados  de  forma

abstracta, sem qualquer conotação à sua identidade extra-pictórica. Este pensamento e prática teve

repercussões  na segunda metade do século XX, sendo que por exemplo a  vemos expressa nos

trabalhos  claramente  matéricos  de  Jean  Dubuffet,  Alberto  Burri,  Antoni  Tàpies,  entre  outros.

Enfrentando o final de um período dramático da história da humanidade, como a Segunda Guerra

Mundial, com todas as problemáticas existenciais que isso acarretava, por toda a Europa e EUA se

desenvolveram  práticas  artísticas  assentes  na  experiência  do  sensível,  onde  a  linguagem

tendencialmente abstracta e expressionista e a utilização ecléctica de materiais se sobrepuseram a

processos de construção artística baseados na razão.

Este recrudescimento do interesse na matéria não renegou a pintura enquanto disciplina de origem.

Mas, ao invés do que tinha acontecido tendencialmente nas primeiras décadas do século XX, os

materiais  foram  utilizados  de  forma  a  conjugar  os  valores  plásticos  e  sensoriais  com  a

subjectividade do ser, do sujeito. Manifesto desta condição são as palavras de Antoni Tàpies escritas

em 1955:

A  meditação  profunda  está  subentendida  em  qualquer  criador  autêntico.  Mas  se  não  vier
acompanhada de uma luta com a matéria que lhe é peculiar, verificamos que o suposto artista não
deu sequer um passo em frente e que a sua obra apenas foi uma divagação estéril, como acontece
com qualquer fórmula ou teoria.
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Os  materiais,  em  si,  são  inertes.  A  capacidade  emotiva  de  uma  obra  de  arte  não  depende
unicamente deles. O artista não pode esquecer que o grau de eficácia da sua criação está ligado
ao estado psicológico da sociedade em que essa criação vem à luz.” (Tàpies, 2002, p.22).

O trabalho que Tàpies desenvolveu foi deveras associado ao estado psicológico da sociedade. Aliás,

no período decorrente da Segunda Guerra Mundial  essa ligação é patente  numa certa  presença

existencialista oriunda da filosofia. A tendência informalista, emergente precisamente nesse período

e na qual o próprio  Tàpies pode ser integrado, releva essa ligação. E nesse aspecto os materiais

utilizados  foram  essenciais  dando  continuidade  a  uma  poética  iniciada  várias  décadas  antes.

Naturalmente que o encontro da arte com a própria filosofia fenomenológica de Husserl e Merleau-

Ponty criou  aqui  um novo impulso,  nomeadamente  na relação da  matéria  com o vivido  ou na

indistinção entre ser e aparecer, reavaliando o papel da experiência sensorial para o ser humano. 

Os materiais tendem aqui a associar-se à condição e natureza humana, evocando o sentido mais

primário do ser. Esta é uma das razões para o recurso a materiais simples, orgânicos, ditos 'pobres'

por parte dos artistas. Outra razão, não menos importante para alguns deles, é a reacção ao mercado

da arte  e  à  própria  tendência tecnocrática da sociedade.  Relembre-se por  exemplo o que Artur

Barrio escreveu sobre este aspecto em 1969: 

(...)faço uso de materiais perecíveis, baratos, em meu trabalho, tais como: lixo, papel higiênico,
urina, etc. É claro que a simples participação dos trabalhos feitos com materiais precários nos
círculos fechados de arte, provoca a contestação desse sistema em função de sua realidade estética
atual. (Barrio, 1978, p.5).

O princípio matérico congrega então na matéria um poder evocativo da cultura, da sociedade e em

simultâneo do sentido da vida. E nele, existiu a própria sublevação da matéria sobre a construção da

imagem,  ou  por  outra,  como Maurizio  Calvesi  referiu  em relação  aos  materiais  utilizados  por

Alberto Burri, no contexto informalista “(...) they are the picture;” (Calvesi, 1975, p.9). 

No  trabalho  inicial  de  Alberto  Burri  o  material  coincide  com  a  obra  por  representar  uma

aproximação  física  ao  ser,  dada  pelo  sentido  háptico  e  táctil  mas  pela  própria  convicção  dos

materiais como “independent entities” (Calvesi, 1975, p.15). Por exemplo  'Composizione' (1953),

que  integra  a  série  'Sacchi'  realizada  pelo  artista  a  partir  de  1949  (Figura  14)  mostra  o  poder

evocativo dos materiais em relação ao contexto histórico, artístico e inclusive biográfico do artista.

Isto  significa  que  “Burri  arrived  at  a  profound  understanding  with  them,  achieving  a  balance

between their existence and his intervention, between what they were and what he did to them.”

(Calvesi, 1975, p.15). A matéria é aqui utilizada como medium, no sentido em que dela se parte para

abarcar todo um 'estado de alma'. 

A utilização de materiais  e objectos da realidade tangível  ou que não faziam parte  da tradição
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artística  na  sua  associação  à  experiência  do  sensível  será  ainda  determinante  para  um  outro

comportamento que merece referência. Neste, o material não se associa à percepção sensorial nem

tão pouco à subjectividade do ser. O material torna-se evidência de matéria e nesse sentido torna-se

sujeito. Esta valência da matéria já havia sido pressentida nas primeiras décadas do século XX,

embora  durante  esse  período  fosse  uma presença  mais  teórica  que  prática.  Mas,  por  exemplo,

Prampolini, referindo-se aos fragmentos objectuais que  Picasso utilizava nas suas obras, realçava

particularmente a questão do objecto na sua pura realidade valer como sujeito:

Se esula completamente dalla pittura, valutata come composizioni figurativa di forma colorate e
intesa  como  rappresentazioni  della  realtà  su  di  una  superficia  piatta  mediante  canoni
convenzionali, non è più il sogetto rappresentazioni che vale come oggetto ma l'ogetto stesso nella
sua pura realtà che vale como soggetto. (1958, p.223).

Ainda assim, será no contexto das segundas vanguardas, com tendências como a arte povera, que a

questão  foi  assumida  com  maior  veemência.  Não  deixa  de  existir  neste  posicionamento  um

entendimento que coloca no mesmo patamar a cultura e a natureza,  razão pelo qual os artistas

recorreram a materiais  naturais  e  orgânicos para trabalhar  ou na justaposição dos mesmos com

materiais e objectos manufacturados. Em certa medida, a utilização da matéria como sujeito traduz

um conceito de realidade que:

tell  us that  we are the product  of  a “non determinist” process  of  creation in  which causality
operates on the basis of a set of “possible histories”. In this reality, information and matter are
interchangeable  categories,  so  that  language,  knowledge  and culture  are  as  “natural”  as  the
atomic structure of the elements or as the genetic helices (…). (Moure, 1996, p.15).

Um artista cujo trabalho é exemplificativo desta visão é Giovanni Anselmo, que até à década de

sessenta trabalhou em pintura. Nos anos sessenta fez uma primeira aproximação à arte conceptual

para a partir do final da década se associar à emergente arte italiana que Germano Celant designaria

de 'arte povera'. Sobre a sua obra, Anselmo comentou que:

I, the world, things, life, we are situations of energy and the important thing is precisely not to
crystallize these situations, but keep them open and alive in terms of our living. Since all manners
of  thinking  or  being  must  correspond  to  a  manner  of  behaving,  my  works  are  really  the
physification of the force behind an action, of the energy of a situation or event, etc., and not its
experience in terms of annotation or signs, or just still life. (…) For me, it is necessary to work in
this way because I do not know of any other system that permits one to live inside reality.(Moure,
1996, p.11).

Revelando  um interesse  particular  no  comportamento  físico  da  matéria  que  estava  relacionado

naturalmente com as próprias descobertas do momento – nomeadamente da física quântica quanto à

natureza dinâmica da matéria – Giovanni Anselmo construirá o seu trabalho artístico em torno desta

problemática.  Neste sentido,  a matéria  não é utilizada pelas qualidades  extrínsecas – aparência,
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textura,  etc.  –  mas  pelas  qualidade  intrínsecas,  pondo  em  evidência  a  sua  mutabilidade  e

comportamento físico interactivo com o meio. Exemplos disso são as obras 'Senza titolo', de 1968

(Figura 15) e 'Respiro', de 1969 (Figura 16). A primeira é composta por um bloco de granito ao qual

está atada uma pedra mais pequena. Entre as duas encontra-se uma alface. Quando esta começar a

murchar, o fio de cobre que une toda a estrutura ficará largo fazendo com que a pedra mais pequena

caia e, por sua vez, originando o colapso da obra. A segunda obra é composta por duas barras de

ferro unidas  por uma esponja natural.  Neste  caso,  Anselmo coloca  a esponja morta  a  'respirar'

através da acção da temperatura. Quando esta sobe, o ferro expande-se comprimindo a esponja que

liberta o ar retido no seu interior. Quando a temperatura desce, o ferro contrai-se e a esponja volta a

absorver ar.

Nas  duas  instalações  a  matéria  é  o  sujeito.  Nas  duas  se  evidencia  a  mutabilidade  natural  dos

materiais e o comportamento dos mesmos mediante condições inimputáveis ao artista ou a qualquer

outra pessoa. Nas duas a matéria é vida, na medida em que trabalha a dualidade acção/corpo. Não é

o objecto que aqui  importa,  mas a matéria  em si  mesma,  naquilo que a caracteriza.  É ela  que

constitui o conteúdo poético da obra.

Neste sentido,  poder-se-á considerar  que no relacionamento da arte  com a realidade tangível,  a

abertura matérica, quando utilizada na óptica da experiência sensível e abstracta semanticamente

caminhou da ligação com o sujeito para se impor como sujeito. 

Cabe neste âmbito recordar o texto de Richard Wollheim, 'The Work of Art as Object', de 1970, que

sugeria:

(…) that for the mainstream of modern art, we can postulate a theory that emphasizes the material
character of art, a theory according to which a work of art is importantly or significantly, and not
just peripherally, a physical object. Such a theory, I am suggesting, underlies or regulates much of
the art activity of our age, and it is it that accounts for many of the triumphs and perhaps not a few
of the disasters of modern art. (2002, p.803).

O filósofo identificava nesse texto o que considerava ser uma série de fenómenos ocorridos desde

1905 que comprovavam a sua teoria, entre eles o ênfase na textura e na especificidade do meio, o

abandono  da  perspectiva  linear,  a  exploração  dos  suportes  ou  “the  physical  juxtaposition  of

disparate or borrowed elements, sometimes stuck on, sometimes freestanding, to the central body of

the work, as in collage or assemblages.” (Wolheim, 2002, p.804). Wolheim não deixava contudo de

sublinhar que “since the high Renaissance, (when) artists heve shown a clear predilection for the

values of surface, and they have employed selected means to bring out the physical quality of what

they were working on or with.” (2002, p.805). Entre esses artistas e os da sua actualidade, considera

o autor que o que tinha acontecido era “that some connotations of art that were previously recessive
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have moved to the fore, and vice versa.” (Wolheim, 2002, p.805).

Nesta  teoria  que  apresentava  tornava-se  necessário  para  Wolheim distinguir  entre  “material”  e

“medium”:

A medium may embrace a material,  though it may not,  but,  if it does, a medium is a material
worked in a characteristic way, and the characteristics of the way can be understood only in the
context  of  the  art  within  which  the  medium  arises.  'Fidelity  to  material'  is  not  so  much  an
inadequate aesthetic, as some have thought, it is rather an inadequate formulation of an aesthetic:
Bernini and Rodin were not faithful to marble, though they may have been faithful to marble as a
material of sculpture. (Wolheim, 2002, p.806).

Sendo fundamental o percurso exposto neste sub-capítulo, existiu um percurso paralelo a este, que

determinou  deliberadamente  que  os  materiais  e  objectos  da  realidade  tangível  se  tornassem

independentes de problemáticas relacionadas com disciplinas como a pintura e escultura e que os

sentidos colocados pelos materiais e objectos do quotidiano utilizados saíssem da órbita dos valores

plásticos  e  da  percepção  sensorial  estimulada  a  partir  de  um objecto.  A autonomização  destes

materiais e objectos em relação à tradição pictórica evidenciou questões de ordem ontológica que se

prendiam com a própria natureza da arte e não apenas com a da pintura ou escultura. Ainda assim,

pode-se identificar como ponto comum uma reflexão associada à complexa ligação da arte com

realidade tangível. Se nas propostas analisadas essa ligação foi sublinhada através da exploração

sensorial  táctil  e  háptica  entre  o  sujeito  e  o  mundo,  noutras  propostas  evidenciou-se  a  frágil

separação conceptual entre a arte e a realidade tangível através do contexto. Foi precisamente isso

que Marcel Duchamp evidenciou de uma forma, diga-se, precoce. Quando em 1913 realizou o seu

primeiro  ready-made,  deixava  claro  que  o  deslocamento  de  materiais  e  objectos  da  realidade

comum para o contexto da arte continha em si mesmo uma série de questões de ordem conceptual

que por si mesmas abalavam os alicerces do edifício artístico como então ele era pensado assim

como da própria concepção de realidade.

1.3. – Descontextualização do objecto

A questão da descontextualização do objecto, como se acabou de ver, não foi sempre considerada

importante na altura de utilizar materiais e objectos da realidade tangível nas obras de arte. Embora

desde a emergência da colagem a questão se tenha colocado, só quando o objecto se autonomizou

da pintura e da escultura é que a problemática da descontextualização se tornou essencial enquanto

proposição  artística,  levando  a  uma  reflexão  de  cariz  claramente  ontológica.  Contudo,  essa

autonomização do objecto aconteceu pouco tempo depois dos cubistas adoptarem a colagem e o
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responsável por ela chama-se Marcel Duchamp.

Para a matéria que nos ocupa não deixa de ser importante referir que o percurso inicial de Marcel

Duchamp esteve intimamente ligado ao desenvolvimento do cubismo e que assim tenha sido até à

sua primeira viagem aos EUA, em Junho de 191537. Dada a influência que o seu trabalho teve em

numerosos  artistas  e  propostas  desenvolvidas  a  partir  da  década  de  cinquenta,  este  texto  é

importante porque nos dá o lugar e contexto historiográfico original do ready-made, muitas vezes

secundarizado. Assim, independentemente dos legítimos e múltiplos sentidos que a sua obra foi

tomando,  é  importante  entender  que  existiu  um contexto  de  época  também ele  crucial  para  a

compreensão integrada do seu trabalho. 

Há então que ter em conta o facto de Duchamp ter criado o primeiro ready-made em 1913,  pouco

depois da sua actividade associada à pintura ter sido vivamente questionada pelos seus parceiros de

ofício e por ele próprio. Como é sobejamente conhecido e aliás foi por ele divulgado38, a ruptura

aconteceu sobretudo depois do comité do Salão dos Independentes de Paris – do qual faziam parte

não apenas os seus dois irmãos como também Albert  Gleizes  e Jean  Metzinger – ter  pedido a

Duchamp para alterar o título da pintura 'Le Nu Descendant un escalier (nº 2)' (Figura 17), realizada

em 1912, e de o mesmo ter declinado o pedido e retirado a pintura da exposição. Até esse momento,

embora  esta  pintura  revelasse  já  um distanciamento  formal  ao  cubismo,  nada  no  percurso  de

Duchamp apontava para um rompimento com o cubismo e muito menos para um rompimento com

o exercício da pintura, como veio a acontecer meses depois. 

Como é notório, 'Le Nu Descendant un escalier (nº 2)' não se afasta do programa cubista apenas no

título  como  também  na  representação  sequencial  do  movimento  do  corpo,  o  que  tem  sido

identificado como uma aproximação ao futurismo. Duchamp foi questionado sobre isso em vários

momentos, tendo sempre afirmado estar nessa altura concentrado na problemática cubista pelo que

recusava qualquer influência do futurismo. Ainda assim, não negou que conhecia artistas ligados ao

movimento  –  nomeadamente  Severini  que  vivia  em  Paris  há  alguns  anos  –  e  que  ficou

impressionado com algumas obras futuristas expostas em Paris pela primeira vez em Janeiro de

191239. Para além disso, foi o próprio que afirmou que:

37 Esta  ligação  é  afirmada  pelo  próprio:  “La  base  de  mon  propre  travail  pendant  les  années  qui  précédèrent
immédiatement ma venue en Amérique en 1915 était le désir de briser les formes – de les «décomposer» un peu à la
manière cubiste.” (Duchamp, 1994, p.170).

38 “(…) je l'avais envoyé aux Indépendants de Paris en février 1912, mais mes amis artistes ne l'aimèrent pas et me
demandèrent au moins d'en changer le titre. Au lieu de modifier quoi que ce fût, je le retirai et l'exposai en octobre
de la même anée au Salon de la Section d'or, cette fois sans opposition.” (Duchamp, 1994, p. 223).

39 Duchamp fez várias declarações sobre o assunto, das quais se destacam as seguintes: 

Je ne pense qu'il  existe  un rapport  quelconque entre le  Nu descendant  un escalier et  le Futurisme. Les
Futuristes avaient organisé leur exposition à la Galerie Bernheim Jeune en janvier 1912. J'étais au mêmem
moment en train de peindre le Nu. (…) Il est exact que je connaissais Severini. Mais je travaillais tout seul à
l'époque – ou plutôt avec mes frères. Et je n'étais pas un pilier de cabaret. La chronophotographie était en
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No Nu descendant un escalier queria criar uma imagem estática do movimento: o movimento é
uma  abstracção,  uma  dedução  articulada  no  interior  da  pintura,  sem  que  se  saiba  se  uma
personagem real desce ou não uma escada igualmente real. No fundo, o movimento é o olho do
espectador que o incorpora ao quadro. (Duchamp, 2002, p.47).

Para o contexto da presente tese interessa sobretudo assinalar que embora esta pintura tenha sido

retirada do Salão dos Independentes foi exposta nesse mesmo ano no Salão da Section d'Or, que

decorreu também em Paris e onde se reuniram numerosos trabalhos de artistas cubistas, embora

nem Picasso nem Braque tenham participado. Ora, foi precisamente aí que a relação do cubismo

com os materiais originalmente não artísticos se tornou pública e começou a ser discutida de forma

mais veemente nos meios artísticos, como aqui já se referiu. O facto de Juan Gris apresentar nesta

exposição uma pintura com colagem, que mereceu a atenção de várias figuras influentes entre as

quais Maurice Raynal, não terá certamente passado despercebido a Duchamp, sobretudo na relação

com o enquadramento da questão. Mesmo que o artista não conhecesse profundamente o trabalho

que Picasso e Braque estavam a desenvolver, uma vez que estes se mantinham consideravelmente

arredados do círculo cubista ao qual  Duchamp pertencia, a partir desta exposição e do texto que

Raynal escreveu para a mesma, a questão da inserção de materiais e fragmentos de objectos na obra

de arte terá merecido atenção da sua parte. É preciso também ter presente que Raynal enquadrou a

inserção dos mesmos na atitude de substituição da representação pictórica e que o discurso da

especificidade do meio e da fisicalidade da pintura marcava o contexto crítico da mesma. E foi

precisamente  o  desinteresse  que  a  dado  momento  Duchamp começou  a  ter  por  esta  forma  de

entender a produção artística, que levou ao seu afastamento do exercício da pintura:

Je voulais m'éloigner de l'acte physique de la peinture. Pour moi le titre était très important. Je
m'attachai à mettre la peinture au service de mês objectifs, et à m'éloigner de la «physicalité» de la
peinture.(...)  Je  m'intéressais  aux  idées  –  et  pas  simplement  aux  produits  visuels.  Je  voulais
remettre  la  peinture  au  service  de  l'esprit.  Et  ma  peinture  fut,  bien  entendu,  immédiatement
considérée comme «intellectuelle», «littéraire». (1994, p. 172).

Thiery du Duve sustenta que “ce qui se rèvèle à Duchamp est l'irruption du langage dans ce champ

vogue.  (…)  Mais  ma  préocupation  dans  l'exécution  du Nu  était  plus  proche  de  celle  des  Cubistes
(décomposition des formes) que de celle des Futuristes (suggestion du mouvement) ou même que de celle de
Delaunay (interprétation simultanéiste de ce mouvement). (Duchamp, 1994, p. 170 e 171).

Nas notas que escreveu a propósito de Nu descendant un escalier (nº 2) em 1964 para uma conferência intitulada «A
propos of myself» no 'City Art Museum de Saint-Louis, no Missouri, afirmou:

Le  Futuristes  s'intéressaint  aussi  alors  aux  problèmes  du  mouvement  et  quand  ils  exposèrent  pour  la
première fois à Paris en janvier 1912, ce fut passionnant pour moi de voir le tableau de Balla  Chien en
laisse, qui montrait lui aussi les positions statiques sucessives de la laisse et des pattes du chien. 
Néanmoins, je me sentais plus cubiste que futuriste dans cette abstraction d'un nu descendant un escalier:
l'aspect général et le chromatisme brunâtre du tableau sont nettement cubistes, même si le traitement du
mouvement a quelques connotations futuristes.(Duchamp, 1994, p. 223).
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de la spécificité picturale” (1984, p.125), ou seja, que o artista teria percebido a viragem da pintura

a um nominalismo pictural caracterizado pela “fonction symbolique dans toute as généralité, et nom

(…) l'intuition d'un langage pictural neuf et fondateur.” (Duve, 1984, p.126). Considera o autor que

essa revelação é passível de observação nas pinturas cubistas de  Duchamp, que se afastam das

premissas cézanianas, (Duve, 1984, p.120). Por isso  Thierry de Duve afirma que: “Le «réel» de

Duchamp  n'est  pas  le  réel  des  réalistes.  Il  n'est  pas  davantage  celui  de  Cézanne,  il  n'est  pas

l'apparaître du monde dans l'autonomie du tableau.” (1984, p.119). O real observável nas pinturas

de Duchamp “n'est pas une «réalité»: ni un ensemble de choses désignées dans leur existence brute,

ni une nature, ni un monde ou un horizon habités par le sujet.” (Duve, p.119). O abandono pictural

de  Duchamp estaria então relacionado com a reformulação da noção de pintura e o “ready-made

sera bientôt la contrepartie de cet abandon.” (Duve, 1984, p.132).

Embora não se considere que o  ready-made  tenha sido criado exclusivamente como reacção ou

resposta aos últimos desenvolvimentos e inovações empreendidos pelo cubismo, naturalmente que

contém em si mesmo uma ressonância dos mesmos.  O  ready-made  nasceu como uma “forma de

manifestação” (Duchamp,  1994, p.191) que se assumia mais  enquanto questionamento sobre as

premissas artísticas  da época do que enquanto resposta  peremptória  às mesmas.  Isso não retira

qualquer importância ao seu trabalho – que aliás lhe foi atribuída sobretudo a partir da segunda

metade do século XX – mas também não o coloca no lugar demiúrgico de artista visionário como é

recorrentemente sugerido.

Embora seja seguro que qualquer obra vive para além do sentido e intenção que o artista lhe dá e

que se considere infértil e redutor circunscrevê-la ao seu contexto de realização, não deixa de ser

sintomático que Duchamp tenha realizado o primeiro ready-made pouco tempo depois de Picasso,

Braque,  Boccioni,  Severini, entre outros, começarem a utilizar materiais da realidade tangível na

realização das suas pinturas e esculturas. Mais, não deixa também de ser sintomático que, tal como

Thierry de Duve observou:

En opposant le visuel au conceptuel, la rétine à matière grise,  Duchamp n'a fait que reprende à
son compte ce qui en 1912 n'était qu'un stéréotype de la réception immédiate du cubisme. Il est
vrai que ce stéréotype, il l'a reproduit, par example dans des interviews plus tardives, bien au-delá
de  l'horizon  d'attente  du  cubisme,  et  que  la  constance  de  son  recours  au  paradigme
visuel/conceptuel  peut  donner  l'illusion  qu'il  en  est  l'auteur  et  que  son  oeuvre  s'en  explique
réellement. (1984, p.113).

Pode-se assim dizer que inegavelmente o ready-made foi fruto do seu próprio tempo e o resultado

de uma reflexão sobre os problemas específicos com que a arte em geral e o cubismo em particular

se deparavam naquele momento, nomeadamente a questão das oposições entre visual/conceptual e

real/simbólico, etc.. 
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Embora 'Roue de bicyclette' (Figura 18) – o primeiro ready-made de Duchamp realizado em 1913 –

não ter sido feito com a intenção de fazer uma obra de arte (Duchamp, 2002, p.69), é possível

identificarmos nele a referência às problemáticas atrás referidas. Para além disso, não será abusivo

fazê-lo, uma vez que o próprio Duchamp lhe acrescentou esse sentido quando criou o termo ready-

made em 1915 e o definiu no  Dictionnaire Abrégé du Surréalisme como “objet usuel promu à la

dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artist” (Breton e Eluard, 1969, p.23)40.

Problematizado enquanto arte, as questões que este ready-made coloca radicalizam aquelas que os

materiais inseridos no seio da pintura já colocavam. Mesmo se só mais tarde a questão tenha sido

explorada não só por Duchamp mas também por artistas ligados ao dadaísmo e ao surrealismo e que

se prendem com o deslocamento contextual operado pelo objecto.

'Roue de Bicyclette' é constituído por uma roda de bicicleta presa a um banco de cozinha. A par do

facto  dos  constituintes  do  objecto  serem manufacturados,  está  o  facto  de  não  ser  um objecto

estático,  na medida  em que a  roda empreende um movimento  rotativo.  Tendo em conta que a

problemática do movimento na arte assumia cada vez maior proeminência, este facto também não

poderá ser esquecido. Não eram apenas os futuristas que se dedicavam ao estudo da representação

do movimento. Duchamp também estabeleceu a ligação de 'Le Nu descendant un escalier (nr.2)' a

essa  problemática.  Destacando  a  influência  da  cronofotografia  desenvolvida  por  Étienne-Jules

Marey e Eadweard J. Muybridge esteve em voga em Paris. Outras obras do artista iniciadas nessa

altura, das quais se destaca 'La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même' ou simplesmente 'Gran

verre',  denunciam  a  mesma  atracção  pelo  movimento  e  pela  sua  representação.  Nas  várias

entrevistas que deu, Duchamp nunca escondeu que a questão do movimento em 'Roue de Bicyclette'

era importante:

To set the wheel turning was very soothing, very comforting, a sort of opening of avenues on other

40 A propósito da inclusão de Roue de byciclette no conceito de ready-made, é particularmente reveladora a carta que
Duchamp envia à sua irmã Suzanne, em Janeiro de 1916, pedindo-lhe que recuperasse alguns pertences  do seu
estúdio, uma vez que se encontrava em Nova Iorque, e cujas partes mais significativas aqui se transcrevem:

Now if you went up to may place you saw in my studio a biclycle wheel and a bottle rack. I had purchased
this as a sculpture already made. (…) Here in N.Y. I bought some objects in the same vein and I treat them as
'readymade'. (…) I sign them and give them an English inscription. I'll give you some examples.
I have for example a large snow shovel upon which I wrote at the bottom:  In advance of the broken arm.
Don't try too hard to understand it in the Romantic or Impressionist or Cubist sense – that does not have any
connection with it. (Duchamp, cit. por Schwarz, 2000, p. 588).

Vários anos depois, em 1959-60, numa entrevista a Arturo Schwarz, Marcel Duchamp terá referido que:

The Bycicle Wheel is my first Readymade, so much so that at first it wasn't even called a Readymade. It still
had little to do with the idea of the Readymade. Rather, it had more to do with the idea of chance. In a way, it
was simply letting things go by themselves and having a sort of created atmosphere in a studio, an apartment
where you live. Probably, to help your ideas come out of your head.  (Duchamp, cit. por Schwarz, 2000,
p.588).
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things than material life of every day. I liked the idea of having a bicycle wheel in my studio. I
enjoyed looking at it, just as I enjoyed looking at the flames dancing in a fireplace. It was like
having a fireplace in my studio, the movement of the wheel reminded me of the movement of the
flames. (Duchamp, cit. por Schwarz, 2000, p.588).

Assim, naturalmente que este ready-made, diferenciado dos seus congéneres posteriores em vários

aspectos, deixa aberta a porta a considerações que o desviam das estritamente contidas na noção de

ready-made. Contudo, o sentido filosófico mais paradigmático que dele se retira é o mesmo que o

existente em qualquer outro ready-made feito pelo artista: abala o sentido da produção técnica e da

valoração objectual  da arte  condicionando-a a uma leitura  e  análise  essencialmente  conceptual.

Como Helder Gomes afirmou:

Aquilo que a partir de Duchamp, mas não ainda a partir dos modernismos do princípio do século,
podemos compreender é que o processo de mediação que transforma um artefacto ou realidade
cultural  –  como simplesmente  a tela virgem e os pigmentos de cor  – em obra de arte não é
preferencialmente de ordem técnica, mas de ordem conceptual. (Gomes, 2004, p.28).

Desta forma,  tal  como os  ready-made  posteriores  de  Duchamp,  também aqui  se  assiste  a  uma

reformulação das proposições estéticas da arte, tornando claramente impossível a sua apreensão

numa  lógica  estritamente  perceptiva.  Ver  o  ready-made  como  escultura  e  entender  o  objecto

utilizado  como  medium,  é  ver  somente  parte  do problema colocado  por  Duchamp.  É isso que

Thierry de Duve faz quando afirma: 

The readymades (…) are “art” and nothing but “art”. Whereas an abstract painting reduced to a
black square on a white background is art only when you accept seeing it as painting, a urinal is a
sculpture only when you accept seeing it as art. Otherwise it simply remains a urinal. The generic
seems to precede the specific. (Duve, 1996, p.153).

O principal mérito do trabalho de Duchamp no que respeita ao caso particular do ready-made, foi

precisamente o de ter colocado em evidência que a utilização de materiais e objectos da realidade

tangível na realização da obra de arte, embora operasse sempre uma transformação semântica do

objecto nunca a fazia ao ponto de o desligar da sua identidade original. Por isso  contrariando a

opinião de  Thierry de Duve, considera-se totalmente adequada a  leitura que  Helder Gomes fez

sobre o assunto:

Enquanto obra de arte, o ready-made tem de ser visto simultaneamente como aquilo que é, e como
aquilo que não é: como obra de arte, e como objecto funcional. Cancelar em absoluto qualquer
uma destas identidades significaria retirar ao ready-made a sua força específica, transformando-
o, no interior de um contexto funcional, num mero objecto do quotidiano, e, no interior de um
contexto artístico, num simples objecto de contemplação estética. (2004, p. 31).

Esta é a questão central que não apenas o ready-made coloca como também qualquer outro objecto
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transportado do quotidiano para a condição de obra de arte, ou seja, remeter para o duplo contexto

da arte e da realidade comum. Mais, pressupõe que o contexto da arte dê algo objectivamente de si

aos objectos da realidade tangível e que os objectos da tangível comum dêem objectivamente algo

de si ao contexto da arte.

Com  esta  ideia  presente,  é  possível  ter  uma  compreensão  mais  clara  de  que  a  discussão

empreendida  em relação  à  'abstractização'  dos  materiais  do  quotidiano  nem sempre  se  poderia

cumprir  na  totalidade.  O acto  de  apropriação  de  materiais  da  realidade  tangível,  ainda  que  se

pudesse traduzir  numa transformação da função do objecto não se traduziria  completamente na

transformação identitária do mesmo. Particularmente quando essa identidade era cultural, ou seja,

quando os objectos utilizados poderiam ser integrados na órbita da produção humana e não existia

nenhuma alteração substancial à sua forma por parte do artista.

A ambivalência própria do ready-made é a ambivalência própria da collage,  da assemblage  e de

qualquer técnica ou acção que descontextualize um objecto do seu meio original e o recontextualize

num espaço de significação tradicionalmente distinto como o da arte. A questão é que o  ready-

made ou o objecto apresentado fora do perímetro da pintura ou da escultura é postulado para além

de qualquer entendimento formal ou plástico.  Repare-se a este respeito que o  ready-made não é

simplesmente  um objecto  escolhido  ao  acaso  e  apropriado  pelo  artista.  Duchamp  clarificou  a

questão quando explicou os critérios que presidiam à escolha: 

É muito difícil escolher um objecto porque depois de quinze dias começa-se a gostar dele ou a
detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa de uma indiferença tal, que não se tenha nenhuma
emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual, e ao mesmo
tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. (Duchamp, 2002, p.70).

Esta declaração do artista – onde refere a indiferença visual como motivação para a escolha de um

ready-made – é sintomática da procura por manter a associação à identidade original do objecto. A

indiferença visual está intimamente ligada à habituação do olhar,  aos objectos que nos rodeiam

diariamente, os utilitários, os que usamos com frequência e que por terem esse carácter utilitário

deixam de  ser  olhados de  forma consciente  por  quem os  usa.  E  foram exactamente  esses  que

prioritariamente ele escolheu para serem um ready-made: o secador de garrafas, o urinol, a pá, a

capa da máquina de escrever, etc.

Num  regime  estético  puramente  visual,  o  que  aconteceria  hipoteticamente  com  um  objecto

transformado em  ready-made,  ou seja, com um objecto banal transformado em objecto artístico,

assentaria na passagem da indiferença visual para a notoriedade visual e proeminência das suas

qualidades  estéticas.  Contudo,  em boa verdade,  isso nunca poderia  ser admitido com seriedade

tendo  em  conta  a  própria  ausência  de  qualidades  estéticas  dos  objectos  por  ele  escolhidos,
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empurrando a discussão para lá do campo visual.

A incomodidade que rodeou as primeiras aparições públicas do  ready-made  no contexto artístico

demonstra bem este facto. A primeira vez que algum ready-made foi incluído numa exposição de

arte  foi  em 1916,  quando o  artista  estava  a  viver  em Nova  Iorque.  Aí,  terá  sido  convidado  a

participar numa exposição na galeria Bourgeois, tendo acedido participar na condição do director

aceitar  dois  ready-made, para além das pinturas.  É um facto que tal aconteceu, constituindo-se

assim  a  sua  aceitação  institucional enquanto  objecto  artístico,  mas  na  verdade  sem  grande

comprometimento  uma  vez  que  foram  ambos  colocados  na  entrada  da  galeria  sem  qualquer

identificação ou descrição (Tomkins, 1997, p. 162). O caso de 'Fountain' (Figura 19),  por ter sido

um  ready-made  recusado em 1917, mostra de forma ainda mais inequívoca o não entendimento

estético destes objectos. O Comité da primeira exposição da Sociedade de Artistas Independentes de

Nova Iorque foi claro ao considerar que 'Fountain' “may be a very useful object in its place, but its

place is not an art exhibition, and it is, by no definition, a work of art."  (Judovitz, 1995, p.125) 41.

Ou seja, que não obedecendo a nenhum parâmetro de ordem estética nem a qualquer critério de

identificação artística imediata não poderia ser entendido nesse âmbito42. A referência à utilidade

aqui não é de todo inocente e remete precisamente o ready-made para a sua funcionalidade antes de

ser obra de arte, única característica de relevo no próprio objecto e justificação bastante para ser

rejeitado. E embora a sua utilidade estivesse condenada a partir do momento em que o objecto fosse

considerado  no  contexto  institucional  da  arte,  a  remissão  a  ela  permaneceria  lá  como  factor

suficiente para reforçar o peso do sentido conceptual do trabalho em detrimento do visual. 

A descontextualização objectual  operada  pelo  ready-made evidenciava  que  a  separação entre  o

campo de produção de objectos artísticos e o campo de produção de objectos do quotidiano era uma

divisão de ordem conceptual. Por isso Duchamp questionava no mesmo ano em que fez o primeiro

ready-made: “Peut-on faire des oeuvres qui ne soient pas «d'art?»” (1994, p.105). Repare-se que

não é apenas o objecto que por si mesmo constitui um ready-made. O que o constitui é o objecto

mais a consciência da sua transposição contextual, pelo que a partir do objecto devemos conseguir

reconhecer a sua função e contexto original e em simultâneo o facto dessa mesma função estar

41 A frase surgiu no texto anónimo sobre a exibição 'His Art Is Too Crude for Independents' In The New York Herald,
14 Abril 1917, p. 6.  (Judovitz, 1995, p.125).

42  Neste caso específico, foi a foto de Fountain, assinada por Alfred Stieglitz e publicada no The Blind Man nº2 que
acabou por funcionar enquanto instância de legitimização  para o mundo da arte. Aliás, a este respeito é curioso
perceber a importância da identificação do autor para a constituição da obra de arte, algo que a história inicial da
exibição pública dos ready-made deixa claro. Fountain foi apresentado à Sociedade de Artistas Independentes como
sendo da autoria de R. Mutt e foi recusada a sua exibição. Mas, como já se referiu, em 1916 dois  ready-made já
tinham sido expostos, ainda que discretamente.  E em 1918 Duchamp exibiu no Four Musketears Show, na Montreal
Gallery, o ready-made Pharmacie, que passou igualmente despercebido. Este facto demonstra portanto que o nome
do artista, dada a inexistência de validade estética, era uma questão fundamental para a validação institucional da
obra  de  arte.  Sobre  esta  questão  ver  Cruzeiro,  C.  (2006)  A  caminho  da  dissolução:  a  autoria  na  arte
contemporânea. Tese de Mestrado, Universidade de Lisboa – Faculdade de Belas Artes.
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suspensa ou interdita no novo contexto. Ou seja, o efeito do  ready-made é conseguido não pela

apropriação do objecto em si mas pela sua deslocação contextual, pela antinomia que isso provoca,

como Duchamp deixou claro ao imaginar “un «ready-made réciproque»: se servir d'un Rembrandt

comme table à repasser!” (1994, p.192). Os títulos e frases que o artista inscreveu nos ready-made

contribuíam para que o espectador adquirisse a consciência dessa transposição. Com eles, Duchamp

re-nomeava o objecto, não de acordo com o princípio de um título (que descreve o objecto) mas de

acordo com o princípio do deslocamento, procurando “emporter l'esprit du spectateur vers d'autres

régions plus verbales.” (Duchamp, 1994, p.191).

A questão do contexto institucional como definição clarificadora da obra de arte surgiu em grande

medida a  partir  de meados dos  anos sessenta com a chamada teoria  institucional  da arte.  Esta

contribuiu sobremaneira para uma revisitação essencial do  ready-made e do trabalho de Marcel

Duchamp.  George  Dickie,  um dos  responsáveis  por  esta  viragem filosófica  considerou  a  este

respeito que “Virtually all pre-1960s theories – the theory of beauty, taste theories, aesthetic-attitude

theories, and theories of art – ignore the cultural context of art” (Dickie, 1997, p.77). Na grande

maioria dos casos essas teorias estavam assentes naquilo a que o autor designou de “notions of

individual psychology” (1997, p.77), como eram as noções de percepção e de emoção. A diferença

dessas teorias para a teoria institucional da arte residia então na inclusão de noções culturais na

teoria da arte, ou seja, na análise das “cultural organizations as a context within the activities take

place.” (Dickie, 1997, p.77).Arthur C. Danto contribuiu inegavelmente para a emergência da teoria

institucional da arte muito embora considere que “la teoría en sí es bastante ajena a todo lo que yo

creo (...)” (Danto, 2002, p.17).  Em 1964, o filósofo publicou o texto 'The Artworld' no 'The Journal

of Philosophy' onde afirmou: “To see something as art requires something the eye cannot decry – an

atmosphere of artistic theory, a knowledge of the history of art: an artworld.” (Danto, 1964, p.580).

Utilizando as 'Brillo Box' de Andy Warhol como exemplo, Danto concluía que:

It is the theory that takes it up into the world of art, and keeps it from collapsing into the real
object which it is (in a sense of is other than that of artistic identification). Of course, without the
theory, one is unlikely to see it as art, and in order to see it as part of the artworld, one must have
mastered a good deal of artistic theory as well as a considerable amount of the history of recent
New York painting. (Danto, 1964, p.581).

A reflexão de Danto foi razão suficiente para se abrir toda uma nova problemática em torno não da

obra de arte mas das condições e regras culturais que permitiam a obra de arte ser aceite enquanto

tal, ou seja, do contexto. A teoria institucional da arte que daí emergiu, nomeadamente a de George

Dickie, sustentava a ideia de que a definição de arte não residia em questões de gosto ou de estética

mas na análise da arte enquanto fenómeno social e cultural com mecanismos institucionais próprios.
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Como se verá, esta não será exactamente a intenção ou opinião de Danto. Por ora, importa referir

que a partir desse momento começaram a surgir uma série de autores e ensaios que reflectiam sobre

a questão utilizando Marcel Duchamp e o ready-made como reduto máximo da legitimação da arte

a partir do contexto.

Foi precisamente o que aconteceu em 1974, quando George Dickie publicou 'Art and the Aesthetic:

An Institutional Analysis'. O autor considerava que as análises teóricas de Maurice Mandelbaum e

Arthur C. Danto, particularmente as do último, eram responsáveis pela clarificação da “institutional

nature of art.” (Dickie, 1974, p.429). Mas teria sido Duchamp e o dadaísmo quem, ao “conferred the

status of art on “ready-mades”” tinha tornado evidente a existência  da “action of conferring the

status of art.” (Dickie, 1974, p.430). Ou seja, para Dickie, o facto de o objecto ready-made ser em

certa medida “bizarro”, teria feito com que “our attention is forced away from the objects' obvious

properties to a consideration of the objects in their social context.” (Dickie, 1974, p.430). Foi a

partir  dessa  constatação  que  o  autor  considerou  estar  em  condições  para  formular  uma  nova

definição de arte: “An work of art in the classificatory sense is (1) an artifact (2) a set of the aspects

of which has had conferred upon it  the status of candidate for appreciation by some person or

persons acting on behalf of a certain social institution (the artworld).” (Dickie, 1974, p.431).

Em 1984 e em 1997 George Dickie reviu a sua teoria da arte43, reconhecendo existir nela algumas

lacunas particularmente se confrontada com o trabalho de  Duchamp. A natureza destas revisões

esteve precisamente associada à concepção da obra de arte como artefacto, ou seja, como objecto

feito pelo homem tendo em vista uma subsequente utilização (Dickie, 1997, p.83). Esta definição,

como o autor refere, não restringia a noção de artefacto a objecto físico, podendo estar aí incluídas

obras como poemas e performances (Dickie, 1997, p.83). Contudo, algumas obras de arte fugiam a

essa concepção, não podendo ser classificadas como artefacto feito pelo artista. Era o que acontecia

com  o  ready-made  de  Duchamp.  A primeira  revisão  acrescentava  assim  a  possibilidade  de  a

produção do artefacto poder ser conferida passando a ser “achieved in two different ways: by being

worked and by being conferred.” (Dickie, 1997, p.85). 

Considerava o autor que esta revisão seria suficiente para incluir o  ready-made  de  Duchamp no

conceito  de  arte  que  definiu,  nomeadamente  'Fountain',  “a  plumbing  artifact  has  artistic

artifactuality conferred on it  and is a double artifact.” (Dickie, 1997, p.85). Contudo, em 1997,

quando  Dickie  publicou  a  nova  revisão  da  sua  teoria  institucional,  admitiu  estar  errado  ao

considerar “that artifactuality is conferred on things such as  Duchamp's  Fountain  and found art.”

(Dickie, 1997, p.86-87) e que “that artifactuality is not the sort of thing that can be conferred.”

43 Esta não foi a primeira revisão da teoria institucional da arte feita pelo autor. A primeira ocorreu em 1984, com o
livro 'The Art Circle', revisão que o próprio autor reconheceu ser vaga (Dickie, 1997, p.84).
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(Dickie, 1997, p.87). Ainda assim, mantinha a viabilidade da teoria quando a abordagem à noção de

artefacto tivesse em linha de conta a questão do contexto, ou seja, que o entendimento do objecto

está sempre relacionado com a utilização que lhe é dado. Dickie dá como exemplo um pedaço de

madeira que alguém utiliza para escavar um buraco e para se defender de um ataque de um cão.

Neste caso, o mesmo objecto, sem qualquer alteração material, assume propósitos diferentes pelo

que se transforma em objecto complexo: “the artifact in both cases is the driftwood manipulated and

used in a certain way.” (Dickie, 1997, p.87). Ora, para Dickie:

Duchamp's Fountain can be understood along the same lines. The urinal (the simple object), is
being used as an artistic medium to make Fountain (the complex object),  which is  an artifact
within the artworld – Duchamp's artifact. (…) The driftwood used as a weapon and the urinol used
as an artistic medium are artifacts of the most minimal sort. Duchamp did not confer artifactuality;
he made a minimal artifact. (Dickie, 1997, p.87). 

Na senda da teoria institucional da arte está indubitavelmente  Thierry de Duve. Em 'Kant after

Duchamp' o autor defende a ideia de que o relevo do trabalho de Duchamp reside na conjugação de

uma dupla constatação: “something is art because an artist so decided; something is art because the

context  so  determined it.”  (Duve,  1996,  p.92).  As duas  questões  “flow into  one  another  in  an

endless circle, since an artist is someone who is recognized as such by an art institution and since an

institution is one of art because it shows what artists do. Thus both theories boil down to a single

one, the  institutional theory (…).” (Duve, 1996, p.94), confirmando a constatação da arte como

instituição com autoridade de legitimação44. 

O  autor  introduz  contudo  uma  questão  importante:  a  de  que  a  legitimação  é  feita  a  partir  da

'comparação'. Todo o episódio que envolveu o ready-made 'Fountain' é para o autor exemplo disso.

Quando  o  painel  da  Sociedade  de  Artistas  Independentes  recusou  o  trabalho  sublinhando  que

'Fountain' não era sob qualquer definição uma obra de arte, estava a partir do pressuposto “that art

can be defined only through comparision,  and that  a  urinal  cannot  be compared with anything

known by the name of art.” (Duve, 1996, p.99). 

Para o autor, aquilo que legitimou o próprio trabalho da vanguarda foi forçar “comparision between

incomparable objects by contriving a substitution of institutional contexts.” (Duve, 1996, p.123).

Por isso, “Making avant-garde art of true significance means anticipating a veredict that can only be

retrospective. It means delivering the unexpected in lieu of the expected in such a way that betrayed

and disappointed expectations show themselves, in the end, to have been fulfilled.” (Duve, 1996,

p.141). Nesta perspectiva “Fountain passed the test.” (Duve, 1996, p.123).

A teoria que Arthur  Danto constrói sustenta-se em premissas distintas, já presentes no ensaio de

44 Thierry de Duve escreveu 'Kant after Duchamp' em 1996, criticando a noção de 'artefactualidade' introduzida por
George Dickie em 1974. A este respeito ver Duve, 1996, p.94.
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1964 aqui citado. O autor não coloca a tónica no carácter institucional da arte, embora reconheça a

sua importância, mas na filosofia e teoria da arte como instâncias fundamentais para a classificação

de  arte.  Em 1981,  Arthur  C.  Danto  escreveu  'The  Transfiguration  of  the  Commonplace',  onde

reflectiu sobre a convergência entre a filosofia e a arte nos anos sessenta e setenta (Danto, 2002,

p.17) a partir de uma questão colocada em primeira instância pelo  ready-made: o que distingue

determinado objecto comum de uma obra de arte? Danto começava a sua abordagem no âmbito da

própria história da filosofia. Apontava Platão como aquele que em primeira instância teria percebido

que “el arte mimético era pernicioso” e que  “aquel tipo de arte estaba condenado a permanecer

siempre a una odiosa distancia de la realidad (...)” (Danto, 2002, p.35). No seu entender, a partir de

Platão, toda a história da arte teria procurado responder a este problema aspirando “hacia cierto

ascenso ontológico que implica, por lo pronto, superar la distancia que separa el arte y la realidad,

subiendo peldaños en la escala del ser.” (Danto, 2002, p.36).

Todo o argumento filosófico de Danto partia então da relação entre obra de arte e realidade a partir

tanto  da  abordagem  artística  –  imitação,  representação  –  como  da  filosófica,  com  recurso  a

pensadores  como  Wittgenstein,  Kant,  Sartre,  Hegel,  Marx,  entre  outros.  Nessa  relação,  Danto

considerava que “el proyecto de mímesis y el proyecto antimimético propuesto por Nietzsche son

ambos irrelevantes para la  esencia  del arte.” (Danto, 2002, p.58). Até porque, como Kant  havia

demonstrado na 'Crítica do Juízo':

hay dos clases de actitudes ante cualquier clase de objeto, de suerte que la diferencia última entre
arte y realidad es menos una diferencia entre tipos de objetos que una diferencia de actitudes, y
por tanto lo que importa no es com qué nos relacionemos sino cómo nos relacionamos.  (Danto,
2002, p.49).

Torna-se então essencial para a compreensão do processo que recuperou o ready-made considerar

que a questão não se encontra nas qualidades do objecto em si mesmo mas na interpretação e uso

que se faz dele. Para tal, torna-se necessário subtrair da obra de arte o “objeto real” e perceber o que

fica, “en el supuesto de que allí pueda residir la esencia del arte.” (Danto, 2002, p.154). Chegado a

este ponto Danto distancia-se da teoria institucional da arte uma vez que considera que o “marco

institucional” (Danto, 2002, p.58) ainda que importante para a distinção entre objecto comum e

objecto de arte  é  insuficiente,  deixando por  explicar  “la  naturaleza de los  límites” entre  arte  e

realidade (Danto, 2002, p.58). 

É na teoria  da arte  e em simultâneo no contexto histórico que  Danto encontra  a chave para a

'transfiguração' do objecto em obra de arte. Por isso o autor designa o  ready-made de “question-

object”, na medida em que surgiu “when it no longer could be clear to anyone what art was while

perfectly clear that none of the old answers would serve.” (Danto, 2005, p.15). Ao mesmo tempo
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levantou “the question of the philosophical nature of art from within art” (Danto, 2005, p.16) pelo

que:

Ver  algo  como  arte  exige  nada  menos  que  esto,  todo  un  entorno  de  teoría  artística,  un
conocimiento de la historia del arte. El arte pertenece a esse tipo de cosas cuya existencia depende
de teorías; (…) Es evidente que no podría haber um mundo del arte sin teoría, ya que el mundo del
arte depende lógicamente de la teoría. Así que es esencial para nuestro estudio que entendamos la
naturaleza de una teoría del arte, que es algo tan potente como para separar objetos del mundo
real  y hacerlos formar parte de un mundo diferente,  un mundo de  arte,  un mundo de  objetos
interpretados. (Danto, 2002, p.198).

À  luz  deste  entendimento,  a  importância  do  ready-made  não  reside  apenas  na  evidenciação

contextual da arte (como as teorias institucionais defendem) mas na evidenciação teórica/conceptual

da  arte,  feita  por  via  da  interpretação.  Ou  seja,  o  facto  de  o  ready-made  poder  ser  entendido

enquanto  objecto  descontextualizado  da  realidade  comum  é,  antes  de  mais,  parte  da  sua

interpretação  artística.  Mas  a  'transfiguração'  do  objecto  em  objecto  de  arte  permite  que  a

abordagem analítica avance da questão da descontextualização para a análise dos significados que

os  objectos  adquirem  no  contexto  da  arte.  No  caso  do  ready-made,  já  aqui  se  referiu,  a

recontextualização não altera a identidade semântica do objecto, ou seja, a sua identidade e função

cultural continua a ser identificada. O artista altera o contexto mas não o significado do objecto e é

exactamente  por  isso  que  a  discussão  em torno  do  ready-made  se  faz  na  sua  grande  maioria

indiciada  à  filosofia  da  arte.  Contudo,  ao  longo  do  século  XX  outros  artistas  utilizaram  a

descontextualização de objectos da realidade tangível com o intuito de lhes alterar a identidade

original, procedendo a uma ressemantização dos mesmos, como aconteceu particularmente com os

objectos surrealistas, mas isso não aconteceu com o ready-made. Sobre o surrealismo se falará mais

à frente. Para já importa referir que a replicação dos efeitos provocados pelo ready-made se fizeram

notar muito para além do seu próprio tempo. Na senda da descontextualização empreendida por

Duchamp estiveram inúmeras propostas das segundas vanguardas europeias, particularmente num

momento em que o artista  se tinha tornado uma figura claramente respeitável  da cena artística

europeia e norte-americana. Mas de todas as vanguardas e artistas que no início da segunda metade

do século XX utilizaram a descontextualização objectual como ponte entre a arte e a realidade

tangível, o Nouveau Réalisme merece destaque porque a utiliza com a consciência do valor cultural

do objecto indiciado à realidade e ao quotidiano. 

O entendimento feito ao trabalho de Marcel  Duchamp a partir dos finais dos anos cinquenta foi

heterogéneo em vários aspectos. Contudo, é possível afirmar que nos EUA houve uma tendência

clara  para  abordagens  filosóficas  e  conceptuais  –  tanto  da  teoria  como  da  prática  –  que  o

interpretaram tendo em conta o mundo e a linguagem da arte. Na Europa, houve uma tendência para
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abordagens  sociológicas  e  antropológicas  que  interpretaram  o  trabalho  de  Duchamp  à  luz  da

realidade  tangível,  vendo  na  descontextualização  uma oportunidade  de  comentário  à  sociedade

consumista proveniente da ascensão do sistema capitalista. Isto significou que, por exemplo, artistas

como Arman, César ou Tinguely utilizassem os objectos do quotidiano em analogia à sua função e

valor  original45.  A  interpretação  que  artistas  ligados  ao  Nouveau  Réalisme fizeram  da

descontextualização  objectual  do  ready-made foi  maioritariamente  sociológica,  no  sentido  de

entendimento do objecto do quotidiano como reduto da sociedade de consumo46. 

Pierre Restany, o teórico e membro 'aglutinador' do grupo, por ocasião de uma exposição realizada

na galeria Rive Droite em 1961 intitulada 'Le Nouveau Réalisme à Paris et à New York', escreveu o

texto 'La Réalité dépasse la fiction' onde afirmou:

Ce que nous sommes en train de redécouvrir, tant en Europe qu'aux États-Unis, c'est un nouveau
sens de la nature, de notre nature contemporaine, industrielle, mécanique, publicitaire. (…) Ce qui
est la réalité de notre contexte quotidien c'est la ville ou l'usine. (...)Plus rigoureaux dans leur
logique, plus simples et plus précis dans leur présentation, plus directment appropriatifs dans leur
démarche,  les  Européens,  pour la  plupart,  demeurent  à  ous  les  sens  du terme des  “nouveaux
réalistes”. Romantiques de coeur, cubistes d'esprit et baroques de ton, plus disponibles aussin à la
tentation  surréalisante,  ceux  qu'on  appelle  déjá  les  “néo-dadas”  américans  sont  en  train  de
reconstituer un fétichisme moderne de l'objet. (Restany, 1978, p.292-293).

As palavras de Restany em relação às coincidências e divergências entre artistas norte-americanos e

artistas europeus não deixa de ser curiosa, nomeadamente pelo recurso ao termo 'fetichismo' do

objecto, ao qual Restany associa a Pop Art. Contudo, na verdade, poder-se-ia dizer que o tema do

45 No que respeita ao conhecimento que estes artistas tinham do trabalho de Marcel Duchamp é imperioso fazer notar
que seria menor do que os artistas norte-americanos teriam. Duchamp estava a viver em Nova Iorque há vários anos
e mantinha uma relação mais estreita com a nova geração de artistas que aí operavam do que com aqueles que
estavam em solo europeu. O próprio contexto dadaísta era nesta altura mais conhecido e comentado nos EUA, sendo
que por exemplo ao nível monográfico, Robert Motherwell havia lançado o livro 'The Dada Painters and Poets' em
1951 e a primeira monografia sobre o movimento apenas surgiu em França em 1959 (Morineau, 2007, p.98-100).
Quanto à aceitação do trabalho destes artistas pelo próprio Marcel Duchamp importa também referir as suas próprias
palavras, numa carta dirigida a Hans Richter, datada de 10 de Novembro de 1962: 

This Neo-Dada, which they call New Realism, Pop Art, Assemblage, etc., is an easy way out, and lives on
what Dada did. When I discovered ready-mades I thought to discourage aesthetic. In Neo-Dada they have
taken my ready-mades and found aesthetic beauty in them. I threw the bottle-rack and the urinal into their
faces as a challenge and now they admire them for their aesthetic beauty. (Duchamp, cit. por Richter, 1970,
p.207 e 208).

No que respeita aos  Nouveau Réalistes,  até ao início da década de sessenta, Jean Tinguely terá sido aquele que
melhor conheceria  o trabalho de Duchamp e aquele com quem o artista também mais se identificaria.  Sobre a
questão ver: Debray, et. al. (2007), Le Nouveau Réalisme. Paris, Centre Pompidou. ISBN: 978-2-84426-333-9.

46 No mesmo periodo em que o Nouveau Réalisme se desenvolveu na Europa, particularmente em França, nos EUA
estava a desenvolver-se a Pop Art. Aí, o trabalho de Duchamp foi também essencial, embora a descontextualização
objectual não tenha sido um recurso muito utilizado por esses artistas. Contudo, não deixa de ser importante referir
que também aí o tema do objecto e seu significado social foi  motivo de reflexão por parte dos artistas. A este
respeito,  a aparente  neutralidade  social  da  Pop  e  a  posição  crítica  do  Nouveau  Réalisme são  coincidentes
precisamente  na  abordagem  à  descontextualização  objectual,  embora  o  primeiro  se  centre  numa  abordagem
maioritariamente representativa e o segundo numa abordagem apresentativa do objecto.
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objecto-fetiche  esteve  presente  em  ambos  os  continentes.  As  acumulações  de  Arman,  as

compressões de  César ou os anti-mecanismos de  Tinguely reflectem tanto sobre o objecto como

mercadoria como as  caixas 'Brillo' feitas por Andy Warhol, as latas de cerveja de Jasper Johns ou

os  hamburguers  e  american pies  de Claes  Oldenburg. É verdade que os primeiros apresentam os

objectos consumidos e os segundos os representam por consumir. Mas a questão não deixa de ter o

mesmo ponto de partida, mesmo se o ponto de chegada foi diferente.

Foi Karl Marx, em 'O Capital', quem primeiro afirmou que o mundo mercantil convertia os produtos

do trabalho humano em mercadorias. Determinado produto deixava de ter um valor associado ao

valor da matéria de que era feito e da força de trabalho despendida para o fazer para passar a ter um

valor  social.  Era  portanto  o  valor  social  o  responsável  pela  transformação  do  produto  em

mercadoria.  Ora,  segundo  Marx,  o  produto  transformado  em mercadoria  adquiria  um carácter

'místico',  ao qual chamou fétiche.  O fétiche,  que em tradução directa significa feitiço,  impõe-se

porque o produto convertido em mercadoria deixa de ter um valor de uso – que seria mensurável,

para ter um valor simbólico – imensurável e definido pelas relações sociais que se estabelecem com

ele. Quando o produto nos chega sob a forma de mercadoria as propriedades sociais que lhe são

atribuídas surgem como se fizessem parte das características intrínsecas do objecto e muito embora

sejam distintas das suas características objectivas e materiais acabam por ser confundidas com elas

na atribuição de valor.

Assim, numa sociedade cujo sistema económico vigente é o capitalista, o fetichismo dos objectos e

o poder que por essa via lhes é conferido torna-se uma questão evidente. Para além disso, a França

dos anos sessenta vivia uma “transformation soudaine et  radicale,  d'uns pays  semi-industrialisé,

rural et traditionaliste, en une nation transfigurée dans son mode de vie, ses valeurs et ses produits.”

(Carrick, 2007, p.177). Neste contexto de mudança “avec une societé du spectacle naissance (…)

L'«arrivée massive d'objets» dans les espaces privés, publics et sur les lieux de travail” (Carrick,

2007,  p.176-177),  não  passou naturalmente  despercebido  a  várias  áreas  do  conhecimento  e  da

criação artística.  Por exemplo,  Jean  Baudrillard publicou 'Le Système des objets' em 1968 onde

elaborou  um estudo “of  the  more  or  less  consistent  system of  meanings  that  objects  institute”

(Baudrillard, 2005, p.2). No ano seguinte, Henri  Lefebvre escreveu 'Élements pour une théorie de

l'objet'. E já antes, em 1956, Roland Barthes havia publicado em 'Mythologies' o pequeno texto 'La

Nouvelle Citroën' onde afirmava: 

Je  crois  que  l'automobile  est  aujourd'hui  l'équivalent  assez  exact  des  grandes  cathédrales
gothiques: je veaux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes
inconnus, consommé dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie
en elle un objet parfaitement magique. La nouvelle Citroën tombe manifestement du ciel dans la
mesure où elle se présente d'abord comme un objet superlatif. Il ne faut pas oublier que l'objet est

91



le meilleur messager de la surnature: il ya a facilement dans l'objet, à la fois une perfection et une
absence  d'origine,  une  clôture  et  une  brillance,  une  tranformation  de  la  vie  en  matière  (…).
(Barthes, 1957, p.169).

Os 'novos realistas', cuja declaração constitutiva de 1960 apenas referia que  “Os novos realistas

tomaram  consciência  da  sua  singularidade  colectiva.  Novo  Realismo  =  Novas  aproximações

perceptivas  do  real.”  fizeram  também  parte  deste  momento,  trabalhando  com  o  objecto  do

quotidiano a partir da importância social a ele atribuída em França e no mundo ocidental.  Neste

aspecto,  os artistas aí  integrados que operam uma descontextualização objectual,  fazem-no com

objectivos distintos dos de Duchamp. A abordagem com que apropriam os objectos do quotidiano

está relacionada essencialmente com a presença e valor do objecto na sociedade capitalista e não

com a presença e valorização do objecto na arte. Arman, um dos artistas que mais utilizou objectos

do quotidiano para a realização das suas obras, confirma essa questão ao afirmar que: 

(...) l'objet choisi ne l'est pas en fonction des critères dada ou surréalistes; il ne s'agit pas là de
décontexter un objet de son substrat utilitaire, industriel ou autre pour lui donner, par un choix de
présentation ou une inclinaison de son aspect, une détermination tout autre que la sienne propre;
par  exemple  anthropomorphisme,  analogie,  réminicences,  etc.,  mais  il  est  question  bien  au
contraire  de  la  recontexter  en  lui-même dans  une  surface  sensibilisée  x  fois  par  sa  présence
multipliée. (…) mille mètre carrés de bleu son plus bleus qu'un mètre carré de bleu, je dis donc que
mille compte-gouttes sont plus compte-gouttes qu'un seul compte-gouttes. (Arman, cit. por Semin,
2007, p.159).

O artista deixa aqui clara a sua abordagem ao objecto, que Didier Semin designa  “amplification du

réel” (Semin, 2007, p.159), na medida em que Arman procura intensificar as qualidades do objecto

a partir  da sua exposição acumulativa.  Como o autor  referiu em relação às  'Acumulações'  “Ni

provocations,  ni  réveries  poétiques,  elles  seraient  une  sorte  de  réel  au  carré –  un  «nouveau»

réalisme, rendu possible par l'époque, la production en série, les masses de rebut mises à disposition

des artistes.” (Semin, 2007, p.159).

A questão contudo é mais complexa. Embora de facto a abordagem ao objecto feita por vários

artistas  do  Novo  Realismo  –  entre  eles  Arman,  César  e  Tinguely  –  tenha  sido  no  sentido  da

amplificação do real, existiu uma clara tentativa de relação dialéctica entre um discurso associado à

estética da percepção e outro associado à sociologia. Essa dialéctica esteve  fundamentalmente a

cargo de Pierre  Restany e é patente nos vários textos escritos pelo autor.  Por exemplo em 'Les

Nouveaux Réalistes' escreveu: “Toutes les démarches individualles du nouveau réalisme obéissent à

un  dénominateur  commun,  qui  est  la  reconnaissance  de  l'autonomie  expressive  du  réel

sociologique.” (Restany, 1978, p.45). Daqui se poderá depreender que o objecto descontextualizado

pelo artista deve ser lido numa dupla acepção: enquanto matéria expressiva e enquanto reduto do

contexto social, ou seja, enquanto obra de arte e enquanto objecto do quotidiano. Restany confirma-
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o no mesmo texto, referindo: 

Comment dégager cette signification inhérente à l'objet même? Par l'appropriation immédiate et
directe de la réalité objective, à travers un aspect de sa totalité.  Le geste appropriatif  pur est
immédiat; il ne vise ni à la transcription ni à la conceptualisation de l'objet. Par le seul fait de ce
geste, l'objet est transcendé de sa quotidienneté insignifiante ou banale, et en même temps, il est
libéré: il atteint as pleine autonomie expressive.(...)L'artiste (...)est le catalyseur de l'émergence
expressive de l'objet, le médiateur qui asure le passage d'une situation virtuelle à un fait précis
d'expression, capable d'éveiller chez le spectateur les mêmes réactions émotives que suscite ce
qu'il est convenu d'appeler une oeuvre d'art. (Restany, 1978, p.46).

E logo a seguir “C'est sur le matériau de la sociologie urbaine, à cause de son immédiate spécificité

et du profond caractère d'humanité dont il est imprégné, que se sont concentrées les démarches du

nouveau réalisme (...)” (Restany, 1978, p.47). Desta forma, o autor assume o carácter ambivalente

do objecto, clarificando os efeitos da própria acção da descontextualização. O objecto, entendido

simultaneamente enquanto obra de arte e enquanto objecto funcional não sofre aqui uma alteração

semântica mas contextual. Por isso, tal como o ready-made, também acumula a identidade original

com uma identidade relacionada com a estética, da qual resultam novas abordagens perceptivas e

conceptuais. Mas, ao contrário do que aconteceu com o ready-made, estes artistas fizeram questão

de  se  apropriar  de  objectos  inutilizados  previamente  pela  sociedade,  ou  seja,  que  carregavam

consigo toda a memória da sua utilização prévia e que por várias razões tinham sido danificados,

deteriorados ou abandonados. A reflexão de Jean Baudrillard sobre o objecto ajuda a compreender

esta dupla acepção:

Every object thus has two functions – to be put to use and to be possessed. The first involves the
field of the world's practical totalization by the subject, the second an abstract totalization of the
subject undertaken by the subject himself outside the world. These two functions stand in inverse
ratio to each other. At one extreme, the strictly practical object acquires a social status: this is the
case  with  the  machine.  At  the  opposite  extreme,  the  pure  object,  devoid  of  any  function  or
completely  abstracted  from its  use,  takes  on  a  strictly  subjective  status:  it  becomes  part  of  a
collection. (...)An object no longer specified by its function is defined by the subject, but in the
passionate abstractness of possession all objects are equivalent. (Baudrillard, 2005, p.92).

O que acontece com o objecto descontextualizado pelos Novos Realistas é a acumulação das duas

funções aqui identificadas por Baudrillard – a objectiva e a subjectiva, acumulação que faz coincidir

a significação social e a significação estética. Essa coincidência, que se dá no campo da arte, não

deixa  contudo  de  fazer  parte  dos  nossos  hábitos  sociais,  como  Baudrillard  também  refere  ao

afirmar: “Our ordinary environment is always ambiguos: functionality is forever collapsing into

subjectivity,  and  possession  is  continually  getting  entangled  with  utility  as  part  of  the  ever-

disappointed effort to achieve a total integration.” (Baudrillard, 2005, p.92-93).

Se a questão da descontextualização do objecto e da acumulação de significados identitários  une
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Marcel Duchamp aos artistas do Novo Realismo uma questão os separa – o contexto para o qual se

dirigem. O ready-made afirma uma postura crítica ao contexto da arte, às regras e comportamentos

adoptados pelo sistema artístico. Os trabalhos objectuais da maioria dos artistas do Novo Realismo,

ao  invés,  denotam  uma  postura  crítica  em  relação  à  sociedade  de  consumo.  Embora  a

fundamentação teórica do grupo e os seus manifestos procurem legitimar um 'real pelo real', ele

perde-se na própria prática artística. A “singularisation du banal” (Restany, 1978, p.39) e o facto de

“Le nouveau réalisme se présente comme une entreprise de directe appropriation du réel objectif.”

(Restany, 1978, p.34) não explica o facto dos objectos apropriados serem maioritariamente objectos

consumidos,  danificados ou inutilizados,  como acontece com os objectos utilizados por  Arman,

César e Tinguely. 

Assim, embora se considerem acertadas as palavras de  Restany quando afirma que “Le recours à

l'objet correspond à une volonté de généralisation, de clarification, de précision dans l'appropriation

perceptive.  Ces  démarches  directes  tendent  toute  à  la  présentation  du  réel,  à  l'exaltation  d'une

dimension effective de sa présence.” (Restany, 1978, p.33) pensa-se que a visão dos artistas sobre

esse real não se “charge[ait] de positivité” (Restany, 1978, p.29). Tal como Cécile Debray afirmou:

“Le recours  à  «l'appropriation»,  à  la  liquidation  du  sujet  au  profit  de  la  célébration  de  l'objet

s'accompagne d'une interrogation sur ces signes mêmes.” (Debray, 2007, p.25). Obras como 'Petits

Dechets Bourgeois' (1959) (Figura 20) e 'Hommage a France Raysse' (1960) (Figura 21) de Arman

ou os objectos mecânicos de Tinguely como 'Hommage to New York' (1960) (Figura 22) ou 'Etude

Nº1 pour une Fin du Monde' (1961) (Figura 23), para referir apenas alguns exemplos, evidenciam

uma postura crítica à sociedade de consumo que não poderá ser ignorada. No caso dos trabalhos de

Arman recorre-se aos detritos recolhidos de caixotes do lixo de particulares, detentores de uma

carga simbólica social evidentemente ligada ao desperdício e à acumulação. No caso dos trabalhos

de  Tinguely recorre-se à construção de máquinas que se auto-destroem numa analogia ao próprio

ciclo da vida mas também à falência do culto da máquina.

A conservação  da  identidade  social  do  objecto  a  par  de  uma  nova  identidade  artística  (não

necessariamente visual) é então aquilo que define o deslocamento objectual quando o princípio da

descontextualização  é  a  característica  que  assume maior  relevo  no trabalho.  Ainda  assim,  este

princípio não correspondeu a um posicionamento hegemónico, nem sequer maioritário na história

da arte ocidental do século XX. Muitos artistas ao longo do século insistiram na possibilidade de

alteração  semântica  do  objecto  do  quotidiano.  Essa  alteração,  que  está  para  além  da

descontextualização,  fez-se  acompanhar  tendencialmente  por  uma  atitude  de  conjugação  de

objectos  e  materiais,  no sentido de a  partir  dela  fazer  surgir  novas  significações.  A questão da

ressemantização do objecto enquanto proposição artística surgiu praticamente na mesma altura que
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a descontextualização e que a abertura matérica, tendo sido recorrente nos dadaístas. Foram no

entanto os surrealistas, com a ambição de conciliação entre imaginação e realidade, quem levou a

questão mais longe.

1.4. – Ressemantização do objecto

O ready-made de Marcel  Duchamp, sendo anterior ao dadaísmo é com frequência aí enquadrado.

Duchamp partilhou com o espírito dada tanto a proximidade à literatura como o questionamento

niilista e inclusive pirronista em relação à arte e ao mundo. O estado de espírito que caracterizou o

dadaísmo rompeu com o sentido lógico na arte e fora dela. Ainda assim, não rompeu com o mundo.

Aliás, sendo fruto de um mundo em crise, assumiu-o nesses mesmos termos. Naturalmente que

desde  a  sua  formação em Zurique  até  aos  vários  pólos  que  se foram disseminando por  várias

cidades  europeias  e  norte-americanas,  o  dadaísmo teve  diferenças  substanciais,  aproximando-se

mais ou menos de problemáticas sociais ou estéticas. Mas em todas elas houve sempre uma certa

ambiguidade entre a estética e a realidade tangível.

Também por isso, a introdução de materiais e objectos da realidade tangível no contexto artístico

assumiu  um  papel  de  destaque.  Os  dadaístas  exploraram  a  potência  dos  mesmos  a  partir  de

mecanismos  de  descontextualização  mas  em  simultâneo  de  ressemantização,  assumindo-os

deliberadamente  como  uma  mediação  entre  o  ser  humano  e  o  mundo,  expondo-os  enquanto

“signature humaine du monde” (Barthes, 1964, p.11), como Roland Barthes assinalou em relação ao

entendimento enciclopédico de 'objecto'.

A utilização de materiais  e  objectos  vários  do quotidiano,  para  além de  ter  sido  integrada  em

procedimentos ligados ao acaso e ao aleatório – como Hans Arp fez com as 'leis da possibilidade' ou

Tristan Tzara e  Raoul  Hausmann com a poesia  – determinou para esta  vanguarda uma clara e

directa aproximação da produção artística aos objectos da realidade tangível, particularmente aos

identificados  com  o  quotidiano.  Os  materiais  e  objectos  que  estes  artistas  utilizaram

“ridicularizaban la pretensión de un arte al margen de la vida.” (Rancière, 2005, p. 44). Eram na

maioria dos casos pequenos objectos danificados e inutilizados, materiais gastos que questionavam

a validade dos valores industriais e racionalistas da sociedade e dos propósitos da Primeira Guerra

Mundial. Mas eram entendidos simultaneamente como novas possibilidades poéticas e simbólicas.

Acima de tudo, eram testemunho do relacionamento do homem com o mundo e com a vida. 

Os materiais e objectos retirados do quotidiano no contexto do dadaísmo comungam com o ready-

made a condição e o princípio da descontextualização, assumindo-se um deslocamento que pretende
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colocar em evidência a possibilidade do significado de determinado objecto ser alterado mediante o

contexto em que é discutido. Mas se as características e a definição do ready-made nos encaminham

para uma abordagem assente nesse deslocamento contextual durante o dadaísmo e o surrealismo a

questão mais evidente foi a da ressemantização. Quer-se com isto dizer que a consciência do poder

de  significação  simbólica  atribuída  aos  objectos  foi  para  dadaístas  e  surrealistas  um  aspecto

determinante e nesse sentido a noção de material acabará por dar lugar à noção de objecto.

Essa  ressemantização  –  óbvia  nas  fotomontagens47 e  assemblages  dadaístas  e  nos  objectos

surrealistas – foi conseguida pela conjugação de diversos elementos que em conjunto adquiriam

novas significações semânticas a partir da inter-relação que criavam. As assemblages e construções

de Raoul  Hausmann, Kurt Schwitters, Max Ernst, Francis Picabia, Man Ray, entre outros, tinham

essa  diferença  substancial  em  relação  ao  ready-made:  não  se  tratavam  de  um  só  objecto

manufacturado mas de vários que no seu todo constituíam um novo, tal como acontecia com a

colagem. O próprio  Duchamp fará vários  ready-made  assistidos ou corrigidos que em bom rigor

saem do âmbito da definição conceptual de  ready-made,  uma vez que requereram uma atenção

específica à composição e naturalmente a uma série de considerações para além das estritamente

associadas à produção manual e ao deslocamento contextual. Neste caso, para além da constituição

da  obra  os  ter  em conta,  ela  tem ainda  em conta  a  identidade  original  dos  vários  elementos

constituintes e o efeito que a sua utilização em conjunto deve provocar. 

A este respeito, não deixa de ser paradigmático um ensaio baseado na relação entre o humor e os

sonhos  que  Freud  publicou  em 1905  na  Alemanha48.  Em 'Der  witz  und  seine  beziehung  zum

unbewussten'49 o autor afirmava que “Words are a plastic material with which one can do all kinds

of things. There are words which, when used in certain connections, have lost their original full

meaning, but which regain it in other connections.” (Freud, 1966, p. 34). Se se transportar esta

observação de Freud para o terreno das artes visuais, reconhece-se claramente a mesma lógica nas

fotomontagens e construções dadaístas e  surrealistas. Poder-se-á assim entender que estes artistas

utilizaram  uma  técnica  muito  comum  no  âmbito  da  literatura,  particularmente  da  poesia  –  a

metáfora50. Ou seja, os trabalhos realizados a partir da conjugação entre materiais e objectos da

realidade tangível, quando respondem ao intuito da ressemantização, transformam-se em metáforas

47 entendendo-as enquanto objecto
48 Cuja primeira tradução para inglês aconteceu em 1916.
49 A tradução utilizada na presente tese tem por título 'Jokes and their relation to the unconscious'.
50 André Breton, certamente influenciado por Freud, ressalvou precisamente a importância da metáfora considerando-a

uma ferramenta fundamental da imaginação poética. No texto 'Situación Surrealista del objeto: Situación del objeto
surrealista,  escrito  em 1935, afirma: “Por fin,  también hemos dicho que es preciso conservar  la  liberdad de la
imaginación  poética.  (…)  para  ello  dispone  de  un  instrumento,  de  un  solo  instrumento,  capaz  de  alcanzar
constantemente mayores  profundidades,  y este instrumento es la  imagen,  y,  entre todos los tipos de imagen,  la
metáfora.” (Breton, 1974, p.292)
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visuais e objectuais. O sentido original de cada uma das imagens ou objectos utilizados é retido

apenas naquilo que pode contribuir para uma significação conjunta. 

A fotomontagem que foi adoptada pelos artistas de Berlim por volta de 191851 residiu, como Dawn

Ades referiu, “on the possibilities of signification and on the subversive potential of the medium

itself.” (1974, p. 10). Em boa verdade, ambas as razões assentam precisamente na extraordinária

possibilidade de trabalhar com a ambivalência enquanto elemento caracterizador do fazer artístico,

tal  como  já  tinha  acontecido  com  a  colagem.  A fotomontagem  não  era  apenas  uma  técnica

inovadora, ela tinha um carácter simbólico que residia no facto de provir da cultura industrializada e

urbana e ter sido adoptada em primeiro lugar pela cultura popular. Foram vários os artistas que ao

caracterizá-la  destacaram  claramente  este  aspecto,  como  Hannah  Höch  que  afirmou  ser  seu

objectivo “integrate objects from the world of machine and industry in the world of art.” (cit. por

Ades, 1974, p. 8). Desta forma, inseria-se o mundo da tecnologia no mundo da arte através da

fotografia associada à comunicação de massas (Ades, 1974, p. 8). 

Mas os artistas alemães, particularmente os que operavam em Berlim, assim com os russos, estavam

interessados na manipulação que a fotomontagem possibilitava, não apenas em termos visuais mas

sobretudo em termos semânticos. A mensagem e a ideia adjacente à imagem eram por isso uma

questão essencial e na maioria das situações foram trabalhadas de forma objectiva e clara. Raoul

Hausmann confirmou este intuito quando afirmou que:

Le premiers photomonteurs, les dadaïstes, partaient du point de vue, pour eux incontestable, que la
peinture du temps de guerre,  l'expressionnisme post-futuriste,  avait  échoué à cause de sa non-
objectivité et de son absence de convictions, et que, non seulement la peinture, mais tous le arts et
leurs  techniques  avaient  besoin  d'un  changement  révolutionnaire  fondamental,  pour  rester  en
relation  avec  la  vie  de  leur  époque.  Les  membres  du  Club  dada  n'étaient  naturellement  pas
intéressés à élaborer de nouvelles règles esthétiques, suivant lesquelles l'art devrait être exécuté.
(...) Ils furent les premiers à se servir de la photographie comme matériel pour créer, à l'aide de
structures très différentes, souvent hétéroclites et de signification antagonique, une entité nouvelle
que  arrachait  du  chaos  de  la  guerre  et  de  la  révolution  un  reflet  optique  intentionnellement
nouveau; ils savaient qu'une puissance de propagande se trouvait incluse dans cette méthode, et
que, pour la développer et l'absorver, la vie contemporaine n'était pas assez hardie.  (Hausmann,
2004, p.46).

Desta forma, os elementos visuais que o artista identifica como “heteróclitos” e de “significação

antagónica” eram numa fotomontagem a expressão artística das próprias tensões e contradições da

idade moderna (Baqué, 1993, p. E8), propositadamente deixados em aberto. Por isso, “Whether it

be dadaist, construtivist or surrealist, photomontage pointed out in two ways what, in the Great War,

51 Desconhece-se com rigor que artistas berlinenses adoptaram primeiramente a técnica,  uma vez que tanto Raoul
Hausmann e Hannah Höch como George Grosz e John Heartfield reclamam o feito. Mas independentemente disso,
interessante  é  perceber  como os  argumentos  dos  artistas  posicionam a  origem  da  fotomontagem  em questões
distintas. Raoul Hausmann e Hannah Höch localizam essa origem na observação de hábitos populares enquanto
George Grosz e John Hearfield a localizam na própria emergência da colagem.  (Ades, 1974, p.10)
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was irremediatly destroyed and what, in the future, could perhaps be reinvented.” (Baqué, 1993, p.

E8).

A fotomontagem serve-se  assim da mesma heterogeneidade  presente  na colagem,  resultante  da

junção de vários elementos heteróclitos. As possibilidades de composição da imagem, do ponto de

vista  plástico,  são  semelhantes  na  medida  em  que  permitem  conjugar  estruturas,  dimensões,

perspectivas, etc. Por isso Max  Ernst refere que as suas fotomontagens procuravam fazer “naître

une  sucession  hallucinante  d'images  contradictoires,  images  doubles,  triples  et  multiples,  se

superposant les unes aux autres avec la persistence et la rapidité qui sont le propre des souvenirs

amoureux et des visions de demi-sommeil.” (Ernst, cit. por Stoullig, 1974, s.p.). 

Contudo, o objectivo com que foram feitas no contexto dadaísta, particularmente em Berlim, e no

contexto construtivista da URSS, não as remete para os valores plásticos ou para a experiência do

sensível. Para além disso, falta à fotomontagem a textura e o relevo que as colagens tinham e a

questão essencial estava na manipulação semântica. Raoul Hausmann, em 'Cinéma synthétique de

la peinture', posicionou-a nestes termos:

Le  photomontage  dans  sa  forme  primitive  était  une  explosion  de  points  de  vue  et  un  entre-
tourbillion d'azimuts.(...) Le photomontage permet d'élaborer les formules les plus dialectiques en
raison de ses antagonismes de structures et dimensions, par exemples du rugueux et du lisse, de la
vue aérienne et du premier plan, de la perspective et du plat. La technique du photomontage s'est
sensiblement  simplifiée  en  raison  de  son  champ d'application.  Son  domaine  d'application  est
surtout la propagande politique et la publicité commerciale.(...) le moment dialectique des formes
qui fait la particularité du photomontage lui assurera encore une survivance prolongée et pleine de
chances. (Hausmann, 2004, p.47).

Dwan Ades  considera  que  a  fotomontagem feita  em Berlim teve  como princípio  considerar  a

fotografia uma imagem ready-made (Ades, 1974, p.7), enfatizando “the signifying role of the found

image; theirs was perhaps, a shift, a choice in yet another direction, from Duchamp's ready-made to

the  already seen.”  (1974,  p.8).  Nesta  perspectiva,  a  imagem utilizada  era  indiciada  como pré-

existente  tal  como os  objectos  e  materiais  utilizados  nas  colagens  e  no  ready-made. Contudo,

cumulativamente,  era  manipulada  e  conjugada para  criar  um novo significado semântico.  John

Berger, ao referir-se às fotomontagens de John Heartfield afirmou que:

With his scissors, he cuts out events and objects from the scenes to which they originally belonged.
He then arranges them in a new, unexpected, discontinous scene to make a political point (…). The
peculiar advantage of photo-montage lies in the fact that everything which has been cut out keeps
its familiar photographic appearence. We are still looking first at  things  and only afterwards at
symbols.
But  because these things have been shifted, because the natural continuities within which they
normally  exist  have  been  broken,  and  because  they  have  now  be  arranged  to  transmit  an
unexpected  message,  we  are  made  conscious  of  the  arbitrariness  of  their  continuous  normal
message. Their ideological covering or disguise, which fits them so well when they are in their
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proper place that it becomes indistinguishable from their appearance, is abruptly revealed for what
it is. Appearances themselves are suddenly showing us how they deceive us. (Berger, 2001, p. 221).

Berger considera que os objectos têm um significado arbitrário no seu contexto normal onde a

aparência suplanta e camufla o seu carácter ideológico. No seu entender o deslocamento desses

objectos do seu contexto normal revela precisamente esse carácter ideológico, embora continuemos

a  ver  primeiro  as  'coisas'  e  só  depois  o  seu  carácter  simbólico.  Por  exemplo,  em 'Adolf  der

übermensch: schluckt gold und redet blech' (Figura 24), uma fotomontagem de John Heartfield de

1932, essa transmutação simbólica é clara. O artista sobrepõe várias fotografias: uma fotografia de

Adolf Hitler é sobreposta a uma fotografia de uma radiografia torácica que por sua vez é sobreposta

por uma fotografia de moedas empilhadas na vertical.  A fotomontagem foi publicada na revista

'AIZ' a 17 de Julho de 1932 com a legenda: “Adolf, der hubermensch: schluckt gold und redet

blech” (Adolf, o super-homem: engole ouro e discurso). O sentido metafórico torna-se de imediato

claro:  Heartfield, que coloca no lugar do coração de Hitler uma cruz suástica,  refere-se ao apoio

monetário dos grandes industriais ao Partido Nazi. De forma bastante perspicaz, o artista pretende

denunciar  a  evidente  contradição  de  um  partido  cuja  retórica  e  designação  (Partido  Nacional

Socialista  dos  Trabalhadores  Alemães)  está  ao  lado  dos  trabalhadores  mas  é  financiado  pelo

patronato.  A metáfora  é  clara  e  a  mensagem também,  pelo  que naturalmente  os  elementos  ali

empregues nunca teriam uma leitura linear, antes simbólica. 

A fotomontagem trabalha sempre com o mesmo material – a fotografia. Contudo, e essa é a razão

para que se aluda a ela na presente tese, para além da sua utilização enquanto imagem ela é utilizada

enquanto matéria. A fotografia é manipulável de acordo com o que se quer dizer. Aliás, é curioso

perceber  que  embora  a  fotografia  mantivesse um índice  elevado de  relação com a imagem da

realidade  e  que  muitos  destes  artistas,  particularmente  os  que  estavam em Berlim e  na  URSS

procurassem comentar essa mesma realidade, optassem por construir novas fotografias através da

montagem. Brecht, citado por Benjamin em 'Pequena História da Fotografia', clarifica essa questão

quando afirma que “(...) cada vez menos, uma simples “reprodução da realidade” diz alguma coisa

sobre a mesma. Uma fotografia da fábrica Krupp ou da AEG quase nada diz sobre estas instituições.

(…) Trata-se,  pois, de “construir  algo”,  algo “artificial”,  algo “preparado”.” (cit.  por  Benjamin,

1992, p.133).

A montagem implicava uma selecção, manuseamento, preparação e disposição de vários elementos

pré-existentes que compunham as partes de um conjunto que no final deixava de ser uno. Tal como

aconteceu com a colagem, a fotomontagem permitia uma aproximação a uma condição de artista

capaz de seleccionar e construir com aquilo que já existia. De um artista que trabalhava com a

citação, com a apropriação e inclusive com a repetição.  Por essas razões, a montagem foi neste
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contexto um procedimento mais associado à construção do que à criação. Aliás, Raoul Hausmann

confirmou esta analogia quando afirmou em relação à fotomontagem: 

I also needed a name for this tecnique, and in agreement with George Grosz, John  Heartfield,
Johannes Baader, and Hannah Höch, we decided to call these works  photomontages. This term
translates our aversion at playing the artist, and thinking of ourselves as engineers (hence our
preference for workmen's overalls) we meant to construct,  to assemble  [montieren]  our works.
(Hausmann, 2004, p.42)

Como  a  citação  de  Hausmann  testemunha  a  adopção  da  fotomontagem  derivou  também  do

afastamento  destes  artistas  à  função  tradicional  que  lhe  era  atribuída  socialmente.  Havia  uma

vontade de afastamento à nomeação de 'artista' porque a ela estava associada um estatuto social que

o afastava da sociedade. A analogia ao engenheiro procura deliberadamente aproximar a prática

artística da utilidade social e da arte enquanto algo que se constrói. 

A ressemantização que a fotomontagem permitia fazer aos elementos fotografados era então uma

questão essencial, não no sentido de anular por completo a identidade do sujeito fotografado mas no

sentido  de  a  fazer  coexistir  com  uma  nova  abordagem  semântica.  Esta  noção  é  plenamente

perceptível não apenas nas fotomontagens realizadas no contexto do dadaísmo mas também em

trabalhos como 'Mechanischer Kopf: Der Geist unserer Zeit', de Raoul  Hausmann, realizada em

1919 (Figura 25). Constituído por vários objectos – a cabeça de um manequim, um porta moedas,

uma régua, uma fita métrica, um copo de metal, etc. – a sua força interpretativa reside em dois

factores. Um deles é o facto de cada um dos elementos ter tido uma existência própria e particular

na sociedade, com uma utilidade distinta, como é evidenciado pelo seu desgaste material. O outro

factor  é  o  facto  de  em conjunto,  estes  objectos  permitirem uma  leitura  integrada  que  mistura

“l'humour et la poésie, l'esprit critique el l'invention.” (Cachin-Nora, 1974, s.p.).

Um dos aspectos mais notórios saídos do âmago do dadaísmo foi o princípio subversivo que vários

artistas  revelaram quanto à  utilização de  materiais  e  objectos  do quotidiano.  Para além da sua

inequívoca relação com a sociedade, manifestavam sobretudo a sua inequívoca relação com o ser

humano e com a vida. No Manifesto dadaísta de Berlim, redigido em 1918, os artistas afirmam que:

The word DADA symbolises the most  primitive  relationship with the surrounding reality;  with
Dadaism, a new reality comes into its own. Life appears as a simultaneous confusion of noises,
colors and spiritual rhythms, which in Dadaist art are captured unmodified by the sensational
screams and fevers of its reckless everyday psyche and in all its brutal reality.  (Bru e Martens,
2006, p.142).

Desta  proximidade entre  arte  e  realidade  resultou  uma consciência  de  criatividade  alargada  do

perímetro  de  produção  artística  ao  perímetro  de  produção  humana  na  generalidade.  Por  isso

Emmanuel Guigon, reportando-se à obra que Picabia apresentou na 'Soirée Dada' em 1920 em Paris
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– que consistiu num boneco de um macaco preso a uma tela com as inscrições 'Portrait de Cézanne',

'Portrait de Rembrandt', 'Portrait de Renoir' e 'Natures mortes' – refere que “Picabia formulated one

of the fundamental principles of Dada: all work which comes from the hands of man is essencially

artistic.” (Guigon, 1997, p.273).

Em matéria de ressemantização do objecto, os dadaístas darão o passo que os surrealistas levarão ao

limite: o da reconciliação entre a realidade e a imaginação52. André  Breton inicia o Manifesto do

Surrealismo, escrito em 1924, afirmando: “Tanto se crê na vida, no que a vida tem de mais precário,

a vida  real,  entenda-se, que afinal essa crença acaba por se perder.” (1993, p.15).  Breton assume

aqui em simultâneo a precariedade da condição humana e a sua discordância com um estado de

dormência perante a vida. Nesta perspectiva o surrealismo  teve um objectivo de reconstrução da

sociedade que não se alicerçou na fuga à realidade, mas na procura pelo seu conhecimento absoluto.

Por isso Breton acredita “na resolução futura destes dois estados, aparentemente tão contraditórios,

que são o sonho e a realidade, numa espécie de realidade absoluta, de surrealidade.” (1993, p.24).

Como se sabe,  o surrealismo não foi apenas uma das últimas vanguardas iniciadas na primeira

metade do século XX. A sua presença nas várias áreas da cultura e do fazer artístico continuou viva

em  muitas  propostas  contemporâneas  e  posteriores  que  emergiram  nos  continentes  europeu  e

americano. E embora ao nível das artes visuais tenha sido a pintura a receber maior atenção da

crítica e historiografia, em matéria de utilização de materiais e objectos da realidade tangível os

surrealistas desenvolveram toda uma teoria e prática de extremo relevo.

A reflexão sobre o objecto e sua integração na prática artística foi uma preocupação central do

surrealismo, embora a sua concretização efectiva só tenha acontecido a partir da década de trinta.

Contudo, desde há muitos anos que André Breton se questionava sobre a importância do objecto,

começando  em primeira  instância  por  reflectir  acerca  do  objet  trouvé53,  que  considerava  estar

52 Da relação entre o dadaísmo e o surrealismo recordem-se as palavras de André Breton que considera  “inexacto e
cronologicamente abusivo apresentar o surrealismo como um movimento saído de Dadá ou ver nele uma espécie de
reorientação de Dadá no plano construtivo” (Breton,  1994, p.66).  Não obstante,  considera que o dadaísmo e o
surrealismo  “só  podem  conceber-se  correlativamente,  à  maneira  de  duas  vagas  que  alternadamente  se  vão
recobrindo.” (Breton, 1994, p.67).

53 O estúdio de André Breton, utilizado desde 1922 até à sua morte (à excepção dos anos em que viveu nos EUA)
encontrava-se repleto de inúmeros objectos, de proveniência e significado distinto, expostos lado a lado. A este
respeito  Isabelle  Monod-Fontaine,  a  partir  dos registos  fotográficos  e  dos relatos  de  amigos  de  André  Breton,
compara o seu estúdio ao espaço urbano, ambos abertos à deambulação:

Apartado de la ciudad, el estudio aparece sin embargo como un espacio urbano. No sólo porque aquella se
dibuje en él, sin árboles, a poco que uno se asome a la ventana, sino porque uno no puede dejar de pasear
por él. La acumulación de objetos, de libros, de obras de arte, imita calles, pasajes, barrios: la mirada,
solicitada  desde  todas  partes,  se  pierde  en  él,  vagabundea  y  se  para,  nunca  dos  veces  en  la  misma
perspectiva. Si el azar objetivo ha llevado allí un buen número de objetos, si ha presidio su problemática
reunión, el mismo azar vuelve a intervenir en todo momento sobre la mirada, la del visitante naturalmente,
pero también sobre la de Breton. (Monod-Fontaine, 1991, p.71).
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presente nas artes visuais desde as colagens cubistas. Seduzia-o indubitavelmente essa introdução

de fragmentos da realidade tangível na pintura por passarem de uma utilização não-estética a uma

utilização estética, na qual ganhavam valor artístico mas também pela ambiguidade perceptiva que

criavam em conjunto com os objectos pintados. Por isso, no 'Manifesto Surrealista' (1924) Breton

referia que: 

Os  processos  surrealistas  exigiriam  aliás  ser  alargados.  Tudo  é  bom  para  obter  de  certas
associações a desejada instantaneidade. As colagens de Picasso e de Braque têm o mesmo valor
que a introdução de um lugar-comum num desenvolvimento literário do mais castigado dos estilos.
Pode até intitular-se POEMA aquilo que se obtém pela reunião tão gratuita quanto possível (se
quiserem, respeitemos a sintaxe) de títulos e de fragmentos de títulos recortados dos jornais: (...)
(1993, p.48).

Embora o trajecto do desenvolvimento teórico-prático do surrealismo em relação ao objecto da

realidade  tangível  tenha a sua origem genealógica na colagem e especialmente  no  ready-made,

como aliás é referido no 'Dictionnaire abrégé du surréalisme'54, a utilização que os surrealistas farão

dele será distinta em vários aspectos55.

André Breton referiu-se em alguns textos à questão do objet trouvé e em 1934 publicou na 'Intervention surréaliste,
nº 1 o texto 'Équation de l'objet trouvé' onde entre outras questões refere a forma como 'encontrava' alguns destes
objectos, de forma ocasional sem detectar neles qualquer uso ou função.

54 A primeira investida pública em relação ao objecto aconteceu em 1931 aquando da publicação do nr. 3 da  'Le
Surrealism au service de la révolution', onde Salvador Dali publicou uma série de definições do 'objecto surrealista',
organizando-os por categorias e fazendo-as acompanhar de fotografias de objectos construídos por ele próprio, por
André  Breton,  por  Gala  Eluard,  por  Giacometti  e  por  Valentine  Hugo.  (ver  Dali,  1998,  pp.  231-233).  No
'Dictionnaire abrégé du surréalisme', a definição de 'objecto' contém uma breve história do 'objecto surrealista' a
partir dos seus principais intervenientes:

Les ready made et ready made aidés, objets choisis ou composés, a partir de 1914, par Marcel Duchamp,
constituent les premiers objets surréalistes. En 1924 dans l'Introduction au Discours sur le peu de réalité,
André Breton propose de fabriquer et de mettre en circulation «certains de ces objets qu'on n'aperçoit qu'en
rêve» (objet onirique). En 1930, Salvador Dali construit et définit les objets à fonctionnement symbolique
(objet  qui  se  prête  à  un  minimum de  fonctionnement  mécanique  et  qui  est  basé  sur  les  phantasmes  et
répresentations  susceptibles  d'être  provoqués  par  la  réalisation  d'actes  inconscients).  Les  objets  à
fonctionnement  symbolique furent envisagés à la suite  de l'objet  mobile  et  muet:  la boule suspendue de
Giacommetti qui réunissait tous les principes essentiels de la définition précédente mais s'en tenait encore
aux moyens propes à la sculpture.  Sur le passage du surréalisme se produit  une crise fondamentale de
l'objet. Seul l'examen très attentif des nombreuses spéculations auxquelles cet objet a publiquement donné
lieu peut permette de saisir dans toute as portée la tentation actuelle du surréalisme  (objet réel et virtuel,
objet  mobile  et  muet  objet  fântome,  objet  interpreté,  objet  incorporé,  être-objet,  etc.).  Parallèlement,  le
surrealisme a attiré l'attention sur diverses catégories d'objets existant en dehors de lui: objet naturel, objet
pertubé, objet trouvé, objet mathématique, objet invonlontaire, etc. (Breton e Eluard, 1969, p.18).

55 O próprio acento no subconsciente que o surrealismo terá o afasta tanto da lógica presente nas colagens cubistas
como do comentário crítico presente no ready-made. André Breton confirma-o quando numa entrevista explica as
razões da adopção de métodos associados ao subconsciente:

O  que  neles  apaixonadamente  nos  interessou  foi  a  possibilidade  que  nos  davam  de  escapar  aos
constrangimentos que pesam sobre o pensamento vigiado. Desses, o mais grave é a sujeição às percepções
sensoriais imediatas, que em grande medida tornam o espírito joguete do mundo exterior (quero dizer que
nas condições normais da ideação, só parcialmente conseguimos abstrair do que nos cai  em frente dos
olhos, chega aos ouvidos, etc.).  Por outro lado, as impressões que daí resultam, devido ao seu carácter
parasitário, não podem deixar de falsear o curso da ideação. Outro constrangimento, não menos rigoroso e
que sentimos necessidade imperiosa de sacudir, é o que o espírito crítico faz pesar sobre a linguagem e, de
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No mesmo ano do Manifesto Surrealista, no texto 'Introduction au Discours sur le peu de réalité'

Breton expressou o desejo de objectivar a pura subjectividade a partir da realidade material. Como

resposta  a  esse  desejo  “de  vérification  perpétuelle”  propunha  “fabriquer,  dans  la  mesure  du

possible, certain de ses objets qu'on n'approche qu'en rêve et qui paraissent aussi peu défendables

sous le rapport de l'utilité que sous celui de l'agrément.”(Malt, 2006, p.110). O poeta colocava desta

forma a hipótese de objectivar o sonho e o imaginário a partir do mundo pré-existente na realidade

tangível. A proposta de Breton havia de se tornar essencial, na medida em que, como refere Johanna

Malt:

Instead of relying on objective chance to make the connection between the surrealist subject and
the necessary or significant object, it is possible to recreate an object already present in the mind,
thereby objectifying directly and deliberately the unconscious manifestation which the dream state
and revealed.(Malt, 2006, p.110).

À data da publicação destes textos surrealistas, o movimento estava ainda numa fase embrionária e

experimentalista à qual se seguiria outra fase de sentido mais politizado. Será a  partir de 1927 –

quando as relações entre os membros surrealistas e o Partido Comunista Francês se deterioraram56 –

que as questões atrás referidas serão novamente alvo de reflexão. Durante este período, os membros

do movimento surrealista centrar-se-ão no 'acaso' e no 'imprevisto',  embora alguns deles sempre

tenham estado atentos a estes factores.  Entre as questões que mereceram atenção destacou-se a

definição de “acaso objectivo”, uma expressão  utilizada por Hegel e que Breton definiria como “o

lugar geométrico” onde acontecem as “coincidências” (Breton, 1996, p.140) e que no fundo se

encontrava entre “a necessidade e a liberdade” (Breton, 1996, p.140). O desenvolvimento desta

noção será essencial para a questão que nos ocupa, nomeadamente a que presidia à escolha dos

objectos do quotidiano.

Os  surrealistas  vão  desenvolver  várias  assemblages  que  designaram  de  objectos  surrealistas,

constituídos  na  sua  maioria  pela  conjugação  de  vários  objectos  manufacturados  com  funções

originalmente  distintas.  O objecto surrealista,  afastado de  considerações  formais  e  plásticas,  da

pintura e da escultura, procurava cumprir um objectivo bem definido: o de resolver a antinomia

entre real e imaginário. No 'Segundo Manifesto do Surrealismo', escrito em 1930, André  Breton

introduziu a questão referindo que “Do ponto de vista intelectual, tratava-se e trata-se ainda de pôr à

prova por todos os meios e de fazer reconhecer por qualquer preço o carácter artificial das velhas

antinomias destinadas hipocritamente a evitar qualquer agitação insólita por parte do homem (...)”

(Breton, 1993, p.127). Para os surrealistas “Tudo leva a crer que existe um determinado ponto do

uma maneira geral, sobre os modos de expressão mais diversos. (Breton, 1996, p.89).
56 Ver Breton, 1994, pp.123-134.
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espírito donde a vida e a morte, o real e o imaginário, o passado e o futuro, o comunicável e o

incomunicável,  o alto e o baixo, deixam de ser apreendidos contraditoriamente.” (Breton, 1993,

p.128) A esta luz, por um lado o objecto era fruto da imaginação do artista e proporcionava nessa

medida uma experiência única mas por outro era constituído por objectos pré-existentes, por 'coisas'

do mundo real. O objecto surrealista aparecia assim ao espectador como algo ao mesmo tempo real

e imaginário. Para além disso, a maioria dos objectos utilizados pelos artistas carregavam já por si

mesmo uma história. Tal como os objectos utilizados pelos dadaístas, o uso e desgaste, a passagem

prolongada pela realidade quotidiana era muitas vezes visível e fazia parte do 'jogo'. Utilizar vários

objectos gastos e marcados pelo tempo e pelo uso resolvia outra antinomia, a dos contextos, na

medida em que o objecto carregava a memória do seu contexto original para o novo contexto, tal

como com o ready-made.

A questão da descontextualização objectual  não deixa de ser importante  para a constituição do

objecto  surrealista.  Contudo,  a  problemática  associada  a  essa  descontextualização  estava

essencialmente  radicada  na  capacidade  transformadora  da  arte  em  relação  à  realidade  e  seus

objectos.  Salvador  Dali  –  que  em 1931 fez  o  primeiro  esforço  de  sistematização  dos  objectos

surrealistas57 embora afirmando desde logo que “The Surrealist  Objects are still  almost  in their

embryonic  stage”  (Dali,  1998,  p.232)  –  publicou  em 1932  o  texto  'The  object  as  revealed  in

surrealist experiment' onde esclarece essa questão afirmando logo no início que “The years have

modified the surrealist concept of the object most instructively, showing, as it were, in images how

the surrealist view of the possibilities of action on the external world have been and may still be

subject to change.” (Dali, 1998, p.235).

O  objecto  do  quotidiano  era  para  os  surrealistas  “a  disturbing  and  arbitrary  “being”  and  was

credited with having an existence entirely independent of the experimenters activity.” (Dali, 1998,

p. 236). Ainda assim:

the objects come gradually to shed this arbitrary character as the surrealist experiments proceed;
when produced in dreams, they grow adapted to the most contraditory forms of our wishes, and
finally are subordinated – quite relatively, it is true – to the demands of our own action. (Dali,
1998, p.236).

Neste sentido, o ser humano projectava-se no objecto fazendo com que o mesmo – para além da

função 'útil' que o havia originado – pudesse adquirir inúmeras outras funções, incluindo as mentais

e  simbólicas.  Um sentido  semelhante  se  encontra  na  interpretação que Jean  Baudrillard  fez da

57 Essa sistematização foi feita na revista 'Le Surréalisme au service de la Révolution' nr.3 em Dezembro de 1931 com
o  texto  'Objets  surréalistes'.  Aí  Dali  classifica  os  objectos  por  categorias  distintas:  “I.  Objects  Functioning
Symbolically (Automatic origin) II. Transubstantiated Objects (affective origin) III. Objects To Be Thrown (Oneiric
origin) IV. Wrapped Objects (diurnal fantasies) V. Objects-Machines (experimental fantasies) VI. Objects-Moldings
(hypnagogic origin)”. (Dali, 1998, pp.231-234).
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significação do objecto para o ser humano:

Apart from the uses to which we put them at any particular moment, objects in this sense have
another aspect which is intimately bound up with the subject: no longer simply material bodies
offering a certain resistance, they become mental precints over which I hold sway, they become
things of which I am the meaning, they become my property and my passion.  (Baudrillard, 2005,
p.91).

Os surrealistas,  muitas  décadas  antes  de  Baudrillard  tecer  estas  considerações,  assumiram uma

abordagem muito similar à noção de objecto. Aliás, tal como Baudrillard afirma que “our everyday

objects are in fact objects of a passion – the passion for private property, emotional investment in

which is  every bit  as intense as investment  in the 'human'  passions.” (Baudrillard,  2005, p.91),

também os surrealistas catapultaram a questão muitas vezes para o terreno da afectividade, como

aconteceu com Man Ray que chamava a uma categoria de objectos com que trabalhava, “objects of

my affection”. 

Uma das problemáticas mais ambíguas criadas pelo objecto surrealista é aquela que diz respeito à

funcionalidade. Até aí, os artistas que utilizaram materiais e objectos do quotidiano  retiravam-lhes

a  possibilidade  de  uso  ou  utilizavam-nos  quando  essa  possibilidade  já  não  existia.  Com  os

surrealistas, a questão foi mais complexa.

Em 1936 André Breton escreveu o texto 'Crise d'objet'. Nesse texto, Breton reportava-se a uma série

de objectos incluídos na 'Exposition Surréaliste d'objets', realizada na Galerie Charles Ratton e por

si organizada meses antes58 afirmando:

(...)les objets qui prennent place dans la cadre de l'exposition surréaliste de mai 1936 sont avant
tout  de  nature  à  lever  l'interdit  résultant  de  la  répétition  accablante  de  ceux  qui  tombent
journellement sous nos sens et nous engagent à tenir tout ce qui pourrait être en dehors d'eux pour
illusoire. (Breton, 1965, p.279).

Em relação ao objecto do quotidiano, Breton considerava ser determinante “fortifier les moyens de

défense qui peuvent être opposés à l'envahissement du monde sensible” assim como “traquer la bête

folle de l'usage.”  (1965, p.279) e um meio fundamental de o fazer era “dans l'imagination par le

rapprochement de deux images différentes.” (1965, p. 279). 

Um dos objectos surrealistas mais famosos esteve nesta exposição e foi realizado nesse ano por uma

artista bastante mais nova que os restantes surrealistas – Meret Oppenheim – que manteria com os

surrealistas uma relação errática. 'Le déjeuner en fourrure'59 (Figura 26), um título atribuído por

58 Nesta exposição conviveram objectos de diversas proveniências, dispostos sem um critério contextual tradicional,
consistindo na “juxtaposition of exotic artifacts, articles, flea-market objects, and art” o que revela “the passion for
the remote and the subcultural” e “a direct assault on normative aesthetic.” (Helfenstein, 1996, p.27).

59 A história  que  antecede  a  realização  deste  objecto  não  deixa  também de ser  interessante  à  luz  das  premissas
surrealistas. Meret Oppenheim conta que na sequência do convite de André Breton para participar na exposição de
objectos, se terá lembrado de uma conversa informal que havia tido com Dora Maar e Pablo Picasso num café
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André Breton, pode ser apontado como “a strong artistic statement of Surrealist theoretical ideas.”

(Helfenstein,  1996, p.29)  na medida  em que  encaixava  na perfeição  nas questões  referidas  por

Breton, tanto a inutilização do objecto como a aproximação de elementos diferentes.  Constituído

simplesmente por uma chávena e respectivo pires e uma colher cobertos por pêlo de animal,  a

identidade dos objectos mantinha-se definida. Aliás, essa identidade foi inclusive referida no título

descritivo atribuído pela artista: 'Tasse, soucoupe et cuillère revêtus de fourrure'. Contudo, a sua

funcionalidade original – servir de contentor de líquidos – era sacrificada em prol da conjugação de

elementos distintos entre si. Breton considerava que esta era a única forma de os poetas e artistas

conseguirem libertar-se da “détestable souveraineté” dos objectos concretos e “sous leurs yeux, au

contraire, cet objet, tout achevé qu'il est, retourne à une suite ininterrompue de latences qui ne lui

sont pas particulières et appelent sa transformation.” (Breton, 1965, p.279). 

Salvador  Dali  sistematizou as quatro fases pelas  quais  o objecto passaria  desde o momento  de

existência independente do sujeito até ao momento de fusão com ele:

1. The object exists outside us, without our taking part in it (anthropomorphic articles);
2. The object assumes the immovable shape of desire and acts upon our contemplation (dream-
state articles);
3. The object is movable and such that it can be acted upon (articles operating symbolically);
4. The object tends to bring about our fusion with it and makes us pursue the formation of a unity
with it (hunger for an article and edible articles).(Dali, 1998, p.243-244).

Aquando da constituição do objecto surrealista,  o objecto estaria já numa fase de fusão com o

sujeito, pelo que o seu uso era nessa altura essencialmente simbólico. O objecto era impregnado

pelo sujeito sendo esse objectivo alcançado, como Breton informa, através da mutação do papel que

o objecto tinha: 

Les objets ainsi rassemblés ont ceci de commun qu'ils dérivent et parviennent à différer des objets
qui nous entourent par simples mutation de rôle. Rien, ecore, de moins arbitraire si l'on songe que
c'est seulement la prise en considération toute spéciale de ce rôle qui permet la résolution du
«dilemme sur la substance» de Renouvier: passage du substantif à la substance par l'intermédiaire
d'un troisième terme, le «substantif substantialisé». (Breton, 1965, p.280).

O artista  procedia  à  escolha  dos  objectos  a  partir  de  um acaso  objectivo,  ou  seja,  segundo  a

definição  de  André  Breton,  os  objectos  eram encontrados  por  coincidência.  Contudo,  como  a

própria  definição  também sugere,  essa coincidência  ocasional  era objectiva,  no sentido em que

através dele “el hombre siente, de una manera todavía muy misteriosa, una necesidad elusiva, pese a

parisiense, gerada por uma pulseira de pêlo que a artista tinha realizado e usava nesse dia. Picasso, em jeito de
brincadeira,  terá referido que tal como a pulseira tudo podia ser coberto de pêlo ao que Oppenheim respondeu
afirmativamente,  apontado para a  chávena e pires  em cima da mesa.  (Curiger,  1989, p.39).  A simplicidade  da
história adjacente à génese de um dos objectos surrealistas mais conhecidos  é representativa da ligação afectiva do
surrealismo com os objectos, na medida em que se recorre a uma explicação baseada na memória pessoal e não
propriamente a uma explicação 'tecnicista' ou conceptual.
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que, vitalmente, la experimenta como tal necesidad.” (Breton, 1974, p.293). Já aqui se referiu em

relação ao  ready-made  que Marcel  Duchamp procedia a uma escolha presidida pela indiferença

visual e por isso baseada nas características físicas e sociais do objecto. A diferença para a escolha

dos objectos feita pelos surrealistas é que esta saia por completo do perímetro da visualidade. Dali

revela que a questão residia no “desire for the object, the tangible object.” (Dali, 1998, p.237). Esse

desejo que captava a atenção do artista era motivado não pela indiferença visual que o objecto

provocava  mas pela vontade “to get the object at all costs out of the dark and into the light, to bear

it all winking and flickering into the full daylight.” (Dali, 1998, p.237). Nesta lógica, ao trazer o

objecto  para  a  'luz',  o  artista  trazia  em  simultâneo  o  sujeito  “which  acts  as  “medium  of

communication”” (Dali, 1998, p.239) responsável pela significação simbólica do objecto.

A partir das considerações de Salvador Dali e de André Breton é possível discernir que o objecto

surrealista, construído a partir do subconsciente, era a concretização física dos impulsos subjectivos

do sujeito  artista.  Contudo,  como esse objecto era  constituído  ele  próprio de vários  objectos  e

materiais pré-existentes, interferia com a realidade do quotidiano mostrando o que estava para além

dela, o que era 'surreal' ainda que também pertencente à realidade. 

Recontextualizados, os objectos utilizados eram como que memórias da realidade quotidiana e em

simultâneo reduto da subjectivação humana. A questão que lhe tinha sido essencial – a utilidade

prática  – desaparecia  e  a  ele  era  adicionada uma utilidade  simbólica.  Exemplo  disso foram os

objectos que Dali identificou como “objects functioning symbolically” (Dali, 1998, p.231), “lending

themselves to a minimum of mechanical functioning” (Dali, 1998, p.231).  Dali apresenta-os como

tendo sido feitos “based on phantasms and representations likely to be provoked by the realization

of  unconscious  acts.”  (1998,  p.231).  Nestes  objectos,  o  significado  semântico  era  alterado  e  a

utilidade dos objectos era anulada para criar um novo objecto que dependia “solely on everyone's

loving imagination” (Dali, 1998, p.232). 

Um dos primeiros objectos cinéticos  a serem criados no contexto das artes visuais foi 'Objet à

détruire'  de  Man  Ray,  realizado  originalmente  entre  1922-23  mas  várias  vezes  reconstruído  e

renomeado  (Figura  27).  Este  objecto  fazia  parte  dos  “objects  of  my  affection”  de  Ray,  cujo

propósito residia no “shock of surprise they produced, their power to arouse “sheer hallucination”,

their humour and economy of means.” (Guigon, 1997, p.275). A questão do movimento não era

fundamental  como no caso  dos  objectos  de  funcionamento  simbólico  dos  surrealistas.  Estando

destinados a causar fascínio e não propriamente surpresa, o seu funcionamento “more enigmatic

than practical.” (Guigon, 1997, p.284) era subjectivo.  Chegava a ser disfuncional  ou inoperante

como 'Suspended Ball' de Giacometti, reproduzido em 'Le Surréalisme au service de la Révolution'
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nr. 3, (Figura 28) e cujas partes em movimento nunca chegavam a tocar-se60. 

O  funcionamento  cinético  destes  objectos  não  deixa  de  estar  intimamente  relacionado  com  o

próprio automatismo de uma forma curiosamente antecipatória à lógica actual de construção de

objectos  automáticos  que  não  cumprem  qualquer  função  útil  ou  que  existem  sobretudo  pela

inovação tecnológica que representam como os gadgets. Jean Baudrillard apelida-os de “functional

aberrations”, referindo que “Automatism  per se  is simply a technical deviation, but it opens the

door to a whole world of functional delusion, to the entire range of manufactured objects in which a

role  is  played  by  irrational  complexity,  obsessive  detail,  eccentric  technicity  or  gratuitous

formalism.” (Baudrillard, 2005, p.121). 

O filósofo reitera que este patamar é atingido quando “too many acessory functions are introduced

from the point of view of which the object answers no need other than the need to function.” (2005,

p.122). Tal como estes objectos que nos rodeiam, o objecto surrealista de funcionamento simbólico

funcionava porque sim, ou seja, tinha um funcionamento subjectivo.

Este  tipo  de funcionamento,  no contexto  do quotidiano,  é  entendido por  Baudrillard  como um

pretexto  e  identificado  como  sendo  “obsessional”  (2005,  p.122).  Embora  não  refira  nenhum

exemplo  surrealista,  Baudrillard  não  deixa  de  comparar  esta  abordagem à  “'aesthetic'  aproach,

which  omits  function  altogether  and  exalts  the  beauty  of  pure  mechanism.”  (2005,  p.122)

considerando ainda que :

Like all obsessions, moreover, this particular variety has its poetic side, as manifested to a greater
or  lesser  degree  in  Picabia's  machines,  in  Tinguely's  mechanical  constructions,  in  the  simply
clockwork of a discarded watch, or in any object whose original use we simply cannot remember
but  whose  mechanism still  arouses  a  sort  of  delighted  fascination  in  us.”  (Baudrillard,  2005,
p.122).

A este fascínio que Baudrillard refere, poder-se-ia fazer relacionar a “l'objectivation de l'activité de

rêve” à qual, segundo Breton, responde o objecto de funcionamento simbólico surrealista (Breton,

1965, p.277). O poeta refere inclusive que quando insistiu na utilização de objectos já existentes no

quotidiano os entendeu como um meio e não como um fim (1965, p.277) e que:

Certes j'étais prêt à attendre de la multiplication de tels objets une dépréciation de ceux dont
l'utilité  convenue  (...) encombre  le  monde  dit  réel;  cette  dépréciation  me  semblait  très
particulièrement de nature à déchainer les puissances d'invention qui, au terme de tout ce que nous
pouvons savoir du rêve, se fussent exaltées au contact des objets d'origine onirique, véritables

60 Salvador Dali, junto à reprodução deste objecto, descreve-o referindo: “A wooden ball marked with a feminine
groove is suspended, by a very fine violin string, above a crescent whose wedge merely grazes the cavity.  The
beholder feels instinctively compelled to slide the ball over the wedge, but the length of the string does not allow
full contact between the two.” (Dali, 1998, p.233). O artista ressalva contudo que “Giacometti's suspended ball, an
object that already put forward and brought together all the essential assumptions of our definition, but which still
stuck to the means peculiar to sculpture.” (Dali, 1998, p.232).
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désirs solidifiés. (Breton, 1965, p.277).

Uma  questão  essencial  dos  objectos  de  funcionamento  simbólico  era  estarem  relacionados

semanticamente  com o  desejo  erótico  e  as  fantasias  sexuais,  estando  “always  invested  with  a

libidinous instrumentality.” (Guigon, 1997, p.284). 'Suspended Ball' de Giacometti é um exemplo

disso, assim como 'Objet scatologique à fonctionnement symbolique' de Dali, de 1931 (Figura 29).

Sobre este objecto Dali explica que “The mechanism consists of the dipping in the milk of a sugar

lump, on which there is a drawing of a shoe, so that the dissolving of the sugar, and consequently of

the image of the shoe, may be observed.” (Dali, 1998, p.234). O objecto contém vários elementos:

numa estrutura de madeira encontra-se um sapato de uso feminino que no interior contém um copo

de leite quente. Suspenso, encontra-se um cubo de açúcar com uma impressão de um sapato e na

estrutura uma colher de madeira e outros três cubos de açúcar, dois com a mesma imagem impressa

e outro com pelos púbicos colados. Naturalmente os objectos aqui utilizados devem ser lidos em

conjunto, como parte do todo que a construção constitui. E naturalmente também que essa leitura

tem em conta a identificação cognitiva de cada um deles mas é encaminhada para uma significação

sinédoque e analógica. Emmanuel Guigon observa que o objecto é construído:

on a network of  metonymic relationships  based on the replacement  of  the  part  for  the  whole
(synecdote), evoking the following relationship: shoe-milk-woman; sugar-spoon-man. The sugar is
the operator of the union between the instance of male desire and the female instance conceived as
receptacle. The painted shoe refers to the inclusion of fetishistic obsession in the desiring male
instance (sugar). The relationship is organized in three consecutive movements: the immersion of
the sugar in the milk causes its disintegration which results in the disappearance of the painted, or
in other words obsessive, image. (Guigon, 1997, p.285).

Salvador  Dali  referia  com  frequência  o  entendimento  que  Feuerbach  fez  do  objecto  e

particularmente da interdependência do ser humano com os objectos materiais. O materialismo de

Feuerbach sustentava “that thought cannot produce existence and that real objects are given only

when a being affects us, when our self-activity finds a boundary or resistance in the activity of

another  being”  (Harvey,  2011,  s.p).  Neste  sentido  foi  uma  clara  influência  para  o  artista  em

particular  e  para  os  surrealistas  em  geral.  Salvador  Dali  cita  o  filósofo  em  vários  textos,

particularmente nos aspectos relacionados com o objecto considerando que o conceito desenvolvido

por  Feuerbach, o de que “primitively the concept of the object is no other than the concept of a

second self;” (Dali, 1998, p.236) foi uma importante revelação para si próprio.

Em 'Honneur à l'objet!', publicado na 'Cahiers d'Art' em 1936, Salvador Dali denota uma vez mais a

influência do filósofo, opondo o seu pensamento nórdico ao dos filósofos greco-romanos. Entre um

e os outros, Dali considera ainda que:
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historically and for the object to build itself as such, it will be necessary to await the new moral
and intellectual barbarism of Christianity. If for Plato the “Beloved woman” is still nothing but a
sculpture, in Christianity this same “beloved woman”, this libido, becomes through sublimation a
love object, the “beloved object”, and the beloved object ends up by being the concise, categorical,
and fetishistic object of the cross itself, in view of which the “sculptural period” definitely comes to
a close. (Dali, 1998, p.308).

O objecto surrealista,  por oposição,  é “impracticable,  and is of no use other than to make man

march, to exhaust him, to cretinize him. The Surrealist Object is made solely for honor; it exists

only for the honor of thought.” (Dali,  1998, 310). Este texto é suficientemente claro quanto ao

distanciamento do objecto surrealista da noção de escultura,  da noção de objecto com utilidade

prática e em simultâneo da recente aproximação do artista ao conceito de “êtres-objets”, os seres-

objectos que ele próprio tinha definido como “the strange bodies of space” (Dali, 1998, p.207). 

Contudo,  o  encadeamento  que  Dali  fez  do  objecto  surrealista  não  coincidia  com o que  outros

surrealistas  tinham.  André  Breton  proferiu  uma  comunicação  em  1935  intitulada  'Situation

surréaliste de l'objet:  Situation de l'objet surréaliste'61 onde também situou a questão do objecto

surrealista  no  pensamento  filosófico  ligado  ao  materialismo.  Não  obstante,  se  Dali  recorre  a

Feuerbach, Breton recorre a Marx e Engels e à própria crítica por eles empreendida ao materialismo

do século  XVIII,  explicando  que,  tal  como o materialismo histórico-dialético,  embora  distinto,

continua  relacionado  com  o  materialismo,  também  o  surrealismo,  embora  distinto,  continua

relacionado com o realismo,  partilhando com ele o “reconocimiento de lo real,  y en afirmar el

carácter  todopoderoso  de  lo  real.”  (Breton,  1974,  p.298).  Contudo,  ao  contrário  de  “todos  os

movimentos específicamente intelectuales que se han sucedido hasta el presente” o surrealismo “es

el único immunizado de toda veleidad de fantasía idealista, y el único que há pensado, en el terreno

artístico, en saldar definitivamente las cuentas com el «fideísmo».” (Breton, 1974, p.298). 

André Breton considera que os discursos artísticos baseados na “percepción exterior y el yo” (1974,

p.299)  havia-se revelado “engañosa”  e  um “sistema cerrado” que não permitia  que o “hombre

ampliara,  y  más  todavía,  por  definición  profundizara,  el  sistema  «percepción-consciencia».”

(Breton, 1974, p.299). O objectivo do surrealismo, não negando a “realidad del mundo exterior”

passava  por  explorar  a  “representación  mental  pura”,  pelo  que  o  seu  objectivo  consistia  “en

multiplicar las vías de penetración de las capas más profundas del ámbito mental.” (Breton, 1974, p.

300 e 301). Fizeram-no por diversos meios, sendo que o poeta destaca o “automatismo psíquico”, a

“actividad crítico-paranoica” definida por Dali e as “«collages» e «frottages»” de Max Ernst. Aliás,

através destas últimas, os surrealistas haviam descoberto outros procedimentos, todos consistentes,

61 Na tradução que aqui se utiliza, em castelhano, o título é 'Situacion Surrealista del objeto: Situación del objeto
surrealista'.
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diz Breton:

en la explotación del encuentro fortuito, en un plano adecuado, de dos realidades distantes (lo qual
no es más que paráfrasis y generalización de la célebre frase de Lautréamont:  Bello como el
fortuito encuentro, en una mesa de disección, de una máquina de coser e un paraguas),  o, para
servirnos de una frase más  breve,  el  cultivo de los  efectos  de  un  extrañamiento  sistemático...
(Breton, 1974, p.303).

Por esta altura o objecto surrealista assumia já uma forte presença na prática artística e praticamente

todos  os  artistas  surrealistas,  pintores  e  poetas  (Breton,  1974,  p.303)  haviam  recorrido  à  sua

realização. Desde 1933, quando vários objectos foram mostrados na exposição realizada na Galerie

Pierre  Colle,  também  o  público  e  a  crítica  tomaram  contacto  com  este  procedimento 62.  Vale

inclusive a pena transcrever as palavras de René Crevel, editor da revista 'Vu' sobre a exposição:

In the Surrealist  exhibition,  everything which normally appears discoloured by enslavement to
superficiality, resignation to reality – a loaf, a chair, corn-cobs, serviettes, a glass, knives, a crust
of bread, gloves fitted tightly onto wooden hans, dice, a metronome, a bronze inskstand with a
reprodution of the stereotyped figures in Millet's L'Angélus (The Angelus) – all this came to life,
conjured up daydreams, multiplied, specified and gave physical shape to correspondences which
Baudelaire glimpsed from the garden of perception without giving containers to their objective
outlines. Thanks to Surrealism there are no longer watertight barriers between things and their
reflections in man. A bridge of shifting images comes and goes between the subject and the object,
allowing one to transform the other and vice-versa. (Crevel cit. por Guigon, 1997, p.290).

Ainda assim,  dois  anos  depois,  confrontado com uma utilização 'incorrecta'  do objecto,  Breton

sentiu  necessidade  de  introduzir  no  seu  discurso  uma  definição  clara  do  objecto  surrealista,

referindo que este era:

Una realidad totalmente consumada, cuyo ingenuo destino parece haber quedado determinado de
una vez para siempre (un paraguas) al encontrarse súbitamente en presencia de outra realidad
muy distante y no menos absurda (una máquina de coser), en un lugar en el que las dos han de
sentirse  en extrañamiento  (una mesa de disección), se hurtará, en méritos de dicho hecho, a su
ingenuo destino y a su identidad; pasará desde su falsedad absoluta, merced al desvío de una
relación, a un nuevo, verdadero y poético absoluto: el paraguas y la máquina de coser se harán el
amor. (…) La completa transmutación, seguida de un acto puro, cual es el acto de hacer el amor,
se producirá inevitablemente siempre que los proprios hechos creen las condiciones favorables
para ello, siempre que se dé el emparejamiento de dos realidades que, en aparencia, no se pueden
emparejar, y se dé en un plano que, en aparencia, sea incongruente com ellas. (Breton, 197, p.303 e
304).

Desta definição é possível retirar a ilação de que o objecto surrealista é a resolução de aparentes

opostos, demonstrando a sua possível convivência: real/imaginário, realidade/arte, matéria/mente ou

percepção/representação. Por isso o poeta afirma que:

62 Isto embora a primeira exposição dedicada totalmente ao objecto surrealista tenha acontecido em 1936, na Galerie 
Charles Ratton em Paris. 
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el problema del arte radica en nuestros días en llevar la representacíon mental a una precisión
crecientemente  objetiva,  mediante  el  ejercicio  voluntario  de  la  imaginación  y  de  la  memoria
(dejando  bien  sentado  que  únicamente  la  percepción  externa  há  permitido  adquirir
involutariamente  los  materiales  de los  que deberá servirse  la  representación mental).  (Breton,
1974, p.308).

Pode-se dizer que embora tenham sido realizados diversos objectos surrealista,  duas questões os

uniram. Essas questões foram as que Crevel percebeu de imediato em 1933: a primeira diz respeito

à ligação do ser humano ao objecto e a capacidade de o imbuir de múltiplas funções e significados

para além das originalmente atribuídas com a sua produção. A segunda é a capacidade do 'assunto'

se transformar em 'objecto' e vice-versa. 

Considera-se por isso que a ressemantização do objecto é o aspecto de maior relevo que o objecto

surrealista levanta na medida em que procede a uma alteração semântica do sentido original dos

objectos  e  estabelece  um novo relacionamento  entre  eles.  Contudo,  para  o  cumprimento  deste

objectivo, a questão da inutilização da função original do objecto não era determinante, embora isso

tenha acontecido com muitos objectos surrealistas e do ponto de vista teórico, como se viu, tenha

sido uma orientação de relevo. 

O objecto surrealista não levanta prioritariamente a questão da descontextualização como o ready-

made e  por  isso  a  inutilização  da  função  prática  do  objecto  não  é  uma  questão  essencial.  A

problemática essencial que assiste à sua construção não está relacionada com o questionamento do

edifício artístico e a questão da diluição de fronteiras da arte com a realidade tangível, que o ready-

made levanta, apresenta-se no objecto surrealista resolvida. 

Exemplos de objectos surrealistas que mantém a função original dos objectos utilizados são vários.

Basta  pensar  no  objecto  'White  Aphrodisiac  Telephone'  (Figura  30) desenhado  em  1936  por

Salvador Dali para a casa de James Edward em Londres e produzido pela firma Green & Abbott.

Este objecto, um telefone cujo auscultador era uma lagosta, continuava a ser servir o seu propósito

original,  servir de instrumento de comunicação à distância.  Isto embora  Dali estivesse cada vez

mais afastado do grupo surrealista e Breton já o ter repreendido publicamente por várias posições e

acções não enquadráveis no surrealismo. Por outro lado, este objecto teve uma produção própria,

não  se  compondo  de  objectos  pré-existentes.  Mas  outros  exemplos  podem ser  dados,  como  o

objecto 'Tisch mit Vogelfüssen' (Mesa com pernas de pássaro) (Figura 31), realizado em 1939 por

Meret  Oppenheim.  Construído  para uma exposição  realizada  na Galerie  d'Art  décoratif  de Leo

Castelli  e  René  Drouin,  este  objecto  consistia  numa  mesa  de  apoio  cujas  pernas  tinham uma

configuração zoomórfica. A conservação utilitária deste objecto comprova-se na versão feita em

1971 pela empresa Simon International e na própria versão de trinta exemplares autorizada pela
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artista em 1983 e produzida por Thomas Levy em colaboração com a Helmut Sasse.

A  conservação  da  funcionalidade  a  par  da  produção  de  raiz  destes  objectos  levantam  outras

problemáticas, relacionando-os com áreas como o design63. Mas a surrealidade continuava a ser um

aspecto determinante na medida em que a partir da justaposição de elementos distintos permitia ver

neles um significado que estava para além da sua utilidade.

No objecto surrealista a antinomia entre a imaginação e a realidade foi suprimida conduzindo a uma

aproximação entre arte e realidade a partir  do materialismo dialéctico.  O pensamento filosófico

marxista não divide a sociedade entre o pensar e o agir ou o mundo entre objecto e contemplação.

Entende-o  antes  à  luz  da  actividade  sensível  humana  onde  pensar  pressupõe   praticar.  Marx

afirmava que: “A questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade objectiva não é

uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na práxis que o ser humano tem de comprovar a

verdade, isto é, a realidade e o poder, o carácter terreno do seu pensamento.” (1982, p.1). A esta luz,

não existia qualquer incongruência na utilidade prática do objecto surrealista. Tão pouco existia

qualquer incongruência na criação de ambientes surrealistas reais com o intuito de poderem ser

experienciados, como veio a acontecer a partir dos finais da década de trinta. 

As habitações de  Dali são disso um exemplo mas a mesma tendência pode ser testemunhada nos

projectos de design de interiores desenvolvidos por Carlos de Beistegui em 1930 no terraço do seu

apartamento em Paris, (Figura 32) ou na decoração das habitações de Edward James no 1.º piso da

casa Monkton, em Sussex (Figura 33). O enquadramento destes projectos pode ser lido através das

estratégias empregues no objecto surrealista: “disrupt conceptions of architectural space and invest

the interior  with particular  psychological  and emotional  meanings  and symbolism (...)”  (Wood,

2007, p.40). Aliás, o projecto de ressemantização associado ao design e arquitectura é anterior à do

objecto mas tal como nele, não deixa de revelar a influência de Freud, que reconhecia na casa uma

série de analogias psicológicas, como por exemplo “Freud's dream interpretation of climbing the

stair as representative of copulation” ou “is interpretation of a room as a woman” (Wood, 2007,

p.40).

Em 1920, Louis Aragon (através do pseudónimo Dubourg) publicava na revista 'Littérature' (nr.17)

o texto 'Projet de réforme des habitations'  que pode ser entendido como um primeiro manifesto

surrealista sobre o design de interiores (Wood, 2007, p.40). Aragon sugeria aí uma série de novos

atributos  para  cada  divisão  da  habitação,  como  por  exemplo  “houses  in  sky  and  earth”  ou

“emotional decoration”, assim como sugestões para a construção de mobiliário, desde “chairs with

63 A este respeito o Victoria & Albert  Museum, em Londres,  realizou uma exposição em 2007 intitulada 'Surreal
Things: Surrealism an Design'. No catálogo da exposição, encontram-se diversos textos que actualizam a ligação do
surrealismo à áreas como o design e a arquitectura.
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animal feet” ou “sleeping beds with windbag dreams”64 (Aragon, cit. por Wood, 2007, p.40). 

A ressemantização a que os surrealistas submeteram a realidade tangível contribuiu para a tendência

revelada anos mais tarde de coincidência entre a arte e a vida. Prova indubitável disso foi o trabalho

que Joseph  Beuys  realizou e a forma como recorreu simbolicamente  à utilização de objectos e

materiais  da realidade  tangível.  Trata-se de um artista  cuja operatividade se enquadra nos anos

sessenta quando a apropriação dos materiais e objectos do quotidiano era coincidente com a própria

apropriação  do  quotidiano.  Nesse  sentido,  o  alemão  Beuys  cruzou  no  seu  trabalho  inúmeras

influências, oriundas da história da arte mas também de outras áreas do conhecimento e da sua

própria experiência pessoal de vida.

Ainda que comummente associado à história da performance, particularmente pela sua colaboração

no grupo  Fluxus, pelos  happenings e acções que realizou e pelos ensaios teóricos que escreveu,

onde defendeu a não-objectualidade da arte nomeadamente através do conceito de 'escultura social',

a questão da ressemantização de materiais e objectos naturais e sociais foi central para o artista. No

entanto,  é  importante  ressalvar  que  a  ressemantização  operada  por  Beuys  não  pode  ser

compreendida  nos  parâmetros  do  discurso  sensorial  da  arte65 nem  tão  pouco  no  discurso

institucional da arte. Isto significa que o seu trabalho tanto se afastou de preocupações visuais e

sensoriais como de preocupações contextuais. Joseph Beuys fomentou uma ideia de arte alargada

numa altura em que muitos outros artistas o fizeram. O surrealismo também o havia feito, como

aqui já se demonstrou e essa foi sem dúvida uma ponte para a utilização similar do objecto e dos

materiais da realidade tangível. Tal como para os surrealistas, o objecto era para Beuys um reduto

de uma das principais capacidades do ser humano, a criatividade. Por isso, a sua significação não

era imutável e a sua ressemantização comprovava-o.

É importante ter em conta que Beuys iniciou-se no contexto artístico tardiamente e que no período

de formação, durante o qual se sentiu por diversas vezes aborrecido (Beuys, 1990, p.66) sentiu que

aquilo que se praticava como arte era mais “a kind of science rather than art” (Beuys, 1990, p.66). A

partir desse momento, situado sensivelmente em 1952, o artista procurou um novo entendimento de

arte ao qual haveria de chegar quando formulou a teoria da 'escultura social'. 

Joseph Beuys  criou  a  teoria  da  'escultura  social'  para  definir  o  que  considerava  ser  uma nova

disciplina artística que continha as disciplinas artísticas tradicionais mas que se fundamentava na

criatividade  enquanto  qualidade  humana  universal.  Neste  sentido,  a  própria  estética,  mais  que

64 A reprodução deste texto de Aragon assim como a análise sobre o impacto prático do mesmo encontra-se disponível
em Wood, 2007, pp.39-57.

65 Numa entrevista cedida em 1980, Joseph Beuys  refere que “The word “aesthetics” does not exist  for me. (...)I
couldn't locate this meaning of aesthetic, which was a very nebulous, undetermined idea.I couldn't put it in any real
and concrete way in my work, my problem, my view. But later, after what I said was the new period in my life, I
stated my understanding of it: human being is aesthetic. Aesthetics is the human being in itself.” (Beuys, 1990,
p.69).
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definir o ser humano era o ser humano. Em 1973 Joseph Beuys escreveu que “This most modern art

discipline – Social Sculpture/Social Architecture – will only reach fruition when every living person

becomes  a creator,  a  sculptor,  or architect  of the social  organism.” (Beuys,  1990, p.21).  Neste

sentido, Beuys via o ser humano não como o criador de arte mas como a arte em si mesmo 66 e por

isso assumia-a como principal detentora da capacidade de transformação da sociedade.

Caroline Tisdall refere que “The theory of Social Sculpture by which Beuys described the process

of creation was based on three stages: the passage from chaotic energy and unformed mass through

a process of harmony and molding to a determined and crystallized form.” (Beuys, 1990, p.11).

Nesta perspectiva, o processo de “cristalização da forma” ocorria no momento em que a cultura e a

arte com ela intercediam. Isso implicava construir um novo entendimento de cultura e de arte. Para

Beuys,  “Art  –its  new concepts,  schools,  even revolutionary groups – now has  a  strong vitality

throughout  the  world.  Slowly people are  beginning to  realize  that  the creative  spirit  cannot  be

subdued.” (Beuys, 1990, p.86). 

O seu entendimento de arte esteve intimamente relacionado com o seu entendimento de artista. Em

1969,  Beuys deixava-o claro ao afirmar que via o artista como um provocador mas que acima de

tudo via o ser humano enquanto tal: 

To provoke means to evoke something. By making a sculpture with fat or a piece of clay I evoke
something. I ignite a thought within me – a totally original, totally new thought that has never yet
existed in history, even if I deal with a historical fact or with Leonardo or Rembrandt. I myself
determine history – it is not history that determines me. Economic circunstances do not determine
me. I determine them. Every man is a potencial provocateur.(Beuys, 1990, p.86).

Os materiais  e  objectos  que  Joseph  Beuys  utilizou  nas  obras  e  acções  que  realizou  eram com

regularidade transmutados ou 'transfigurados' simbolicamente pelo artista, ou seja, ele impregnava-

os de conteúdo simbólico. Essa é uma das características de maior relevo no seu trabalho, não fosse

estar inclusive associada à própria história da sua ingressão na arte. Joseph Beuys, que na Segunda

Guerra Mundial foi piloto ao serviço da Alemanha nazi, raras vezes falou sobre essa experiência.

Contudo, é sobejamente conhecida a história acerca do acidente de avião que sofreu na Crimeia e de

como terá sido resgatado por tribos tártaras que o salvaram da morte através de curativos feitos a

partir de gordura e feltro. Ainda que a sua veracidade possa ser contestada, como por diversas vezes

foi, esta história acabou por romper as fronteiras biográficas do artista associando-se ao seu labor

artístico a vários níveis. Um deles foi naturalmente o facto de com regularidade  Beuys procurar

66 A este respeito Beuys referiu:
Art alone makes life possible – this is how radically I should like to formulate it. I would say that without art 
man is inconceivable in physiological terms. There is a certain materialist doctrine which claims that we can 
dispense with mind and with art because man is just a more or less highly developed mechanism governed by
chemical processes. I would say man does not consist only of chemical processes, but also on metaphysical 
occurrences. (Beuys, 1990, p.87).
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fundir a sua vida com o seu trabalho tornando estas matérias indistinguíveis. A obra que melhor

representa  essa atitude  foi  'Lebenslauf/Werklauf',  uma biografia  fingida,  publicada  em 1964 no

catálogo do festival 'ACTION/ AGIT-OP/ DECOLLAGE/ HAPPENING/ EVENTS/ ANTI-ART/

L'AUTRISME/  ART TOTAL/  REFLUXUS'  que  aconteceu  no  Technische  Hochchule  Aachen.

Outro dos níveis a que a história algo épica de Beuys se liga ao seu trabalho diz respeito às matérias

que ele refere – gordura e feltro – muito utilizadas.  Beuys foi categórico a negar esta ligação67,

associando a utilização das mesmas à construção de uma teoria “which these materials seemed the

most appropriative, to make clear a theory of sculpture, a theory of social order, a theory of the

action as a living sculpture and so on.” (Beuys, 1990, p.70).

A utilização que Beuys fez dos materiais e objectos do quotidiano esteve intimamente relacionada,

de facto, com a própria concepção de escultura que desenvolveu, imbuindo-a de um forte pendor

teatral (Rosenthal, 2005, p.24). Rosenthal recorda que esta não foi uma característica exclusiva de

Beuys e que “During the 1960s, in particular, it seemed that sculpture offered the greatest breadth of

expression, and the word itself came to subsume performance art, site-specific manifestations, and

even  video.”  (Rosenthal,  2005,  p.24).  Este  facto  será  melhor  explorado  ao  longo  da  tese,

particularmente  no  próximo  capítulo.  Por  ora,  importa  relacionar  o  entendimento  alargado  que

Beuys teve da escultura com o uso que deu aos materiais e objectos que utilizou, na medida em que

“He wanted to oppose historically obdurate and fixed sculptures with a new type of sculpture that

was as mutable as life itself.” (Rosenthal, 2005, p.25).

A  ideia  da  mutabilidade  da  escultura  está  naturalmente  associada  à  própria  mutabilidade  dos

materiais, como o artista confirmou afirmando que:

(…)  when I  built  up  a theory  and a  system of  sculpture  and art  and also a  system of  wider
understanding – anthropological understanding of sculpture being related to the social body, and
to everyone's lives and ability – then such materials seemed tobe right and effectfull tools to make
clear this theory and to bring impulse in the discussion during the actions and the performances.
(Beuys, 1990, p.70).

A gordura e o feltro tinham em comum o facto de não terem forma ou estrutura primária: “Felt is a

material pressed together, an amorphous material, with an uneven structure. The same is true of the

nature of fat, and that interested me.” (Beuys, 1990, p.84). Para além disso, ambos eram materiais

67 Em 1980, numa entrevista com Kate Horsefield, Joseph Beuys afirmou:
BEUYS: People look at it in too simplistic way. They say that because I was in the war with Tartaric tribes,
for instance, and came in contact with these families – which took me in as a kind of family member to give
me perhaps the possibility to desert  the army, or when I was badly wounded such tribes found me and
covered my body with a kind of fat, milky stuff – and even felt, that this would be the reason why I used such
materials later in my work.
HORSEFIELD: Is that true?

BEUYS: True is this event during the war, but not true that that was the reason to take this stuff later for my 
sculpture. (…) (Beuys, 1990, p.69).

116



isolantes, com os quais  Beuys podia criar inúmeras formas e inúmeras 'protecções' nos objectos e

em si mesmo. Como Ligia Canongia refere:

Segundo Joseph  Beuys, a arte não deveria se restringir a seus resultados plásticos imediatos, a
uma forma estática, acabada. Por isso, lhe eram tão caros os processos que ilustravam a energia
transformadora dos materiais, como fermentação, mudança de cor, decomposição e ressecamento.
A matéria mesma da arte  tinha que ser  moldável,  transitiva,  como metáfora do 'esculpir'  em
processo.  O calor  e o  tempo e,  com eles,  a  dilatação e  o movimento,  tornavam-se elementos
essenciais, alargando o próprio conceito de espaço. Sensações como 'quente' e 'frio', por exemplo,
transcendem a simples noção de espaço. O emprego de materiais condutores (cobre, ferro) ou
isolantes  (feltro),  assim como  de  substâncias  informes  e  transformáveis  (mel,  cera,  gordura)
assumiam o lugar significante de suas metáforas. (2006, p.72).

As qualidades matéricas e a origem orgânica dos materiais foi por isso uma questão importante à

qual se poderá associar a preocupação convencional dos artistas plásticos com a origem e efeitos

das  matérias  com que trabalham,  particularmente  em voga nos anos sessenta por influência  do

minimalismo. Contudo, a utilização que Beuys fez dos materiais, dos já referidos como de outros,

não pode deixar também de ser associada à capacidade humana de transformação simbólica dos

mesmos. 

Basta por exemplo observar uma das suas acções mais conhecidas, 'I like America and America

likes me' (Figura 34), realizada durante vários dias numa galeria nova-iorquina para perceber que a

manta de feltro com a qual Beuys aparece coberto, mais do que servir de protecção real servia de

protecção  simbólica  no  encontro  com  a  cultura  original  do  continente  americano,  no  qual,

especialmente no norte, o coiote tinha tido uma simbologia particular.

Se essa ressemantização se deu com os materiais que  Beuys utilizou recorrentemente,  o mesmo

aconteceu com os objectos que construiu, que utilizou nas acções, que colocou em vitrinas ou nos

environments  que fez. A utilização de objectos do quotidiano, sendo recorrente nas suas acções,

acabou por assumir uma forte preponderância a partir de 1970. Em 1969 o artista assumia estar num

momento de mudança na sua carreira explicando que “One is forced to translate thought into action

and action into object.” (Beuys, cit. por Rosenthal, 2005, p.42). Tornou-se comum Beuys transladar

alguns  objectos  utilizados  nas  suas  acções,  apresentando-os  de forma  independente.  Ao fazê-lo

alterou a forma como as próprias acções podiam ser interpretadas, como Rosenthal nota: “By taking

objects from the Actions, the Actions effectively become the creative process whereby an object is

formed;”  (2005,  p.42).  Mas,  em  simultâneo,  alterou  a  forma  como  estes  objectos  deviam  ser

entendidos – de elementos auxiliares a elementos centrais no seu discurso artístico.

Desde o início  da sua incursão pela  arte  que os  materiais  e  objectos  assumiram uma presença

simbólica. Em 1957 Beuys apresentou 'Gummierte Kiste'  (Caixa emborrachada) (Figura 35), uma

caixa  coberta  de  alcatrão  e  borracha.  As  matérias  aí  utilizadas  serviam  de  isolante  da  caixa,
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protegendo-a. Mas a questão estava em que a caixa, enquanto objecto contentor, ali  apresentado

vazio, era utilizada como metáfora da vida humana.  Beuys confirmou-o testemunhando que “The

outward appearance of every object I make is the equivalent of some aspect of inner human life.”

(Beuys,  1990,  p.119).  Nesse sentido,  a  caixa  expressava a  sua  própria  condição (Beuys,  1990,

p.119) num momento  sombrio da sua vida,  “almost  black like this  mixture of rubber and tar.”

(Beuys,  1990,  p.119).  Assim,  'Gummierte  Kiste'  é  “an  equivalent  of  the  pathological  state

mentioned before, and expresses the need to create a space in the mind from which all disturbances

were removed: an empty insulated space.” (Beuys, 1990, p.119). A natureza das matérias utilizadas

para o isolamento da caixa não foram de forma alguma escolhidas ao acaso. Mas se a explicação da

utilização  do objecto  –  a  caixa  –   remete-nos  para  uma metáfora  existencial,  a  utilização  dos

materiais remete-nos para uma compreensão material e técnica dos mesmos. A este respeito, Beuys

explica que:

The nature of the materials used means this isolation has an elastic quality, softening the rigid
form of the box which has nothing to do with minimalism. In addition it is significant that the box
is  open,  which suggests  that  while  everything else  in  the  environment  works  as  a distraction,
energy directed toward or flowing from a higher level increases concentration. The mixture of
asphalt and rubber on wood functions as a sound insulator, too. Asphalt insulates electric power,
while rubber resists blows. With time its elasticity has gone ans the surface has hardened, although
originally you could knead it. (Beuys, 1990, p.119).

Esta dupla acepção – simbólica e matérica – faz com que  Beuys possa ser apontado como um

percursor de algumas tendências dos anos setenta associadas à utilização de materiais orgânicos,

como a já aqui citada  arte povera,  e como um continuador da arte matérica cuja genealogia se

encontra no início do século XX. Contudo, e por isso o seu trabalho surge nesta tese num sub-

capítulo  que  pretende  reflectir  sobre  o  papel  da  ressemantização  na  utilização  dos  materiais  e

objectos da realidade tangível, a questão essencial dos seus trabalhos é a que atribuí à arte a função

de limpar, como em 'Ausfegen', (Figura 36) ou curar a sociedade, como em 'The Pack' (Figura 37).

Se no caso de 'Ausfegen' essa analogia se faz a partir do encapsulamento numa vitrina de toda uma

série  de  lixo  e  em simultâneo  de  uma  vassoura,  no  environment  'The  Pack',  faz-se  através  da

construção do que Beuys considera ser “an emergency object” (Beuys, 1990, p.131). Vinte e quatro

trenós são dispostos de forma a sugerir terem sido retirados de uma carrinha Volkswagen. Cada par

de trenós tem agregado uma manta de feltro, uma lanterna e um pedaço de gordura. Para  Beuys,

cada  conjunto  é  um  kit  de  sobrevivência  “in  a  state  of  emergency  (1990,  p.131):  “(...)  the

Volkswagen bus is of limited usefulness, and more direct and primitive means must be taken to

ensure survival. (…) the flashlight represents the sense of orientation, then felt for protection, and

fat is food.” (Beuys, 1990, p.131).
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A ressemantização dos objectos, que tal como no dadaísmo e surrealismo não obedece a critérios

estéticos, têm em Beuys a sua explicação na convergência simbólica com a vida mas também na sua

transformação simbólica em vida.  Os objectos inanimados e matéricos transformam-se nas suas

obras em seres vivos que sentem e vivem. Tal  como  Beuys  recorreu a  uma lebre morta  como

interlocutor para proferir um longo discurso sobre arte, também recorreu a uma série de objectos

para simbolizarem sentimentos, sensações e pensamentos humanos. Por isso:

Beuys vibrant idea of sculpture is essentially that it should be set into motion, and given a lifelike
force.  His  sculptural  objects  are  variously  handled,  bitten,  eroded,  elevated  from  humble
beginnings, and, especially, used as props in theatrical-type milieus. To state this in another way,
Beuys described that in an Action, the material components are “initially raw, chaotic and entirely
shapeless; sometimes...[these are] treated wtih heat...I don't mean physical heat. I mean what you
call  Eros...metaphoric...heat.”  In  this  way,  all  objects  –  whether  in  an  Action,  vitrine,  or
environment, first existed in a chaotic state, before they were charged by his hand – the conveyer of
heat, of movement, of Eros. (Rosenthal, 2005, p.26).

A ligação do trabalho de Beuys ao surrealismo, no que respeita à utilização dos materiais e objectos

da realidade tangível faz-se inegavelmente pela forma como em ambos os casos se imbuí o objecto

de qualidades psicológicas. Nesta perspectiva, a ressemantização que propõem pode ser interpretada

numa perspectiva intimista, relacionada com o próprio sujeito artista. Se os surrealistas o fazem a

partir da exploração do subconsciente, Beuys fá-lo a partir da exploração da consciência pessoal e

social que tem de si mesmo. Mas, em ambos os casos, a interpretação dos trabalhos encaminha-nos

para a presença do sujeito artista impregnada no objecto.

2 – Aproximação contextual entre arte e realidade: Inserção da prática artística no 
contexto da realidade tangível 

O  capítulo  que  agora  se  inicia  pretende  explorar  a  importância  e  relevo  do  contexto  para  a

constituição da obra de arte. Até ao século XX, no que respeita às artes visuais, a sua realização

focava-se no objecto. Era dele que irradiavam as problemáticas artísticas e a partir dele que se

formulavam  os  vários  discursos.  Os  artistas,  os  críticos,  os  coleccionadores,  enfim,  a  práxis

artística, fazia coincidir a noção de obra de arte com a de objecto e portanto a questão do contexto,

salvo algumas excepções, não era tida em consideração ou quando era tida fazia-se relacionar com a

melhor forma de apresentar o objecto, ou seja, a obra de arte.

Durante as primeiras décadas do século XX, com a constituição das primeiras vanguardas, a noção
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de obra de arte assente na realização de um objecto manteve-se praticamente inalterável68. Ainda

assim, foi durante esse período que a semente da importância dada ao contexto foi semeada uma

vez que foi aí que se assistiu a uma desconstrução sistemática dos elementos que compunham a

obra de arte tradicionalmente. Foi também durante esse período que se problematizou o conteúdo

estético do objecto ou o valor da perícia técnica e que a importância do conceptualismo se começou

a impor em relação às características físicas do próprio objecto, pese embora o formalismo tenha

tido um peso hegemónico sobre elas.

Não  obstante,  a  questão  da  importância  do  contexto  para  a  obra  de  arte  foi  desenvolvida

essencialmente a partir da segunda metade do século XX. Nessa altura, assistiu-se tanto na Europa

como nos EUA a uma clara inflexão das práticas artísticas objectuais. Esta inflexão coincidiu com o

momento de rejeição de alguns dos pressupostos mais importantes do projecto modernista como os

baseados na autonomia do meio expressivo nos termos que Clement  Greenberg ou Michael  Fried

formularam.  A  inflexão  coincidiu  ainda  em  termos  sociais  a  um  período  marcado  pelo

questionamento  generalizado  do  valor  e  significação  do  objecto  nas  sociedades  ocidentais,

subjugado às noções capitalistas de mercadoria.

A  partir  dos  finais  dos  anos  cinquenta  surgiram  uma  série  de  manifestações  artísticas  que

reavaliaram a importância do objecto como veículo/receptáculo (Lippard, 1997, p. VII) artístico

expandindo a noção de obra de  arte  a  outros  elementos  como o projecto,  o  espaço,  a  ideia,  a

experiência vivencial, a reacção do espectador, a sua participação, etc. As causas dessa reavaliação

foram várias e deveram-se a uma série de fenómenos, confluências e rejeições tanto a formas e

estratégias de trabalho anteriores como a factores externos ao fazer artístico como sejam as regras

estipuladas pelo mundo da arte ou a crescente reificação do objecto de arte. 

Lucy  Lippard,  reportando-se ao processo de desmaterialização da obra  de arte,  relacionou esta

inflexão objectual com a emergência da arte conceptual (2000, p.46). Mas de facto, pode-se dizer

que o termo é extensível da arte conceptual a outras propostas anteriores e suas contemporâneas, a

todas as que promoveram um olhar em volta e com ele se propuseram a trabalhar.

Esse foi o momento de uma nova aproximação entre arte e realidade tangível. Se durante a primeira

metade do século XX, a reacção da arte aos mediuns tradicionais contribuiu para uma aproximação

matérica, na segunda metade do século XX a reacção à mediação contribuiu para uma aproximação

contextual à realidade tangível. Durante esse período emergiram várias propostas artísticas para as

quais  o  contexto  –  enquanto  espaço  físico  e  experiencial  –  se  tornou parte  integrante  da  obra

tornando-a vulnerável e simultaneamente permeável àquilo que a circundava. Ainda no decorrer dos

68 Algumas  excepções,  como  os  relevos  de  Tatlin,  que  se  estendiam  do  objecto  para  o  espaço  circundante,
apropriando-o, acabam por confirmar essa mesma regra.
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anos cinquenta, propostas oriundas do seio da pintura e escultura como a action painting, as acções

do  grupo  Gutai  ou  alguns  projectos  oriundos  do  minimalismo  fizeram  irromper  questões  de

processualidade  e  contextualidade  no  discurso  artístico.  Em simultâneo,  propostas  intermediais

como os happenings, os eventos Fluxus ou os dos situacionistas foram responsáveis por estender a

problemática artística para fora dos espaços das galerias e da objectualidade, fazendo-o em estreito

relacionamento  com  uma  concepção  de  espectador  activo  ou  participante.  A partir  dos  anos

sessenta, num momento de grande efervescência tanto nos EUA como na Europa, definiram-se de

forma mais clara dois caminhos: um deles foi perpetrado pela emergência e consolidação da arte

conceptual que levou, como se sabe, a uma fragmentação da ideia de obra de arte ao relacioná-la

com a linguagem, com o processo e em simultâneo com o social. A este respeito, Lucy  Lippard

recorda que “'conceptual art' – or at least the branch of it in which I was involved – was very much

a product of, or bellow traveler with, the political ferment of the times, even if that spirit had arrived

belatedly in the art world.” (1997, p. X). O outro caminho esteve mais centrado na implementação

da obra de  arte  num espaço e  tempo concretos  e  em relação com a  realidade  comum e  foi  o

perpetrado pela Land Art e Earthworks, pela performance e body art e pela escultura site-specific

ou arte pública. A noção de experiência assim como o encontro directo com o espectador, foram

neste aspecto questões determinantes. Claro que dentro de todas e de cada uma das propostas que

ocorreram durante esse período, a utilização do 'contexto' foi diferente, assim como o relevo que lhe

foi  atribuído.  Para  além disso,  muitas  dessas  propostas  apresentaram-se no  interstício  dos  dois

caminhos. O contexto tanto foi utilizado como afecto à experiência vivencial – como aconteceu

com a  arte  dita  de  'acção'  ou  em  site-specific  –  como esteve  afecto  ou/e  aos  mecanismos  de

apresentação e distribuição da mesma – como aconteceu com algumas formas da arte conceptual,

particularmente as mais auto-reflexivas, que viram precisamente na desmaterialização uma via de

democratização, descentralização e internacionalização da arte.

A palavra contexto, proveniente do latim  contextus (tecer) designa precisamente “o conjunto de

factos, de circunstâncias em que se insere uma situação, um acontecimento” (Dicionário da Língua

Portuguesa Contemporânea, 2000, p.948) pelo que a sua significação no âmbito artístico pressupõe

lidar com uma noção de espaço e de tempo imediato e em constante mutação. Assim, em primeira

instância, pressupõe considerar que a arte que concerne ao contexto é uma arte comprometida com

o tempo e com o espaço em que se dá e com as circunstâncias dos mesmos num determinado

momento.  Uma arte que vê o contexto como matéria primordial  de trabalho é uma arte que se

desenvolve a partir da imprevisibilidade e da relatividade do enquadramento que encontra e que em

simultâneo potencia. Não menos significativo é ser uma arte cuja matéria de trabalho é em muitos

casos incorpórea, efémera e circunstancial, podendo ou não daí resultar testemunhos documentais
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que, ao existirem, apenas atestam a sua existência enquanto acontecimento.

Para  o  âmbito  da  presente  tese  importa  reflectir  sobre  o contexto  nos  aspectos  que  o ligam à

realidade comum. Tal como se considerou descontextual o acto que presidiu à noção de ready-made

considera-se contextual o acto de levar  a arte  para o contexto do mundo.  As propostas  que se

encerram neste pressuposto são variadas e os seus objectivos também.  Aqui cabem as propostas

que prescindem dos espaços institucionais de apresentação da arte – como museus e galerias –

implementando-se naquilo que se pode denominar de espaços indiferenciados e que entendem a

noção de espaço público para além de espaço de acesso público como os espaços neutros da arte

também são. Embora latas quanto aos objectivos, as propostas de que se fala situam-se numa base

de  entendimento  de  arte  que  está  para  além  das  problemáticas  representacionais  e  visuais,

relacionando-as com uma dimensão social,  histórica e simbólica que implica lidar com espaços

físicos mas também com relações humanas. Nesta óptica, a figura que tradicionalmente chamamos

de observador/espectador vê alterados os seus propósitos. O que se lhe oferece é uma experiência de

vida,  pelo que o que se espera dele é uma atitude activa e participante que vá além do que as

próprias designações sugerem. Coincidente com a prática de espectador activo foi a sua própria

teorização. Desde os finais da década de cinquenta do século XX que o enquadramento do papel e

importância do espectador era motivo de reflexão na Europa, nomeadamente na Alemanha, com os

estudos  pioneiros  da  chamada  'Estética  da  recepção'  desenvolvida  por  Hans  Robert  Jauss  e

Wolfgang  Iser ou a conhecida conferência de  Umberto  Eco em 1958, intitulada 'Obra Aberta'. A

influência destes  autores para estas  práticas  artísticas foi,  ainda assim,  pouco relevante embora

tivesse introduzido no contexto filosófico e sociológico uma problemática que ainda hoje não se

encontra encerrada, tendo tido uma continuação em debates posteriores. Um exemplo é a 'Estética

Relacional',  termo  criado  por  Nicolas  Bourriaud  para  designar  uma  tipologia  artística  assente

precisamente  no  encorajamento  e  estímulo  de  relações  humanas  e  que  de  facto  acaba  por  ser

herdeira dos exemplos referidos anteriormente.

De referir que o termo 'arte contextual' é aqui utilizado de forma genérica, reportando-se às práticas

artísticas que se apresentam na relação com o contexto envolvente e que se projectam precisamente

a partir das suas múltiplas dimensões (físicas, institucionais, sociais, conceptuais) ou integrando-o

como matéria de trabalho. Historicamente, nele se incluem tanto as práticas cuja obra de arte é um

acontecimento  –  como  os  happenings,  acções  e  eventos  –  como  as  práticas  cuja  obra  é  uma

construção – como a land art e os earthworks –  sendo que em ambos os casos se apresentam no

contexto real  do mundo estando portanto com ele  implicado. São propostas  frequentemente de

natureza  processual,  exaltando  a  arte  enquanto  prática,  ou  seja,  enquanto  actividade  que  tanto

implica o artista – nas suas intenções e presença – como o contexto – naquilo que não pode ser
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controlado pelo artista e que não é neutro – como o espectador – na maioria dos casos entendido

como figura activa do processo e como elemento que deve experimentar mais do que contemplar.

Paul Ardenne, crítico e museólogo francês, dedicou um estudo à análise destas propostas, definindo

a 'arte contextual' como:

el  conjunto de las  formas de expresión artística que diferen de la  obra de arte  en el  sentido
tradicional:  arte  de  intervención  y  arte  comprometido  de  carácter  activista  (…),  arte  que  se
apodera del espacio urbano o del paisaje (…), estéticas llamadas participativas o activas en el
campo de la economía, de los medios de comunicación o del espectáculo. (2006, p. 10).

No seu entender,  “un arte  llamado “contextual”  opta,  por  lo  tanto,  por  establecer  una relación

directa, sin intermediario, entre la obra y la realidad.” (Ardenne, 2006, p.11). Trata-se  portanto de

inserir a arte no contexto do mundo, o que implica não apenas uma interacção de ordem espacial

como também de ordem experiencial. Porque a realidade “is less a space that is known than a space

to be experienced in terms of confrontation with a context.” (Ardenne, 1999, p.12). 

Para estas práticas o espaço não é entendido como um elemento neutro, como um receptáculo no

qual  as coisas são depositadas.  Ao invés,  o espaço existe  para ser experienciado,  manuseado e

vivido na medida em que só desta forma ganha sentido. Durante a década de sessenta do século

passado, estas noções foram-se tornando cada vez mais comuns, tendo-se realizado neste domínio

amplas reflexões em torno da temática do espaço vivido, tanto nos EUA como na Europa. Em

simultâneo, observou-se um crescente interesse em estender a experiência perceptiva da obra de arte

ao espaço envolvente. A escultura comummente entendida de minimalista teve neste aspecto uma

forte responsabilidade, na medida em que procurou despertar a consciência do espectador para o

espaço  real.  Artistas  como  Robert  Morris,  Donald  Judd  ou  Carl  Andre,  entre  muitos  outros,

preocuparam-se tanto com a montagem das suas esculturas no espaço da galeria como em fazê-las.

Essa  preocupação  não  estava  apenas  associada  ao  desinteresse  manifestado  pela  virtuosidade

técnica.  Estava essencialmente relacionada com o reduto de uma discussão que havia começado

várias décadas antes e que opunha a representação à realidade. Aliás, como Carlos  Vidal sugere,

desde Platão que: “(…) a arte nunca deixou de reagir ao primado absoluto da representação, embora

diferenciadamente  de  época  para  época.”.  No  século  XX  essa  reacção  revelou-se  a  partir  da

contenda com a representação:

Considerava-se (considera-se) que a representação acarretava a alienação de qualquer coisa.
Numa  representação  com  efeito,  há  um  “algo”  que  é  permanentemente  privado  de  ser
experimentado (vivido) directamente. Dizemos que é substituído por um representante, um signo,
um sinal, uma simbolização. E a sua presença é iludida como real que já não é. (Vidal, 2002,
p.70).
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A percepção visual perde a sua presença hegemónica na arte precisamente porque lhe falta uma

componente de realidade essencial: a experiência táctil, directa e física.  Essa é a razão da irrupção

do objecto construído no espaço físico,  espaço esse,  no caso do minimalismo,  entendido como

ambiente  que  tinha  por  objectivo  proporcionar  ao  espectador  um encontro  e  uma  experiência

perceptiva. Foi isso que Robert  Morris defendeu no ensaio publicado em três partes na 'Artforum'

entre 1966 e 1967, 'Notes on Sculpture 1-3', quando afirmou que: 

The object itself is carefully placed in these new conditions to be but one of the terms. The sensuous
object,  resplendent  with  compressed  internal  relations,  has  had  to  be  rejected.  That  many
considerations must be taken into account in order that the work keep its place as a term in the
expanded situation hardly indicates a lack of interest in the object itself. But the concerns now are
for more control of and/or cooperation of the entire situation. Control is necessary if the variables
of object, light, space, body, are to function. The object itself has not become less important. Is has
merely become less self important (…). (Morris, 2002, p.832-833).

Foi da interpretação e crítica deste entendimento, não necessariamente afecto ao minimalismo mas à

compreensão  do objecto  e  espaço envolvente  como o  todo da  obra de  arte,  que  novos termos

entraram  no  léxico  da  história  da  arte  contemporânea,  entre  eles  o  de  site-specificity  (sítio-

especificidade) ou  expanded  field  (campo  expandido).  Ambos  nasceram  do  necessário

enquadramento de projectos que alargavam a constituição da obra de arte para fora do objecto, ou

seja, para o contexto. Como Richard Martel considerou: 

Ce que le contextualisme amène de plus, c'est qu'il convient considérer les limites et les conditions
de la pratique artistique dans son application. On ne peut ignorer les conditions qui déterminent
l'exercice de la pratique artistique. C'est en ce sens que l'art contextuel est une position analytique
qui tient compte de la réalité. (Martel, 1997, p.37).

Existem então duas questões essenciais  para a arte  contextual  ou arte  de contexto que importa

analisar nesta tese: a noção de experiência e a noção de espaço, ambas interligadas naturalmente

com  o  princípio  de  implicação  à  realidade  tangível. A  conjugação  destes  factores  com  os

anteriormente existentes determinou que estas práticas artísticas se tenham alheado de definições

generalistas. As condições de cada prática dependem da própria visão e experiência de mundo de

quem  as  propõe  e  de  quem  as  experimenta  pelo  que  a  lógica  globalizante  e  universal  de

entendimento da arte e do mundo são por elas refutadas. 

O  desenvolvimento  da  arte  contextual  no  plano  europeu  pode  ser  melhor  compreendido  se

relacionado com o interesse manifestado por artistas e autores de várias áreas em factores sociais.

Isto  porque  esse  interesse  determinou  a  utilização  de  ferramentas  e  metodologias  oriundas  da

própria sociologia ou com ela relacionada. O desenvolvimento da Internacional Situacionista teve

neste  âmbito  um papel  determinante.  Os  conceitos  de  situação,  de  deriva  ou  de  détournement
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teorizados  por  Guy  Debord  ao  longo  dos  anos  cinquenta  e  sessenta  serviram de  inspiração  e

influência para o trabalho de vários artistas europeus. Aliás, a relação dos mesmos com as artes foi

por diversas vezes referida pelo autor e de uma forma, diríamos, precoce. Por exemplo, em 1952,

Debord afirmava que “les arts futurs seront des bouleversements de situations au rien” (1994, p.12).

Na  Internacional  Situacionista  a  construção  de  situações  tornou-se  central  sendo  que  logo  no

primeiro  número  da  'Internationale  situationniste'  a  “situation  construite”  foi  definida  como

"moment  de  la  vie,  concrètement  et  délibérément  construit  par  l'organisation  collective  d'une

ambiance unitaire et d'un jeu d'événements". (Debord, 1958, p.13).

Embora  menos  mediáticos  ou  conhecidos  pela  historiografia,  particularmente  a  produzida  ou

influenciada por autores norte-americanos, os artistas ligados à Internacional Situacionista operaram

no mesmo período que os artistas ligados ao  happening  nos EUA,  existindo em ambos questões

similares, nomeadamente a contextual. Não é por isso inusitado que alguns colectivos formados nos

anos setenta, como o colectivo da 'Arte Sociológica' e alguns artistas como Jan Świdziński, Hervé

Fischer ou autores como Richard Martel, refiram a precedência da Internacional Situacionista como

uma referência determinante.

Jan  Świdziński,  artista  polaco  da  área  da  performance  e  responsável  por  criar  e  desenvolver

precisamente  uma teoria  estética  nos  anos setenta  que  denominou de  'arte  contextual',  afirmou

precisamente que,  “Contextual Art does not act in the sphere of aesthetics.  Contextual Art acts in

the  sphere  of  meanings  used by civilization  in  its  contact  with reality.”  (1976) . Os predicados

defendidos por Świdziński fundavam-se na conjugação das práticas artísticas com o contexto, neste

caso, o  económico, social e cultural pelo que:

Art, as perceived by culture, reveals itself through its relation to values which develop in a given
culture  and later  through  the  form assumed  by  the  values  when they  are  externalized.  When
discussing art in relation to culture as a set of values, we stress the whole and not the individual.
(Świdziński, 1988, p.41).

Neste  sentido,  para  o  artista  cada  evento  deveria  ser  projectado  em total  dependência   com o

contexto em que ocorria, expressando sobretudo os valores sociais desse mesmo contexto. Qualquer

alteração contextual significava também uma alteração à obra, entendida assim como algo mutante

e em constante transformação. Por isso Richard Martel refere que:

L'art sociologique et l'art contextuel semblent donc plus vouloir s'ancrer dans le réel et c'est pour
cette raison qu'il est difficile de formaliser une activité de manière objective impartiale. Il est plus
une  question  de  méthodologie  que  de  style.  Loin  de  l'esprit  des  sectes  qui,  par  conséquente,
sectorise, il s'agit d'une ouverture à la réalité dans des relations sociologiques reliées à un contexte
qu'il s'agit de dynamiser. L'art se contextualise  dans la mesure ou l'énergie créatice agit sur une
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matrice qui s'incière dans le tissu social. D'un point de vue purement formel, les agencements sont
déterminés par le temps et le lieu de l'acte. (2006, p.5).

Considera-se assim que sobre a integração da arte no contexto da realidade é importante reflectir

acerca  de  dois  aspectos:  a  experiência  do  vivido  na  arte,  relacionada  com a  intensificação  da

presença do artista na realidade nos vários prismas de implicação que isso gera e a importância das

noções  de  Espaço  e  Lugar,  relacionadas  com  a  especificidade  do  contexto  como  matéria  de

trabalho.

2.1. – A experiência do vivido na arte

Arte e Vida. Esta expressão foi sobejamente utilizada pelos artistas actuantes no panorama artístico

norte-americano e europeu de finais dos anos cinquenta e princípios dos anos sessenta. Ela ilustra

com clarividência o relevo que o sentido de experienciar e viver recebeu no contexto artístico deste

período. Experienciar é conhecer por via dos sentidos, é conhecer através da prática, é ter uma

vivência.

Naturalmente que qualquer obra de arte implica uma experiência, independentemente do meio, das

estratégias e metodologias utilizadas pelo artista. A questão que então se colocou foi a de privilegiar

a experiência na relação com a vida, aliando a observação e a experiência sensorial a uma prática

vivencial participante no tecido social e na vida quotidiana.

A emergência deste paradigma artístico pode ser identificado em várias propostas contemporâneas

entre si. Ainda que distintas, todas partilham a convicção da natureza não objectual da arte, pelo

menos de forma exclusiva. De igual forma, todas se movem no exterior do perímetro tradicional do

medium cruzando várias áreas do conhecimento e do fazer artístico. Ainda assim, traçando a sua

genealogia,  é  possível  perceber  a  ligação  inicial  que  tiveram  a  disciplinas  como  a  pintura  e

escultura.

A arte que genericamente se agrupa na denominação de 'arte de acção' foi neste aspecto a principal

responsável pela disseminação da noção de experiência vivencial como proposição da arte. Sem

uma definição estanque, os seus pressupostos baseiam-se precisamente na acção directa do artista

sobre um determinado contexto ou espaço físico, pelo que a partir dela surgiu uma prática artística

cada vez mais implicada com a própria vida. Como François Barré referiu por ocasião da exposição

Hors Limites: l'art et la vie 1952-1994, no Centro George Pompidou:

Mettre en conjonction «l'art et la vie» signifie pour eux que soit trouvée dans les ressources de la
personalité, dans l'exercice des passions ou des pulsions, dans les beautés anonymes que la réalité
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nous présente à chaque instant la matière d'experiences aptes à transformer ceux qui s'y livrent. Ils
ont en commun la volonté de dépasser la contemplation du chef-d'ouevre ou de l'objet, jusque-là
proposée  comme  fin  exclusive  à  l'activité  artistique,  et  d'y  substituer  des  actions,  des  formes
durables ou éphémères susceptibles d'explorer de nouveaux états de conscience.  (Buisson, 1994,
p.11).

No contexto das artes visuais existem vários antecedentes da arte de acção, ainda que praticamente

todos ocorridos em solo europeu como as conturbadas soirées futuristas e as acções provocatórias

dos  dadaístas.  Em ambos  os  casos  estavam assentes  no  modelo  do  teatro  de  variedades,  com

espectáculos ou acções organizadas de forma não sequencial, com diferentes desempenhos e cuja

disrupção  com  o  público  era  característica  essencial.  Após  a  Segunda  Guerra  Mundial  essas

experiências ao solo norte-americano e no contexto da pintura alguns artistas começaram a fazer

uma investigação pioneira  da primazia  da acção na produção do objecto.  Desta  forma abriram

caminho à performance artistas como George Mathieu, Jackson Pollock ou Kazuo Shiraga. Outras

acções performativas, centradas no processo de criação, foram também determinantes como são

exemplo as  performances de Yves  Klein,  Robert  Rauschenberg,  Claes  Oldenburg, Grupo  Gutai,

Piero Manzoni, entre outros. Foi aliás a partir destas acções que o valor experiencial e o vivido no

contexto da obra de arte foi crescendo, projectando-se de forma já independente da criação de um

objecto como aconteceu nos primeiros  happenings, eventos ou acções realizados no perímetro do

encontro das artes plásticas com o teatro, a música, a literatura, etc.. Precisamente em relação a

estes  primeiros  happenings  e  à  nova  relação  que  mantiveram com o objecto,  Jean  Baudrillard

comentaria de uma forma elucidativa que:

The current fashion for 'happenings' has brought the great science-fiction event of the 'suicide' or
murder of the object a little closer to home. The happening involves an orgiastic destruction and
debasement of objects, a veritable hecatomb whereby our whole satiated culture revels in its own
degradation and death. (Baudrillard, 2005, p.132).

O  contexto  geográfico  de  emergência  e  disseminação  do  paradigma  da  'arte  de  acção'  é

comummente associado aos EUA, remetendo-se muitas vezes as propostas europeias e asiáticas

para uma replicação da experiência norte-americana ou para uma intermitência desmerecedora de

referência. Ainda assim,  o conhecimento da história  demonstra  que o contacto inter-continental

entre artistas foi fértil, expressando influências mútuas, permanentes e constantes. É sabido também

que  o  fluxo  de  europeus  para  os  EUA durante  a  Segunda  Guerra  Mundial,  entre  os  quais  se

encontravam artistas, levou a esse continente um maior conhecimento de algumas vanguardas como

o dadaísmo ou o surrealismo que viriam a influenciar as práticas norte-americanas do pós-guerra.

Em relação à 'arte de acção' desenvolvida nos EUA não apenas esse facto foi importante como o

foram algumas publicações lançadas na década de cinquenta. Como já se referiu Robert Motherwell
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publicou a antologia 'The Dada Painters and Poets: An Anthology' em 1951, na qual colaboraram os

próprios artistas dada. A tradução inglesa em 1958 do livro 'Le théâtre et son double' (1938) de

Antonin  Artaud, próximo ao surrealismo, será também um momento crucial, na medida em que

muitas das ideias e reflexões aí expressas sobre a cultura, o teatro e a vida seriam como que a

premonição das bases elementares da arte de acção em geral e em particular dos happenings, Fluxus

e performance. Neste livro, os artistas norte-americanos dos finais dos anos cinquenta e início dos

anos sessenta puderam ler, tal como os europeus já haviam lido: 

We need to live first of all; to believe in what make us live and that something make us live (…). We
must insist upon the idea of culture-in-action, of culture growing within us like a new organ, a sort
of second breath; (…). If the theater has been created as an outlet for our representations, the
agonized poetry expressed in its bizarre corruptions of the facts of life demonstrates that life's
intensity is still intact and asks only to be better directed. (...)we can begin to form an idea of
culture, an idea which is first of all a protest. (…) A protest against the idea of culture as distinct
from life – as if there were culture on one side and life on the other, as if true culture were not a
refined means  of understanding and exercising life. (Artaud, 1958, p.7-10).

A influência que o pensamento e produção artística europeia teve nos EUA durante este período não

pode pois ser ignorada,  tal  como não o pode a situação inversa,  que também aconteceu. Entre

outros, destaca-se Jean-Jacques Lebel que durante os anos sessenta foi responsável pelos primeiros

happenings que aconteceram em Itália (L'Enterrement de la Chose) e escreveu alguns dos primeiros

textos sobre o assunto, referenciando naturalmente artistas norte-americanos. A emergência da 'arte

de  acção'  deve  pois  ser  sobretudo  entendida  como  um  fenómeno  transnacional  que  cruzou

referências e influências distintas e muitas vezes aparentemente antagónicas.

Como é sabido, existiu durante este período uma clara rejeição de propostas mediais – centradas

num medium – e a utilização simultânea de características das artes plásticas, do teatro, da literatura,

do vídeo ou da música foi aquilo que caracterizou as práticas do momento e que inclusive deu

origem a novos conceitos e designações. Ainda assim, pode-se dizer que de todas as artes, o teatro e

particularmente a música tiveram um papel essencial e determinante. A começar pela introdução de

conceitos temporais caros a ambas as disciplinas. Neste âmbito, existiram figuras de relevo que

acabaram por se tornar essenciais neste processo, pelas implicações directas que tiveram no mesmo.

Na Europa, o compositor Karlheinz Stockhausen, uma referência para a vanguarda musical alemã,

foi também uma referência para artistas como La Monte Young ou Nam June Paik, ambos seus

alunos de composição em Darmstad.  Stockhausen nunca considerou ser necessário romper com a

tradição musical para inovar. A cultura europeia era para ele uma referência importante e “in order

to know what we ourselves are doing we must also constantly gain some perspective from what has

been  done  in  the  past,  in  other  words,  we  must  constantly  get  to  know  it  and  test  it  out.”
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(Stockhausen cit. por Wörner, 1973, p.185).

Não obstante, à semelhança de John Cage nos EUA, Stockhausen tinha um entendimento global da

música, alargando a experiência artística a áreas como a poesia e o teatro experimental, por exemplo

de Emmett  Williams com quem mantinha  também contacto.  Por  outro lado,  o atelier  de Mary

Bauermeister,  em  Colónia,  com  quem  ele  era  casado,  foi  palco  nos  anos  sessenta  de  várias

performances e  um ponto  de  encontro  para  artistas  performativos,  entre  os  quais  os  fluxus.  A

colaboração  de  Bauermeister  com  Stockhausen  resultou  em  algumas  peças  e  espectáculos

verdadeiramente  multimédia.  Um  dos  exemplos  mais  paradigmáticos  aconteceu  em  1961,  no

Theater am Dom, em Colónia. 'Originale' (Figura 38), uma composição que mescla música e teatro,

resultou numa actuação que claramente funde os princípios da música serial de Stockhausen com os

princípios  do  happening. O  auditório  onde  o  espectáculo  decorreu  foi  repartido  por  músicos,

actores,  realizadores  e  pintores.  Entre  os  participantes  encontravam-se  os  compositores  David

Tudor,  Christoph Caskel e Nam June Paik,  para além do próprio  Stockhausen. Mas a actuação

musical não aconteceu isoladamente. Tendo como peça unificadora a composição 'Kontakte', com

ela vários actores e participantes produziram performances de natureza vária mas sempre com uma

franca carga de improviso.

A música  esteve aqui  no centro de todo o espectáculo,  ou seja,  as actuações  estavam com ela

relacionada. Nessa medida, poder-se-á considerar que 'Originale':

is a musical composition. The macrorhythm of scene continuity and the ordering of moments are
musical. The individual scenes are composed musically, regardless of whether or not there is any
'music' in them. The verbal counterpoint is musical, as are the 'monodic' word melodies and the
polyphony of speaking voices.
The proceedings are senseless as long as one is associating sense with causality and logic. But
they stand in relationships with an overall artistic reality. Their interrelations lie between reality
and non-reality, between relatedness and contrast, in quite different dimensions, together forming
a new unity. (Wörner, 1973, p.192).

Ainda que  Stockhausen tenha sido uma figura central do panorama da  performance, cabe referir

também o papel percursor e catalisador de John Cage, uma das figuras mais importantes da cena

artística dos EUA nos anos cinquenta e sessenta. Embora Cage “is at the extreme antipode of the

European tradition”  (Wörner,  1973,  p.236),  é  reconhecível  no próprio  trabalho de  Stockhausen

algumas características adoptadas primeiramente por  Cage69, nomeadamente “the incorporation of

69 Stockhausen reconhecia a originalidade de Cage, nomeadamente o experimentalismo como trabalhava. Ainda assim 
descreveu o compositor como:

A composer who draws attention to himself more by his actions than by his productions. And everything is
mixed up with a good measure of philosophical thinking. A phenomenon that seems so completely beyond the
pale, Cage represents, in his anarchic protest against the European tradition, the final destination of its own
evolution – in a musical no-man's-land. (Stockhausen, cit. por Wörner, 1973, p.236).
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controlled chance” (Wörner, 1973, p.237). 

Compositor,  poeta  e  pintor,  John  Cage  foi  professor  primeiro  na  Black  Mountain  College,

instituição de ensino superior focada nas artes, numa localidade próxima a Asheville, no estado da

Carolina do Norte. Enquanto esteve em funcionamento, esta escola formou uma série de intelectuais

e artistas de grande influência para a cultura dos EUA ao longo do século XX. Depois de fechar, em

1957,  John  Cage  mudou-se  para  Nova  Iorque  e  aí  continuou  o  seu  trabalho  de  compositor  e

professor,  assim como o de dinamizador  do jovem panorama artístico  do momento.  Ensinando

música experimental na New School for Social Research, teve como alunos vários dos artistas que

desenvolveriam arte de acção, eventos e happenings, como por exemplo Allan Kaprow, Al Hansen,

George  Brecht, Scott Hyde ou Dick  Higgins. Mas os seus ensinamentos foram além da música,

arreigaram-se essencialmente num entendimento da arte como produção experiencial. 

Na década de cinquenta houve uma forte adesão à filosofia oriental nos EUA, particularmente ao

Zen, uma variação japonesa do budismo. Para além de uma crescente vaga de imigrantes asiáticos, a

popularidade  de  figuras  como  D.T.  Suzuki  terá  contribuído  para  isso.  Suzuki  foi  professor  na

Columbia University entre 1952 e 1957 e as diversas comunicações  e publicações que realizou

valeram-lhe uma franca popularidade,  embora  a  mesma não fosse isenta  de críticas  quanto aos

ensinamentos que fazia. Para os norte-americanos, a prática do Zen não significava fazer tabula rasa

da  cultura  e  religião  com  que  tinham  sido  educados.  Significava  sobretudo  fundir  ambos  os

ensinamentos. A este respeito Jeff Kelley refere:

Perhaps an American Zen is  a Zen that lets  you live an American life;  it  is not monastic,  but
pragmatic, keeping its ears to the rail of modern living. The prophets of American Zen were the
Beats, for whom the instant enlightenment of satori (associated with the Rinzai school promoted by
Suzuki) suited their romantic, transcendentalist temperament. (2004, p. 200).

Foi isso que John Cage fez. Sob a influência que retirou de Suzuki e de leituras como o 'I Ching',

Antonin Artaud70 ou John Dewey, entre outros, procurou um caminho que identificasse a vida com a

arte. E foi essa identificação que ensinou e incrementou nas suas aulas com a convicção de que,

como o próprio afirmou “(...) the obligation – the morality, if you wish – of all the arts today is to

70 A respeito de Artaud, Al Hansen, um dos alunos de Cage, escreveu em (1996) An Introspective.  Kolnisches Stadt
Museum, p.35 :

Al principio de los cinquenta, en el Black Mountain College en Carolina del Norte, M.C. Richard tradujo El
teatro y su doble de Antonin Artaud (un hombre de teatro), John Cage e otros captaron la idea de Artaud de
que el teatro podía tener lugar sin un texto. Qui si hubiese texto, éste no tendría que determinar el resto de la
accíon, que los sonidos, las actividades y todo lo demás podrían estar libres en vez de atados. Juntos, de tal
forma que más que danza expresando música, o música expresando danza, las dos podrían ir juntas de
forma independiente, ninguna controlando a la otra. Y un grupo de artistas del Blak Mountain College lo
llevaron a cabo, y la idea se extendió no sólo a la música y la danza, sino a la poesía y la pintura, y así
sucesivamente, hasta el público. De tal modo que el público no se centraba en una direccíon particular, tal
como sucedería en un teatro con una emocadura, un escenario, cortinas, etc. (Hansen, apud Martel, 2004, p.
58).
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intensify, to alter, perceptual awareness and, hence, consciousness. Awareness and consciousness of

what? Of the real material world. Of the things we see and ear and taste and touch.” (Kostelanetz,

1970, p.23). Neste sentido, é possível entender tanto o seu trabalho, como o daqueles que de uma

forma mais directa foram por ele influenciados, como um testemunho tanto da convicção da vida

como arte como da arte como vivência. 

1952 foi uma data  marcante no seu trabalho. Foi esse o ano em que compôs a peça '4'33'  que

consiste em quatro minutos e trinta e três segundos de silêncio por forma a permitir à audiência a

própria experiência dos sons que a rodeavam. Foi também nesse ano que planeou e dirigiu 'Untitled

Event' ou 'Black Mountain Piece', um evento que propunha uma fusão entre teatro, poesia, pintura,

dança e música e que encerrava já os princípios do happening. Realizada ainda na Black Mountain

College  com a  participação  de  Merce  Cunningham,  Robert  Rauschenberg,  David  Tudor,  Mary

Richard  e  Charles  Olsen  e  o  próprio  John  Cage,  este  evento  congregava  planeamento  com

indeterminação e acaso. Alguns momentos das múltiplas acções que no total durariam quarenta e

cinco  minutos,  foram entregues  aos  artistas  para  livremente  escolherem o  que  quereriam fazer

procurando conservar a individualidade dos discursos artísticos. Este evento afastava-se de qualquer

disciplina no sentido convencional e embora seja por norma integrada na história do teatro a própria

organização do recinto demonstrava alterações substanciais a ele. O espaço era rectangular e os

assentos  do  público  estavam organizados  por  forma  a  fazer  quatro  triângulos  (Figura  39)  que

permitiam aos artistas circular pelas diagonais, misturando-se e aproximando-se da audiência. Cage

referiria  sobre  as  intenções  por  trás  da  organização  do  espaço:  “Art  should  introduce  us  to

life...Well, in life we see each other!” (Cage, 1981, p.52).

'Black  Mountain  Piece',  como  ficou  conhecida,  era  o  princípio  e  o  ensaio  de  uma  proposta

multidisciplinar  que  ingressaria  a  história  de  um  novo  fenómeno  artístico  autónomo  e  em

simultâneo  dialógico  com a  tradição  artística.  A sua  ressonância  expandiu-se  pelos  EUA,  mas

também pela Europa e pelo Japão e a incidência em modelos semelhantes seria visível em ambos ao

lados do Atlântico e do Pacífico durante os finais dos anos cinquenta e na década de sessenta. 

Já em Nova Iorque, John Cage, conjuntamente com alguns dos seus alunos, continuou a explorar

este  modelo  multidisciplinar  que  haveria  de  receber  dos  artistas  várias  designações  como

Happening, por Allan Kaprow, Event, por George Brecht, Ray Gun Theater, por Claes Oldenburg,

Theater Pieces, por Robert Whitman, Action, por Joseph Beuys etc. Embora partindo de um modelo

que privilegiava a coincidência entre arte e vida, o seu planeamento, organização e ocorrência foi

diverso e alguns dos pressupostos caros a  Cage, como a imprevisibilidade e o acaso, não foram

tidos em conta por alguns artistas. Por exemplo, '18 Happenings in 6 parts',  a primeira iniciativa

deste género de Allan  Kaprow, realizada em 1958, foi rigorosamente planeada e controlada pelo

131



artista,  incluindo as  reacções  da  audiência,  algo  que  Cage nunca aprovaria  (Kostelanetz,  1970,

p.26). Embora respeitasse e incentivasse o percurso de cada artista e de cada um dos seus alunos,

foram públicas as divergências ou discordâncias tidas com eles. Dick  Higgins lembra como Cage

considerava que os eventos  Fluxus eram estudos ou ensaios e não “comme un travail  vraiment

achevé.” (Buisson, 1994, p.192).

Embora  díspar,  o  surgimento  da  arte  de  acção  esteve  intimamente  ligado ao  contexto  social  e

político de cada país. Fosse a partir dos finais dos anos cinquenta no Japão e nos EUA, nos anos

sessenta na América Latina ou nos anos setenta em Portugal, a emergência da arte de acção como

possibilidade artística aconteceu próxima a períodos de guerra, de ditadura e de flagelo social como

foram entre outros a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietname ou as ditaduras brasileira e

portuguesa. Este contexto particular de tragédia social e de experiência traumática não poderá ser

entendido  como  mera  coincidência.  Embora  muitas  das  acções,  eventos,  happenings e

performances não  tenham  citado  as  circunstâncias  em  que  emergiram,  estiveram  totalmente

comprometidas  com elas,  nomeadamente  a  partir  da resistência  (como aconteceu com algumas

acções realizadas em território brasileiro ou americano) ou da inserção no espírito generalizado de

renovação social do país, como o período do pós-guerra japonês ou aquele que sucedeu à Revolução

do 25 de Abril em Portugal. A inquietação perante o contexto socio-económico e político parece

pois estar directamente implicada com a irrupção da arte na experiência do vivido. A este respeito,

Paul Schimmel refere que:

During this period, an overwhelming number of artists from the United States, Europe and Japan
increasingly began to define their production in terms of the dialectic of creation and destruction.
Whether manifested as a studied Zen line, a heroic but fleeting painterly gesture or an explosively
destructive  act,  beginning  and end became  their  subject  –  a  subject  driven  by  an  overriding
preoccupation with the temporal dimension of the act.(Schimmel, 1998, p.17).

No contexto da sua emergência a arte de acção teve em comum, do ponto de vista estrutural, a

efemeridade da obra, o estímulo a todos os sentidos perceptivos (muitas vezes a percepção visual,

auditiva, olfactiva, táctil e gustativa foram requisitadas em simultâneo), o envolvimento físico do

corpo (que joga com outro tipo de percepção não menos importante que é a temporal e a espacial) e

o  total  comprometimento  com  o  meio  em  que  ocorreram.  Como  Hannah  Higgins  referiu,

reportando-se ao Fluxus e recordando as próprias palavras de um dos seus artistas:

The artist is simply selecting elements from the world and putting them together in singular ways to
enhance experience. As the Fluxus artist Philip Corner put it in December 1992 (…) “Fluxus is a
piece of reality (sitting silently throwing pieces-of-reality to the audience).” Thus the audience
experiences chosen bits of reality as art, liberated from both the expectations of normative artistic
practice and the weight of expository mechanisms. (Higgins, 2002, p.103).
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A arte de acção operou de uma forma importante sobre o conceito de arte relacional para o qual o

espectador é chamado a contribuir. Não se trata de uma colaboração, onde o trabalho é pensado e

realizado desde o inicio com uma comunidade criada para esse efeito, como acontecerá mais tarde.

Trata-se antes  de uma interacção entre  o artista-obra-espectador.  Como a obra está  a  acontecer

naquele momento, numa relação de total dependência com o espaço, tempo e meio, a interacção

constitui-se como parte da obra. Pode-se dizer portanto que a relação com a recepção artística se

passa a definir a partir de duas facetas bem distintas e extremadas: de aproximação com a audiência

directa e de afastamento com a audiência indirecta. Ao mesmo tempo que aumenta a proximidade

física com a obra diminui consideravelmente o acesso directo à mesma. 

A problemática  da recepção,  que será  reflectida  num outro capítulo,  foi  um forte  indicador  de

alterações profundas ao nível do entendimento da arte, da obra ou do objecto. Durante os finais dos

anos  cinquenta  e  sobretudo  durante  os  anos  sessenta  e  setenta  a  ideia  de  obra  como  sistema

relacional  redundou numa arte  experimental  (na  dupla acepção da  palavra:  experiência  física  e

experiência metodológica) implicada com as possibilidades plásticas do corpo, com os seus limites

ou com o relacionamento entre o artista em acção e a sua audiência. 

A questão da mediação neste tipo de formulações artísticas apresenta-se por isso como um factor

importante  a  reflectir.  Jacques  Rancière refere o facto  de  esta  tipologia  de obras  (que  têm em

comum romper as fronteiras entre a arte e a vida) dispensarem a mediação critica (2009, p. 76). De

facto,  no momento em que se constituem dispensam qualquer mediação, transformando-se num

diálogo directo entre os artistas e a audiência. No entanto, a partir do momento em que se tornam

memória, acabam por recuperar essa mediação por via de todos os materiais e registos que a tornam

isso mesmo, memória – seja ela visual, oral ou escrita.

Mas o que interessa neste momento discernir é que a arte de acção se traduziu genericamente por

criar um acontecimento circunscrito no tempo e no espaço. Uma característica fundamental é então

a ligação ao ambiente, ao lugar. Muitas vezes o trabalho do artista plástico era feito em colaboração

com artistas  de  outras  áreas,  criando situações  que  não  eram exclusivamente  visuais  e  onde  a

participação activa da assistência e o local escolhido eram determinantes. A ligação com o meio

estava portanto inerente à construção da obra, fosse o ambiente que se formava no decorrer da

acção e sobre o qual o controlo do artista era mínimo, fosse o meio físico escolhido. John  Cage

referiu, em 1967, num ensaio intitulado  'McLuhan's Influence' a influência cimeira de Marshall

McLuhan para esta abordagem:

Marshall  McLuhan, by showing that society is undergoing a profound change, greater even than
that from the Middle Ages into the Renaissance, and that this change is happening regardless of
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one's willingness to accept it or knowledge that it's happening, has greatly influenced many artists
simply by encouraging them to continue their work. He has given a dramatic cause (the effect of
electronics as opposed to the effect of print on sense perceptions) for the present social change. Art
and now music in this century serve to open people's eyes and ears to the enjoyment of their daily
environment. We are now,  McLuhan tells us, no longer separate from this environment. New art
and  music  do  not  communicate  an  individual's  conceptions  in  ordered  structures,  but  they
implement processes which are, as are our daily lives, opportunities for perception (observation
and listening). McLuhan emphasizes this shift from life done for us to life that we do for ourselves.
(Kostenaletz, 1970, p.170).

Marshall McLuhan, pensador fundamental dos estudos de comunicação e media, publicou em 1964

'Understanding  Media:  The Extensions  of  Man'.  Este  ensaio  recebeu de  imediato  a  atenção  de

pensadores e de intelectuais de várias áreas do conhecimento. Aí, McLuhan identificava os meios

de  comunicação  como  figuras  centrais  da  era  contemporânea  com  um  forte  impacto  social  e

individual. Analisando-os a partir da ideia de que se tratam de extensões do ser humano, o autor

considerava que “Todas as culturas e tempos possuem um modelo preferido de percepção e de

conhecimento, que procuram impor a tudo e todos.” sendo que “A marca característica do nosso

tempo  é  a  recusa  de  modelos  impostos.”  criando  uma  ânsia  “por  que  as  pessoas  e  as  coisas

manifestem o seu ser de forma integral.” (McLuhan, 2008, p.13).

A utilização da tecnologia como uma extensão de nós próprios, diz  McLuhan, mergulha-nos num

estado de entorpecimento (McLuhan, 2008, p.55). Aliás, “Enquanto extensor e acelerador da vida

sensorial, qualquer meio afecta imediatamente todo o campo dos sentidos” (McLuhan, 2008, p.58)

pelo que devemos entendê-los como “«produtores de acontecimentos»” e não como “«produtores de

consciencialização»”. (McLuhan, 2008, p.63). A arte, no sentido em que fornece “uma informação

exacta sobre como reordenar a nossa psique de maneira a antecipar o próximo golpe das nossas

próprias  faculdades  estendidas  ou  prolongadas.”  (McLuhan,  2008,  p.80)  tem  então  um  papel

fundamental. McLuhan recorre neste estudo, tal como noutros, a vários exemplos da área artística

no sentido de fundamentar a sua teoria pelo que, naturalmente, isso captou o interesse dos artistas.

Fazendo  um  diagnóstico  da  sociedade  ao  mesmo  tempo  que  propunha  uma  reorganização  da

mesma, McLuhan considerava que “O artista pode corrigir as relações entre os sentidos antes de o

choque da nova tecnologia ter entorpecido os procedimentos conscientes.” (McLuhan, 2008, p.80).

Nesse  sentido,  tal  como  Cage  reconhecia,  o  autor  encorajava  fortemente  os  artistas  a  agir,

apontando direcções como o relacionamento entre matérias, meios e áreas do conhecimento.

O texto de McLuhan 'The relation of Environment to Anti-Environment', escrito em 1967, atestava

uma série de considerações particularmente dirigidas ao sector artístico. Aí, o autor reflectia sobre

“the phenomenon of the imperceptibility of the environment as such.” (Moos, 1997, p.110) e da

forma  como  “It  is  useful  to  notice  all  of  the  arts  and  sciences  as  acting  in  the  role  of  anti-
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environments that enable us to perceive the environment.”  (Moos, 1997, p.111). Porém o autor

considerava  que  esta  constatação  não encontrava  validade  “under  electric  conditions  of  instant

information movement” (Moos, 1997, p.115). Na era contemporânea:

Art and education become new forms of  experience,  new environments,  rather  than new anti-
environments. Pre-electric art and education were anti-environments in the sense that they were
the content of various environments. Under electric conditions the content tends however towards
becoming environmental itself. (Moos, 1997, p.115).

Neste sentido, ao tornar-se 'ambiente' em si mesmo, a arte reiterava a alteração apontada por Cage –

da vida feita para nós para a vida feita por nós – rejeitando em simultâneo a ideia “of the world as

an environment that is more or less fixed” (Moos, 1997, p.117) perpetrada pela arte precedente. Esta

ideia,  surgida  da  capacidade  humana  de  organização  do  conhecimento  através  de  categorias  e

classificações (Moos, 1997, p.117) havia coincidido com a adopção da representação nas artes pelo

que  “Euclidean  space  is  the  prerogative  of  visual  and  literate  man.”  (Moos,  1997,  p.117).

Ultrapassado  este  entendimento  espacio-temporal,  abandonou-se  também  “the  world  of  visual

organization of experience” pelo que “the electric age” era também aquela que assistia ao “return to

non-objective art, non-representational art (…).” (Moos, 1997, p.117).

Marshall  McLuhan não foi o único alicerce do pensamento filosófico na demanda da experiência

como arte. Desde os anos trinta que vários filósofos europeus e norte-americanos desenvolviam um

trabalho sólido nesta matéria. Um dos primeiros e mais proeminentes exemplos foi John Dewey que

desenvolveu algumas premissas estéticas hoje consideradas precursoras das práticas artísticas de

que se fala.

'Art as experience', publicado em 1934 como resultado da compilação de uma série de conferências

feitas na Universidade de Harvard em 1931, centrava-se numa questão até aí pouco desenvolvida: a

ligação do objecto artístico com o ambiente de produção e recepção original. Embora o pensamento

filosófico de John Dewey tenha sido ignorado dentro da própria filosofia americana durante várias

décadas,  o  facto  de  entender  a  arte  como  experiência,  permitiu-lhe  ter  uma  abordagem  que

privilegiava a análise e compreensão da arte em contexto. Dewey defendia em 'Art as experience'

um entendimento de arte integrado na vida e no quotidiano, afirmando que:

When artistic objets are separated from both conditions of origin and operation in experience, a
wall is built around them that renders almost opaque their general significance, with which esthetic
theory deals. Art is remitted to a separate realm, where is cut off from that association with the
materials and aims of every other form of human effort, undergoing, and achievement.  (Dewey,
1980, p.3).

Para o filósofo, a relação da arte com a experiência era uma relação vital. Ou seja, a experiência só
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podia ser verdadeira quando compreendida na relação com a vida.  Ora, a vida decorre de uma

interacção com o meio, não se faz independente dele. Por isso, considerava Dewey:

It is mere ignorance that leads then to the supposition that connection of art and esthetic perception
with experience signifies a lowering of their significance and dignity. Experience in the degree in
which it  is  experience is heightened vitality. Instead of signifying being shut up within one's own
private feelings and sensations, it signifies active and alert commerce with the world; at its height
it  signifies  complete  interpenetration  of  self  and  the  world  of  objects  and  events.  Instead  of
signifying surrender to caprice and disorder, it affords our sole demonstration of a stability that is
not stagnation but is rhythmic and developing. Because experience is the fulfillment of an organism
in its struggles and achievements in a world of things, it is art in germ. Even in its rudimentary
forms,  it  contains the promise of  that  delightful  perception which is  esthetic experience.  (1980,
p.19).

Esta era a razão principal para Dewey reconhecer um sentido estético em manifestações populares

que à época não cabiam no entendimento de 'belas-artes' e em simultâneo discordar da acomodação

das 'belas-artes' nos museus e galerias. Dewey relacionava inclusive esta lógica com o crescimento

do mercado: “The growth of capitalism has been a powerful influence in the development of the

museum as the proper home for works of art, and in the promotion of the idea that they are apart

from the common life.” (Dewey, 1980, p.8).

Ainda que publicado em 1934, 'Art  as Experience'  foi  recuperado pelo contexto cultural  norte-

americano e europeu do pós Segunda Guerra Mundial. A filosofia de John Dewey marcou toda uma

geração de artistas, em particular nos EUA, entre os quais Robert  Motherwell,  Donald  Judd ou

Allan  Kaprow que, como se sabe, operaram em problemáticas artísticas diferentes. Allan Kaprow

terá sido um dos artistas que mais se identificou com 'Art as Experience' integrando os pressupostos

aí contidos na sua prática artística e na sua própria vida. Jeff  Kelley recorda que embora o seu

trabalho tenha tido várias influências, “on the larger question of experience, though, Kaprow's true

intellectual father was Dewey”. (2004, p.8). Tendo vivido uma infância e adolescência conturbada

num rancho  para  crianças  doentes  no  Arizona,  as  suas  experiências  distanciavam-se  em larga

medida das do comum norte-americano criado na cidade. Nos finais da década de quarenta, quando

se tornou estudante de arte e filosofia, essa experiência pessoal de vida foi integrada no seu trabalho

artístico e articulada com as referências filosóficas e artísticas que tinha. Assim:

It is little wonder, then, that as a young artist studying philosophy in the late 1940s Kaprow would
be receptive to Dewey's call for the reconciliation of art and life. His childhood experiences told
him that the classic mind/body duality of Western philosophy is just a daydream. To puncture that
daydream with  attentiveness  has  been  Kaprow's  self-appointed  task  ever  since.  (Kelley,  2004,
p.11).

As várias anotações que Allan Kaprow fez durante esse período de formação nas margens do seu
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exemplar de 'Art as experience'71 parecem revelar que o maior contributo de Dewey para Kaprow

foi  ter  suscitado uma série  de reflexões sobre a riqueza experiencial  da vida nas suas variadas

componentes perceptivas, levando-o a questionar se faria sentido considerar a arte exclusivamente

na óptica de uma experiência estética e visual.

Essa reflexões haveriam de maturar e a partir de meados da década de cinquenta seriam transpostas

para  o terreno da prática  e  teoria  artística  de  Kaprow. Se o primeiro  happening  de  Kaprow –

'Eighteen  Happenings  in  Six  Parts'  –  se  caracterizou  num  trabalho  planeado  e  sistematizado

pormenorizadamente, os que se lhe seguiram foram pensados de forma menos metódica, dando uma

maior hipótese à espontaneidade tanto dos artistas como da audiência participante. Esta era aliás

uma tendência geral deste género performativo que estava a ser cada vez mais adoptado por vários

artistas.  Allan  Kaprow, atento  a  este  crescimento e  às  semelhanças  e  diferenças  a  que assistia,

escreveu em 1961 'Happenings in the New York Scene', publicado no 'Art News 60', onde deu uma

definição de happening e sistematizou as diferentes tipologias em desenvolvimento na cidade, tendo

em conta precisamente o crescimento da adopção das mesmas. Considerava Kaprow que:

Happenings are events that, put simply, happen. Though the best of them have a decided impact –
that is, we feel, “here is something important” – they appear to go nowhere and do not make any
particular literary point. In contrast to the arts of the past, they have no structured beginning,
middle, or end. Their form is open-ended and fluid; (Kelley, 2003, p.16).

A definição aí dada pelo artista denunciava um afastamento à sua própria prática inicial. No mesmo

texto,  Kaprow reforçou esse afastamento quando se reportou aos diferentes tipos de  happenings:

“There are the sophisticated, witty works put on by the theater people; the very spaersely abstract,

almost Zen-like rituals given by another group (mostly writers and musicians); and those in which I

am most involved, crude, lyrical, and very spontaneous.” (Kelley, 2003, p.16). 

Os  happenings  que  Kaprow realizou a  partir  dessa data  – 1961 – distinguem-se dos anteriores

precisamente por uma aproximação às vivências comuns do ser humano inclusive no sentido lúdico

e pelo estímulo à espontaneidade e à participação dos intervenientes. Kaprow percebeu que uma das

problemáticas essenciais do happening deveria residir na distanciação ao teatro e, por consequência,

na distanciação ao formato de audiência. No sentido de criação de um evento que 'simplesmente

acontecesse',  como o artista queria, era necessário aproximá-lo “of common routines, tasks, and

choices  to  participants.”  (Kelley,  2004,  p.51).  Em certa  medida,  Kaprow demonstrou  com esta

71 Jeff Kelley refere que:

Allan Kaprow took is stance in the yellowed margins of a small black book that looks as if it had been
checked  out  of  a  library  thirty  years  ago and never  returned.  It  is  Art  as  Experience  by the American
philosopher  John Dewey,  and  in  it,  around 1949,  the young,  ambitious artist  and philosophy graduate
student penciled in his thoughts as he read, including, among many, such phrases as “art not separate from
experience...what is an authentic experience?...environment is a process of interaction.”. (2003, p. XI).
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viragem programática e metodológica estar “both attracted to the sociability of childsplay (…) and

suspicious of the competition brewing among his colleagues and himself as Happenings became

increasingly popular.” (Kelley, 2004, p.51).

Happenings como 'A service for the dead II' (Figura 40), realizado em Agosto de 1962 na praia de

Bridgehampton,  testam  uma  maior  abertura  ao  'acaso',  à  espontaneidade  e  à  valorização  da

experiência por si mesma. O happening consistiu numa espécie de procissão, começando nas dunas

da praia em direcção ao mar. Durante a 'procissão', vários participantes deveriam rolar pelas dunas,

atirar-se para buracos previamente escavados e ser enterrados até à cabeça por outros participantes,

entre os quais estiveram algumas crianças. Toda a acção decorreu de forma descontraída, tendo

culminado  na  combustão  de  uma  plataforma  de  madeira  construída  no  momento  por  alguns

participantes. Jeff  Kelley considerou que “each part of the performance was of little importance,

since its cumulative effect was overwhelmed by the proximity of the forces of nature.” (Kelley,

2004,  p.70).  Mas,  na  verdade,  Allan  Kaprow  caminhava  notoriamente  para  um  trabalho  que

privilegiava  precisamente  essa  “pouca  importância”,  no  sentido  de  se  procurar  firmar  na

experienciação lúdica por si mesma. Os  environments  que o artista construiu precisamente nesta

altura  tiveram  o  mesmo  intuito.  Por  exemplo,  'Push  and  Pull:  A  furniture  comedy  for  Hans

Hofmann' (Figura 41), realizado para uma exposição organizada em 1963 pelo Museum of Modern

Art  intitulada  'Hans  Hofmann  and  his  students',  consistiu  num  environment  construído  num

compartimento  do  armazém  Santini  Brothers.  O  compartimento,  dividido  por  dois  espaços

contíguos, obrigava os participantes a percorrerem todo o espaço e encorajava-os a interagir com

ele. O primeiro espaço estava decorado como se se tratasse de um pequeno apartamento, com uma

cama,  uma cómoda,  mesa,  cadeiras  e alguns elementos  de decoração,  existindo aqui  uma forte

alusão a Vicent van Gogh e a algumas das suas pinturas72. O segundo espaço estava decorado como

se se tratasse de um espaço de arrumações,  com caixas empilhadas  com diversos objectos,  um

escadote,  uma  televisão  partida,  etc..  À  entrada  do  primeiro  espaço,  numa  caixa  de  madeira,

estavam as 'Instruções' dirigidas aos participantes instigando os mesmos a dispor os objectos por

forma a criarem um espaço que considerassem seu. Segundo  Kelley o que aconteceu foi que os

participantes:

entered  Kaprow's  environment  and  began  enthusiastically  rearraging  it  by  moving  furniture
around, exchanging the contents of the front room with those of the back room, and becoming

72 Jeff Kelley nota que a alusão a Vicent van Gogh pretendia fazer uma correspondência aos métodos de ensino de
Hans Hofmann, que “articulated an ideal of aesthetic intentionality that forever seeks its balance in a pictorial field.”
(2004,  p.82).  Neste  sentido,  o  autor  considera  que  neste  environment, Allan  Kaprow “reflected  the  competing
influences of his mentors – Hofmann's desire for equilibrium and Cage's acquiescence to chance – and in doing so,
he reconciled the physical setting of environments and the temporal unfolding of Happenings (...)” (Kelley, 2004,
p.82).
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“artists” themselves by gleefully composing impromptu “sculptures” of, for example, a cot with a
sideways chair on top, a high-heeled shoe hanging on the chair, and a banana resting on  the toe
of the shoe; (…). People had fun. They enjoyed the deliciously indecorous permission to make a
mess. (Kelley, 2004, p.83).

Os  happenings  e  environments  de  Kaprow transformaram-se assim numa espécie  de quotidiano

libertado,  ou  seja,  numa espécie  de  engrenagens  promotoras  de  acções  simples  mas  livres  dos

constrangimentos comportamentais  impostos ao sujeito adulto socialmente.  Em simultâneo estas

acções encorajavam o desenvolvimento de um espírito quase lúdico no sentido de uma participação

despreocupada  e  descomplexada  cujo  único  era  reagir  e  interagir  à  proposta  do  artista

experienciando o momento e vivendo-o sensorialmente e intuitivamente.

Esta “dissipation of performance into everyday life” (Kelley, 2004, p.105) manter-se-á como uma

característica  essencial  do  trabalho  de  Kaprow  e  será  inclusive  reforçada  por  várias  outras

componentes. Uma delas foi o contexto da acção, preferencialmente realizada em espaços abertos,

públicos  e  indiferenciados.  Outra  componente  importante  foi  a  ausência  de  guião  para  os

participantes ou a entrega de um guião aberto,  que permitisse ao participante escolher como se

deveria  comportar.  Outra  componente,  não  menos  importante  nesta  aproximação  ao  real,  foi  a

extensão  temporal  e  espacial  das  acções,  que  se  tornaram tendencialmente  menos  intimistas  e

prolongadas por várias horas ou dias.

A partir da década de setenta os happenings e eventos criados por Allan Kaprow aproximaram-se

extraordinariamente da vida. Numa série de três textos escritos precisamente no início dessa década,

intitulados “The Education of the Un-Artist”, o artista atribuía essa aproximação a uma tendência da

própria época. Notava o artista que não apenas a arte se tornava “lifelike”73 (Kelley, 2003, p.110)

como em simultâneo sectores diversos da sociedade, como a actividade política, utilizavam métodos

oriundos da actividade artística74. Na terceira parte do ensaio, escrito em 1974, Allan Kaprow refere

fazer parte de uma geração que presenciava uma viragem cultural sem precedentes, afirmando que:

Although artists have long been more or less consciously concerned with the nature of the physicl
universe, with ideas and with human issues – i.e., with “life” – their primary models were life in
trasnlation, namely other artworks. Life itself was the secondary model; an artist went to art school
to study art, not life. (Kelley, 2003, p.140).

73 Allan Kaprow exemplifica: 

Conceptual Art reflects the forms of language and epistemological method; Earthworks duplicate ploughing
and excavating techniques or patterns of wind on the sand; Activities replay the operations of organized
labor – say,  how a highway is  made;  noise  music  electronically  reproduces  the  sound of  radio  static;
videotaped examples of Bodyworks look like close-ups of underarm-deodorant commercials.  (Kelley, 2003,
p.110)

74 Allan Kaprow refere que “Abbie Hoffman apllied the intermedium of Happening (via the Provos) to a philosophical
and political goal (...)” (Kelley, 2003, p.105).
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Na visão de Kaprow a demolição das fronteiras entre a arte e a vida, ou seja, entre a prática artística

e  o  contexto  cultural,  social,  político,  natural,  etc.  era  recíproca.  Esta  reciprocidade  era

acompanhada  naturalmente  por  uma actuação  generalizada  na vida,  onde cada  uma e  todas  as

profissões,  incluindo  a  de  artista,  se  encaminhavam  tendencialmente  para   o  abandono  da

especialização em determinado meio ou matéria. Allan Kaprow não estava sozinho. Aliás, desde os

anos cinquenta que vários artistas defendiam e testavam teorias e reflexões similares. De todas as

experiências  e  propostas  desenvolvidas  neste  contexto, Fluxus  terá  sido  uma  das  mais

representativas e consequentes quanto à experiência do vivido na arte. O próprio Kaprow seguiu de

perto a actuação  Fluxus.  Por exemplo, a simplicidade que os seus  happenings  foram adquirindo

esteve  associada  aos  artistas  integrados  no Fluxos,  entre  os  quais  George  Brecht,  que  Kaprow

considerava ser “a brilliant compressor of action into thought”. (Kalley, 2004, p.139).

Sendo um fenómeno originalmente norte-americano,  Fluxus depressa se estendeu a vários lugares

do mundo posicionados na Europa, no Japão, na Coreia ou em Portugal, tornando-se rapidamente

numa experiência artística transnacional. Os artistas que pertenceram ao  Fluxus, ofereceram não

raras  vezes  resistência  ao  seu  enquadramento  historiográfico  enquanto  grupo,  movimento  ou

vanguarda  artística.  Embora  tenham sido  organizados  alguns  festivais  e  eventos  Fluxus,  a  sua

orgânica sempre foi aberta tanto quanto aos membros integrantes como quanto aos propósitos e

objectivos.  Eric  Andersen,  um dos participantes  do  Fluxus,  caracterizou-o como uma rede,  um

sistema de comunicação (Martel, 2004, p.122) onde os artistas se mantinham em contacto embora

desenvolvendo um trabalho individual independente.

Embora  se  possa  apontar  1962-1964  como  o  período  forte  da  actividade  do  Fluxus  enquanto

colectivo,  desde  os  finais  da  década  de  cinquenta  que  alguns  artistas  ensaiavam  fórmulas  aí

integráveis, desenvolvidas por exemplo nas aulas de John Cage na New School for Social Research,

em Nova Iorque com aconteceu com George Brecht ou Robert Watts, entre outros. Ainda assim, foi

em 1962 que a designação 'Fluxus' surgiu pela primeira vez publicamente  associada a uma série de

artistas  que  participaram  no  festival  'Fluxus  Internationale  Festspiele  Neuester  Musik',  em

Wiesbaden,  Alemanha,  sob a  direcção de George  Maciunas.  Jill  Johnston conta que  Maciunas,

aquele  que  mais  esforços  empreendeu  na  unificação  e  agrupamento  dos  membros  Fluxus,  terá

escolhido a palavra no ano anterior à realização do festival com o intuito de a utilizar como título de

uma nova publicação centrada no trabalho desenvolvido no contexto do curso ministrado por John

Cage: 

He discovered the word flux (latin  fluxus) by opening a dictionary, according Emmett Williams,
and putting his finger on a random, exactly the way Tristan Tzara supposedly found the word Dada
in 1916 in a Larousse dictionary. No group was more “Neo-dada” than  Fluxus, and  Maciunas
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himself  used the term to describe the Flux people before they became  Fluxus.  (Jonhston, 1994,
p.72).75

A  coincidência  com  o  Dada  não  aconteceu  apenas  na  metodologia  empregue  na  escolha  da

designação nominal. Com o Dada, Fluxus partilhou a valorização do acidente, do acaso e o espírito

anti-institucional. Mas ao contrário de Dada, 'Fluxus' foi uma designação cujo significado comum –

fluir – assentava na perfeição nos trabalhos que nomeava. Por isso Jeff Rian encontra na escolha da

palavra  uma  referência  à  palavra  bergsoniana  'flux'  e  ao  contexto  artístico  referente  ao  acaso,

aleatoriedade e caos ordenado (1992, p.55).

George  Maciunas foi ainda o responsável pela redacção de alguns manifestos escritos no mesmo

tom de crítica às instituições sociais e artísticas que o futurismo ou o dadaísmo adoptaram. Por

exemplo, no manifesto redigido em 1963, Maciunas alterna várias designações associadas à palavra

'flux'  com declarações  de  intenção  como  “Purge  the  world  of  bourgeois  sickness,  intellectual,

professional, and commercialized culture; PURGE the world of dead art, imitation, artificial art,

abstract art,  illusionistic art,  mathematical art – PURGE THE WORLD OF “EUROPANISM”!”

seguindo com a proposta de “PROMOTE A REVOLUCIONARY FLOOD AND TIDE IN ART.

Promote living art, anti-art, promote  NON ART REALITY to be grasped by all people, not only

critics, dilettants, and professionals.”76 (Merewether, C. e Hiro, R. , 2007, p.20). Estas declarações,

suficientemente claras quanto ao posicionamento  Fluxus e suficientemente vagas quanto aos seus

propósitos estéticos, denotam que o seu espírito era fundado na ideia de dissolução de fronteiras

disciplinares, para a qual Dick Higgins encontrou a designação “intermedia”. Este termo, criado por

volta de 1964 embora apenas tenha sido difundido em 1966 na primeira newsletter da editora por si

criada (Something Else Press – SEP), distinguia-se por a sua significação se distanciar de qualquer

alusão à independência disciplinar. Ou seja, ao contrário de outros termos como  mixed media  ou

multimedia que conservavam a identidade de cada meio, uma prática intermedial “actively probes

the  spaces  between  the  different  media”  (Higgins,  2002,  p.91).  Ocupando  os  espaços  entre  os

diferentes meios, a prática intermedial não só criava uma dinâmica entre eles como criava uma

dinâmica com o contexto da vida. 

Quando criou esta designação, Dick Higgins tinha em mente não apenas a nomeação do trabalho de

vários  artistas  como  sobretudo  encontrar  uma  forma  de  o  caracterizar  conceptualmente.  A

75 A  história  aqui  referida  não  foi  confirmada  por  George  Maciunas  que  referiu  em  entrevista  ter  escolhido  a
designação 'fluxus' por causa dos “various meanings that you'd find in the dictionary for it – you know, so that it's
like it has very broad, many meanings, sort of funny meanings. Nobody seemed to care anyway what we were going
to call it because there was no formal meetings or groups or anything.” (Friedman, 1998, p.186).

76 Este manifesto, o primeiro de George Maciunas, foi utilizado por Ben Patterson na performance 'Paper Piece', tendo
sido impresso em pequenas folhas de papel e atirada à audiência no decorrer da actuação realizada na Dusserdorf
Art Academy durante o 'Festum Fluxorum Fluxus', segundo relata Owen Smith. (Friedman, 1998, p. 3).
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designação respondia assim à pergunta que fez a si mesmo: “Qué era un happening? Era una fusión

conceptual de teatro, o por lo menos de texto, de artes plásticas y de arte sONOro, un intermedia

(intermédium) en tres dimensiones.” (Martel, 2004, p.115).

Ken Friedman identifica o 'intermedia'  como uma das doze ideias fundamentais desenvolvidas e

caracterizantes do Fluxus77 referindo que:

He [Dick Higgins] described an art form appropriate to people who say there are no boundaries
between  art  and  life.  If  there  cannot  be  a  boundary  between  art  and  life,  there  cannot  be
boundaries between art forms and art forms. For purposes of history, of discussion, of distinction,
one can refer to separate art forms, but the meaning of intermedia is that our time often calls for
art forms that draw on the roots of several media, growing into new hybrids.  (Friedman, 1998,
p.247).

A  definição  de  Friedman  caracteriza  o  caminho  que  vários  artistas  seguiram,  entre  eles  Eric

Andersen para quem “la obra intermedia es una obra abierta, una obra que cambia, una obra que

invita a los espectadores, al público, a participar.” (Martel, 2004, p.123).

Não interessa neste âmbito traçar a história do Fluxus, as convergências e dissonâncias entre os seus

membros78. Interessa contudo desenvolver os aspectos que o ligaram à experiência do vivido, sendo

que para tal se recorrerá aos dois formatos mais utilizados no contexto Fluxus e que podem mesmo

ser considerados o seu denominador comum (Higgins, 2002, p.11): o evento e o fluxkit. O primeiro

funda-se na ideia de osmose entre arte e vida, replicando acontecimentos sumários do quotidiano.

Com isso procura denotar a importância dos mesmos para o simples acto de nos sentirmos vivos e

em simultâneo para a dimensão estética da vida quotidiana. O segundo funda-se na materialização e

sedimentação de princípios similares, procurando proporcionar experiências perceptivas e sensoriais

simples e individuais a partir de pequenos objectos e materiais. Estamos portanto, em ambos os

casos, na órbita dos sentidos – do ver, ouvir, sentir, provar, tocar, etc. – sendo o seu objectivo o

mais primário e directo: o de nos apercebermos da nossa própria 'animalidade' e da nossa posição

no mundo a partir dos sentidos.

A este estado de prática George Maciunas chamava 'concretism', utilizando o termo para definir não

apenas  as  práticas  fluxus  mas  todas  as  formas  artísticas  que  dispensavam  a  representação  –

ilusionista  ou  abstracta  –,  na  medida  em que  esta  era  a  mediação  entre  a  obra  e  a  realidade.

Maciunas  identificava  o concretismo com o realismo,  não no sentido da verosimilhança  com a

realidade concreta mas com a verdade da mesma. Por exemplo, tal como o próprio explicou numa

77 As  restantes  são:  'Core  Issues',  'globalism',  'unity  of  art  and  life',  'experimentalism',  'chance',  'playfulness',
'simplicity',  'implicativeness',  'exemplativism',  'specificity',  'presence  in  time',  'musicality'.  In  Friedman,  K.  (Ed)
(1998) The Fluxus Reader. Great Britain: Academy Editions. ISBN: 0-471-97858-2, pp. 237-253. 

78 A este respeito destacam-se duas publicações essenciais: Higgins, H. (2002) Fluxus Experience. Berkeley and Los
Angeles: University of California Press. ISBN: 0-520-22866-9 e Friedman, K. (Ed) (1998) The Fluxus Reader. Great
Britain: Academy Editions. ISBN: 0-471-97858-2.
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entrevista cedida a Larry Miller em 1978:

(...)if you have an orchestra play, that's abstract because the sounds are all done artificially by
musical instruments. But if that orchestra is trying to imitate a storm, say, like Debussy or Ravel
does it, that's illusionistic now. It's still  not realistic.  But if you're going to use noises like the
clapping of the audience or farting or whatever, now that's concrete. (Friedman, 1998, p.191).

Na senda da utilização da realidade na arte,  George  Maciunas traçava um percurso que incluía

naturalmente o ready-made de Marcel Duchamp, “extreme concrete. There's no illusion about it, it's

not abstract” (Friedman, 1998, p.191) como um exemplo objectual de arte concreta. Para ele, “John

Cage extended it to ready-made sound, George Brecht extended it furthermore...well, together with

Ben Vautier...into ready-made actions (...)” (Friedman, 1998, p.191). A diferença substancial estava

precisamente na natureza não-objectual das acções, que permitiam entender a experiência do vivido

associada a uma natureza artística. Outra questão não menos importante, que inclusive distinguia os

eventos fluxus, era o facto de serem pensados e projectados para serem executados não pelo artista

mas pelo audiência ou por outros artistas. Se no âmbito do teatro e da música esse factor era comum

(o dramaturgo e autor da peça não é quem necessariamente a executa) no âmbito das artes visuais

era uma opção raramente utilizada no passado recente79. A questão estava em que nessas áreas a

interpretação  ficava  a  cargo  de  profissionais  que  a  planeavam  e  ensaiavam enquanto  que  nos

eventos fluxus não havia propriamente lugar a esta imposição. Por exemplo, a audiência era muitas

vezes impelido a participar sem qualquer conhecimento prévio do que deveria fazer e naturalmente

sem  aptidões  técnicas  específicas  para  o  fazer.  Neste  aspecto  residia  uma  particularidade

importante,  que  era  o  facto  do  evento  ser  de  execução  simples,  muitas  vezes  replicando  ou

exacerbando acções diárias do quotidiano. Ainda recorrendo a  Maciunas, o exemplo que refere é

paradigmático:

(...)so for instance a piece of George Brecht where he turned a light on, and off, okay? That's the
piece. Turn the light on and then off. Now you do that every day, right? (…)without even knowing
you're performing George Brecht. That's a real concrete piece; you see, not when you do it like a
stage piece especially, like every day. (...)Anyway, I would give to George Brecht a lot of credit for
extending that idea of ready-made into the realm of action. (Friedman, 1998, p.192).

George  Brecht planeou os primeiros eventos antes da fundação do Fluxus, ainda no contexto das

aulas que frequentava leccionadas por Cage. Se, “students like Allan Kaprow and Al Hansen were

impressed by the Cage/Dada notion of the 'simultaneous presentation of unrelated events' and went

79 Marcel Duchamp fê-lo em 1919. Em Buenos Aires, recebeu a notícia do casamento da sua irmã Suzanne, à qual
respondeu  enviando-lhe  o  'ready-made  malheureux'.  Este  ready-made,  hoje  perdido,  consistia  num  livro  de
geometria. A acompanhá-lo seguiram também as instruções dadas por Duchamp de como o realizar: 
“(…) deveria ser pendurado com fios sobre a varanda do seu apartamento na Rua de La Condamine; o vento deveria
folhear o livro, escolher ele mesmo os problemas, arrancar as folhas e despedaçá-las.” (Duchamp, 2002, p.93).

143



on to create happenings” (Doris, 1998, p.97), George  Brecht “was not inclined to construct as to

notice” (Doris, 1998, p.97). Assim, pensando em formas de trabalhar com a experiência vivencial

desenvolveu o conceito de event que como o próprio referiu, ao mesmo tempo que se afastava do

“emphasis on the purely plural qualities of a situation” (Doris, 1998, p.97), estava mais perto de

“describing the total, multi-sensory experience (...)” (Doris, 1998, p.97).

O  event distinguia-se do  happening pela singularidade da acção. Ou seja, determinada acção ou

acontecimento  era constituída  por um único momento e não por múltiplos  momentos  como no

happening.  Neste  seguimento,  Brecht  começou  a  escrever  os  'event-scores'80,  cartões  com

construções frásicas curtas ou palavras que eram pensados para poder catapultar a imaginação do

performer  e  integrar  a  participação  livre  do  público,  nomeadamente  ao  nível  da  percepção.

Observando  os  'event-scores'  que  Brecht  produziu  entre  1959  e  1962,  é  possível  perceber  o

minimalismo  das  direcções  dadas  pelo  artista  para  a  realização  de  uma acção,  pensamento  ou

eventualmente construção de um objecto (Figuras 42, 43 e 44).

'Drip Music' foi um dos primeiros eventos a ser criado pelo artista. A primeira versão de 1959,

conduzia o performer da seguinte forma: “For single or multiple performance. A source of dripping

water  and  an  empty  vessel  are  arranged  so  that  the  water  falls  into  the  vessel.”  (Figura  45).

Indicava-se assim a prevalência da performance no tempo histórico (única ou múltipla),  a acção a

realizar (despejar água num contentor vazio) e os materiais a utilizar (água e contentor). A forma

como o  performer  desempenharia a acção e a concretizava não estava aí contemplada pelo que

como  se  pode  perceber  por  algumas  das fotografias  existentes  da  acção  o  mesmo  evento  foi

desempenhado de diferentes formas (Figura 46, 47 e 48).  Desde que seguisse os parâmetros  aí

descritos qualquer interpretação seria aceite.

Já  aqui  foi  referida  a  influência  do  budismo  Zen  na  cultura  norte-americana  deste  período  e

particularmente na criação de  Cage, de  Kaprow e dos artistas relacionados com a arte de acção.

Fluxus não foi excepção nesta questão sendo que o próprio Brecht se referiu às aulas de Cage como

a confirmação “of the thought of Suzuki that I'd already discovery on my own.” (Doris, 1998, p.97).

Contudo, essa influência em Brecht e de uma forma geral no Fluxus manifestou-se particularmente

na acentuação do silêncio e na depuração linguística e racional. A própria explicação de  Suzuki

sobre o método directo utilizado na instrução do Zen parece descrever em simultâneo o objectivo de

um evento fluxus:

The idea of direct method appealed to by the masters is to get hold of this fleeting life as it flees

80 Jill Johnston, participante no Fluxus, descreve o 'event-score' da seguinte forma: “The Event-Score was basically a
recipe  for  performance,  and  performance  was  the  main  course  of  the  whole  Fluxus  meal.  Performance  best
expressed the ephemeral (foodlike) intentions of Fluxus. Event-Scores, usually printed on white cards, are the key to
the historical Fluxus.” (Johnston, 1994, p.72-74).
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and not after it has flown. While it is fleeing, there is no time to recall memory or to build ideas.
No reasoning avails  here.  Language may be used,  but  this  has been associated too long with
ideation,  and has  lost  directness  or  being by itself.  As  soon as  words are used,  they  express
meaning, reasoning; they represent something not belonging to themselves; they have no direct
connection with life,  except  being a faint  echo or  image of  something that  is  no longer here.
(Suzuki, 1961, p.300).

Para  Suzuki, a linguagem verbal, utilizada no sentido da razão e da lógica criava uma espécie de

mediação  entre  a  nossa  consciência  e  a  realidade.  O Zen deveria  pois  ser  explicado  de  forma

dinâmica (Suzuki, 1961, p.299) e sem a mediação da verbalização, na medida em que: “When I

raise the hand thus, there is Zen. But when I assert that I have raised the hand, there Zen is no more

there.” (Suzuki, 1961, p.299). De igual forma, a vida deveria ser experienciada por si mesma porque

“in the actual living of life there is no logic, life is superior to logic.” (Suzuki, 1961, p.299). Assim,

a forma de conhecimento privilegiada pelo Zen era a dos sentidos, a mais imediata e directa, tal

como nos eventos. Hannah Higgins, sugere mesmo que:

Both American pragmatism and Zen Budhism are radically empiricist, based in the principles of
direct sensory perception of everyday life and the sense of connectedness to the world that results,
and in a commitment to attaining that sense of connectedness by using what is at hand. (Higgins,
2002, p.83).

 

Talvez por isso o event tenha rapidamente ultrapassado o perímetro de trabalho de George Brecht

estabelecendo-se como uma via metodológica paradigmática da actuação fluxus. As características

a si inerentes – que se podem resumir ao desejo de proporcionar uma experiência directa com a

realidade  comum  –  foram  utilizadas  em  praticamente  todas  as  acções  desenvolvidas  por  esta

comunidade  artística.  Durante  a  década  de  sessenta,  o  planeamento  dos  eventos  foi  inclusive

depurado, sendo que no 'event-score' era comum apenas constar  uma  palavra, dando total liberdade

de  interpretação  e  actuação  ao  performer.  Jill  Johnston  caracteriza  que  “event-score,  often

consisting of a single word, was a recipe that every Fluxcook could make his or her own hash out

of.” (Johnston, 1994, p.74). 

Exemplo dessa depuração linguística foi o evento 'Proposition'  (Figura 49) de Alison  Knowles,

realizado pela primeira vez em 1962 no Institute for Contemporary Arts, em Londres. Este evento,

cuja directriz se resumia a “Make a salad.” consistia na interpelação para a realização de uma tarefa

– fazer uma salada – sem outros condicionamentos para o performer. Jill Johnston recorda que o

facto  de  ter  assistido  a  este  evento  em 1963 no 'Yam Festival'  executado  pela  própria  Alison

Knowles o impeliu a aproximar-se do Fluxus, comentando que:

I only remember being served a salad, the product of a performance called  Proposition, with its
instruction, “Make a salad”, by Alison Knowles. Right then I became a Flux friend. Make a salad?
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I did it every day. (Johnston, 1994, p.72).

As palavras de  Johnston remetem-nos para a questão principal deste evento em particular e dos

eventos  fluxus em geral – a osmose das fronteiras entre arte e realidade. Estes eventos não eram

uma representação no sentido teatral  nem sequer uma recriação,  eram antes uma acção comum

quotidianamente repetida por todos, artistas e não artistas. Assim, tal como David T. Doris notou:

Yet, with a work such as Proposition, a peculiar reversal takes place that draws the work outside
the contract of theatrical presentation: one becomes explicitly aware of a quotidian object/action
as  having  become  something  extraordinary  (that  is  'art')  by  virtue  of  its  context.  One  is
immediately reminded of Marcel  Duchamp's  Fountain of 1917, a common urinal signed by the
artist  and relocated  into  the  space  of  the  gallery,  the  museum,  and,  ultimately,  art-historical
discourse. But  Knowles' salad-production makes an additional leap: such an action need not be
supported by the structures of artistic presentation in order to be extraordinary. While one might
return from viewing Fountain  with a renewed awareness of and respect for the form of common
urinals, ans with a sense of the power of institutions to frame and shape our perceptions of the
world, one does not henceforth experience the  act of urination itself as an act of producing art.
Clearly, such a work need not be performed in an Art Institute for it to become meaningful. Nor
does it have to be perceived as meaningful in order for it to be performed at all. 'Art' becomes 'life'
and 'life' becomes 'art' and finally the distinction between the two becomes confused, superfluous.
(Doris, 1998, p.108).

É esta osmose entre arte e realidade comum que caracteriza os eventos fluxus no sentido em que as

utilizam (a arte e a realidade) como presenças em si mesmas, sem referentes ou representações. A

percepção  sensorial  é  aqui  tão  importante  exactamente  por  ser  uma  forma  de  apreensão  e

conhecimento automática ou directa do processo de viver. Tal como na realidade, os eventos fluxus

são processos experienciais nos quais o 'fazer' acentua a condição do 'ser'. As palavras de Cage são

esclarecedoras a este nível: 

You say: the real, the world as it is. But it is not, it becomes! It moves, it changes! It doesn’t wait
for us to change. (…) You are getting closer to this reality when you say it ‘presents itself’; that
means that it is not there, existing as an object. The world, the real is not an object. It is a process.
(Larson, 2012, p.373).

Ainda  assim,  os  eventos  caracterizavam-se  na  maioria  dos  casos  pela  prevalência  de  uma

experiência isolada. Este facto não é de somenos importância, até porque é nele que a osmose com a

realidade se esfuma. Ao contrário das acções quotidianas,  os eventos não tinham uma utilidade

prática, valiam por si mesmos, pelo que era possível a quem os realizasse  usufruir da experiência

sensorial  sem  qualquer  razão  que  não  a  consciência  do  'ser'.  Yoko  Ono,  uma  das  artistas

participantes no Fluxus, reflectiu precisamente sobre esta questão em 1966 numa comunicação que

realizou na Wesleyan University, onde diferenciava o 'happening' do 'event', afirmando que:
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(...)event,  to me, is not an assimilation of all  the other arts as Happening seems to be, but an
extrication from the various sensory perceptions. It is not a get  togetherness as most happenings
are, but a dealing with oneself. (…) We never experience things separately...but if that is so, it is
all  the more reason and challenge to create a sensory experience isolated from other sensory
experiences, which is something rare in daily life. Art is not merely a duplication of life...(Ono, cit.
por Lippard, 1997, p.13).

O 'fluxkit' foi a versão materializada desta questão. Tratava-se de um múltiplo constituído por uma

compilação de vários materiais e objectos reunidos numa mala. O seu conteúdo era diverso – desde

partituras, textos e postais impressos até jogos, gravações áudio, pequenos objectos como caixas de

fósforos  –  e  pretendia  ser  representativo  da  pluralidade  dos  constituintes  do  Fluxus.  George

Maciunas, que organizava e compilava o 'fluxkit' a partir das suas ideias e das que os artistas lhe

enviavam, procurou proporcionar desta forma  experiências individuais. Ao contrário do  event, o

'fluxkit' tinha um carácter objectual que como o próprio nome indica reunia uma série de artigos

para desempenharem uma função (kit): a de proporcionar uma experiência sensorial directa. Assim,

ter  um  'fluxkit'  era  como  ter  uma  caixa  de  ferramentas  para  os  sentidos,  utilizando-a  para  a

construção de uma experiência  particular.  Tal  como o  event,  o 'fluxkit'  oferecia,  como Hannah

Higgins referiu, “tools with which to create a sense of belonging in the world.” (Higgins, 2002,

p.63). Assim, “As co-performers in a  Fluxus artist's Fluxkit or Event, we need only touch, listen,

taste, feel, and look to gain the sense of place that makes life rich in terms not only of art but also of

life.” (Higgins, 2002, p.66-67).

A  autora  considera  por  isso  que  o  event e  o  'fluxkit'  continuam  a  tradição  do  object  trouvé,

significando não “an end of art (…) but an beginning of a transcendent materiality (...)” (Higgins,

2002, p.63), na medida em que redireccionam a realidade comum a um patamar de significância que

não adquiriria fora do prisma da arte. Tornando a realidade comum 'especial', na medida em que

ambiciona atingir um olhar renovado sobre o mundo e sobretudo sobre a nossa pertença no mesmo,

Fluxus, “as a project, (…) modestly proposed the real value of real things and the possibility of

deriving  knowledge  and  experience  of  these  things,  in  the  belief  that  these  proposals  had

implications for art and for cultural generally.” (Higgins, 2002, p.61). Ainda que concordando com

a associação do  Fluxus ao  object  trouvé,  no sentido de em ambos os casos se estabelecer  uma

relação directa entre arte e realidade, uma diferença substancial deve ser notada. Enquanto que a

base do object trouvé assenta no próprio discurso artístico de criação de novas realidades, no Fluxus

assenta na própria realidade e na potencialização do conhecimento sensível que temos dela. Fluxus,

tal  como  o  situacionismo,  diferem  de  muitas  propostas  no  campo  da  arte  precisamente  por

encontrarem na realidade em si  mesma uma vivência alternativa,  sem com isso a modificarem,

alterarem ou metamorfosearem, fosse material ou contextualmente.
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O real surge neste contexto valendo por si mesmo, pela experiência que acarreta. A experiência

física e táctil, o 'estar lá', traduz-se numa  experiência do real pelo real como condição suficiente

para a arte se implementar. Partindo do texto 'L’Effet de réel', escrito em 1968 por Roland Barthes é

possível  entender  o  enquadramento  da  questão.  O  autor reflecte  aí  sobre  o  realismo  literário,

especificamente sobre determinadas descrições do real concreto, detalhes aparentemente supérfluos

que eram introduzidos no texto embora fossem inúteis para a estrutura narrativa. O autor justifica a

presença destas descrições como uma espécie de imposição de real: “o «real» é suposto bastar-se a

si mesmo, (que) é bastante forte para desmentir qualquer ideia de «função», (que) a sua enunciação

não tem nenhuma necessidade de ser integrada numa estrutura e (que) o ter-estado-lá das coisas é

um princípio suficiente da palavra.” (Barthes, 1971, p.42). Ou seja, a presença do real cumpre a

função  de  aproximar  o  texto  da  realidade,  onde a  presença  das  coisas  são  simplesmente  isso,

presenças81. Barthes afirma que desta forma se produz um “efeito de real” que se afasta da “estética

secular da «representação»” (1971, p.44)  por se tratar de uma nova forma de verosimilhança – o

real vale simplesmente pelo efeito que causa. 

Este  “efeito de real” é conseguido pela utilização de elementos que não têm qualquer propósito

narrativo mas que se impõem pela vontade de aproximar a obra da realidade.  Ora,  a realidade

compõe-se  ela  mesma  de  momentos  e  elementos  que  não  conduzem  necessariamente  a  lado

nenhum,  que  podem  nem  ser  memoráveis,  pela  insignificância  que  têm,  mas  que  existem,

simplesmente isso, existem. 

Se na literatura o “efeito de real” pode ser identificado pela descrição de determinados objectos ou

momentos  –  “o  «real  concreto»  (gestos  miúdos,  atitudes  transitórias,  objectos  insignificantes,

palavras  redundantes).”  (Barthes,  1971,  p.41) – nas  artes  plásticas,  por  exemplo  na  pintura,  o

trompe l'oeil é um dos correspondentes mais antigos desse efeito: não estando ligado propriamente

à narrativa da pintura, parece impor-se simplesmente pelo “efeito de real” que tem, seja na ilusão de

formas, como de espaços ou materiais. Se numa perspectiva estrutural da narrativa e de um ponto de

vista analítico estes momentos e elementos podem ser apelidados de “inúteis” ou “supérfluos”, do

ponto de vista programático, a sua integração diz respeito a outra questão, que é a aproximação da

obra  à  banalidade  própria  do  quotidiano.  Na verdade,  o  artista  ou  autor  pretende substituir  ou

alternar a 'singularidade' com a 'banalidade' ou, se quisermos, com o 'comum'. 

81 Roland Barthes afirma que:

(…) no mesmo instante em que esses detalhes são supostos denotarem directamente o real, eles não fazem mais
que os significarem, sem dizê-lo: o barómetro de Flaubert, a pequena porta de Michelet, não dizem nada mais
que isto: somos o real; é a categoria do «real» (e não os seus conteúdos contingentes) que é então significada;
ou melhor, a própria carência do significado em proveito do único referene torna-se o próprio significante do
realismo: produz-se um efeito de real, fundamento desse inverosímil incofessado que forma a estética de todas
as obras correntes da modernidade. (Barthes, 1971, pág. 43).
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No contexto das artes visuais da segunda metade do século XX, o recurso ao “efeito do real” passou

de detalhe a lugar central, não apenas nas artes performativas mas também noutras artes. Artistas

como Andy Warhol centraram-se precisamente no destaque de objectos e ambientes comuns sem

qualquer integração em contexto ou narrativa a não ser a sua simples imposição de existência. Basta

pensar  nos  filmes  realizados  pelo  artista  para  notar  esta  presença  do  real  pelo  real.  'Empire',

realizado por Warhol em 1964, consiste na filmagem ininterrupta e praticamente estática do Empire

State Building durante um período de cerca de oito horas, desde o final da tarde ao raiar do sol. São

sensivelmente 486 minutos de filme sem qualquer narrativa ou propósito a não ser o da captação do

real, sem manipulações. Outro exemplo, 'The Chelsea Girls', realizado por Andy  Warhol e Paul

Morrisey  em  1966,  centra-se  na  captação  directa  de  momentos  da  vida  quotidiana  de  várias

mulheres que viviam no Hotel Chelsea. Embora neste caso o filme tenha tido uma intervenção mais

original na manipulação da imagem e do som, a inclusão do real acontece no próprio conteúdo

estando a imagem captada indexada directamente à realidade objectiva. Os intervenientes não estão

a actuar, estão simplesmente a viver. Em ambos os casos, temos o “efeito de real” que  Barthes

identificou na literatura realista levado à sua plenitude por não se tratarem de detalhes. É o real pelo

real, sem artifícios ou representações. Por isso mesmo estes acabam por ser rotineiros, entediantes e

enfadonhos, tal como o dia-a-dia de cada um de nós pode ser.

É também este efeito de real que caracteriza a história das primeiras  performances  e  happenings

que se deram no contexto das artes visuais. Os eventos de George Brecht, assentes em acções do

quotidiano como verter água de um jarro, assim como de uma forma geral os eventos Fluxus não

respondem a qualquer necessidade narrativa. Pretendem simplesmente 'ser', o “ter estado lá” a que

Roland Barthes se referia e que ditava a simples expressão do real. Este é o sentido da expressão

“Arte  = Vida”  tão  utilizada  pelos  artistas.  A criação  artística  a  partir  de processos  gerados  da

experiência  não acarreta  a  ambição  de mudar  a  vida,  mas  de consciencializar  o  sujeito  da sua

importância, recorrendo não aos momentos extraordinários, raros, mas aos momentos quotidianos,

os “pequenos nadas” que Sérgio Godinho destaca numa das suas canções.

Produz-se então aqui uma aparente diluição ou dissolução da arte na vida. Aparente porque se trata

de uma dissolução formal. É essencialmente na forma que essa dissolução ocorre. Por isso Hannah

Higgins considera que:

Despite its empirical character and reputation to the contrary, Fluxus is better served by an “art
for art's sake” attitude than by viewing it as a “cipher” standing for something else. With few
exceptions, Fluxus works have no specific communicative purpose, nor, unlike pop and conceptual
art, are they informed by a particular conceptual system. Indeed, it is when Fluxus experiences are
subjected to systematic interpretative methodologies that the greatest distortions in the project and
group  dynamic  immediately  appear.  Rather,  the  meaning  of  Fluxus  experiences  lies  in  their
simultaneous engagement with and withdrawal from everyday life, in their substitution of art and
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anti-art with life (as art). (Higgins, 2002, p.103).

Em 'The real experiment', escrito em 1983, Allan Kaprow começa afirmando que:

Western art actually has two avant-garde histories: one of artlike art and other of lifelike art.
They've lumped together as parts of a succession of movements fervently committed to innovation,
but they represent fundamentally contrasting philosophies of reality. (…)
Simplistically put,  artlike art  holds that  art  is  separate from life and everything else,  whereas
lifelike art holds that art is connected to life and everything else. In other words, there is art at the
service of art and art at the service of life. The maker of artlike art tends to be a specialist; the
make of lifelike art, a generalist. (Kelley, 2003, p.201).

Nesta genealogia criada pelo artista, considerava que a “avant-garde artlike art” era a vertente a

receber  maior  atenção de artistas  e público constituindo “the mainstream Western art  historical

tradition”.  (Kelley,  2003,  p.202).  Em  contraste,  a  “avant-gard  lifelike  art  (…)  concerns  an

intermittent minority” (Kelly, 2002, p.203) e o principal diálogo por ela estabelecido “is not with art

but with everything else, one event suggesting another.” (Kelley, 2003, p.203). Por isso  Kaprow

considerava que “if you don't know much about life, wou'll miss much of the meaning of the lifelike

art  that's  born of it.” (Kelley,  2003, p.203).Allan  Kaprow incluía na “lifelike art” uma série de

propostas  criadas  no  decorrer  do  século  XX:  “Futurists,  Dadas,  Gutai,  Happeners,  Fluxartists,

Earthworkers, Body artists, Provos, postal artists, noise musicians, performance poets, shamanistic

artists,  Conceptualists.”  (Kelley,  2003,  p.203)  e  apontava  neste  ensaio  as  suas  características

fundamentais, entre as quais se encontrava a actuação contextual no “mundo real”, o privilegiar da

actuação performativa ou o recurso a processos e acções reais (Kelley, 2003, pp.205-206). Por isso,

a “lifelike art did not merely label life as art. Is was continuous with that life, inflecting, probing,

testing, and even suffering it, but always attentively.” (Kelley, 2003, p.206). Kaprow introduzia a

partir daí uma série de considerações que reflectiam sobre os métodos, os processos, as intenções e

os  objectivos  desta  vertente  artística.  Nelas, o  artista reconhecia  as  fragilidades  do  projecto

performativo  ou como o próprio  lhe chama,  “the experiment”.  Admitindo que “the purpose of

lifelike  art  was  therapeutic:  to  reintegrate  the  piecemeal  reality  we  take  for  granted.  Not  just

intellectually,  but directly,  as experience – in this moment, in this house, at this kitchen sink...”

(Kelly,  2003, p.206),  o artista  reconhecia  que as metodologias  assentes  na utilização objectual,

contextual e conceptual da realidade apenas se concentravam “on enlarging the range of usable

genres.”  (Kelley,  2003,p.207).  Não apenas  reconhecia  isso  como,  à  distância  de  duas  décadas,

considerava  que  “We were  so  green  then.  We couldn't  bypass  the  framing  devices,  perceptual

clichés, and values of traditional modern art.” (Kelley, 2003, p.207).

Como é aqui notório,  a reflexão de Allan  Kaprow aproxima-se em certa medida da de Hannah

Higgins. Reagindo ao distanciamento da arte à realidade tangível estes artistas acabaram por tratar a
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questão a partir de uma abordagem essencialmente formal. A osmose entre arte e vida aconteceu

mas “if the genre was strikingly fresh, the frame, the public, and the purpose of our choices were

still typical of artlike art.” (Kelley, 2003, p.208). Allan Kaprow estava atento ao desenvolvimento

do panorama artístico. Essa foi a razão que o levou a perceber que “It wasn't enough to discover that

an elevator ride or a sandwich could be art;” e que “we had to ask where that art belonged, whom it

was for, and why.” (Kelley,  2003, p.208). O artista referia-se ao mais recente desenvolvimento

artístico – a arte colaborativa – que embora na peugada do happening e performance teria feito a

viragem “to a radically different worldveiw in which reality was a “seamless fabric.”” (Kelley,

2003, p.208). Sobre esta viragem se reflectirá na segunda parte da presente tese.

2.2. – A experiência do Espaço e Lugar da realidade tangível

Por definição, qualquer prática artística que trabalhe de forma contextual articula a realização da

obra de arte com o espaço na sua dimensão física mas também social e institucional. Assim, quando

na segunda metade do século XX se desenvolveram inúmeras propostas contextuais, a problemática

do  espaço  revelou-se  essencial.  Desde  propostas  objectuais  até  propostas  não-objectuais,

performativas, processuais ou conceptuais, as décadas de sessenta e setenta foram verdadeiramente

paradigmáticas da criação de uma nova tipologia relacional em relação ao espaço que se define na

criação da obra de arte em estreita relação com a sua localização e posição espacial.

Embora seja claro que a emergência desta problemática tenha tomado forma sobretudo a partir das

propostas minimalistas realizadas no contexto institucional da arte, para o âmbito desta tese importa

reflectir sobre as propostas que se localizaram fora desse espaço, acabando com isso por abraçar

uma noção de espaço social que não deixa de estar interligado com o espaço físico. A saída da obra

de  arte  dos  museus,  galerias  e  espaços  dedicados  ao  acolhimento  de  propostas  artísticas  foi

essencial neste processo e surgiu tanto da procura por uma maior proximidade da arte à realidade

tangível como de uma contestação às premissas de autonomia do objecto artístico e do isolamento

institucional do mundo da arte.

Ainda assim, não deixa de ser essencial referir que no contexto das artes plásticas, a preocupação

tradicional com o espaço esteve sobretudo ligada à escultura, pela dimensão pública e contextual

que esta sempre comportou até às primeiras vanguardas. Não é por isso de estranhar que a questão

da interacção da obra de arte com o espaço tenha ressurgido durante a segunda metade do século

XX precisamente no contexto da escultura, com o minimalismo.

Foi por via de escultores que o termo site-specific entrou no léxico artístico, embora depressa tenha
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adquirido significados alheios  à  escultura sendo por  propostas  diversas  dessa disciplina.  Termo

controverso desde o início, o significado de site-specific foi tomando várias formas, desde as mais

centradas no local físico até às que aí englobam as especificidades sociais e relacionais do local.

Independentemente  disso,  um facto  é  que  desde  o  início  a  utilização  deste  termo pressupôs  a

utilização do espaço como matéria de trabalho integrada na construção da obra. Essa utilização por

parte do artista tinha uma ambição bem definida: a de proporcionar ao sujeito uma experiência

artística integrada no meio.

Em 1967 Michael  Fried apontava essa questão central no texto 'Art and Objecthood'. Embora em

tom de crítica, aí referia que o minimalismo (ao qual chamava “literalist art”) se tinha aproximado

da condição teatral  ao  tornar  a  experiência  da  obra de  arte  subjectiva,  tanto  na  sua  apreensão

temporal como espacial. Para Fried, essa aproximação estava no ênfase que o minimalismo dava ao

carácter transitório e efémero do acto de ver:

(…) the literalist espousal of objecthood amounts to nothing other than a plea for a new genre of
theatre; and theatre is now the negation of art. Literalist sensibility is theatrical because, to begin
with,  it  is  concerned with the actual  circumstances in which the beholder encounters literalist
work. (Fried, 1967, p.838).

Embora a posição de Fried possa hoje ser considerada 'purista' ou 'moralista', não deixa de revelar

perspicácia  na  medida  em  que,  de  facto,  ao  utilizar  a  especificidade  do  sítio  como  condição

essencial  da  constituição  da  obra  de  arte  o  minimalismo  estava  a  sair  do  terreno  estrito  da

construção  da  obra  de  arte  e  a  estabelecer  uma  relação  com  o  espectador.  Assim,  apesar  de

“minimalism's site-specificity can be said to begin in sculpture, yet reveal itself in performance, a

move  which  calls  into  question  its  formal  as  well  as  spatial  location.”  (Kaye,  2000,  p.3).  A

dimensão física do espaço importava enquanto matéria manipulável e naquilo que se relacionava

com a experiência física do corpo no espaço, ou seja, era trabalhada a partir de duas abordagens

importantes: a matéria e o corpo.

Não  obstante,  muitos  dos  projectos  site-specific não  se  circunscreveram à  escultura.  Rosalind

Krauss,  no  texto  'Sculpture  in  the  Expanded  field'  escrito  em 1978,  realçou  precisamente  essa

questão,  afirmando  que  nos  finais  dos  anos  sessenta  houve  uma  expansão  do  campo onde  as

propostas artísticas se moviam, dando-se a criação de novas categorias apenas compreensíveis fora

do âmbito da escultura. Neste sentido Krauss referia que “Sculpture is rather only one term on the

periphery of a field in which there are other, differently structured possibilities.”82 (1991, p.284). 

82 Para  a  autora,  renegando  a  lógica  monumental,  a  escultura  acabou  por  assumir  no  século  XX uma condição
negativa,  o da “absolute loss of place”,  na qual a produção escultural  “operates  in relation to this loss of site,
producing the monument as abstraction, the monument as pure marker or base, functionally placeless and largely
self-referential.”  (Krauss,  1991,  p.280).  Estas  características  conduziram a  que  a  escultura  apenas  pudesse  ser
identificada por aquilo que não era – “not-landscape”, “not-architecture”, tornando-se numa espécie de “ontological
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Quanto às novas práticas artísticas, elas operavam num “campo expandido” que problematizava

“the set of oppositions between which the modernist category of sculpture is suspended.” (Krauss,

1991, p.284). Entre essas novas possibilidades encontravam-se não apenas as que se identificavam

com a  escultura  –  não-paisagem e  não-arquitectura  –  como  as  que  se  moviam no  âmbito  da

paisagem  e  da  arquitectura,  o  que  criava  diálogos  variados  entre  terrenos  híbridos83.  Krauss

problematizava a questão tendo em mente as intervenções da land art e earthworks, as instalações e

ambientes. Todas revelavam a entrada numa era artística pós-medial na qual a escultura ocupava um

lugar, mas não de forma monopolista. Ainda assim, uma razão existia para que a escultura e todas as

novas categorias partilhassem o mesmo campo no texto de  Krauss: a ligação ao espaço no seu

sentido  físico  e  literal.  Este  sentido,  presente  em  várias  propostas  desde  os  finais  dos  anos

cinquenta, foi precisamente aquele que originalmente definiu o conceito de  site-specificity, como

Miwon Kwon referiu84:

Whether inside the white cube or out in the Nevada desert, whether architectural or landscape-
oriented, site-specific art initially took the site as an actual location, a tangible reality, its identity
composed of a unique combination of physical elements (…) (Kwon, 2002, p.11).

O  Espaço  enquanto  conceito  foi  nesta  altura  objecto  de  reflexão  da  prática  artística  mas  em

simultâneo de outras áreas do conhecimento como a filosofia ou a sociologia. Os novos estudos que

se escreveram a partir dos anos sessenta podem ser considerados legitimamente a actualização ou

adequação do conceito a um novo entendimento social. Michel Foucault, em 1967, na conferência

'Des espaces autres' apresentada no Cercle d'études architecturales, afirmava que “L'époque actuelle

serait peut-être plutôt l'époque de l'espace. Nous sommes à l'époque du simultané, nous sommes à

l'époque de la juxtaposition, à l'époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé.” (2001,

p.1571).  Reflectindo sobre a  relação do Tempo e do Espaço na sociedade ocidental,  na qual  o

primeiro  tinha  prevalecido  exponencialmente  sobre  o  segundo  ao  longo  dos  séculos,  Foucault

considerava que teríamos chegado por fim a um momento onde “le  monde s'éprouve, je crois,

moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie

des points et qui entrecroise son écheveau.” (2001, p.1571). 

O entendimento que Michel Foucault explicitou nesta conferência sobre o Espaço foi  transversal a

vários autores. A ele subjaz de forma inequívoca a convicção de que a nossa experiência do mundo

depende em grande medida da nossa vivência espacial.  De tal forma que “Nous sommes à une

absence”. (Krauss, 1991, p.282). 
83 Rosalind Krauss cria um diagrama onde relaciona as várias categorias e possibilidades, utilizando os termos 'site-

construction'  (para  as  obras  que  relacionam  paisagem  e  arquitectura),  'marked  sites'  (para  as  que  relacionam
paisagem e não-paisagem), 'axiomatic structures' (para as que relacionam arquitectura e não-arquitectura). (Krauss,
1991, p.284).

84 O termo foi articulado até aos anos oitenta, essencialmente ao nível das condições físicas e a partir daí ao nível das
condições políticas e económicas de determinado lugar. (Kwon, 2002).
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époque où l'espace se donne à nous sous la forme de relations d'emplacements.” (Foucault, 2001,

p.1573). Apresentando-se a nós enquanto espaço de localização, é ele que “nous [sommes] attirés

hors de nous-mêmes” e é nele que “se déroule précisément l'érosion de notre vie, de notre temps et

de notre histoire.” (2001, p.1574).

A conferência de  Foucault enfatizava um pensamento sobre o Espaço que se afastava da antiga

concepção que dominava o pensamento filosófico até então. Esta, identificada por Henri Lefebvre

como concepção matemática,  estava assente exclusivamente num significado geográfico.  (1991,

p.1).  A nova concepção, que rejeitava a ideia de Espaço como mero receptáculo,  uniu diversos

autores  entre  os  quais  Michel  Foucault,  Henri  Lefebvre  e  Michel  de  Certeau  e  foi  largamente

difundida no contexto filosófico e sociológico na década de sessenta e setenta do século XX.

Ao  afirmar  que  “Nous  ne  vivons  pas  à  l'intérieur  d'un  vide  qui  se  colorerait  de  différents

chatoiements, nous vivons à l'intérieur d'un ensemble de relations qui définissent des emplacements

irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables.” (2001, p.1574) Foucault estava a

entender  o  Espaço  a  partir  das  dimensões  que  lhe  conferem  heterogeneidade.   Um  espaço

geográfico  sim,  mas  cuja  significância  dependia  da  vivência  que  fazíamos  dele.  Um  espaço

mutável, activo e relacional, enfim social.

Esta noção foi partilhada de forma expressiva pela maioria das propostas artísticas site-specific que

se desenvolveram fora dos limites museológicos e galerísticos. Partindo de uma relação física e

directa  com o espaço, estas propostas procuraram experienciá-lo como entidade subjectiva cuja

percepção dependia essencialmente da relação que cada indivíduo estabelecia com ele. 

Maurice Merleau-Ponty, em 'Phénoménologie de la perception' escrito em 1945, dedicou todo um

capítulo ao Espaço. Aí, o autor afirmava que enquanto “forme de la perception (…) L'espace n'est

pas le milieu (réel ou logique) dans lequel se disposent les choses, mais le moyen par lequel la

position  des  choses  devient  posible.”  (Merleau-Ponty,  1994,  p.281).  Para  além  do  “espaço

geométrico”,  Merleau-Ponty reflectia acerca do “espaço antropológico”, do “espaço existencial” e

do “espaço vivido”, distinguindo-os entre si. Estas diferentes tipologias espaciais reflectiam a sua

própria teoria fenomenológica, assente numa relação recíproca entre o ser humano e o mundo, pelo

que traduziam mais uma experiência espacial do mundo do que uma concepção espacial por si

mesma.

Nos finais dos anos sessenta, a intervenção  directa no território ou na paisagem natural e urbana

estimulou o surgimento de comportamentos distintos no contexto artístico no que se refere à relação

entre o homem e o meio. Fosse enquanto integração na paisagem, evidenciação perante a mesma ou

inclusive apropriação agressiva,  as  novas  noções  de Espaço foram essenciais  para as propostas

associadas  à  land art e  earthworks,  localizáveis  simultâneamente no contexto europeu e norte-
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americano. A partir da dimensão física do espaço trabalharam o território e a paisagem enquanto

matéria manipulável e enquanto espaço de localização individual. Como escreveu Anne Coquelin:

“A paisagem já não é objecto de contemplação,  de pura fusão,  inclusive de êxtase.  Não, ela é

objecto de discussões, de estratégias, de acção.” (Cauquelin, 2001, p.67). 

'Annual Rings'  (Figura 50) realizada por  Dennis Oppenheim em 1968 demonstra claramente esta

condição. A intervenção consistiu em desenhar com uma pá de neve vários anéis divididos ao meio

pela própria fronteira física entre o Canadá e os EUA, constituído por um pequeno riacho. Esta

intervenção teve, por um lado, uma ligação ao sitio que no fundo a determinou e por outro, um

condicionamento  em  relação  à  sua  existência,  uma  vez  que  o  seu  tempo  de  duração  estava

dependente do tempo que as condições naturais demoraram a desfazer os anéis, restando apenas os

registos fotográficos da acção. Pode-se dizer que Annual Rings procurava justapor noções de espaço

geográfico a noções temporais, criadas artificialmente como forma de organização social.  A sua

intervenção no espaço, através da efemeridade,  alertava precisamente para a relatividade dessas

noções e sobretudo para a fragilidade das construções adjacentes ao espaço social e político quando

contrapostas com a acção da natureza que rapidamente se sobrepõe fazendo prevalecer o espaço

natural.

Robert  Smithson, um dos primeiros artistas norte-americanos a trabalhar com a paisagem natural

realizou  uma  série  de  instalações  em  1967-1968  onde  reflectia  na  questão  do  Sítio  (Site)

contrapondo-o com o seu contrário,  o Não-Sítio (Non-Site).  Visitando  in situ  determinado local

exterior,  experienciando-o e referenciando-o enquanto 'site'  Smithson criava posteriormente uma

escultura/instalação85 no espaço da galeria,  o  'non-site',  com materiais  dali  extraídos  e  com ele

relacionados (Figura 51). Procurava desta forma criar um diálogo entre o espaço vivido pelo artista

– o 'site'  – e o espaço por ele conceptualizado – o 'non site'.  A primeira dessas instalações foi

construída tendo por base um aeródromo hexagonal pouco utilizado em Nova Jérsia, situado em

Pine Barrens, no interior de uma densa floresta . A partir da forma do aeródromo ele recortou um

mapa topográfico em forma de hexágono e dividiu-o em várias parcelas iguais. Depois visitou o

local e retirou areia de cada uma das parcelas. Para a instalação na galeria criou uma estrutura com

a mesma forma hexagonal e com o mesmo número de parcelas, convertendo-as em receptáculos

onde depositou a areia que havia recolhido. A respeito deste trabalho, Smithson escreveu o texto 'A

Provisional Theory of Non-Sites' onde afirmou:

The Non-Site (an indoor earthwork) is a three dimensional logical picture that is abstract,  yet it
represents an actual site in N.J. (The Pine Barrens Plains). It is by this dimensional metaphor that
one site can represent another site which does not resemble it - this The Non-Site. To understand

85 À qual denominava de “indoor earthwork”.

155



this  language of  sites is  to appreciate the metaphor between the syntactical  construct  and the
complex of ideas, letting the former function as a three dimensional picture which doesn't look like
a picture. (...) Between the actual site in the Pine Barrens and The Non-Site itself exists a space of
metaphoric significance. It  could be that  "travel" in this space is a vast metaphor.  Everything
between the two sites could become physical metaphorical material devoid of natural meanings
and realistic assumptions. Let us say that one goes on a fictitious trip if one decides to go to the
site of the Non-Site. The "trip" becomes invented, devised, artificial; therefore, one might call it a
non-trip to a site from a Non-site. Once one arrives at the "airfield", one discovers that it is man-
made in the shape of a hexagon, and that I mapped this site in terms of esthetic boundaries rather
than political or economic boundaries. (Smithson, 1968, s.p.).

O 'non-site' era então constituído pelo mapa topográfico que assinalava os locais precisos onde a

areia havia sido retirada e pela estrutura com a areia. Smithson recriou ainda a percepção material

do site com o auxílio de vários apontamentos. Enquanto que, o artista tinha partido do sítio para a

construção do não-sítio,  o  espectador  fazia  o caminho inverso,  uma vez  que eram organizadas

visitas ao sítio. Por outro lado, o não-sítio podia ser entendido como sítio deslocalizado, usurpado

ao seu espaço, adquirindo por isso a qualidade de uma ausência.  

A maioria das propostas que surgiram na paisagem natural na década de setenta procuravam  em

certa medida restaurar uma espiritualidade perdida na relação do ser humano com o território. Havia

portanto uma associação à ritualização, ao regresso às origens e ao encontro do sujeito com o meio

muitas vezes romantizada e inspirada em experiências como as que Henry David Thoreau relatou

em 'Walden, or life in the woods' em 1854 ou no ensaio 'Walking', publicado em 1862. Essa vontade

de  localização  a  partir  da  exploração  directa  na  paisagem  era  individual,  o  sujeito  desejava

redimensionar-se nela. As longas caminhadas de Richard Long são disso um exemplo. A relação do

artista com a natureza pressupõe senti-la através das relações espaciais que vão sendo criadas. Por

isso  Long  considera  que  as  suas  intervenções  na  paisagem  resultantes  das  caminhadas  que

empreende são “Art about mobility, lightness and freedom. Simple creative acts of walking and

marking about place, locality, time, distance and measurement. Works using raw materials and my

human scale in the reality of landscapes.” (Long, s.d.). 

As  palavras  do  artista  denunciam  que  a  intervenção  na  paisagem  surge  como  procura  de

contextualização do seu ser. Por isso, apesar de se realizarem no espaço público, estas intervenções

traduziram-se em actos privados. E embora muitas das intervenções norte-americanas na paisagem

tenham tido uma permanência muito distinta das intervenções inglesas de land art, o seu carácter

privado  foi  em muitas  situações  semelhante.  Mesmo as  intervenções  que  ainda  existem e  que

podem ser visitadas como a 'Spiral Jetty' de Robert  Smithson, feita em 1970, ou 'The Lightning

Field' de Walter de Maria, não tiveram como preocupação central proporcionar ao outro um tipo de

experiência envolvente com a obra. Tal como as intervenções de Richard Long ou Hamish Fulton, a

obra nasce aqui da relação privada do artista com o meio e portanto, ao nível da sociabilidade, não
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estimulam ou facilitam o acesso às mesmas. No fundo, como Paul Ardenne referiu:

La  especificidad  de  sus  desplazamientos  reposa  sobre  el  contacto  directo,  la  manipulación
concreta de las sustancias y la escritura plástica  in situ. Apropiarse de la naturaleza, dejar la
esfera de ilusión del arte translativo: este gesto, sin lugar a dudas, adquiere un sentido evidente.
Parte interesada de la naturaleza, el artista vuelve a la naturaleza, la trata por contacto directo, se
funde en ella y la trabaja cuerpo a cuerpo. (Ardenne, 2006, p.86).

Não obstante,  a  ponte entre  obra de arte  e  contexto espacial  estabeleceu-se também no espaço

urbano.  E  aqui  o  espaço  também  foi  abordado  enquanto  matéria  e  enquanto  estratégia  de

localização individual.  Mas dada a natureza do espaço urbano, à dimensão física do espaço foi

acrescentada uma dimensão social. É nas intervenções que ocorrem neste espaço idealizado e criado

pelo ser humano que as abordagens ao espaço acabaram por se transmutar em abordagens ao lugar.

Por isso, tal como Marta Traquino referiu, “à luz do conceito site-specific, e independentemente das

diferentes estratégias e meios utilizados pelos artistas,  estabelecem-se dois eixos diferentes:  um

orientado por abordagens ao Espaço e outro orientado por abordagens ao Lugar.” (2010, p.33).

Espaço e Lugar, não sendo noções coincidentes nem traduzindo investigações similares acabam por

estar relacionados, particularmente porque foi a partir dos estudos sobre o Espaço que surgiram os

estudos  sobre  o  Lugar.  Michel  de  Certeau  escreveu  em 1980  'L'invention  du  quotidien'86 cujo

primeiro volume, intitulado 'Arts de faire', foi dedicado ao estudo da apropriação cultural operada

por cada indivíduo por forma a torná-la sua. Sobre o espaço urbano, o autor denotava que a cidade

enquanto conceito era “a place of transformations and appropriations, the object of various kinds of

interference but also a subject that is constantly enriched by new attributes, it is simultaneously the

machinery and the hero of modernity.” (De Certeau, 1988, p.95). 

Neste ensaio, Michel  de Certeau considerava ser necessário fazer uma distinção entre o 'espace'

(espaço) e o 'lieu'87 (local), na medida em que cada um deles tinham sentidos diferentes:

A place (lieu) is the order (of whatever kind) in accord with which elements are distributed in
relationships of coexistence. It thus excludes the possibility of two things being in the same location
(place). (…) A place is thus an instantaneous configuration of positions. It implies an indication of
stability.
A space exists when one takes into consideration vectors of direction, velocities, and time variables.
Thus space is  composed of intersections of mobile elements.  (…) In short,  space is  a practiced
place.  Thus the street  geometrically defined by urban planning is  transformed into a space by
walkers. (De Certeau, 1988, p.117).

O autor evoca neste estudo  Merleau-Ponty e a sua distinção de diferentes noções de espaço para

86 Este estudo teve a sua tradução para inglês em 1984, intitulada 'The practice of everyday life', tradução essa que aqui
se utiliza.

87 Embora na tradução inglesa 'lieu' seja traduzido para 'place' considera-se que o sentido original dado pelo autor é o
que em língua inglesa encerra a palavra 'location', pelo que aqui se traduz para 'local'.
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considerar que a sua noção de 'local' é análoga à noção de 'espaço geométrico' definida pelo filósofo

(De Certeau, 1988, p.117). Nas duas noções a experiência ocupa um foco central, ou seja, “there are

as many spaces as there are distinct spatial experiences.” (Merleau-Ponty cit. por De Certeau, 1988,

p.118). Assim, para De Certeau, nas práticas diárias que se articulam com essa experiência espacial,

o sentido atribuído a 'local' pode ser “reducible to the being-there of something dead, the law of a

“place”” enquanto que o sentido do 'espaço' assume “a determination through  operations  which,

when they are  attributed  to  a  stone,  tree,  or  human  being,  specify “spaces”  by the  actions  of

historical subjects (...)” (1988, p.118). 

Vários artistas trabalharam nos anos sessenta e setenta a partir da ideia de espaço enquanto local

experienciado, dinâmico e vivencial. Mas tendo em conta essa passagem do espaço físico ao espaço

vivido, a Internacional Situacionista88 – proposta desenvolvida essencialmente no território europeu

entre 1957 e 1972 – foi fundamental, embora seja  referenciada raras vezes no âmbito dos estudos

sobre este assunto. 

A  Internacional  Situacionista  foi  fundada  em 1957  durante  um congresso  realizado  em Cosio

d'Arroscia, em Itália e foi o resultado da fusão de alguns grupos culturais e políticos anteriores,

sendo os mais importantes o Movimento Internacional para uma Bauhaus Imaginista, criado em

1953 por Asger  Jorn e a Internacional Letrista,  em funcionamento desde 1952 em Paris  com a

participação  activa  de  artistas,  poetas  e  cineastas.  As  suas  origens  denunciam uma genealogia

interessante, uma vez que cruzam correntes expressionistas89 com correntes de pendor conceptual90,

como aliás boa parte das propostas processuais dessa altura.

Colectivo que esbateu as fronteiras entre a arte e a vida e entre criação e política, a  Internacional

Situacionista   esteve  essencialmente  interessada  em desenvolver  estratégias  que  permitissem a

construção  de  momentos  de  vida,  de  situações.  Aliás,  no  primeiro  número  do  'Internationale

Situationniste', publicado em Junho de 1958, são fornecidas várias definições de conceitos ligados

ao movimento sendo que à designação 'situacionista' corresponde “Having to do with the theory or

practical activity of constructing situations. A member of the Situationist International.” (Andreotti,

L.  e Costa, X. ,  1996, p.68). A vontade de actuar no sentido de construir  situações tinha como

88 Utiliza-se aqui o termo Situacionismo em conflito com o próprio entendimento do colectivo situacionista que no
nr.1 do jornal oficial 'Internationale situacioniste' declarava que “The notion of situacionism is obviously devised by
antisituationists.”  (Andreotti,  L.  e  Costa,  X.  ,  1996,  p.69).  Simon  Sadler  refere  que  esta  precisão  designativa
demonstra como os membros da Internacional Situacionista procuravam desta forma fugir ao constragimento dos
'ismos': “The situacionists' caution about a “situacionism” was a clever way of remimding themselves of the dangers
of becoming “academic” in their procedures, a fate that had befallen their avangarde predecessors, the surrealists
(...)” (1999, p.3) Ainda assim, torna-se claro que a este nível, a IS teve algumas similitudes com o comportamento de
vanguarda dos 'ismos', tanto em relação ao pensamento utópico com em relação às metodologias, procedimentos e
dinâmica do grupo. 

89  O Movimento Internacional para uma Bauhaus Imaginista, em funcionamento desde 1954 surgiu do movimento
CoBrA, formado anos antes, cujo pensamento e estética está claramente associado ao expressionismo.

90 Como o Grupo Letrista foi.
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objectivo resgatar a vida quotidiana do 'espectáculo' em que estava mergulhada. Talvez por isso,

embora os situacionistas tivessem tido uma intervenção política sobretudo a partir de 1968, nunca

se proclamaram como movimento político. 

Em Julho de 1957, no encontro fundador da  Internacional Situacionista, Guy  Debord apresentou

uma  conferência  intitulada 'Rapport  sur  la  construction  des  situations  et  sur  les  conditions  de

l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale'91.  Aí relacionou de uma

forma  sistemática  as  noções  de  cultura  e  acção  política  a  partir  das  primeiras  e  segundas

vanguardas, focando-se na noção de crise da cultura moderna.  Debord considerou estar a emergir

uma  nova  fase,  iniciada  em  1956  e  onde  por  oposição  à  fase  anterior  “a  new  revolutionary

conception of culture is imperceptibly being formed.” (1957, p.39). 

O  momento  central  deste  texto  começa  a  partir  daí,  quando  Debord  propõe  uma  série  de

considerações  acerca  da  actuação  cultural  em relação  com com o próprio  desenvolvimento  da

Internacional Situacionista. Nesse contexto, considera que “A revolutionary action within culture

cannot have as its aim to be the expression or analysis of life, but its expansion.” (1957, p.42). Para

o conseguir, considera necessário fazer uso constante “of all the means of transforming everyday

life” (1957, p.42) pelo que assume como propósito central dos situacionistas:

the construction of situations, that is, the concrete construction of temporary settings of life ans
their transformation into a higher, passionate nature. We must develop an intervention directed by
the complicated factors of two components in perpetual interaction: the material setting of life and
the behaviors that it incites and that overturn it. (1957, p.44). 

Para  Debord,  a  urgência  da  construção  de  situações  estava  particularmente  afecta  ao

reconhecimento de que “a battle over leisure is taking place before our eyes whose importance in

the class struggle has not been sufficiently analyzed.” (1957, p.46). A construção de situações era

encarada como uma estratégia política de acção pelo que a sua utilização tinha uma motivação

ideológica assente no pensamento marxista. Contudo, no discurso de  Debord, não deixava de ser

também categórica a presença de Jean-Paul Sartre, que se havia tornado um dos mais proeminentes

filósofos em França depois da Segunda Guerra Mundial. Sartre considerava o ser em 'situação',

avaliando o nosso grau de dependência em relação a ela,  uma questão presente sem dúvida na

construção da 'situação' situacionista92.

Existe uma certa verosimilhança entre alguns aspectos da actuação da Internacional Situacionista e

de outros grupos ou movimentos que se formaram na mesma altura e sobre os quais já se reflectiu

91 Será  utilizada a tradução  inglesa  do texto,  cujo título é:  'Report  on the Construction of  Situations and  on the
International Situationist Tendencies Conditions of Organization and Action'.

92 Acerca da relação entre a filosofia de Sartre e a IS: Wollen, P. (1989) 'Bitter Victory: The Art and Politics of the
Situationist International'. In Sussman, E. (1989) On the passage of a few people through a rather brief moment in
Time: The Situationist International 1957-1972. Boston: MIT Press. ISBN: 0262231468.
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nesta  tese,  por  exemplo  os  associados  ao  happening.  Não  obstante,  é  possível  encontrar

semelhanças  em  relação  ao  discurso  teórico  de  ambos.  Tanto  o  happening  como  a  situation

assumiam  a  experiência  do  vivido  como  um  aspecto  fundamental  da  actividade  artística.  Por

exemplo, a actividade do Fluxus pode ser comparada à da Internacional Situacionista no sentido em

que ambas conseguiram uma certa osmose entre arte e vida. Ainda assim, ao contrário do Fluxus, a

Internacional Situacionista assumiu que o meio e o ambiente que absorvia o sujeito merecia uma

atenção fundamental. Guy Debord considerava a este respeito que:

We  must  try  to  construct  situations,  i.e.,  collective  environments,  ensembles  of  impressions
determining the quality of a moment. If we take the simple example of a gathering of a group of
individuals for a given time, and taking into account acquaintances and material means at our
disposal, we must study which arragement of the site, which selection of participants, and which
incitement of events suit de desired environment. (1957, p.47).

 

Se  processualmente  se  pode  comparar  o  'evento'  fluxus  e  a  'situação'  situacionista93,  o  que

inevitavelmente os separa é o uso do tempo e do espaço. Enquanto que o primeiro, informado pela

música  e  pelo  teatro,  utilizava  exponencialmente  a  componente  temporal  na  sua  prática

experiencial,  o  segundo,  mais  ligado  à  arquitectura,  urbanismo  e  materialismo,  assumia  a

componente espacial  como central.  Para além disso,  o  Fluxus tendeu a dirigir-se à  experiência

individual,  focando-se  no  sujeito,   enquanto  que  a  Internacional  Situacionista  se  dirigiu  à

experiência  colectiva,  focando-se  no  sujeito  colectivo,  emerso  no  ambiente  social.  Por  isso  da

Internacional  Situacionista  saiu  o  desenvolvimento  de  uma  série  de  propostas,  metodologias  e

técnicas centradas em considerações como as de 'urbanisme unitaire', 'psycogeographie' 'dérive', etc.

Entre o happening, o evento e a situação encontram-se pontos em comum, mas o que os separa é

mais importante. Os situacionistas fizeram questão de distingui-los afirmando que:

The happening is an isolated attempt to construct a situation on the basis of poverty  (material
poverty,  poverty of human contact,  poverty inherited from the artistic spectacle,  poverty of the
specific philosophy driven to “ideologize” the reality of these moments). The situations that the SI
has defined, on the other hand, can only be constructed on the basis of material and spiritual
richness. Which is another way of saying that an outline for the construction of situations must be
the game,  the  serious game,  of  the  revolutionary avant-garde,  and cannot  exist  for those who
resign themselves on certain points to political passivity, metaphysical despair, or even the pure
and experienced absence of artistic creativity. (Internacional Situacionista, 1963, p.147).

Para além disso, do ponto de vista ideológico, a atitude institucional que os artistas associados ao

happening tiveram foi distinta da que os artistas da Internacional Situacionista tiveram. Gene Ray,

93 Por exemplo, em ambos os casos o planeamento da acção é sumário, é dirigido a qualquer pessoa, prescindindo-se
da utilização de conhecimentos técnicos específicos, é baseado no quotidiano comum e entende o papel do outro
para além do 'espectador'. A este respeito Guy Debord assinala que: “The situation is thus made to be lived by its
constructors. The role of the “public”, if not passive at least a walk-on, must ever diminish, while the share of those
who cannot be called actors but, in a new meaning of the term, “livers”, will increase.” (1957, p.47)

160



crítico  e  teórico  de  arte  alemão,  sustenta  a  este  nível  que  o  happening,  enquanto  evento

experimental,  nunca colocou o seu status de autonomia em questão. Ainda que experimentando

interacções e troca de papel entre o artista e a audiência, sempre se manteve em “more or less

controlled  conditions,  and  ultimately  for  institutional  reception.”  (Ray,  2007).  Em  contraste,

considera o mesmo autor, “a situation – a constructed moment of de-alienated life that activates the

social question – does not depend on the dominant conception of art or its institutions to generate its

meaning and effects.” (Ray, 2007).

O léxico situacionista foi vasto e os seus membros preocuparam-se não apenas em o utilizar como

em criar definições precisas para cada um dos conceitos e teorias94. Para além disso, vários dos

termos  criados  correspondiam  a  técnicas  com  uma  concretização  prática,  tal  como  já  tinha

acontecido  com o surrealismo.  Nessa medida,  se  a  frottage,  a grattage,  a  decalcomania,  entre

outras,  foram técnicas  caracterizadoras da adaptação do automatismo psíquico ao fazer  artístico

enquadrado no Surrealismo, a  dérive,  o  détournement  ou o  urbanisme unitaire  foram técnicas e

métodos  que  caracterizaram a prática  situacionista  na sua  concretização  conceptual,  em alguns

aspectos também ela ligada ao automatismo psíquico.

Do ponto de vista da produção artística e da própria actuação da  Internacional Situacionista são

apontadas  duas  fases  essenciais.  A  primeira,  ocorrida  até  1962,  correspondeu  a  uma  maior

actividade na área das artes plásticas. Depois de vários artistas terem saído do movimento, como

Asger Jorn, Giuseppe Pinot Gallizio ou Constant, iniciou-se uma nova fase cujo foco central esteve

na realização cinematográfica e na produção literária, a par com a própria acção política directa95. A

respeito destas fases Paolo Virno chegou a afirmar que: 

The Situacionists  were very  important  when they  became a  political  movement,  but  from that
moment on they were no longer avant-garde art: it's about two modes of existence. They clearly
illustrate this double take. Before 1960 they were an artistic movement rooted in Dadaism and
Surrealism, afterwards they participated in social resistance, making the same mistakes or gaining
the same merits as other political activists. (Virno, cit. por De Bruyne, P. e Gielen, P, 2011, p.19).

Embora  não  se  partilhe  aqui  da  opinião  de  que  a  Internacional  Situacionista  se  ausentou  da

94 No número 1 da 'Internationale Situacioniste', publicado em Junho de 1958, surgiram as definições mais importantes
utilizadas pela IS. A este respeito consultar Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, pp.68-71.

95 Embora esta divisão seja referida na grande maioria dos estudos sobre a Internacional Situacionista, ela pode ser em
simultâneo contestada, particularmente no que se refere à suposta ausência de produção e reflexão artística a partir
de 1962 que por norma a acompanha. A este respeito ver, entre outros Knabb, K. (1981) Situationist International
Anthology,  Bureau  Of  Public  Secrets.  ISBN:  0939682044; Maayan,  M.  (1989)  'From  Aesthetic  to  Political
Vanguard: The Situationist International, 1957-1968' In Arts Magazine 65, pp. 49-53; Andreotti, L. e Costa, X. (Ed.)
(1996)  Situacionistas, arte, política, urbanismo. Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona. ISBN: 84-
89698-19-8; Wollen, P. (1989) 'The Situationist International' In New Left Review 174, p. 72. A rebater esta posição
surgem os estudos, entre outros, de Thomas McDonough, nomeadamente McDonough, T. (Ed.) (2004) Guy Debord
and the Situacionist International. Massachussets: MIT Press. ISBN: 0-262-13404-7.
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produção  artística  a  partir  de  meados  da  década  de  sessenta  –  como  a  própria  produção

cinematográfica de Debord demonstra – é inevitável observar uma alteração dos meios utilizados,

facto ligado às actividades  da  Internacional  Situacionista  mas afecto em simultâneo à adesão a

sectores 'alternativos' da produção artística do momento.

Assim,  em relação aos primeiros anos de actividade da  Internacional  Situacionista  sobressaiu o

trabalho  de  artistas  como  Asger  Jorn  e  Pinot  Gallizio,  ambos  pintores  afectos  ao  movimento

CoBrA,  ao  Laboratório  Experimental  Alba  e  às  tendências  pictóricas  matéricas  e  gestuais  que

estavam a acontecer na Europa e EUA. Ainda assim, ambos os artistas procuraram introduzir no

terreno da estética o pensamento situacionista. Nesse sentido, as produções plásticas que fizeram

durante o período em que estiveram afectos à Internacional Situacionista caracterizaram-se por uma

reflexão sobre o papel da arte na sociedade contemporânea, sobre os mecanismos e estratégias do

mundo da arte e sobre formas de combate ao crescente domínio dos mercados financeiros sobre a

produção  artística.  Adoptaram  por  isso  estratégias  e  técnicas  que  se  afastavam  da  lógica  da

originalidade, unicidade e autoria individual, negando e procurando impossibilitar a transacção da

sua arte enquanto mercadoria. 

Os situacionistas, entre eles Jorn e Gallizio, reconverteram a collage e assemblage em respigação e

reciclagem  através  do détournement  que,  como  nos  esclarecem,  era  o  termo  encurtado  de

“détournement of preexisting aesthetic elements.”  (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, p.70). Neste

sentido,  o  détournement  era  uma técnica  que recorria  à  utilização  de  elementos  pré-existentes,

alterando-lhes o destino e o significado. Na definição situacionista do termo acrescenta-se que a

técnica procede à:

integration of present or past artistic production into a superior construction of a milieu. In this
sense there can be no situationist painting or music, but only a situationist use of these means. In a
more primitive sense, détournement within the old cultural spheres is a method of propaganda, a
method which testifies to the wearing out and loss of importance of those spheres. (Andreotti, L. e
Costa, X. , 1996, p.70).

Um dos primeiros e mais profícuos resultados do  détournement foi realizado em 1957 por Asger

Jorn e Guy Debord. Tratou-se de um livro feito a partir de fragmentos retirados de outros livros, de

jornais, de revistas, de fotografias, de anúncios publicitários, de cartoons, entre outras fontes, às

quais se aliava a pintura,  especialmente a técnica do  dripping. 'Fin de Copenhague'  (Figura 52)

encapsulava  alguns dos principais  princípios  situacionistas  recorrendo ao  détournement  mas em

simultâneo à dérive (outra técnica sobre a qual se explanará também aqui). 

O livro remete para o país natal de Asger Jorn, a Dinamarca, traçando um percurso aparentemente

aleatório  com o recurso a  mapas  dos  lugares  mais  significativos  para os  autores.  Não tem um
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alinhamento estruturado por páginas e o seu conteúdo não obedece a qualquer sequência pelo que se

pode percorrer as páginas em qualquer sentido. Ainda assim, curiosamente, quando desmontado, é

possível  dispor  as  páginas  através  do  alinhamento  das  manchas  de  cor  que  unificam todas  as

páginas (Figuras 53 e 54). No fundo, este trabalho materializava a dérive de Jorn e Debord, os seus

lugares,  as  suas  experiências  do  vivido  no  espaço  da  Dinamarca  através  do  détournement,

recusando a criação original e utilizando a própria linguagem dos média em seu proveito, virando a

alienação  cultural  da  sociedade  contra  si  mesma.  A  citação  é  aqui  utilizada  como  forma  de

subversão  mas  também  de  criação,  na  medida  em  que  se  dá  uma  recontextualização  e

ressemantização  dos  elementos  utilizados,  tanto  os  fragmentos  da  imprensa,  como  as  citações

literárias ou os processos associados a períodos específicos da pintura, como o dripping, claramente

alusivo ao expressionismo abstracto e a Jackson Pollock.

O ano de 1959 foi determinante para a  Internacional  Situacionista  no que respeita à actividade

artística na área das artes plásticas.  Asger  Jorn e Pinot  Gallizio assumiram,  cada um de forma

distinta, o espírito combativo e crítico do movimento aplicando os seus fundamentos ideológicos e

teóricos à pintura. Recusando aceitar a incompatibilidade situacionista com a pintura (Mayo, 2002,

p. 220), Asger Jorn criou uma série de peintures détournée que começou por apelidar de “paisagens

kitsch” e depois de “modificações”. Estas obras eram pintura sobre pintura, ou seja, modificavam

pinturas  de  artistas  desconhecidos.  A  grande  maioria  das  pinturas  eram paisagens  ou  retratos,

géneros tradicionais da pintura que  Jorn satirizava através da própria história da disciplina.  Por

exemplo, 'L'avangarde se rend pas' (Figura 55), modificação realizada em 1962, consiste no retrato

de uma criança à qual Jorn acrescentou uns bigodes e barba. Esta adição, juntamente com o título,

remete-nos de imediato para o famoso ready-made modificado de Duchamp, L.H.O.O.Q. de 1919.

Mas ao contrário de Duchamp que utilizou uma reprodução, Jorn recorreu a um original e enquanto

a  Gioconda é considerada obra-prima da história da arte ocidental a pintura que  Jorn utilizou foi

esquecida e ignorada, tendo em certa medida perdido o estatuto de obra de arte. 

Não obstante, cabe questionar até que ponto se distancia o acto dos dois artistas?  Duchamp, que

considerava que a arte morria no museu, utilizava uma reprodução de uma pintura que pela força do

hábito se havia banalizado enquanto que Jorn utilizava uma pintura que tinha perdido com o tempo

o estatuto de obra de arte, tornando-se igualmente banal mas por outros motivos. Mas em certa

medida,  com o seu acto,  ambos  os  artistas  acabaram por  recuperar  o  carácter  excepcional  das

pinturas em questão, revalorizando-as.

No texto que escreveu em 1959 para o catálogo da exposição na Galerie Rive Gauche, em Paris –

Peinture détournée –  Jorn escreveu que “Con esta exposición, erijo un monumento en honor a la

mala pintura.  Personalmente,  me gusta más que la buena.  Pero sobre todo, este monumento es
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indispensable, para mí y para cualquiera.” (Jorn, 1959, p.239). Remetendo claramente estas pinturas

para o terreno do détournement, o artista explicava que a técnica era:

un juego derivado de la capacidad de desvalorización. Solo el que es capaz de desvalorizar puede
crear  nuevos  valores.  Y  solo  allí  donde  hay  algo  que  desvalorizar,  es  decir,  un  valor  ya
establecido,  puede  hacerse  una  desvalorización.  Depende  de  nosotros  desvalorizar  o  ser
desvalorizados  según nuestra  capacidad de  reinventar  en  nuestra  propria  cultura.(Jorn,  1959,
p.239).

Giuseppe Pinot  Gallizio, por seu turno, ingressou no colectivo da  Internacional Situacionista em

1957, num momento que pode ser ainda considerado de formação do artista uma vez que tinha

começado a pintar apenas em 1953. Antes, Gallizio havia seguido uma carreira na área das ciências

exactas,  trabalhando  enquanto  químico  e  farmacêutico.  O  seu  passado  profissional  nunca  foi

abandonado totalmente,  pelo que quando ingressou na  Internacional  Situacionista  se apresentou

como artista mas também como químico, botânico e arqueólogo, as áreas onde tinha trabalhado.

Para além disso,  desde cedo se envolveu na participação política,  assumindo várias  tarefas  em

organizações antifascistas como o  'Comitato di  Liberazione Nazionale'. Assim, para  Gallizio era

totalmente pertinente empreender uma pesquisa alargada que unisse várias áreas do conhecimento

pelo que se identificou plenamente com os ideias situacionistas de acção transversal na sociedade. 

Foi no âmbito do 'Laboratorio Sperimentale di Alba' que  Gallizio maturou o conceito de  pittura

industriale. A primeira vez que se referiu a ele, em 1956, utilizou-o satiricamente para classificar

processualmente os trabalhos pictóricos a várias mãos que eram aí realizados. Foi a partir de 1958,

depois da formação da Internacional Situacionista, que Gallizio começou a aplicar o termo a uma

série  de  trabalhos  realizados  igualmente  colectivamente  mas  com  a  particularidade  de  serem

realizados  num suporte  com vários  metros  e  com o auxílio  de algumas  ferramentas  mecânicas

produzidas para o efeito96. Tratavam-se de pinturas que, ao contrário da tradição das belas-artes,

privilegiavam a quantidade e que metodologicamente reproduziam em certa medida a produção de

determinado produto numa linha de montagem, ou seja, a várias mãos (Figura 56).

Um dos  aspectos  mais  interessantes  destas  pinturas  prende-se  com  a  abordagem  processual  e

matérica utilizada na realização das mesmas e onde a formação de Gallizio teve grande importância.

O primeiro  exemplo  de  pittura  industriale,  realizado  por  Gallizio,  Melanotte  e  Wuerich,  tinha

sessenta e oito metros de comprimento e setenta e cinco centímetros de largura e encerrou na sua

execução a utilização de diversos materiais. De acordo com Nicola Pezolet:

Based on the available information, we can safely say that Gallizio and his comrades likely placed

96 Pensa-se que embora o termo pittura industriale remeta precisamente para a sua realização mecânica, as fotografias
e os rolos produzidos demonstram que a terem sido utilizadas, as ferramentas mecânicas apenas desempenharam um
papel secundário na execução das obras.
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a long strip of canvas (or populit, an inexpensive composite material, made of wool and algae, that
was popular for commercial uses in postwar Italy) on wood structures and plastered it with liquid
chemical resins. Then, using brushes or rudimentary agricultural sprayers, they would cover it
with herbal perfumes, explosive powders, and color pigments. Finally, the paintings were left to
dry next to the cellar’s radiator. The gradual chemical reactions—those processes that filled the
laboratory  with  dangerous  emanations  that  had  to  be  removed  using  extractor  fans—created
extraordinarily vivid abstract painterly effects that were on rare occasions painted over by the
artists.(2010, pp.68-69).

 

A atitude  experimental  aqui  expressa  denota  uma clara  afinidade  com o espírito  das  primeiras

vanguardas, seguida mais tarde pelas segundas vanguardas, nomeadamente o informalismo ou o

expressionismo abstracto. A utilização de materiais com texturas, proveniências e características

distintas procurava associar à pintura sentidos tácteis, olfactivos e gustativos, tal como os futuristas

também haviam procurado. Por outro lado, o registo das pinturas era essencialmente abstracto e

impulsivo, acolhendo o 'acaso' e a 'indeterminação' como factores essenciais do acto criativo. Neste

aspecto,  é  possível  traçar  uma  clara  relação  com  as  técnicas  automáticas  do  surrealismo  que

recorrendo a métodos similares procuravam chegar ao inconsciente humano.

Mas a actuação da  Internacional Situacionista foi muito além das artes plásticas. Como deixaram

escrito,  a  sua  actividade  procurou  situar-se  nas  raízes  culturais  enquanto  “prefiguration  of  the

possibilities of organization of everyday life in a given historical moment; a complex of aesthetic,

feelings and mores through which a collectivity reacts on the life that is objectively determined by

its economy.” (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, p.71).

Neste sentido, os situacionistas cruzaram áreas do conhecimento como antropologia, a psicologia, a

estética, a filosofia, o urbanismo, etc. e fizeram versar a sua actividade em “situações construídas”

que definiram como “a moment of life concretely and deliberately constructed by the collective

organization of a unitary ambiance and a game of events.” (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, p.68).

O seu palco de actuação tinha por sido que ser a cidade, o espaço urbano heterogéneo, público de

excelência para a criação cultural e para a acção política. 

Em certa medida a Internacional Situacionista situa-se na tradição do flâneur baudelairiano ou dos

momentos  de  deambulação  a  que  os  surrealistas  se  submeteram  na  cidade  de  Paris.  Nelas

reconhece-se  a  mesma  carga  de  inconformismo  e  crítica  social  e  a  mesma  consciência  da

mutabilidade social.  Uma das primeiras experiências surrealistas foi postumamente relatada por

André Breton numa entrevista cedida a André Parrinaud. Aconteceu em 1924 – ano da publicação

do Manifesto Surrealista – e nela participaram André Breton, Louis Aragon, Morise e Vitrac que ao

deambular  sem  finalidade  procuravam  encontrar  novas  perspectivas  que  os  libertassem  do

dadaísmo. André Breton relata ter existido um sentimento geral de necessidade de “partir” embora o

caminho a  seguir  não  fosse  claro.  Assim,  entre  “caminhos  materiais”  e  “caminhos  espirituais”
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ocorreu-lhes “a ideia de combinar estas duas espécies de caminhos, e daí uma deambulação a quatro

(…) empreendida a partir de Bloi, cidade escolhida à sorte no mapa.” (Breton, 1994, p.85). Não

deixa  de  ser  interessante  reconhecer  aqui  um  dos  princípios  essenciais  do  surrealismo,  o

inconsciente,  na  medida  em que  o  próprio  movimento  estava  na  sua  fase  embrionária.  A este

respeito Mirella Bandini considera que:

Las manifestaciones de la vida cotidiana eran vistas por los surrealistas como el inconsciente del
mundo y de la ciudad, al que está ligado el inconsciente del hombre; en su programa anticultural,
la crétinisation (horas y horas de giros concèntricos en tranvías periféricas o de asistencia a
películas o a comedias sin interés) y el deambular por la ciudad sin ninguna finalidad, significaba
penetrar  en  la  verificación  de  acciones  inconscientes,  donde  la  aglomeración  urbana  se
transforma en un bosque aventuroso cuyas tiendas, señales, cruces y estatuas revelan su auténtica
naturaleza de “trampas del deseo”. La vida y el sueño – pretende demonstrar Breton – son vasos
comunicantes. (Andreotti e Costa, 1996, p.46).

Como o próprio nome indica, a deambulação surrealista acarretava um sentido de desorientação e

vagueio  caro  aos  seus  membros,  na  medida  em que por  essa  via  poderiam atingir  com maior

facilidade um estado de inconsciência que os levaria para o campo da subjectividade. Tratava-se por

isso de um método, uma técnica como a da escrita ou desenho automático e do sono hipnótico, que

lhes permitia penetrar no subconsciente e com isso percepcionar a realidade para além da realidade

física. Ainda assim, recorrendo uma vez mais ao relato feito por André Breton, é importante referir

que os surrealistas viam na deambulação um método importante mas em certa medida alienante:

Combinou-se  que  iríamos  a  pé,  ao  acaso:  os  únicos  desvios  voluntários  permitidos  serão  os
necessários para comer e dormir. A execução de um projecto tão singular depressa se revelou
semeada  de  perigos.  A  viagem,  prevista  para  cerca  de  dez  dias,  toma  imediatamente  feição
iniciática e vai ter que ser abreviada. A ausência de objectivo depressa nos abstrai da realidade,
levantando sob os nossos passos fantasmas cada vez mais numerosos, cada vez mais irritantes.
(...)Exploração de nenhum modo decepcionante, no fim de contas, por exíguo que tenha sido o seu
raio de acção, porque exploração nos confins da vida acordada e da vida do sonho, e desse modo
o mais possível no estilo das nossas preocupações de então. (Breton, 1994, p.86).

Da deambulação  a  que  Breton  se  reporta  descenderá  a  deriva  dos  situacionistas.  Guy  Debord

apresenta a dérive em 1956 como um método chave para a mudança do mundo no texto 'La théorie

de  la  dérive'  no  'Les  Lèvres  Nues'  nr.9.  A deriva  tem claras  similitudes  com  a  deambulação

surrealista, no sentido de serem mecanismos de reconhecimento espacial da cidade e descoberta do

lugar  de  cada  um  nela.  Guy  Debord  reconhece  o  parentesco,  embora  considere  existir  no

Surrealismo uma contradição inultrapassável: “Since its very origin, there has been an antagonism

in surrealism between attempts to assert a new way of life and a reactionary flight from reality.”

(Debord, 1958, p.67). 

Ao  contrário  da  deambulação  surrealista,  a  deriva  tinha  como  objectivo  o  mapeamento  e
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reconhecimento do espaço urbano, feito através da psicogeografia que tinha em conta os limites

geográficos da cidade mas procurava ignorar os elementos aí  contidos que remetessem  para o

espectáculo97. Sendo um comportamento experimental, era através dela que o indivíduo atingia uma

consciência crítica que lhe permitia assumir o carácter heterogéneo dos espaços urbanos e construir

a partir deles novos ambientes para a cidade. Desta forma, o acaso era aceite na deriva mas não

surgia como elemento central. Guy Debord considerava que:

Une insuffisante défiance à l’égard du hasard, et de son emploi idéologique toujours réactionnaire,
condamnait  à  un  échec  morne  la  célèbre  déambulation  sans  but  tentée  en  1923  par  quatre
surréalistes  à  partir  d’une  ville  tirée  au  sort:  l’errance  en  rase  campagne  est  évidemment
déprimante, et les interventions du hasard y sont plus pauvres que jamais. 
Aux antipodes de ces aberrations, le caractère principalement urbain de la dérive, au contact des
centres de possibilités et de significations que sont les grandes villes transformées par l’industrie,
répondrait plutôt à la phrase de Marx: "Les hommes ne peuvent rien voir autour d’eux qui ne soit
leur visage, tout parle d’eux-mêmes. Leur paysage même est animé." (Debord, 1956, s.p.).

A dérive  não procurava acercar o seu praticante de um espaço e sim de um ambiente. O espaço

geográfico era pois importante mas na medida em que era animado, vivido. Assim, no que respeita

ao entendimento de espaço, a Internacional Situacionista introduziu no território artístico e cultural

uma dimensão psicológica que até aí tinha sido pouco explorada. Essa dimensão foi reflectida a

partir da  'psychogéographie' definida como “The study of the specific effects of the geographical

environment,  consciously  organized  or  not,  on  the  emotions  and  behavior  of  individuals.”

(Andreotti,  L.  e  Costa,  X.  ,  1996,  p.69).  Os  mapas  que  Debord  produziu  em 1957  –  'Guide

Pschychogéographique de Paris'  (Figura 57) e 'The Naked city'  (Figura 58) – materializam esse

estudo, procurando revelar as estruturas psicológicas do espaço urbano. Em ambos os casos, parte-

se do mapa topográfico de Paris, recortado e reorganizado por forma a construir novos mapas onde

se mostram apenas as zonas da cidade onde se vive um ambiente intenso, ligadas entre si por setas

que indicam percursos e rotas a tomar.

De notar que a  dérive situacionista procurava antes de mais combater os efeitos sentidos com a

modernização  tecnológica  no  período  do pós  guerra.  Como notaram Henri  Lefebvre  ou  Edgar

Morin esses efeitos passavam pela substituição do espaço público em prol do espaço privado e

doméstico.  Tratava-se  portanto  de  uma resposta  a  um fenómeno  recente  mas  em ascensão,  de

desintegração da vivência da cidade como espaço colectivo. Mas a  dérive  encerra em simultâneo

uma experienciação puramente temporal, no sentido do que se poderia designar de exploração do

tempo individual. A noção de liberdade, de utilização do Tempo sem finalidade ou propósito prático

97 Na definição dada mais tarde, em 1958, no nr.1 da 'International Situationiste' lê-se que a  dérive  é “A mode of
experimental behavior linked to the conditions of urban society:  a technique of transient passage through varied
ambiences. Also used to designate a specific period of continuous deriving.” (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, p.69).
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está implícita na própria palavra – deriva. Estar à deriva é deslocarmo-nos sem destino, é vaguear,

é,  em  suma,  nas  sociedades  ocidentais  capitalistas,  'perder'  tempo.  É  este  tempo  que  os

situacionistas se propõem a explorar através de uma aproximação ao que a sociedade define como

'tempo de lazer'.  O Tempo é actualmente organizado em 'tempo de trabalho'  e 'tempo de lazer'

considerando-se  o  segundo  como  um  tempo  de  liberdade.  A deriva  situacionista  é  entendível

precisamente nesta perspectiva embora como Jean Baudrillard refere “O lazer é forçado na medida

em que, por detrás da aparente gratuitidade, reproduz fielmente todos os constrangimentos mentais

e práticos do tempo produtivo e da quotidianidade escravizada.” (2007, p.164). 

No número 2 da 'Internationale Situacioniste', publicada em Dezembro de 1958, surgiu um texto de

Abdelhafid  Khatib98 que  partia  da psicogeografia  para  estudar  a  área  urbana  parisiense  de Les

Halles, uma das zonas mais conhecidas e queridas dos situacionistas que acabou por ser destruída

aquando  da  reestruturação  da  linha  de  metro.  A partir  deste  estudo  percebe-se  que  para  os

situacionistas a definição espacial congregava variados factores de ordem territorial,  geográfica,

administrativa,  cultural  e  emocional  havendo  uma  relação  indissociável  entre  todos  eles.  O

resultado da investigação determinava novos mapeamentos da zona estudada, assim como propostas

de rotas a percorrer que poderiam ou não coincidir com o mapeamento administrativo. Por exemplo,

no caso de Les Halles, “considered from the viewpoint of the unity of ambience, the quarter differs

only slightly from its official limits, ans principally from an extremely large encroachment on the

second  arrondissement  in  the  north.”  (Andreotti,  L.  e  Costa,  X.  ,  1996,  p.73).  Se  o  ambiente

vivencial alterava o mapeamento territorial, o inverso também acontecia, podendo a arquitectura e

fisionomia das ruas alterar o ambiente ou de certa forma condicionar a sua vivência (Andreotti, L. e

Costa, X., 1996, p.73). 

É igualmente perceptível no mesmo texto que a prospecção psicogeográfica de diversas áreas das

cidades tinha um propósito: o de perceber que aspectos deveriam ou não ser mantidos para a criação

de  uma  nova  sociedade,  havendo  ainda  lugar  para  propor  novas  estruturas  arquitecturais  que

poderiam fomentar determinada tipologia ambiental. No caso de Les Halles, o autor aconselhava a

que “any solution aimed at creating a new society requires that this space at the center of Paris be

preserved for the manifestations of a liberated collective life.” (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996,

p.77).

Intimamente relacionada com a noção de psicogeografia estava a teoria do 'urbanisme unitaire',

também definido pelos situacionistas como “the theory of the combined use of arts and tecniques

for the integral construction of a milieu in dynamic relation with the experiments in behavior.”

98 Na tradução para inglês com o título 'Attempt at a psycogeographical description of Les Halles', disponível em 
(Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, pp.72- 76).
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(Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, p.70). Ainda antes de esta definição surgir no jornal oficial da

Internacional Situacionista, já Debord havia referido na conferência que realizou durante o encontro

fundador do movimento que “Our prospects for  action on the environment  lead,  in their  latest

development, to the ideia of a unitary urbanism.” (1957, p.44). 

O urbanismo unitário emergia aqui como actividade situacionista centrada na composição integral

do ambiente urbano. Utilizava de forma cooperativa técnicas distintas e o conjunto de todas as artes

(Debord, 1957, p.44) pelo que “This whole must be considered infinitely more extensive than the

old influence of architecture on the traditional arts, or the current anarchic urbanism of specialized

techniques  or  of  scientific  investigations  such  as  ecology.”  (Debord,1957,  p.44).  O  urbanismo

unitário  deveria  assumir  o  controlo  sobre  todos  os  aspectos  do  ambiente,  desde  “the  acoustic

environment as well the distribution of different varieties of drink or food.” (Debord, 1957, p.44). A

razão desse  controlo  alargado estava  na  profunda convicção de  que  existiria  uma equivalência

valorativa entre elementos físicos – relacionados com as estruturas arquitecturais, o planeamento

urbanístico  ao  nível  de  arruamentos,  dos  espaços  de  trabalho  e  lazer,  da  sinalética,  etc.  –  e

elementos comportamentais e afectivos como o relacionamento entre os indivíduos, a valorização

do quotidiano, o comportamento político, afectivo e emocional, etc.. Por isso Debord considerava

que: “Spatial development must take the affective realities that the experimental city will determine

into account.” (1957, p.44) e que a nova arquitectura “will not play at first on free, poetic lines and

forms (…) but rather on the atmospheric effects of rooms, corridors, streets, atmospheres linked to

the behaviors they contain.” (Debord, 1957, p.45).

Guy Debord foi assertivamente apoiado no seu projecto de edificação de um urbanismo unitário que

tivesse em conta a relação que se estabelecia entre o ambiente e a vida. Esse apoio necessitava

contudo de uma aplicação prática que levasse o conceito de um entendimento e definição abstractos

para o terreno da realidade física. E embora tenha sido por um breve período, foi sobretudo em

Constant que Debord encontrou esse apoio.

Em  1958,  no  segundo  número  do  jornal  'Internationale  Situacioniste',  surgiu  um  breve  texto

intitulado 'Declaration of Amsterdam', assinado por Debord e Constant onde o urbanismo unitário

era definido como “the fruit of a new type of collective creativity” (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996,

p.80). Para os autores “the solution to problems of housing, traffic, recreation can only be envisaged

in  relation  to  social,  psychological  and  artistic  perspectives  which  combine  in  one  synthetic

hypothesis at the level of daily life.” (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, p.80). Por esta altura, o

urbanismo unitário era ainda uma definição teórica mas os primeiros projectos começaram a surgir

pouco depois. Constant lembra que:
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Debord, he was a man of theory. He was not a practical artist. He was a writer and philosopher,
and he didn’t consider it very necessary to make things materially, like we artists. But I insisted on
that and I built the first models – I think two, the Orange Sector and the small Yellow Sector (…)
(Zegher e Wigley, 2001, p.22).

Os sectores a que a citação se refere seriam o princípio de um projecto situado nos princípios do

urbanismo unitário mas que em certa medida o excederam – a construção de uma nova cidade, à

qual  Constant  chamou  de  New  Babylon99 e  que  foi  o  foco  central  da  sua  actividade  entre

sensivelmente 1956 e 1974. (Figura 59)

O projecto urbanístico de Constant aplicava as noções de urbanismo unitário e de psicogeografia à

arquitectura. Ao invés de procurar a edificação fixa e monolítica de estruturas urbanas propunha a

edificação  móvel  de  estruturas  fomentadoras  de  lazer,  convívio  e  construção  espacial

individualizada: “a camp for nomads on a planetary scale” (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, p.154)

como  lhe  chamou  no  texto  'New  Babylon'  redigido  em  1974.  Ou  seja,  Constant  propunha  a

construção de estruturas cuja prioridade estava na atmosfera criada e onde as qualidades de cada

espaço podiam ser ajustadas à vontade do seu utilizador. 

Mais que criar estruturas Constant criou um vasto sistema habitável, uma mega-estrutura onde tudo

estaria  interligado  entre  si  permitindo  um modo  de  vida  nómada.  Os  paradigmas  urbanos  que

ganhavam terreno na altura  – como o fomento  à  habitação própria,  a  frequência   dos mesmos

lugares, os percursos habituais, etc. – eram descartados. Constant desenvolvia claramente o projecto

tendo em vista uma outra sociedade, ou melhor dizendo, um outro ambiente. Esta parece ser de

facto  uma característica  do projecto  situacionista  que  mais  do que sociológicamente  informado

procurou basear-se na psicologia e nos comportamentos humanos, ou seja, na relação individual-

colectivo.  Toda a retórica situacionista  procurou aplicar  a lógica da satisfação das necessidades

individuais a uma escala social. Por isso os situacionistas falavam sobretudo da alteração da vida e

não da alteração da sociedade, focando-se particularmente na vivência quotidiana, no aqui e agora

da sociedade e na experiência do vivido em articulação com o ambiente e o espaço.

Como Constant referiu, 'New Babylon' nasceu da visita a um terreno que Pinot Gallizio tinha cedido

a uma comunidade de ciganos: 

That was the day I conceived the scheme for a permanent encampment for the gypsies of Alba and
that project is the origin of the series of maquettes of New Babylon. Of a New Babylon where
under one roof,  with the aid od moveable elements,  a shared residence is build; a temporary,
constantly remodeled living area; a camp for nomads on a planetary scale. (Andreotti, L. e Costa,
X. , 1996, p. 154).

99 Constant chegou a afirmar que este projecto esteve na base da sua saída da Internacional Situacionista, que 
aconteceu em 1959: “I had a choice whether to continue the already begn project, New Babylon, or to be a 
situacionist, but theoretical I didn't want that.” (Zegher e Wigley, 2001, p.23)
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Neste sentido, o projecto era feito não para uma sociedade utilitária baseada na “exploitation of the

human being's capacity for work.” (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, p.154) mas para uma sociedade

lúdica, “where the human being, freed by automation from productive work, is at last in a position

to  develop  his  creativity.”  (Andreotti,  L.  e  Costa,  X.  ,  1996,  p.154).  Essa  sociedade,  ainda

inexistente, baseava-se na total liberdade espacio-temporal, pelo que a mobilidade se tornaria uma

característica essencial onde “Every place is acessible to one and all.  The whole earth becomes

home to its owners. Life is a endless journey across a world which is changing so rapidly that it

seems forever other.” (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, p. 158).

O projecto urbanístico de Constant era organizado através de uma rede de macro-estruturas às quais

deu o nome de sectores, cujo interior era composto de micro-estruturas totalmente ajustáveis à vida

da comunidade. Para tal, o autor criava uma noção de espaço em estreita relação com o colectivo.

Cada  alteração  espacial  era  entendida  também  como  intervenção  directa  na  comunidade  com

implicações no comportamento dos indivíduos, nas suas escolhas e direcções. Constant esclareceu

esta noção no texto 'New Babylon', escrito em 1974, onde considerava que:

For  us  social  space  is  truly  the  concrete  space  of  meetings,  of  the  contacts  between beings.
Spatiality is social.
In New Babylon social space is social spaciality. Space as a psychic dimension (abstract space)
cannot be separated from the space of action (concrete space). Their divorce is only justified in a
utilitarian society with arrested social relations, where concrete space necessarily has an anti-
social character. (Andreotti, L. e Costa, X. , 1996, p.155).

O entendimento de que a significação do espaço comportava uma dimensão socialmente produzida

que não podia  ser  separada  do  espaço físico  e  do mental  fez  parte  de uma das  características

essenciais do pensamento situacionista. 

Um dos primeiros autores da área da sociologia e filosofia a fazer esta relação de forma inequívoca

foi Henri  Lefebvre. Como se sabe, o seu  pensamento e visão marxista da sociedade marcou as

décadas de sessenta e setenta europeias. Os seus estudos sobre o quotidiano, as cidades e o espaço

foram claramente pioneiros e influenciaram diversos intelectuais, especialmente até aos finais da

década  de  setenta.  Por  exemplo,  vários  movimentos  e  grupos  entre  os  quais  o  CoBrA e  a

Internacional Situacionista foram directamente influenciados pelo autor. Mas o contrário também

foi verdadeiro, uma vez que o trabalho de Constant e as teorias situacionistas foram para Lefebvre

uma inspiração e exemplo sobretudo até 1960100. Como Simon Sadler notou, citando-o, podem ser

apontadas várias similitudes conceptuais, nomeadamente: 

100As relações mantidas entre Lefebvre e os Situacionistas não foram lineares. Ainda assim, Lefebvre e Debord terão
mantido um contacto amigável, como a extensa correspondência entre eles demonstra, até 1962, altura em que os
Situacionistas começam claramente a discordar das reflexões contidas nos vários textos de Lefebvre.
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Lefebvre's interpretation of the eruptive “moment” as embodying fleeting but decisive sensations
(of delight, surrender, disguise, surprise, horror or outrage) which were somehow revelatory of the
totality of possibilities contained in daily existence” could stand just well  for the situacionists'
notion of the “situation”. (Sadler, 1999, p.45)

Desde 1946 que o filósofo e sociólogo explorava a relação do quotidiano com a temática do espaço,

como o ensaio 'Critique de la vie quotidienne' demonstra. Em 1968, no ensaio 'La vie quotidienne

dans le monde moderne'  Lefebvre encontra uma explicação para a escassez de estudos filosóficos

sobre a matéria, referindo:

Em relação à filosofia, a vida quotidiana apresenta-se como não-filosófica, como mundo real em
relação ao ideal (e à ideia). Em face da vida quotidiana, a vida filosófica pretende ser superior e
descobre-se como vida abstracta e ausente, distanciada, desligada. A filosofia tenta decifrar o
enigma do real, mas o seu próprio diagnóstico não tem em conta a realidade.(1969, p.24).

Contrariando esta tendência,  Lefebvre encontra no quotidiano a matéria filosófica por excelência.

Até porque “A partir de 1960, a situação clarifica-se. O quotidiano não é já o desapossado, o lugar-

comum das actividades especializadas, o lugar neutro. (…) O capitalismo, efectivamente, «adaptou-

se»  e  reclamou  a  adaptação  das  pessoas  à  «vida  moderna».”  (Lefebvre,  1969,  p.81  e  82).  O

quotidiano é assim observado pelo autor como um espaço dinâmico e social que “deixou de ser

«sujeito»  (rico  de  subjectividade  possível)  para  se  tornar  «objecto»  (objecto  da  organização

social).” (Lefebvre, 1969, p.82-83).

Seria  contudo  em 1974,  em  'La  production  de  l'Espace', que  Henri  Lefebvre  deixaria  claro  a

coincidência  entre  quotidiano  e  espaço  social.  Este  ensaio,  em  grande  medida  inspirado  pela

polémica reorganização urbana de Paris  e  arredores,  cuja  lógica se  baseava  no afastamento de

determinados grupos considerados marginais e da própria classe trabalhadora para os subúrbios,

teria um forte impacto na Europa e, aquando da sua tradução para inglês em 1991, também nos

EUA101. O autor reflecte sobre o espaço social, ou, como o próprio refere: “logico-epistemological

space, the space of social practice, the space occupied by sensory phenomena, including products of

the imagination such as projects and projections, symbols and utopias.” (Lefebvre, 1991, p.12). Para

tal, toma como ponto de partida três campos até aí estudados separadamente, mas que em conjunto

constituíam uma  nova  teoria  unitária:  “first,  the  physical –  nature,  the  Cosmos;  secondly,  the

mental, including logical and formal abstractions; and thirdly, the social.” (Lefebvre,1991, p.11). 

Henry Lefebvre considera que o “Space considered in isolation is an empty abstraction (...)” (1991,

p.12). Contudo, considera também que “the distance that separates 'ideal' space, which has to do

101Michel Trebitsch refere que essa influência nos EUA abrangeu tanto áreas da geografia,  da sociologia como da
antropologia e que autores como Mario Rui Martins, Kristin Rossa, Stuart Elden, Edward W. Soja, Fredric Jameson
e Mark Gottdiener, responsáveis pela disseminação dos estudos de Lefebvre nos EUA, “presented Lefebvre as a
precursor of posmodernity.” (Lefebvre, 2005, p.XXV).
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with  mental  (logico-mathematical)  categories,  from  'real'  space,  which  is  the  space  of  social

practice” são “two kinds of space involves, underpins and presupposes the other.” (Lefebvre, 1991,

p.14).  Essa consideração leva-o à  principal  preposição do ensaio,  a  de que “[social]  space is  a

[social]  product”  (Lefebvre,1991,  p.26).  A constatação  de que o espaço é  um produto acarreta

implicações e consequências concretas que o autor identifica: o desaparecimento do espaço natural

(Lefebvre, 1991, p.30), a produção específica de espaço por cada sociedade (Lefebvre, 1991, p.31),

o conhecimento dos processos de produção de espaço (1991, p.36), a consciência da historicidade

do espaço (Lefebvre, 1991, p.46), novas relações sociais implicam novos espaços (Lefebvre, 1991,

p.59), entre outras. O autor comunga da ideia de que o espaço não existe autonomamente pelo que a

reflexão sobre o mesmo tem necessariamente que estar relacionada a uma série de outros factores

que caracterizam a sua diversidade. Por isso Lefebvre considera que:

Every social space is the outcome of a process with many aspects and many contributing currents,
signifying  and  non-signifying,  perceived  and  directly  experienced,  practical  and  theorical.  In
short, every social space has a history, one invariably grounded in nature, in natural conditions
that are at once primordial and unique in the sense that they are always and everywhere endowed
with specific characteristics (site, climate, etc.) (1991, p.110).

Henri  Lefebvre  pensa  a  questão  do  espaço  a  partir  de  uma  tríada  conceptual  que  considera

imprescindível a qualquer análise crítica do tema. O primeiro conceito que a integra é a 'prática

espacial'  (spatial  practice),  que  diz  respeito  à  “production  and  reproduction,  and the  particular

locations  and spatial  sets  characteristic  of  each  social  formation.”  (Lefebvre,  1991,  p.33).  Este

conceito corresponde à percepção do espaço pelo que implica “a guaranteed level of  competence

and a specific level of performance.” (Lefebvre, 1991, p.33)por parte de cada um dos membros da

sociedade.  O  segundo  conceito  apresentado  por  Lefebvre  é  o  das  'representações  do  espaço'

(representations  of  space),  que  respeita  a  um espaço conceptualizado  ligado “to  knowledge,  to

signs, to codes, and to 'frontal' relations.” (Lefebvre, 1991, p.33). Nesta medida, as 'representações

do espaço' são aquelas produzidas por “scientists, planners, urbanists, technocratic subdividers and

social engineers, as of a certain type of artist with a scientific bent – all of whom identify what is

lived and what is perceived with what is conceived.” (Lefebvre, 1991, p.38). Para além de aí se

estabelecer  uma  ligação  às  relações  de  produção  este  é  “the  dominant  space  in  any  society.”

(Lefebvre,  1991,  p.39).  O último  conceito  da  tríada  identificada  por  Lefebvre  diz  respeito  aos

'espaços  de  representação'  (representational  spaces)  que  incorporam  “complex  symbolisms”

associados “to the clandestine or underground side of social life, as also to art” (Lefebvre, 1991,

p.33). É aqui que cabe o “space as directly lived through its associated images and symbols” assim

como “the space of 'inhabitants' and 'users', but also of some artists and perhaps of those, such as a
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few writers and philosophers, who  describe  and aspire to do no more than describe.” (Lefebvre,

1991, p.39). Os espaços de representação revelam assim um espaço “which the imagination seeks to

change and appropriate. It overlays physical space, making symbolic use of its objects.” (Lefebvre,

1991, p.39).

Cada um dos conceitos que constitui a tríada estabelecida por Henri  Lefebvre – prática espacial,

representação do espaço e espaço de representação – “contribute in different ways to the production

of space according to their qualities and attributes, according to the society or mode of production

in  question,  and  according  to  the  historical  period.”  (1991,  p.46).  Cada  um  deles  se  dirige

particularmente ao sujeito e activa determinado domínio do corpo:

Consider overall, social practice presupposes the use of the body: the use of the hands, members
and sensory organs, and the gestures of work as of activity unrelated to work. This is the realm of
the perceived (…).
As  for  representations  of  the  body,  they  derive  from  accumulated  scientific  knowledge,
disseminated with an admixture of ideology: from knowledge of anatomy, of physiolgy, of sickness
and its cure, and of the body's relations with nature and with its surroundings or 'milieu'. 
Bodily  lived  experience,  for  its  part,  maybe  both  highly  complex  and quite  peculiar,  because
'culture' intervenes here (…). (Lefebvre, 1991, p.40).

 

Assim, quando convertida de tríada espacial ela assume o carácter de “perceived-conceived-lived

triad” (1991, p.40). As relações entre cada um desses domínios “are never either simple or stable,

nor  are  they  'positive'  in  the  sense  in  which  this  term might  be  opposed  to  'negative',  to  the

indecipherable,  the  unsaid,  the  prohibited,  or  the  unconscious.”  (Lefebvre,  1991,  p.46),  mas

naturalmente que se tratam de domínios “interconnected, so that the 'subject', the individual member

of a given social group, may move from one to another without confusion – so much is a logical

necessity.” (Lefebvre, 1991, p.40).

O espaço definido por Henri Lefebvre encontra uma série de correspondências na prática artística,

particularmente  na  desenvolvida  a  partir  de  meados  dos  anos  sessenta.  À  divisão  espacial

apresentada  pelo  autor  podem-se  inscrever  vários  trabalhos  artísticos  na  prática  espacial,  na

representação do espaço, no espaço de representação ou em mais do que um em simultâneo. Parece-

nos que é precisamente isso que acontece com os projectos e ambições dos situacionistas. Embora

Henri Lefebvre não mencione esse exemplo, basta confrontar as suas definições conceptuais com as

dos situacionistas e sobretudo com alguns dos seus trabalhos artísticos para perceber fortes linhas de

conexão. Henri Lefebvre questiona: “Is space indeed a medium? A milieu? An intermediary? It is

doubtless all of these, but its role is less and less neutral, more and more active, both as instrument

and  as  goal,  as  means  and  as  end.”  (1991,  p.411).  A  interrogação/afirmação  dá  luz  a  alguns

exemplos que se tem aqui referido por trabalharem o sentido de espaço através dos sentidos de
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medium,  meio  e  intermediário.  Por  exemplo,  enquanto  que  nos  earthworks dos  anos  setenta  o

espaço é entendido como medium para os situacionistas ele é entendido  também como meio e como

intermediário.

A tríada  espacial  identificada  por  Lefebvre,  à  qual  o  pensamento situacionista  subjaz  em certa

medida, pode ser encontrada no trabalho de outros artistas, tanto norte-americanos como europeus.

Um dos exemplos mais interessantes é o de Gordon Matta-Clark, que desenvolveu estas questões

desde os finais dos anos sessenta até à sua morte precoce em 1978. Aliás, o artista conhecia bem o

pensamento de  Debord e vários aspectos do seu trabalho relevam o quanto foi influenciado por

elas102.

A formação inicial em arquitectura foi utilizada por Matta-Clark para pensar as estruturas urbanas

em diálogo com a própria sociedade. Por isso, embora tenha sido influenciado pelo trabalho de

artistas envolvidos com o espaço natural, como Robert  Smithson ou Dennis Oppenheim, preferiu

trabalhar no contexto urbano, seguindo um percurso em certa medida inverso àquele que tinham

seguido ou estavam a seguir alguns dos artistas que mais admirava. Como James Attlee refere:

(…) while many artists remained locked in a Duchampian dialogue between the art gallery and the
ready-made,  Matta-Clark moved in the opposite direction,  out  of  the gallery and into the real
world. And while many of his contemporaries worked in nature, Matta-Clark's interventions were
in the fabric of the urban environment, where the majority of people lived. (Attlee, J. e Le Feuvre,
L., 2003, p.16).

Gordon  Matta-Clark,  embora  esteja  conotado  com  a  cena  artística  norte-americana,  teve  uma

experiência mais alargada. Entre 1963 e 1964 estudou na Sorbonne, tendo a partir daí demonstrado

interesse na teoria e prática artística europeia. Para além disso, a sua família desenvolveu estreitas

relações  com  artistas  europeus,  particularmente  com  Marcel  Duchamp  e  com  vários  artistas

surrealistas. As problemáticas que desenvolveu nos seus trabalhos muitas vezes cruzaram aquelas

que num passado recente haviam emergido com esses artistas.

Para além disso, os panoramas europeu e norte-americano dos finais dos anos cinquenta e dos anos

sessenta apresentavam várias similitudes ao nível contextual. O crescimento do sistema capitalista,

da influência dos média, do fomento ao individualismo e do enfraquecimento do espaço público

foram alguns dos acontecimentos que se deram praticamente em simultâneo nos dois continentes. A

cidade  acompanhou todas  essas  alterações  e  os  processos  de  gentrificação,  de  urbanismo e  de

planeamento  reflectiram  a  nova  lógica  social  capitalista.  Nas  várias  áreas  do  conhecimento

cresceram estudos e investigações sobre o fenómeno, alguns seguidos de muito perto pelos artistas

102 O texto de James Attlee, 'The Matta-Clark Situation' refere de forma clara essa relação, apontando vários aspectos
no seu trabalho que podem ser relacionados com a Internacional Situacionista. Consultar: Attlee, J. e Le Feuvre, L.
(2003), pp.25-45.
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que nos dois continentes acabaram também por reflectir sobre a questão. Gordon Matta-Clark foi

um desses artistas. Dando um passo à frente do espaço físico, o artista procurou pensar a questão na

sua relação com o vivido ou, melhor dizendo, com o não-vivido, com o espaço desperdiçado ou

abandonado  da  cidade.  'Reality  Properties  –  Fake  Estates',  de  1973/74  (Figura  60),  reflecte

particularmente sobre este aspecto. O trabalho foi realizado a partir de algumas pequenas parcelas

de  terreno em Queens e  Staten  Island que  Matta-Clark  adquiriu  em hasta  pública.  As parcelas

adquiridas correspondiam a pequenos espaços contíguos ao ocupado pelos edifícios.  Não tendo

qualquer  função  em  particular,  muitas  vezes  eram  espaços  comprados  pelos  proprietários  dos

edifícios com o intuito de aumentar o espaço das habitações. Quando isso não acontecia, acabavam

como espaços excedentes e mortos , inacessíveis mas ainda assim espaços. 

Partindo precisamente dessa incongruência urbanística e associando-a em grande medida a uma

crítica ao sentido que a propriedade privada tomava nos EUA, o trabalho de Matta-Clark  incidiu

recorrentemente sobre o valor real do espaço, fazendo-o relacionar com a lógica do mercado e com

a lógica social, ambas associadas ao factor utilidade. Em certa medida  'Reality Properties – Fake

Estates' associa-se estruturalmente ao já aqui referido 'Site/Non-Site' de Robert Smithson, realizado

entre 1967 e 1968. Tal como Smithson, Matta-Clark recorreu a fotografias, a mapas, a documentos e

a  algumas  matérias  retiradas  dos  sítios  que  havia  adquirido  para  apresentar  na  instalação  que

realizou. Existe a mesma tipologia reflexiva entre um espaço real, vivido pelo artista e um espaço

conceptualizado, por ele criado embora utilizando a realidade como referente. Ainda assim, uma

característica  consubstancia  a  diferença  entre  ambos  os  trabalhos.  Enquanto  Smithson  toma  a

questão do espaço a partir  da sua dimensão física,  Matta-Clark toma a questão a  partir  da sua

dimensão social,  que engloba também a forma como o espaço real e físico está organizado e é

utilizado. Em 1974, numa entrevista com Liza Bear, o artista referia o seguinte:

Or on a functional level that was so absurd as to ridicule the idea of function...For example, the
places where you stop to tie your shoe-laces, places that are just interruptions in your own daily
movements.  These  places  are  also  perceptually  significant  because  they  make  a  reference  to
movement space.
When I bought those properties at the New York City Auction the description of them that always
excited me the most was “inaccessible”. They were a group of fifteen micro-parcels of land in
Queens, left-over properties from an architect's drawing.(...) What I basically wanted to do was to
designate spaces that wouldn't be seen and certainly not occupied. Buying them was my own take
on the strangeness of existing property demarcation lines. Property is so all-pervasive. Everyone's
notion of ownership is determined by the use factor. (Diserens, 2003, p.164).

Para Matta-Clark a questão do espaço ia além da sua dimensão física. Ia também além da relação do

corpo com o espaço, no sentido de um espaço experienciado pelo artista. Numa análise transversal

ao  seu  trabalho  é  notório  que  o  espaço  foi  abordado  pelo  artista  a  partir  de  vários  domínios.
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Naturalmente  que  um  dos  domínios  foi  o  material.  O  espaço  enquanto  matéria  manipulável

traduziu-se  numa preocupação  formal  que  Matta-Clark  utilizou  quando  interveio  nos  edifícios,

esventrando as estruturas arquitectónicas por forma a modificar a compreensão espacial que elas

encerravam.  Outro  domínio  importante  foi  o  geográfico,  ou  seja,  aquele  que  dizia  respeito  à

localização  das  estruturas  por  si  intervencionadas,  ao  relacionamento  e  ao  posicionamento  que

tinham com o meio físico envolvente. Contudo, o domínio mais importante que as obras de Matta-

Clark deixam transparecer é o de espaço enquanto local vivido. A grande maioria, senão totalidade

dos edifícios e estruturas por si trabalhados estavam desocupados ou em ruínas. Enunciavam assim

um espaço abandonado, ou seja, um espaço que encerrava uma dicotómica prática espacial: entre o

vivido e o não-vivido. Por isso o artista não encetava um diálogo individual com o espaço. A partir

da exploração de uma série de subjectividades simbólicas, Matta-Clark promovia um diálogo com a

comunidade local do espaço a intervir, expresso pela documentação que reunia sobre ele e pelas

reacções que recolhia sobre a sua intervenção.

'Conical Intersect', (Figura 61) desenvolvido em 1975, reúne de forma inequívoca as dimensões que

aqui se refere. A obra foi realizada em Paris no contexto na Bienal aí realizada nesse ano. Tendo a

intenção de trabalhar numa série de estruturas urbanas em simultâneo, a organização cedeu-lhe dois

edifícios devolutos de um quarteirão inteiro prestes a ser demolido no contexto da reestruturação

urbana que a  cidade estava a  ter.  Chegado a Paris,  a  primeira  preocupação de  Matta-Clark foi

investigar a história dos edifícios e inteirar-se das descrições arquitectónicas dos mesmos, à qual se

seguiram as próprias prospecções no terreno e nos quarteirões adjacentes. A obra que apresentou foi

construída tendo em conta todos estes aspectos.

Munido da informação de que os edifícios, construídos por volta de 1700, haviam sido propriedade

de uma só família da alta-burguesia – sendo um dos edifícios pertencentes a um oficial do tribunal

da apelação e outro à sua esposa –,  Matta-Clark decidiu 'cortar' as estruturas arquitectónicas por

forma a criar uma unidade entre elas. O corte consistiu em esventrar parte das estruturas por forma a

criar um vazio espacial com a forma cónica que atravessava os dois edifícios em vários andares,

como que a evidenciar a sua ligação emocional. 

Contudo,  essa estrutura de vazio espacial  não se encerrava apenas  nos  dois  edifícios.  Tendo o

formato de um cone, ambas as extremidades se posicionavam nas paredes laterais dos edifícios,

fazendo uma ponte para a localização dos edifícios e respectivo ambiente circundante (Figura 62). A

este  respeito,  Tomas  Crow  nota  que  “The  large  and  canted  downward,  facing  the  busy  rue

Beaubourg (a principal Parisian north-south artery), the small end penetrating the roof of the second

house,  allowing a glimpse of the Centre Pompidou's spidery exoskeleton.” (Diserens,  C., 2003,

p.93). 
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Os edifícios encontravam-se no histórico distrito de Les Halles, onde vários artistas e intelectuais se

reuniram durante décadas e onde, num passado recente, os situacionistas tinham encontrado um

modelo fecundo para a dérive, com já se referiu. Importa ressalvar que a demolição deste quarteirão

tinha em vista a  construção não apenas do Centro Pompidou mas em simultâneo de uma zona

residencial de luxo, pelo que de certa forma se estava a proceder ao aniquilamento de um ambiente

boémio e marginal,  como os situacionistas o descreviam, por um ambiente elitista  e formatado

socialmente.

Estamos portanto a referir-nos a uma forma dinâmica, entendida pelo artista como uma alusão a um

projéctil (Diserens, C., 2003, p.93-95), que por isso mesmo nos sugere uma espécie de percurso, de

alinhamento  ou  narrativa  que  começa  no  espaço  construído  –  diríamos  que  simbolicamente

representado pela nova estrutura do Centro Pompidou – atravessa o espaço abandonado – o dos

edifícios – e se projecta no espaço vivido da cidade, enquanto espaço colectivo – o da rua. 

Em relação às dimensões espaciais abordadas pelos seus trabalhos, temos nesta obra a presença de

todas. Em primeiro lugar, a questão do espaço enquanto matéria de trabalho, que o artista esculpe na

mesma  dialéctica  do  vazio  dos  construtivistas,  nomeadamente  de  Vladimir  Tatlin  ou  Antoine

Pevsner. A esta dimensão, essencialmente formal, é adicionada a dimensão geográfica, que localiza

a intervenção no espaço urbano e no meio e que introduz ao espectador as estruturas arquitectónicas

enquanto representações do espaço. A dimensão experiencial é introduzida a partir do diálogo que

Matta-Clark  cria  entre  o  espaço  físico  e  o  espaço  vivido,  aludindo  não  apenas  à  história  dos

edifícios mas também aos próprios processos de socialização que aqui se cruzam, em permanente

mutação. Como o artista referiu: 

(There) is a type of space we all...have stored in memory: spaces that are detailed and precise,
fragments generally, at all levels of reminiscence. And, of course, once you get into reminiscence,
an infinitive number of associations emerge. Memory seems to create a unique kind of space setting
up and about-to-be disintegrated level.” (Diserens, C., 2003, p.202).

Tal como Dan Graham havia feito em 'Homes for America', Matta-Clark utilizava o espaço urbano

para reflectir nos modelos sociais introduzidos recentemente na sociedade norte-americana. Trata-se

por isso de um trabalho que embora intervenha directamente no espaço físico, acaba por reflectir

sobre o espaço social. É o próprio que o confirma, afirmando que:

My  understanding  of  art  in  a  social  context  is  as  an  essentially  generous  human  act,  an
individually positive attempt to encounter the real world through expressive interpretation. The
value of art as it services and sometimes flourishes in our system is so closely related to occidental
beliefs in individual rights of free expression that one can accurately speak of the state of art as a
measure of the state of freedom in our society. (Diserens, C., 2003, p.148).

178



Esta afirmação do artista transporta-nos para um contexto artístico que não apenas entende como

trabalha no espaço a partir de uma série de conjunturas sociais, nomeadamente a experiência do

vivido. Os environments e happenings de Allan Kaprow, os eventos Fluxus e várias outras propostas

da área performativa associada às artes plásticas são exemplos onde esse cruzamento se fez.  Aliás,

como Nick Kaye assertou, “If one accepts the proposition that the meanings of utterances, actions

and events are affected by their 'local position', by the  situation  of which they are a part, then a

work of art, too, will be defined in relation to its place and position.” (2000, p.1). Mas, ao contrário

deles, intensifica sobremaneira a concepção de espaço produzida socialmente. Por isso, no trabalho

de  Gordon  Matta-Clark  é  possível  identificar  a  tríada  conceptual  estabelecida  por  Lefebvre:  a

relação dialéctica entre a percepção, a concepção e a vivência do espaço.

A  consciência  de  que  o  espaço  é  socialmente  produzido  levou  a  que  no  contexto  artístico  se

adoptasse a designação de lugar. Lucy Lippard localizou essa passagem nos anos oitenta, quando

uma série de propostas artísticas adoptaram uma posição de proximidade ao espaço (Lippard, 1995,

p.117). Tomando como exemplo a distinção feita por Jeff  Kelley, que em 1991 havia escrito que

“A site represents the constituent physical properties of a place...while places are the reservoirs of

human content.” (Kelley, cit. por Lippard, 1995, p.116) a autora considera que:

While place and home are not synonymous, a place must have something of the home in it. In these
chilling times, the concept of place has a warm feeling to it. The implication is that if we know our
place we know something about it; only if we “know” it in the historical and experiential sense do
we truly belong there. (Lippard, 1995, p.117).

Numa reflexão crítica sobre a atitude da sociedade norte-americana, Lippard referia neste texto que

“The upper middle class (from which the majority of artists emerges) tend to confuse place with

nature (…) but urban environments are also places (...)” (Lippard, 1995, p.119-120). Considerava

ainda  assim  que  vários  artistas  estavam  a  envolver-se  com  esta  questão,  fazendo  incluir  nos

conceitos de lugar e história as pessoas. (Lippard, 1995, p.120) e testemunhando que “The dialectic

between place and change is a creative crossroad.” (Lippard, 1995, p.120). Lucy Lippard reflectia

sobre o que ficaria conhecido a partir daí como 'novo género de arte pública' (new genre public art),

onde culminaram as questão reflectidas até ao momento no sentido de as interligar com uma nova

questão:  o  envolvimento  da comunidade  na realização da arte.  Sobre esta  tipologia  artística  se

reflectirá na segunda parte da tese. 
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3. – Aproximação social entre arte e realidade: Inserção da prática artística no 
contexto da realidade social

A dialéctica relacional entre arte e sociedade remonta naturalmente a um período anterior ao século

XX. Pelo menos desde o século XVIII que no seio da filosofia se pensa de forma mais efectiva a

capacidade mutante dos fenómenos culturais em relação a determinada sociedade, como o trabalho

de David Hume, por exemplo, demonstra. Mas se isso acontecia no campo da filosofia, será com o

nascimento da sociologia, no final do século XIX e com o desenvolvimento da sociologia da arte, já

no século XX, que a leitura sobre as práticas artísticas ganhou um elemento essencial  à luz da

contemporaneidade,  a  sociedade.  A primeira  geração  de  sociólogos  da  arte,  compreendidos  na

designação lata  de Estética  Sociológica,  introduziu  pela  primeira  vez um elemento 'exterior'  ao

binómio artista-obra que tinha sido utilizado até então pela história da arte e estética tradicional. A

inserção  da  sociedade  como  elemento  essencial  da  análise  sobre  arte  produzirá  uma  ruptura

epistemológica  assente  na  desidealização  e  desautonomização  da  estética  que  até  aí  era

verdadeiramente inexistente. Essa ruptura, presente desde que Charles Lalo publicou em 1921 'L'art

et la vie sociale'   defendendo que a ideia do estético assentava no valor social, será protagonizada

por uma série de autores que constituiriam as bases da sociologia da arte. George Luckács, Lucien

Goldann e Arnold Hauser encontram-se entre aqueles que seguindo uma leitura ideológica da arte a

partir do Marxismo, constituíram o que hoje se considera ser a primeira geração de sociólogos da

arte.

Pode-se dizer que a aproximação social  entre arte e realidade se encontra intimamente afecta à

constituição das bases da sociologia da arte, na medida em que os processos de inserção da prática

artística no contexto da realidade social aconteceram praticamente em simultâneo ao nascimento da

ciência sociológica e tiveram a mesma influência ao nível do pensamento filosófico dialéctico: o

marxismo.

Esta  aproximação  não  assenta  apenas  nas  inter-relações  entre  a  arte  e  o  contexto  histórico,

económico, social e cultural, mas “de la voluntad alternativa de conectar esas relaciones com un

contexto deseable o de catalizar el proceso que tiende hacia la configuración de dicho contexto.”

(Brihuega, 1996a, p.109). É pois possível compreendê-la na própria noção de modernidade onde

“El  arte,  el  artista,  la  función del  arte  y  los  mecanismos  de  producción  de  la  cultura  artística

aparecen  (…) como piezas  ligadas  al  orden global  de  los  comportamientos  sociales,  ya  sea  el

existente  (…)  o  el  que  se  diseña  alternativamente.”  (Brihuega,  1996a,  p.114).  O  espírito  das

primeiras  vanguardas do século XX testemunha o cumprimento efectivo desta aproximação,  na

medida em que foram “originadas a partir del amplio abanico de procesos revolucionarios que irían
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aconteciendo en el orden de la teoría, de la praxis y en el del conocimiento; o por coordenadas que

«explorarían por simpatía» al hilo de estos procesos.” (Brihuega, 1996a, p.115). Como é conhecido,

a  própria  designação  de  'vanguarda'  comporta  simultaneamente  a  ligação  a  um contexto  social

especifico e a vontade de liderar a sua transformação. 

Em 1845, no ensaio 'Teses sobre  Feuerbach',  Karl  Marx proferia que “Os filósofos têm apenas

interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo.” (Marx, 1982, p.3).

Esta  frase,  com a  qual  Marx  concluía  o  referido  texto,  atestava  a  defesa  de  uma  componente

material inexistente na filosofia que quando conjugada dialécticamente com a teoria resultaria no

exercício prático da disciplina. Neste sentido, como Jaime  Brihuega reitera, ela “enhebra un hilo

conductor que nos lleva hasta gran parte del meollo intencional y de la actitud crítico-alternativa

que define la estética, la filosofía y la sociología del arte de inspiración marxista (o «marxiana», por

ampliar el radio de filiacíon del adjectivo.” (Brihuega, 1996a, p.115 e 116).

A influência do materialismo histórico-dialéctico foi determinante durante o século XX. Uma série

de reflexões em torno das relações entre arte e sociedade derivaram directamente da leitura dos

textos que Marx e Engels escreveram no século XIX e as mesmas foram predominantes pelo menos

até  à década de setenta.  Embora os autores não tenham escrito  extensos textos especificamente

sobre a problemática da estética,  nos seus ensaios de filosofia e economia encontram-se,  como

Adolfo Sánchez Vásquez enumera:

ideas which have a direct bearing on such fundamental aesthetic and artistic problems as: art and
work,  the nature of  aesthetics,  the  social  and creative aspects  of  art,  the  social  nature of  the
aesthetic experience, art as part of the ideological superstructure, the class origin and relative
autonomy of a work of art, the uneven development of art and society, the relationship between art
and reality, ideology and cognition, artistic creation and material production under capitalism, the
durability of a work of art, etc. (Vázquez, 1973, p.9).

No que concerne à relação entre arte e realidade pode-se inclusive dizer que com eles se inaugurou

um novo pensamento, arredado da abstracção do idealismo e assente na realidade tangível, tendo

em conta particularmente que o Marxismo é uma filosofia da  praxis,  “which aims to transform

human  reality  radically  (on  a  concrete  historical  level,  to  transform  capitalist  society)  (...)”

(Vázquez, 1973, p.10).  Neste sentido, para Marx e Engels a arte – na sua essência e na sua origem

e desenvolvimento  – estava intimamente  ligada à sociedade pelo que qualquer  análise  que não

considerasse a arte no todo do sistema social seria uma análise limitada tal como seria limitada

qualquer análise económica, social e política que excluísse a arte.  As suas considerações atentam

particularmente na natureza social da arte considerando as forças produtivas em interacção com as

relações de produção pelo que a arte “as defined by Marx and Engels, is one of the forms of social
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consciousness and it therefore follows that the reasons for its changes should be sought in the social

existence  of  men.”  (Marx  e  Engels,  1976,  s.p.).  Marx  e  Engels  empreenderam  uma  análise

dialéctica da realidade analisando “the development of art together with that of the material world

and the history of society” (Marx e Engels, 1976, s.p.). Desta análise resultou a observação de que a

arte e as suas condições de produção e de recepção se alteram conjuntamente com as alterações do

mundo  material  e  das  sociedades.  Embora  a  maioria  dos  textos  de  Marx e  Engels  relativos  a

questões estéticas e artísticas tenham apenas começado a ser difundidos na Europa em meados da

década de trinta  do século XX103,  as  ideias  e  argumentos  aí  contidos  foram desenvolvidos  por

diversos teóricos e artistas no contexto da Revolução de Outubro, a começar pelo próprio Lenin,

repercutindo-se depois para outros países como a Alemanha e a França. E embora se possa afirmar

que esse desenvolvimento  e  reflexão sobre arte  em torno do pensamento  de  Marx e  Engels  se

fragmentou em distintas adaptações e interpretações, o cerne do pensamento dos autores cimenta até

hoje  a  reflexão  sobre  as  relações  entre  a  sociedade  e  a  arte  (Brihuega,  1996a,  p.117).  Jaime

Brihuega resume-o em cinco ideias fundamentais:

 Dentro del  ámbito global  de la  superestructura  existen ideas dominantes  (y  en consecuencia
también una ideología dominante en lo artístico) que expressan las ideas de los grupos sociales
dominantes y, por ello, conectan com el entramado de la infraestructura. (…).
 La producción artística que se desarolla en el capitalismo genera un mercado basado en una
demanda  que  surge  (además  de  a  través  de  mecanismos  puramente  mercantiles)  como
consecuencia de la activación de la sensibilidad en el público. Ello compromete de una manera
específica  a  la  cultura artística  com los  procesos  económicos,  a  éstos  com los  ideológicos,  y
viceversa. Ello preludiava ya la pertinencia de una estética de la recepción.
 El capitalismo (…) crea condiciones objetivas para el desarollo del arte pero, simultáneamente,
genera y configura un sector de la sociedad alienado de su comprensión y consumo (…).
 La existencia de un grupo de poseedores del talento artístico (artistas) y del prestigio social que
genéricamente  se  le  atribuye es  una consecuencia de la  división del  trabajo y,  como tal,  una
contingencia modificable.
 Todo  lo  que  esto  significa  debe  ser  modificado por  lo  que  supone  de  producto  y  artefacto
reproductor de la explotación del hombre por el hombre. (Brihuega, 1996a, p.117 e 118).

As ideias marxistas sobre arte aqui resumidas por  Brihuega foram de facto as que maior impacto

tiveram para a produção teórico-prática no século XX. Elas dizem respeito a um novo entendimento

da identidade da arte centrado na sua especificidade espacio-temporal, nas relações de produção, de

distribuição  e  de  recepção  que  se  formam no contexto  do  capitalismo.  Acima  de  tudo,  dizem

respeito a um entendimento da arte como instrumento catalisador na transformação da realidade

103 Refira-se a este nível que foi em 1932 e 1933 que alguns dos textos fundamentais de Marx e Engels sobre estética e
literatura  foram  nesta  altura  publicados  pela  primeira  vez  como  por  exemplo  'Os  Manuscritos  económicos  e
filosóficos de 1844' (Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844,  1932) e 'A ideologia alemã'
(Die Deutsche Ideologie, 1932) ambos publicados integralmente em alemão e parcialmente em russo em 1932 ou
ainda a antologia de textos 'Sobre literatura e arte', editado pela primeira vez em 1933 por Mikhail Lifshitz e F. P.
Schiller. Esta antologia viu a sua primeira edição em francês em 1937 por Jean Fréville e em inglês em 1947.
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presente (Brihuega, 1996a, p.118), questão que seria articulada de variadas formas ao longo de todo

o século XX. Marx e  Engels, enquanto fundadores do Marxismo, associaram a criação artística à

compreensão da realidade, defendendo que essa era uma das vias mais importantes de apreensão da

mesma. Através do materialismo histórico-dialéctico lançaram a semente da ideia de arte como

importante  instrumento da luta  de classes em vários sentidos: na defesa da classe oprimida,  na

contribuição para o derrube da classe opressora ou na contribuição para a consciencialização das

massas. A importância social da arte está contida nestes vários sentidos e, em suma, traduz-se no

proeminente papel que a arte tem para a construção de uma nova sociedade, uma aspiração evidente

em diversas práticas artísticas do século XX.

3.1. – A politização da arte

Ao longo do século XX a politização da arte tem sido com frequência problematizada a partir das

definições de uma arte política ou de uma política da arte. Embora sejam conceitos e definições

distintos, ambos emergiram da mesma questão, a saber: a ligação da prática artística e da arte com a

intervenção  política  na  sociedade.  Não  se  irá  aqui  discorrer  directamente  acerca  desta  querela

filosófica e epistemológica uma vez que no contexto deste capítulo a pertinência maior é a de traçar

precisamente a origem que a questão teve no século XX articulando-a com uma implicação efectiva

na sociedade. 

Uma  componente  essencial  da  aproximação  social  entre  arte  e  realidade  foi  a  política,  mais

concretamente, a intervenção política da arte na sociedade. Essa intervenção, desde o início ligada

ao Marxismo, mais que estar tematizada nas obras esteve arreigada à produção de efeitos sociais,

razão pela qual, neste processo, a discussão sobre as 'obras de arte' cumpriu apenas uma ínfima

parte  da  sua  dimensão  problemática.  Com  a  aspiração  da  intervenção  política  da  arte  há  um

deslocamento  radical  da  centralidade  que  a  teoria  outorgava  tradicionalmente  à  obra  de  arte

(Expósito, 2009, p.4), deslocamento esse explicado por Marcelo  Expósito a partir  do ensaio 'Das

Kunstwerk  im  Zeitalter  seiner  technischen  Reproduzierbarkeit'  (A  obra  de  arte  na  era  da  sua

reprodutibilidade técnica), de Walter Benjamin. Num texto que escreveu em 2009, Expósito propõe

uma redacção alternativa ao último parágrafo do referido ensaio. Partindo do conteúdo aí tratado, o

autor considera que em vez de o mesmo terminar com as frases “É isto o que se passa com a estética

da  política,  praticada  com o fascismo.  O comunismo responde-lhe  com a  politização  da arte.”

(Benjamin, 1992, p.113) deveria ter terminado com as frases “El fascismo propugna la estetización

de  la  política.  El  comunismo  le  contesta  con  la  revolución  social  a  la  que  contribuye  el  arte
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politizándose.”  (Expósito,  2009,  p.4).  Tendo em conta  a  argumentação  do texto,  esta  redacção

pouparia no entender de Expósito “un extendido equívoco histórico: el de las teorías estéticas que,

pretendiendo estar basadas en sus textos, especulan sobre el deber ser de la politización del arte sin

plantearse la íntima relación que esa politización de la estética ha de guardar con una praxis del

cambio  social.” (Expósito,  2009,  p.5  e  6).  Propõe  pois  Expósito,  através  de  Marina,  uma

personagem fictícia que é quem no ensaio pensa este deslocamento, que:

Lo que el texto de  Benjamin propone de forma manifiesta es una reflexión sobre la pérdida del
aura y el cambio de estatuto estético, social e histórico de la obra de arte, piensa Marina; pero la
manera en que quedó redactada la conclusión del famoso ensayo parece apuntar al problema de
cómo el arte se politiza, remitiendo de nuevo la cuestión contradictoriamente al arte y a la obra de
arte como problema. Aun así, lo que el texto de Benjamin contiene en latencia, decide finalmente
Marina,  es  una  teoría  política  antes  que  una  teoría  estética:  una  teoría  de  la  subjetivación
colectiva emancipatoria a través de la politización de una práctica del arte donde el arte y la obra
ya no son un fin, sino un medio para la emancipación de la sociedad. (Expósito, 2009, p.5).

O deslocamento da problemática que Expósito identifica no texto de Benjamin é essencial para o

enquadramento  de algumas  práticas  artísticas  do século  XX. Se  Benjamin ponderou ou não as

palavras finais do seu texto é pura especulação. Mas não é especulação o facto de alguns artistas e

obras,  inclusive  referidos  por  ele  nesse  texto  como  Dziga  Vertov  ou  Bertold  Brecht,  terem

efectivado esse deslocamento da arte e da obra como fim para a arte e obra como meio, ou seja,

como ferramenta essencial para a construção de uma nova sociedade emancipada do capitalismo. 

A Revolução de Outubro ocorrida em 1917 na Rússia permitiu que pela primeira vez a emancipação

social fosse colocada nestes termos. A politização da arte que aí aconteceu foi orientada por esse

princípio de entendimento da arte e da obra como meio de intervenção social e não como um fim

em si mesma. As discussões da teoria e da prática artística politizaram-se, atentando não apenas à

construção da obra de arte mas também às condições da produção e de recepção no contexto social

vigente.  Exactamente  por  isso  é  que  Rancière  –  que  considera  que  a  arte  que  assume  um

compromisso político produz um duplo efeito – afirma que “No tempo da Revolução Russa, a arte e

a produção podem ser identificadas  porque dependem de um mesmo princípio de repartilha do

sensível, do poder do acto que dá visibilidade ao mesmo tempo que fabrica objectos.” (Rancière,

2010, p.52). 

Os anos que se seguiram à Revolução de Outubro, bastante conturbados e agitados, conduziram ao

culminar  do  poder  pelo  Partido  Bolchevique  (mais  tarde  Partido  Comunista)  em  1921.  Os

bolcheviques viram-se a braços com um país extremamente empobrecido, uma estrutura social e

económica extremamente débil e uma população subnutrida e iletrada. Não obstante a contingência

de uma guerra interna e as miseráveis condições de sobrevivência do povo, a Rússia testemunhou

logo após a Revolução, a implementação de uma série de medidas ao nível cultural essenciais para

184



o processo de modernização e emancipação do país. 

Em 1917 surgiu o ProletKult (Protletarskaia Kultura ou Cultura Proletária), um organismo criado

pelo  Conselho  central  dos  Comités  de  fábrica  “que  se  propunha  criar  uma  cultura  saída  do

proletariado, em reacção contra a cultura passada, nascida da burguesia, encorajando a juventude

operária a exprimir-se livremente no plano criador – no teatro, na poesia, no romance.” (Eisenstein,

1974, p. 205) e que actuou por todo o país em diversas frentes artísticas104. É sabido que entre 1918

e 1921 abriram mais de trinta museus e a antiga Academia de Belas Artes, substituída pelos Estudos

Livres  de  Petrogrado,  começou  a  dedicar-se  ao  ensino  livre  de  diferentes  artes,  sem qualquer

restrição, à excepção do limite da idade. Este impulso deu-se em várias cidades embora tenha sido

em Moscovo, entretanto transformada em capital,  que se desenvolveram algumas das propostas

mais  interessantes.  Entre  elas  destaca-se  a  VKhuTeMas  (Vysshie  gosudarstvennye

Khudozhestvennye i Tekhnicheskie Masterskie), criada em 1920 através da fusão das Escolas de

Belas Artes e de Artes Industriais e que em termos programáticos procurava traduzir o conceito de

luta  de classes –  unificando os ofícios de artista e artesão por forma a fundir  uma concepção

artística tradicional a uma concepção virada para a funcionalidade das artes. Outro exemplo foi o

InKhuK (Institut  Khudozhestvennoi Kulturi),  o Instituto de Cultura Artística criado também em

1920 sob a directoria de Kandinsky com o objectivo principal de reflectir sobre a cultura artística no

contexto revolucionário. 

O projecto de transformação social acarretava naturalmente alterações profundas a todos os níveis

pelo que havia que pensar que alterações ao nível da cultura e das artes poderiam corresponder a

esse projecto. Carlos Vidal sustenta a este respeito que a razão para que as primeiras manifestações

104 Embora o ProletKult tenha existido até 1932, a sua importância e projecção maior aconteceu nos anos seguintes à
Revolução de Outubro. São conhecidas as divergências assumidas entre alguns membros do Proletkult e os lideres
políticos, entre eles Lenin, nomeadamente acerca do posicionamento adoptado em relação à arte. Por exemplo, da
primeira conferência do Proletkult, realizada em 1918, sai uma declaração que afirma: 

1. a arte é «o mais poderoso instrumento das forças de classe»; 2. o proletariado deve, pois, ter a sua arte
própria, cujo espírito é «o colectivismo baseado no trabalho: acolhe e reflecte o mundo do ponto de vista do
trabalho»; 3. é preciso assumir criticamente o passado extraindo dele as suas bases colectivas. (…) 4. «O
proletariado na edificação de uma nova cultura deve manifestar um máximo de energia de classe e  de
espontaneidade e também – quando for possível – utilizar a ajuda da inteligentzia revolucionária socialista.
5. «A conferência põe nos Proletkult o fundamento de uma nova forma do movimento operário e declara-se a
favor da sua autonomia de organização para que a força criadora da classe do proletariado se possa
desenvolver completamente. (Eisenstein, 1974, p.205 e 206). 

Em reacção a este posicionamento de autonomia organizativa e de criação de uma nova arte, Lenin redigirá um
documento que foi apresentado e votado na 2.ª conferência do ProletKult onde mostrava oposição à total rejeição da
arte do passado, considerando importante a assimilação e reflexão sobre o que existia de precioso na época burguesa
ao nível do pensamento humano e reiterava que:

(…) o Congresso do «Proletkult» da Rússia rejeita resolutamente, como falsa no plano teórico e prejudicial
no  plano  prático,  qualquer  tentativa  de  inventar  uma  cultura  particular,  de  se  encerrar  nas  suas
organizações especializadas, de delimitar os campos de acção do Comissariado do Povo para a Instrução
pública e do «Proletkult» ou de estabelecer  a «autonomia» do «Proletkult» no seio das instituições  do
Comissariado do Povo para a Instrução pública, etc. (Eisenstein, 1974, p.207 e 208).
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de vanguarda artística radical na URSS não terem passado “despercebidas aos primeiros anos do

bolchevismo, sobretudo a Lunatcharski, Comissário do Povo para a Educação” se sedimentou nas

“hipóteses que ofereciam de cobertura às seguintes virtudes programáticas genéricas: reconstrução

– ou  refundação –  do mundo  pela  arte;  construção da  sociedade  futura;  anulação  da  tradição;

equivalência arte de vanguarda/ arte de esquerda.” (Vidal, 1997, p.40). 

As vanguardas russas tinham na sua génese características e objectivos similares aos dos líderes

políticos  pelo  que  diversos  artistas  como  Malevicht,  Rodchenko,  Popova,  El  Lissitzky,  Tatlin,

Kandinsky, entre muitos noutros integraram sem hesitação as estruturas culturais que estavam então

a ser criadas. Por seu turno, o apoio destes artistas deu um ímpeto importante à concretização dos

objectivos e do programa político e social do Partido Comunista ao nível da actuação cultural. Se

antes da Revolução as vanguardas russas estavam radicadas nas problemáticas gerais da prática de

vanguarda do início do século XX e eram influenciadas esteticamente pelas linguagens abstractas,

depois da Revolução vão adicionar a essas problemáticas toda uma discussão assente directamente

nos princípios ideológicos do materialismo histórico-dialéctico.

No conhecido ensaio de Benjamin H. Buchloh, 'From Kaktura to Factography', escrito em 1984, é

descrita  a visita  que Alfred Barr fez à  União Soviética em 1927.  Buchloh descreve essa visita

alegando que Barr terá observado “a situation of seemingly unmanageable conflict”:

On the one hand,  he witnessed the extraordinary productivity of the original modernist  avant-
garde (extraordinary in terms of the number of its participants, both men and women, and in terms
of variety of modes of production: ranging from  Malevitch's late suprematist work through the
Laboratory Period of constructivists, to the Lef Group and the emerging productivist program, as
well as agitprop theater and avant-garde films screened for mass audiences). On the other hand,
there  was  the  general  awareness  among  artists  and  cultural  theoreticians  that  they  were
participating in a final transformation of the modernist vanguard aesthetic, as they irrevocably
change those conditions of art production and reception inherited from bourgeous society and its
institutions. (Buchloh, 1984, p.82).

Mas mais do que uma situação confusa, o que Buchloh relata é a resposta a um momento de desafio

imposto  aos  movimentos  de  vanguarda  russos:  o  de  criar  novas  condições  de  produção  e  de

recepção  artística  consentâneas  com  o  projecto  socialista  em  que  acreditavam.  A  ligação  da

politização da prática artística a um processo revolucionário em curso foi neste caso inquestionável

e essencial para se entender a mudança de paradigma que ali ocorreu. 

As divergências existentes ao nível do pensamento e prática artística que cada um destes artistas

tinham antes do processo revolucionário – especialmente  Malevitch e  Tatlin –105 não terminaram

105 Margarita Tupitsyn refere que o primeiro indício de ruptura a este nível foi visível na exposição 'Poslednyaya
futuristicheskaya vystavka kartin: 0.10' (0.10: A última exposição futurista), realizada na então Petrogrado em 1915
quando  a  pretexto  da  sinalização  do  final  da  influência  futurista  se  revelaram  “two  contending  and  equally
contagious paradigms of non-objectiv creation, which had an almost hypnotic effect on both seasoned avant-gardists
and  novices.  These  were  Kasimir  Malevitch's  Suprematist  canvases  (…)  and  Tatlin's  Painterly  Reliefs  (...)”
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depois dele ocorrer.  Pelo contrário,  mantiveram-se e acentuaram-se à medida da acentuação do

carácter ideológico e activista de alguns artistas. Como se sabe, este facto levou a que dentro do

núcleo da arte abstracta começassem a existir fracturas e formas de entendimento divergentes, já

bem arreigadas por volta de 1919, sendo disso expressivo por exemplo o 'Manifesto Realista' escrito

por Antoine Pevsner e Naum Gabo em 1920 106.

Benjamin Buchloh sustenta que esta cisão correspondeu ao fim da primeira fase dos movimentos de

vanguarda russos ocorridos sensivelmente  entre  1913 e 1920 (1984, p.85 e 86) sob a égide do

conceito  de  'faktura'.  Deste  conceito,  associado  aos  movimentos  de  vanguarda  europeus  pela

importância atribuída às qualidades do material em correspondência com as formas de o trabalhar,

os artistas russos haviam passado para o conceito de 'factography' (Buchloh, 1984, p.85). Com ele,

abandonavam “the paradigm of modernism” (Buchloh, 1984, p.85) dando início à segunda fase dos

movimentos de vanguarda russos, associada aos factos da vida real, ou seja, à realidade tangível no

seu todo.

Não obstante, importa reiterar que o sentido que o conceito 'faktura' teve na Rússia não foi o mesmo

que  o  sentido  decorrente  do  matérico  teve  em França,  Itália  ou  Alemanha.  Embora  possa  ter

derivado dele, como Buchloh também afirma “Faktura is therefore the historically logical aesthetic

correlative to the introduction of industrialization and social engineering that was imminent in the

Soviet Union after the Revolution of 1917.” (Buchloh, 1984, p.90) Neste sentido, mesmo admitindo

que foi depois de 1920 que os movimentos de vanguarda russos empreenderam uma verdadeira

alteração de paradigma é importante ter presente que essa alteração estava a ser construída desde

1917. 

Natan  Altman, artista integrado nos movimentos de vanguarda e no processo revolucionário  em

curso reflectiu precisamente sobre essa questão num artigo escrito em 1918 intitulado '“Futurizm” i

proletarckoe iskusstvo' (“Futurismo” e arte proletária). Aí, escreveu que a arte proletária não era

identificada por “a sketch done by a worker or a poster on which a worker is depicted” mas pelo seu

profundo sentido colectivo (Altman, Apud Cooke, 1995, p.22). O sentido colectivo a que o artista se

reportava não estava nem associado a uma produção colectiva nem a uma recepção colectiva mas à

produção de sentido através da análise artística como um todo, ou seja, “each part of it acquires

meaning only through its interaction with all other parts.” (Altman, Apud Cooke, 1995, p.22). O

mesmo artista identificava esse sentido colectivo nos movimentos de vanguarda, em especial  os

associados às linguagens abstractas, por ele designados de futuristas. (Altman, Apud Cooke, 1995,

(Tupitsyn, 2009, p.13 e 14).
106 Nesse manifesto, os irmãos Pevsner e Gabo afirmam que “(...) the very foundation of Art will be erected on the real

laws of Life. (...)All is a fiction...only life and its laws are authentic (…) States, political and economic systems
perish, ideas crumble, under the strain of ages...but life id strong and grows and time goes on its real continuity.”
(Gabo, N. e Pevsner, A., 2003, p.299).
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p.22).

Deste período, concretamente de 1919, dois trabalhos de artistas diferentes exemplificam bem o

envolvimento que as vanguardas russas tiveram desde o início com o projecto social em curso. A

linguagem abstracta,  associada  a  um discurso formal  e  sensorial  quase  autotélico,  assumiu  um

discurso político inserido no projecto de emancipação social e embora se deva reconhecer que esse

acabou por não ser o caminho seguido é importante reiterar o seu carácter embrionário. Um dos

trabalhos  que  se  quer  destacar  é  o  projecto  'Pamiatnik  III  Internatsionala'  (Monumento  à  III

Internacional), uma torre de aço em espiral projectada por Vladimir  Tatlin para atingir cerca de

quatrocentos metros no centro de Moscovo(Figura 63). Embora nunca tenha sido construído, este

projecto pode ser tomado como testemunho inequívoco da fusão entre o pensamento estético da

vanguarda abstracta da primeira década do século XX e o pensamento político explícito que os

artistas adoptaram na Rússia. 

Nikolai  Punin escreveu um ensaio em 1920 sobre o projecto onde afirmou que “The main idea of

the monument  is  based on an organic synthesis  of  the principles  of  architecture,  sculpture  and

painting and was intended to produce a new type of monumental structure, uniting in itself a purely

creative  form  with  a  utilitarian  form.”  (Punin,  2003,  p.336).  De  facto,  o  'Monumento  à  III

Internacional'  congrega  duas  funções:  enquanto  monumento  cumpre  uma  função  da  escultura

monumental pública de homenagem à Revolução de Outubro e ao estabelecimento dos objectivos e

ideais  aí  contidos.  Nesta  óptica,  o  movimento  de  ascensão  que  a  estrutura  de  aço  evoca,

simultaneamente  robusta  e  dinâmica,  representa  uma  posição  de  força  e  de  emancipação  clara

(Figura  64).  Acontece  que  esta  estrutura,  muitas  vez  equiparada  à  Torre  Eiffel,  revestia  três

construções internas pensadas enquanto edifícios de arquitectura. Estas construções, com a forma de

um cubo na base, uma pirâmide ao centro e um cilindro no topo eram ainda encimadas por uma

esfera e giravam a tempos diferentes sobre si mesmas107 (Figura 65). Revestidas a vidro, tinham um

propósito funcional e utilitário, eram espaços para serem habitados temporariamente em reuniões e

107 Nikolai Punin descreve o funcionamento destas estruturas interiores e a conexão existente entre elas:

(…) These structures are arranged one above the other and are contained within different, harmoniously
related  forms.  A  special  type  of  mechanism would  enable  them to  move  at  different  speeds.  The  lower
structure (A), in the form of a cube, moves on its axis at the speed of one revolution a year and is intended for
legislative purposes. (…) The next structure (B), in the form of a pyramid, rotates on its axis at the speed of
one full revolution a month and is intended for executive functions (…). Finally, the upper cylinder (C),
rotating at a speed of one revolution a day, is intended to be a resource centre for (…) all the various means
of  broadly informing the  international  proletariat,  and in  particular  a telegraph,  projectors  for  a large
screen located on the axes of a spherical segment (…). 
It is necessary to explain that according to the artist Tatlin's conception, the glass structures should have
vacuum walls (a thermos) which will make it easy to maintain a constant temperature within the edifice. The
separate parts of the monument will be connected to one another and to the ground by means exclusively of
complexly structured electrical elevators, adjusted to the differing rotation speeds of the structures.  (Punin,
2003, p.336).
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congressos. A congregação de duas funções explicitas na mesma obra demonstra o empenho de

Tatlin em fundir o discurso estético da abstracção geométrica com um propósito de funcionalidade

prática. A este respeito Nikolai Punin reiterava em 1920 que:

A monument must live the social and political life of the city and the city must live in it. It must be
necessary and dynamic, then it will be modern. The forms of contemporary, agitational plastic arts
lie beyond the depiction of man as an individual. They are found by the artist who is not crippled
by the feudal and bourgeois traditions of the Renaissance, but who has laboured like a worker on
the three unities of contemporary plastic consciousness: material, construction, volume. Working
on material, construction and volume,  Tatlin has produced a form which is new in the world of
monumental creation. Such a form is the monument to the Third International. (2003, p.337).

Prosseguindo o mesmo argumento, Punin afirmava que neste projecto tinha ficado resolvido um dos

problemas culturais mais complexos, uma vez que “a utilitarian form appears as a purely creative

form.” concluindo ainda que “the present project is the first revolutionary artistic work, and one

which we can send to Europe.” (Punin, 2003, p.338). A conclusão de Punin mostra explicitamente

como  o  deslocamento  de  que  Expósito  fala  estava  já  em  discussão  nesta  altura  sendo  a  sua

problemática formal localizada nas vanguardas europeias e a conceptual assumida como própria do

contexto  social  histórico  da  Rússia  em  articulação  com  a  sua  base  filosófica:  o  materialismo

histórico-dialéctico.

O outro exemplo  que aqui  se quer  trazer,  realizado no mesmo ano,  é  a  litografia  'Bey Belych

Klinom krasnim' (Vence os brancos com a cunha dos vermelhos) realizada por El Lissitzky (Figura

66). Em plena guerra civil, esta obra traduz o mesmo intuito de fusão da obra de Tatlin. Feita numa

técnica de reprodução da imagem eficaz para afixação pública, ela representa um dos exemplos

mais claros da adaptação de uma linguagem abstracta sem referente para uma linguagem narrativa

com legibilidade objectiva. El Lissitzky cria a sua narrativa a partir de uma composição equilibrada

com figuras geométricas simples que,  contudo, adquirem um significado semântico concreto.  À

esquerda, sob um fundo branco emerge um triângulo vermelho que intersecta, do lado direito, um

círculo branco. Apoiando as duas figuras geométricas centrais, outras pequenas figuras povoam o

espaço, fazendo jus ao princípio PROUN108 criado pelo artista ainda no contexto da sua ligação à

UNOVIS109, ao Suprematismo e a Kasimir Malevitch. Na composição foram acrescentadas palavras

que remetem para uma significação implícita: em torno do círculo branco 'Vence os brancos' e em

torno do triângulo vermelho 'com a cunha dos vermelhos'. Mas no fundo é possível dizer que este

108 Um acrónimo criado pelo artista para a expressão 'projecto pela afirmação do novo' sobre o qual o artista trabalhará
vários anos no sentido de criar  dinamismo e profundidade espacial  através  de formas geométricas  em suportes
bidimensionais. A articulação entre a bidimensionalidade real e a tridimensionalidade fictícia conduziram o artista à
concepção de projectos PROUN para espaços reais, utilizando aí princípios construtivos geométricos similares aos
anteriores.

109 Colectivo de artistas russos criado em 1919 na Escola de Artes de Vitebsk do qual Malevitch foi fundador.
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acrescento  da  linguagem verbal  forma  um pleonasmo  uma  vez  que  a  composição  imagética  é

suficientemente clara. No seu contexto de apresentação essa clareza seria ainda maior, não fosse o

exército bolchevique ser conhecido por exército vermelho e o menchevique por exército branco.

Aliás, a imagética e iconografia que El Lissitzky utiliza já tinha sido apresentada no espaço público

de uma forma muito similar.  A escultura que Nikolai  Kolli  construiu em 1918 para o primeiro

aniversário  da  Revolução em Moscovo apresenta-se também segundo uma lógica  de atribuição

semântica a elementos geométricos. Neste caso,  um vértice piramidal vermelho que representa o

exército revolucionário rompe e fragmenta um bloco sólido branco que representa as forças contra-

revolucionárias. (Figuras 67 e 68).

Pode-se afirmar que ambos os casos são representativos de uma alteração substancial no discurso da

abstracção geométrica. Não se trata do seu abandono mas da sua viragem a um sentido objectivo

que conjuga dialécticamente as premissas formais com valores construtivos associados à realidade

tangível  material,  contextual  e  social.  Este  momento  de  viragem,  que  alguns  autores  apenas

reconhecem ter acontecido depois de 1920 com a emergência do 'produtivismo' ou 'construtivismo

utilitarista'110, aconteceu  logo  após  a  Revolução  embora  com  o  decorrer  dos  anos  tenha  tido

transmutações várias. Marcelo Expósito reitera que:

ciertas trayectorias de la vanguardia histórica alcanzan una frontera que viene determinada por
una  aporía:  el  desmantelamiento  progresivo  del  vínculo  naturalista  entre  la  representación
pictórica y la realidad externa al cuadro permite romper el ilusionismo con el que la obra aurática
hipnotiza al espectador, para pasar a mostrarle la evidencia de la obra como un artefacto material
que  no  representa  sino  que  pertenece  al  orden de  la  realidad.  Pero  la  radicalización  de  los
procedimientos antiilusionistas, el rechazo de la representación tout court, llevan al arte a girar
en círculos sobre sí, tautológicamente: al parecer, la única realidad material con la que la obra
puede hacer conectar al espectador sin renunciar a dichos procedimientos no es otra que ella

110 Estas designações não reúnem consenso no seio da investigação uma vez que para alguns autores o produtivismo 
foi um movimento artístico pleno e para outros uma segunda fase do construtivismo. Sobre a matéria, Renato Luiz 
Martins refere que:

Quanto  à  designação  do  movimento  aqui  referido  como  construtivista,  e,  ao  termo  distintivo,  de
produtivismo,  cumpre  ter  em  vista,  que  a  última  designação,  embora  corresponda  à  segunda  fase  do
construtivismo, não desfruta de circulação corrente na terminologia ocidental. Com efeito, é muito mais
difundida a designação construtivismo, mesmo quando se faz referência ao produtivismo. Costuma-se então
falar, às vezes,  de construtivismo utilitarista ...  como se esta designação, tal um predicado suplementar,
correspondesse  a  uma  fração  minoritária  ou  secundária,  o  que  vem  a  resultar  num  grande  equívoco
histórico.  Em suma,  no  Ocidente,  disseminaram-se  contra-sensos  em torno  do  termo  construtivista  e  é
preciso, a bem da verdade e do rigor, esclarecer tais equívocos e sobreposições, antes de se fazer qualquer
consideração quanto ao movimento russo, isto é, ao construtivismo original, enquanto tal.
Assim, quando se menciona o termo construtivismo, nos países ocidentais, é comum que ele seja entendido
como sinônimo de estilos artísticos pautados pela abstração e geometrização. Neste sentido, identifica-se
correntemente  o construtivismo com sucedâneos  ocidentais  de mesma denominação:  certos  produtos  da
Bauhaus  alemã,  o  neoplasticismo  holandês,  o  grupo  francês  Abstração-Criação,  o  manifesto  Circle,
publicado na Inglaterra, em 1937, e a escola suiça de Ulm, do segundo pós-guerra. É certo que todos estes
grupos desdobraram-se, segundo graus variados, a partir de ecos do construtivismo russo, mas, a rigor, eles
pouco tem a ver com os princípios e objetivos originais do construtivismo russo. (Martins, 2003, p. 58 e 59).
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misma. 
El  impulso  que  lleva  a  superar  la  frontera  ante  la  que  se  detiene  la  fase  autónoma  de  la
vanguardia no puede encontrarse sino fuera de la lógica interna de sus procedimientos formales,
en el fuera de campo de la institución del arte: en la propia condición del momento histórico
durante  el  cual  una  parte  de  la  sociedad  tiene  al  alcance  de  la  mano  adoptar  un  tránsito
conflictivo hacia su emancipación.  Ciertas áreas de la vanguardia histórica adoptan entonces
determinadas metodologías con las que atravesar ese umbral. Se trata de soluciones a las aporías
de  la  fase  autónoma de  la  vanguardia  que  resultan  impensables  e  incomprensibles  desde  el
interior de su lógica experimental, pero que sin embargo se deducen de ella.  (Expósito,  2009,
p.24).

Expósito foca aqui uma questão importante que é a condição do momento histórico e a importância

do mesmo para o desenvolvimento das vanguardas russas. Embora a sua origem .esteja assente na

lógica experimentalista que moveu os movimentos de vanguarda do início do século XX, o que

motivou a sua actuação a partir de 1917 foi a Revolução de Outubro.

Ainda assim,  pese embora  o comprometimento  dos  movimentos  de  vanguarda com o processo

revolucionário,  vários  artistas  e  projectos  foram  acerrimamente  criticados  e  nos  anos  que  se

seguiram a 1917 extensos debates foram publicados na imprensa111. Mas se muitas dessas críticas se

dirigiram à expressão visual, criticada por ser pouco convincente tendo em conta os temas tratados,

outras críticas resultaram de maior interesse por apontarem falhas ao nível comportamental e serem

reminiscências  de  um pensamento  artístico  construído  numa  lógica  burguesa  e  capitalista.  E  é

nessas críticas que se vislumbra a profundidade da alteração de paradigma que estava a acontecer

uma  vez  que  para  existirem  mudanças  centrais  elas  teriam  que  ocorrer  sobretudo  ao  nível

comportamental  alterando as condições  de produção,  de distribuição  e de recepção.  Refira-se a

título de exemplo o artigo de V. Kerzhentsev, escrito em 1919 sobre as intervenções plásticas que

alguns artistas tinham feito nas comemorações do 1.º Maio e do aniversário da Revolução de 1918:

Since the Revolution, many Russian artists, especially young ones, have begun to work with Soviet
power.  (...)During  the  Revolution  celebrations  last  year,  artists  made  a  tremendous  effort  to
establish a new beauty in popular festivals. 
This is all very well, but there is still one big 'but', which begins a string of reproaches directed at
even the most active figures in the arts in Soviet Russia.
I  claim that  our  artists  have still  not  fully  understood the  tasks  of  the  moment  and still  shut
themselves up in their studies, continuing their former individualistic existence, divorced from life
and the interests of the working masses. (Cooke et. al, 1990, p.82).

Como se lê, Kerzhentsev não criticava o comprometimento estético dos artistas com os movimentos

de vanguarda europeia mas a atitude individualista que esses artistas continuavam a adoptar. Essa

atitude, mais do que as opções estéticas que tomavam, era a herança de uma sociedade cujas bases

estruturais  tinham ruído pelo que teria também ela de desaparecer.  Como o autor referia a essa

111 A este respeito podem ser consultados alguns artigos publicados na íntegra ou parcialmente em Cooke, et. Al, 1990.
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existência individualista correspondia o isolamento produtivo dos artistas e o papel daí decorrente

atribuído aos restantes: o de espectadores. Renato Luiz Martins considera que a ligação directa ao

contexto revolucionário foi entendida como “fundamental para o desígnio construtivista de mudar

não só as artes, mas a vida social, como um todo;” (Martins, 2003, p.59). Este era o primeiro de três

aspectos  que o autor  considera essenciais,  sendo o segundo aspecto o “internacionalismo,  ou a

oposição frente ao eslavismo e aos demais movimentos culturais regionalistas, cujo peso moldou

funda e notoriamente a tradição cultural da Rússia e das regiões por ela dominadas;”. Para o autor, o

terceiro  aspecto  fundacional  foi  “a  forte  interação  entre  teoria  e  prática,  e  a  correlata  ambição

interdisciplinar, que movia o construtivismo a investir, a partir da pintura, sobre diversos campos de

linguagem: a escultura-construção, a propaganda-agitação, as artes gráficas, a arquitetura, o design,

a  fotomontagem, etc...” (Martins, 2003, p.58 e 59). Através do cumprimento destes princípios, o

construtivismo

ao despontar,  nos  termos  apontados,  como corolário das  primeiras  pesquisas  modernas,  vem
rematar, por sua vez, a destruição, já começada pelos artistas modernos precedentes, do campo
estético contemplativo, e elaborar os princípios do domínio estético materialista, fundado num
novo diálogo entre os processos da arte, do trabalho e da produção. (Martins, 2003, p.62).

Mas esta componente teórico-prática, ou seja, de análise marxista da prática artística que “implica a

determinação recíproca, no pensamento e na elaboração prática, dos momentos da produção e do

consumo ou da recepção, momentos estes, que, no capitalismo, se oferecem não só como distintos,

mas isolados.” (Martins, 2003, p.62) aconteceu por força da alteração social que estava curso e não

o contrário, como o autor sugere ao referir que o construtivismo tinha o desígnio de mudar não só as

artes,  mas  a  vida social  como um todo.  Esta  questão  não é  de somenos  importância  porque é

precisamente ela que determina a mudança de paradigma artístico e a diferença entre as vanguardas

russas e outros movimentos  de vanguarda com comportamentos  políticos,  como por exemplo o

dadaísmo. O progressivo detrimento das disciplinas tradicionais como a pintura e a escultura em

prol de áreas aplicadas à imprensa decorreu no construtivismo precisamente desta  praxis  entre a

teoria  e  a  prática,  a  realidade112.  Quando no seio  do  trabalho  realizado  no InKhuK os  artistas

destacaram o conceito de 'konstruktsiia', que designa construção, estavam a destacar precisamente a

construção num sentido intelectual, congregando no seu significado uma praxis que utiliza a teoria

e a prática de forma dialéctica.

112 Catherine Cooke, arquitecta e investigadora especializada na produção artística deste período reitera que a palavra
'konstruktivisty' (construtivista) em russo, tem a sua origem na palavra 'konstruktsiia' (construção). Esta, por sua
vez, tem especificamente um sentido associado a construção intelectual e conceptual sendo que para a construção
material  e  física se utiliza a palavra  'stroitel’stvo'  e  para  construtor  a  palavra  'stroitel'.  (Cooke,  1989, p.22).  O
conceito de 'construção'  destacado pelos construtivistas assume essa orientação intelectual,  ainda que congregue
também um sentido prático e metodológico.
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Em 1921 esse  caminho  está  plenamente  traçado  e  quando  o  Primeiro  Grupo de  Trabalho  dos

Construtivistas  foi  criado  nesse  ano  com  artistas  provenientes  do  InKhuK  como  Alexander

Rodchenko, Varvara  Stepanova, Alexei Gan, Kazimir Medunetsky, Vladimir e Georgii Stenberg,

entre  outros,  procurou  de  imediato  estabelecer  estas  mesmas  orientações  teórico-práticas.  No

Programa do grupo, publicado em 1922 na 'Ermitazh', é afirmado com clareza que “(...) the group

insists on the need to synthesize the ideological aspect with the formal for the real transference of

laboratory work on to the rails of practical activity.” (Rodchenko, A. e Stepanova, V., 2003, p.341).

Aí, estipulam o alcance desse objectivo, identificado com a ideologia comunista e baseado na teoria

do  materialismo  histórico  a  partir  da  deslocação  da  actividade  experimental  para  um

experimentalismo real  (Rodchenko,  A.  e  Stepanova,  V.,  2003,  p.342).  Propõem concretizá-lo a

partir de três disciplinas: 

A – Tectonics or the tectonic style is tempered and formed on the one hand from the properties of
communism and on the other from the expedient use of industrial material. 
B – Faktura is the organic state of the worked material or the resulting new state of its organism.
Therefore, the group considers that faktura is material consciously worked and expediently used,
without hampering the construction or restricting the tectonics.
C  –  Construction  should  be  understood  as  the  organizational  function  of  Constructivism.
(Rodchenko, A. e Stepanova, V., 2003, p.342)

Alexei Gan, também ele membro do  Primeiro Grupo de Trabalho dos Construtivistas, explica de

forma mais completa cada um destes conceitos em 'Konstruktivizm' (Construtivismo), publicado em

1922. No fundo, eles mais não são do que uma sistematização teórica, processual e material do

construtivismo assente na praxis marxista, aqui tão clara quando afirma: 

Not to reflect,  not to represent and not to interpret reality,  but to really build and express the
systematic tasks of the new class, the proletariat. The master of colour and line, the builder of
space-volume forms and the organizer of mass productions must all become constructors in the
general work of the arming and moving of the many-millioned human masses... (Gan, 2003, p.344).

No seio desta problemática voltam-se a dar algumas cisões dos artistas que vêem nestas declarações

um radicalismo que mais do que construtivista é produtivista (Martins, 2003, p.66). Mas o que é

importante destacar é o facto de até às vanguardas russas nunca ter acontecido uma aproximação

social tão estreita entre arte e realidade. Foram os princípios ideológicos da Revolução de Outubro

que estreitaram significativamente essa aproximação, no sentido em que entenderam a organização

e  desenvolvimento  cultural  como  áreas  centrais  de  actuação  dirigidas  não  para  a  classe  antes

dominante mas para o povo. Exactamente por isso, a transformação dos princípios artísticos deu-se

ao nível das ideias, das formas e métodos utilizados mas deu-se igualmente ao nível das audiências

a  quem  se  dirigia  (Tolstoy,  1990,  p.11).  Existiu  um  verdadeiro  empenho  de  reflexão  e  de
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disseminação da cultura artística que passou a existir em todos os lugares, inclusive nas fábricas e

restantes locais de trabalho (Bibikova, 1990, p.17).

Um dos exemplos primeiros da intenção de encurtar socialmente as distâncias entre arte e realidade

social pode ser vislumbrado nos prazdniki, eventos públicos e festivais na forma de demonstrações,

procissões  agitacionais,  dramatizações,  espectáculos  de  luz,  entre  outros.  A  partir  de  1918a

organização  dos  prazdniki  passou  a  ser  integrada  por  alguns  dos  artistas  de  vanguarda  mais

destacados nas áreas das artes plásticas, teatro e cinema. Para além deles, a comissão organizadora

integrava uma série de outros artistas menos proeminentes e a população em geral, representada por

via de comissões de trabalhadores, sindicais, de estudantes, etc. A organização destes eventos após

a Revolução deveu tanto  ao 'Plano de Propaganda Monumental'  idealizado por Lenin como ao

entusiasmo geral que se vivia na sociedade (Tolstoy, 1990, p.13). Vladimir Tolstoy refere que as

ideias de Lenin a este respeito, embora estejam na rota do pensamento humanista em geral e em

experiências  revolucionárias  anteriores  como  a  Comuna  de  Paris  e  a  Revolução  Francesa  se

traduziram em propostas originais (Tolstoy, 1990, p.13). Essa originalidade devia-se à extrapolação

de um sentido propagandista imediato através da introdução de “a reflection of the conception of

the artist's social role” e “the aspiration to link fine arts with other forms of mass agitational and

propaganda work in the name of larger tasks of ideological education.” (Tolstoy, 1990, p.13). Ou

seja,  este  plano  procurava  naturalmente  sedimentar  a  ideologia  marxista  mas  simultaneamente

procurava  estabelecer  uma  forte  conexão  da  mesma  com  a  população  em  geral.  Por  isso,  ao

contrário de programas políticos anteriores e posteriores associados à propaganda, este plano incidia

na concretização de projectos artísticos que como o próprio Lenin terá dito ao responsável pela

Educação  Pública,  A.V.  Lunacharsky,  se  deveriam  pautar  pela  modéstia  e  pela  temporalidade

(Tolstoy, 1990, p.13). 

Tendo em conta estes princípios, a primeira questão efectivamente importante ao nível dos eventos

públicos culturais  organizados no período pós-revolução foi precisamente a sua transversalidade

medial – desde pintura, escultura, artes gráficas, música, teatro e performance – em estreita relação

com os movimentos de vanguarda assim como a ligação entre a arquitectura e o espaço urbano. A

segunda questão igualmente importante foi a articulação que se estabeleceu entre as comissões de

artistas nomeados para a idealização destes eventos e as comissões sindicais e de trabalhadores, um

modelo organizativo adoptado logo nos primeiros festivais ocorridos por ocasião da comemoração

194



do 1.º de Maio e do aniversário da Revolução113 ainda que reforçado sobretudo após 1919114.

Os  primeiros  eventos  organizados  em  1918  são  paradigmáticos  em  ambos  os  aspectos  aqui

referidos.  As  fotografias,  desenhos  e  reportagens  dos  eventos  organizados  em  Moscovo  e

Petrogrado em torno do 1.º de Maio e do primeiro aniversário da Revolução mostram o destaque

dado às linguagens associadas aos movimentos de vanguarda, desde o cubismo, o futurismo e a

abstracção. Mas em virtude dos debates já atrás referidos, os eventos seguintes tiveram diferenças

substanciais, nomeadamente e particularmente no que se refere à presença das artes plásticas através

de grandes painéis suspensos nos edifícios115 (Figuras 69 e 70). A partir  de 1919 serão as artes

performativas  e  as  produções  teatrais  a  estar  no centro  destes  eventos  e   de  acordo com Irina

Bibikova:

Theatre activists approached the organization of celebrations differently from painters. They did
not try to make the working masses immediately familiar with all the range of artistic tendencies
abounding in those years: they turned, on the contrary, to the traditional forms familiar to the
popular masses – raree-shows, carousels, Punch and Judy shows, booths with jesters, street criers,
circus turns – and they added a revolutionary content. (Bibikova, 1990, p.24).

Julga-se que esta alteração é fundamental para o contexto desta tese. Em primeiro lugar porque ela

113 Segundo Irina Bibikova:

Festival commissions were set up for both occasions which worked in close contact with such bodies as the
Fine Arts Department of the RSFSR Commissariat for Education, the Executive Committees of the Moscow
and Petrograd Soviets of Worker's and Soldiers' Deputies, the Proletkult (Proletarian Culture) organization
and the trad unions. Festival commissions were also set up under the executive committees of district Soviets
and at certain major enterprises. Thus, a centralized system of organization took shape during preparations
for the first revolutionary festivals, a system which existed with little alteration for several years.(Bibikova,
1990, p.20).

114 Em 1919 saem duas declarações oficiais nesta matéria. A primeira, redigida foi publicada no jornal 'Vechernaya
Izvestiya Mossoveta' a 24 de Março, declarava que:

All Moscow's artistic affairs should be carried out in close association with and under the strict control of the
Moscow  proletariat...the  artistic  sub-committee  is  guided  by  neutrality  in  relation  to  different  artistic
tendencies, placing the aesthetic needs of the proletariat higher than the pretensious of individual artistist
groups. (Cooke et.al., 1990, p.23).

A segunda declaração redigida pelo Comité Executivo de Petrogrado foi publicada no 'Izvestiya Petrogradskogo
Soveta' a 10 de Abril e reiterava que “Under no circunstances may the arrangements for the May Day festivities be
given into the hands of the Futurists from the“Fine Arts” department. A special commission has been entrusted with
the job of attracting trade unions and other workers' organizations to the task.” (Cooke et. al., 1990, p.23).

115 Em 1920 o Comité do 1.º Maio, responsável pela organização das celebrações desse ano fazia publicar no 'Vestnik
Teatra' um comunicado que afirmava:

A May Day Committee, headed by O.D. Kameneva and organized by the Artistic Sub-section, has outlined
the plan for the celebrations. The main principle of the decorative side is that there will be no new large
painted posters on the streets of Moscow. Old posters, used in past popular festivals will be put on display
again. (...)Red, Soviet and Triumphal Squares will be decorated by a collective from a camouflage school.
Round the city thirty-five canteens will be decorated, two for adults and two for children for each district. All
clubs and factories will also be adorned. Work on this day should be joyful and festive... (Cooke et. al., 1990,
p.126).
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resulta  de  uma  série  de  considerações  acerca  da  aproximação  social  entre  arte  e  realidade.  A

centralidade das artes performativas nestes eventos denota uma alteração estratégica que procura

fazer  face a um distanciamento que as artes plásticas  não tinham conseguido quebrar.  As artes

performativas  tinham  uma  natureza  medial  que  permitia  uma  maior  facilidade  ao  nível  da

experienciação directa de sensações, de vivências e de conteúdos. Podiam realizar-se em qualquer

espaço  público  e  incluir  de  forma  objectiva  uma  série  de  participantes  não  profissionais.  Foi

precisamente isso que aconteceu, tendo-se concretizado uma série de eventos teatrais participativos

que aproximavam socialmente a arte e a realidade. 

Poder-se-ia dizer que estas performances e eventos teatrais poderiam ser igualmente enquadradas na

aproximação contextual tratada em capítulo anterior, sendo inclusive a este nível um dos primeiros

exemplos  na  matéria.  Contudo,  julga-se  que  a  sua  maior  pertinência  é  a  de  traduzirem  um

fundamento social que arreda a discussão do enquadramento no espaço e no lugar ou sequer na

experiência  do  vivido  por  si  mesma.  Estes  aspectos  apenas  são  importantes  neste  contexto  se

auxiliarem de forma objectiva o processo de alteração social. Em suma, o que move estes artistas e

os seus eventos teatrais não é a consciencialização da importância do vivido para o sujeito, como

denota a fórmula 'Arte=Vida', mas a consciencialização da importância da politização do sujeito

para a alteração consistente da vida e isso é totalmente distinto.

Foi precisamente no sentido da politização do sujeito que logo após a Revolução foi instituído um

conceito de evento público distinto. O subbotnik consistia na estipulação de um dia, geralmente o

sábado,  em que a  comunidade  trabalhava  voluntariamente  para  o bem comum,  dedicando-se a

diversos  serviços  comunitários.  O  subbotnik tornou-se  um “phenomenon  of  Soviet  public  life”

(Cooke, 1990, p.122) e mantém-se hoje como uma tradição cultural importante embora se tenha

perdido em parte o sentido ideológico que tinha originalmente. Foi precisamente durante um dos

primeiros subbotnik da Rússia que ocorreu o primeiro evento teatral participativo, no contexto das

celebrações do 1.º de Maio em 1920. Na encenação do 'Tsar' Edip' (Rei Édipo) de Sófocles – que

decorreu na Rua Tretyakov, a passagem que liga as praças Nikolsky e Lubyanka – participaram

dezenas de actores profissionais e não profissionais, entre os quais se encontravam alguns membros

do Exército Vermelho. Também em 'K mirovoi kommune' (Rumo a uma Comuna Mundial) que

aconteceu a 19 de Julho de 1920 durante o Segundo Congresso da III Internacional participaram

cerca  de  quatrocentas  pessoas  (Bibikova,  1990,  p.25)  entre  estudantes  de  teatro,  membros  de

organizações políticas e de trabalhadores, membros do Exército Vermelho e marinheiros.

Mas  um  dos  eventos  teatrais  participativos  mais  memoráveis,  tendo  em  conta  o  número  de

participantes e o recurso a diversos meios artísticos, aconteceu em Petrogrado. Produzida em 1920

para a comemoração da Revolução de Outubro, 'Shturm Zimnego dvortsa' (Assalto ao Palácio de
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Inverno) envolveu dez mil participantes (Bibikova, 1990, p.26). O director N.N. Yevreinov conta

que a complexa produção deste evento contou com uma equipa de dez produtores (Cooke et.al.,

1990,  p.137)  entre  os  quais  se  encontravam  o  pintor  Yuri  Annenkov  e  o  compositor  Dimitri

Tiomkin. 'Shturm Zimnego dvortsa', centrado nos acontecimentos ocorridos em Petrogrado durante

a Revolução de Outubro, foi um espectáculo encenado simultaneamente em três locais distintos:

dois palcos construídos para o efeito, a ponte que os ligava e o próprio Palácio de Inverno (Figuras

71, 72, 73 e 74)116. Yevreinov, numa entrevista publicada em 1920 no jornal 'Life of Art' relata da

seguinte forma a estrutura do evento:

Three  stages  are  to  appear  simultaneously:  two  conventional  theatrical  stages  and  one  real,
historical stage. On the first stage, events will be portrayed in the style of comedy; on the second,
in the style of a heroic drama, and on the third, in the style of a battle. (…)
...Our method of work will be artistic simplification. But it is not enough to co-ordinate the three
styles,  we  also have to  co-ordinate  mass  action on these three platforms,  or  stages.  This  co-
ordination, incidentally, is ingeniously achieved by plunging each platform by turns into darkness
and brightly illuminating the area of the theatrical arena to which the spectator's attention should
be drawn. (Cooke et al., 1990, p.137).

A simplificação artística que o autor aqui refere como tendo sido uma estratégia metodológica não

invalida a consideração dos aspectos que aqui se querem relevar. Por um lado, o recurso a diferentes

géneros e áreas artísticas – desde as plásticas e visuais às performativas e musicais – formavam um

espectáculo transdisciplinar diluindo a encenação nos espaços públicos da cidade. Por outro lado, a

participação  massiva  de  actores,  bailarinos,  artistas  de  artes  circenses,  estudantes,  soldados,

marinheiros, etc.,  como de espectadores fazia deste espectáculo algo totalmente heterogéneo. Os

dois aspectos foram trabalhados propositadamente e instigavam “the agitacional effect” (Tolstoy,

1990, p.26) de forma claramente significativa. Para além disso, o facto de muitos dos actores se

representarem a si mesmos, ou seja, representarem as acções que haviam tido na vida real aquando

da participação na guerra, como aconteceu por exemplo com os soldados e marinheiros – criava

uma certa simbiose entre a representação e a realidade, como se se tratasse de uma duplicação do

vivido.

A aproximação entre arte a realidade foi desde o início um dos aspectos e objectivos cimeiros dos

festivais e eventos organizados na Rússia e URSS. Esse propósito está explícito não apenas nas

estruturas, metodologias e propostas teóricas como na idealização e produção dos eventos. A título

de exemplo, sublinhe-se o que a Secção de Performances e Espectáculos do Departamento Teatral

do  Comissariado  para  a  Educação  fez  publicar  na  imprensa  a  propósito  da  organização  das

festividades do 1.º de Maio em Moscovo:

116 Este evento foi filmado e também em1920 foi realizado um filme dirigido igualmente por Nikolai Evreinov com o
mesmo título.  
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The task facing the Section of Mass Performances and Spectacles from the first  moment of its
activity has been to work out the first scenario of mass action, and to work out a magnificent drama
in which the whole  city  would be the stage and the entire  proletarian masses  of  Moscow the
performers. What is more, the Section has chosen the correct path. The scenario should be written
by the masses themselves in the process of collective work and collective discussion. The Section is
working out  only the  general  principles,  a plan for the  festivities,  which will  then be sent  for
discussion by various proletarian groups: clubs, studios, committes, etc. The detailed work of these
groups will serve as material for the final scenario. (Cooke et. al., 1990, p.124 e 125).

Catherine Cooke refere que os festivais ocorridos durante este período seguiam o género tradicional

de festival russo, combinando duas componentes importantes:

The  'mass'  component  was  represented  by  converging  'movements  of  the  mass  public'  that
culminated  in  some 'action  or  elevated,  symbolic  ceremony'  at  a  focal  point  in  the  city.  The
'intimate',  sideshows and clowns of traditional fairs.  They had became 'revolutionary cabarets'
comprising 'fiery speeches, recital of satirical verse, clowns caricaturing enemy forces, or topical
dramtic sketches', performed 'on trams, lorries or simply on tables or barrels'. (Cooke, 1990, 121).

Se a sua principal novidade foi terem incluído as propostas dos movimentos de vanguarda a sua

maior  importância  decorreu  do  facto  de  terem  recuperado  uma  tradição  cultural  dando  a  sua

organização  a  quem  anteriormente  só  podia  dela  usufruir  enquanto  espectador.  Ou  seja,  a

transformação do espectador em produtor, muito referenciado em décadas recentes, tem as suas

raízes na Revolução de Outubro e na edificação social que a ela se seguiu.

Após 1920, quando os eventos teatrais massivos sobre o processo revolucionário deram lugar à

temática da construção da economia e da produção laboral (Tolstoy, 1990, p.27), a permeabilidade

entre a representação e a realidade tornou-se central. Tolstoy refere que na base desta questão esteve

a vontade de cada um se mostrar, falar e representar a si próprio numa actividade política única

(Tolstoy, 1990, p.27). Nesta perspectiva, “Workers wanted not only to get to know professional art

but  also  to  perform themselves.”  (Tolstoy,  1990,  p.27)  pelo  que  a  participação  nos  festivais  e

eventos  públicos  tornou-se uma oportunidade  única.  N.A.  Lastochkin,  num texto  publicado em

1926  no  livro  'Massovoye  Prazdnestva'  faz  uma  descrição  que  demonstra  precisamente  essa

participação. Diz ele que:

The organizational and artistic initiatives arose from the lower cultural groups – from artistic
clubs  and  circles  and  from  culture  committees  attached  to  different  enterprises.  All  the
dramatizations put on by factories, institutions, clubs and higher education colleges were staged
almost exclusively by amateurs, regular members of clubs from the above institutions...
The theatrical presentations (…) have either a total absence of plot or else a very minor one. Their
aim is to show simply one moment from international or internal political life and to portray it with
the utmost brightness and conviction. (Cooke et al., 1990, p.164).

Num outro artigo, escrito por N.P. Izvenkov e publicado no mesmo livro, é referida a importância
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da  improvisação  nestes  eventos  afirmando-se  que  “ninety  per  cent  of  what  happens  is  pure

improvisation”(Cooke et al., 1990, p.165). O mesmo autor refere ainda as dificuldades da actuação

improvisada, nomeadamente pelo facto de os espectadores “are constantly heckling and even taking

on a part themselves” e o facto do sucesso dessa actuação decorrer da firme base política que o

performer tinha, assente na consciência de classe (Cooke et. al., 1990, p.165). É de ressalvar que foi

em 1922 que o Teatro dos Operários de Moscovo ou Teatro do ProletKult foi criado, tendo como

primeiro director Sergei  Eisenstein. Durante os primeiros anos da sua existência, os espectáculos

realizados pelo grupo experimentaram uma série de técnicas e estratégias de proximidade com a

audiência através do esfumamento entre ficção e realidade. 'Protivogazy' (Máscaras de gás) (1923),

uma peça  escrita  por  Tretyakov,  foi  disso exemplo.  A narrativa  da peça  decorria  em redor  do

conflito  entre  a  direcção de uma fábrica e  os operários  mas  a sua grande valência  foi  ter  sido

realizada numa fábrica em pleno horário laboral (Figura 75). Como Eisenstein referiu em 1926 “As

máquinas trabalhavam e os «actores» trabalhavam; pela primeira vez, isso representou o sucesso

duma arte altamente objectiva, absolutamente real.” (Eisenstein, 1974, p.12).

Nesta  óptica  a  década  de  vinte  foi  de  extremo  relevo  para  a  aproximação  social  entre  arte  e

realidade  na  medida  em  que  foram  os  cidadãos,  na  qualidade  de  sujeitos  sociais,  que

protagonizaram os papeis de relevo nos eventos culturais. A arte, enquanto bem comum e meio

inalienável de emancipação no processo de revolução e construção social, politizou-se desta forma.

Simultaneamente, foi também nesta década que o entusiasmo pela abstracção na arte começou a

sucumbir,  como Z. Richter explicita num artigo escrito em 1922 na publicação 'Izvestiya'  onde,

reportando-se à decoração em Moscovo durante as festividades do quinto aniversário da Revolução

de Outubro  afirma  que “(...)  in  contrast  with  previous  years  when futurism dominated  all,  the

decorations and posters keep to a simple, realistic style, more acessible to the untutored observer.”

(Cooke  et.al,  1990,  p.142).  Como  já  se  referiu,  essa  falta  de  entusiasmo  foi  sentida  nas  mais

diversas  áreas  artísticas  e  de  acordo  com  alguns  autores  correspondeu  ao  rompimento  com o

projecto dos movimentos de vanguarda europeia que, por mais 'adaptáveis' que fossem, traduziam

sempre um modelo de pensamento burguês. Por exemplo, Buchloh sustenta que:

(…) around 1920 even the most advanced works among the nonutilitarian object-constructions - by
Rodchenko, the Stenberg brothers, Tatlin, and Medunetsky - did not depart much further from the
modernist  framework  of  bourgeois  aesthetics  than  the  point  of  establishing  models  of
epistemological and semiotic critique. No matter how radical, these were at best no more than a
negation of the perceptual conventions by which art had previously been produced and received.
(Buchloh, 1984, p.94).

De acordo com Buchloh foi nesse momento que a “faktura” foi substituída pela “factography”, ou

199



seja, por uma estética utilitária (1984, p. 95). Essa substituição, sendo perceptível em todas as áreas

culturais  foi  determinante  na  área  cinematográfica,  redundando  na  criação  de  géneros  e

metodologias de produção inexistentes até então. A Rússia teve um desenvolvimento precoce da

indústria  cinematográfica,  tanto ao nível  da produção como da distribuição.  Quando a Primeira

Guerra Mundial começou, o país já tinha produzido centenas de filmes, sendo a grande maioria

centrados  na  adaptação  de  obras  literárias  de  autores  clássicos  como  Tolstoi,  Dostoyevsky ou

Pushkin. Lev Kuleshov, realizador e teórico cinematográfico escreveu em 1929, que:

At the beggining of the First  World War Russia's cinema was fairly large-scale; it had begun to
produce merchandise, which went to the marketplace ans returned a definite profit.Any number of
people leapt into cinematography – actors, directors, scenarists, cameramen, all thristy for easy
earnings in a fresh field, but the film industry in Russia was so disorganized that some intent leapt
into it. Thus, filmworkers consisted of a conglomerate of bandits, chiselers – people without any
education whatsoever, who were eager to squeeze money out of cinema but who were uninterested
in its cultural growth. (Kuleshov, 1974, p.43).

A Revolução de Outubro trouxe grandes alterações a este panorama. O sistema cinematográfico

anterior foi substituído praticamente na íntegra tanto quanto à lógica política e económica como

quanto  à  organização  da  produção,  distribuição  e  exibição.  Em  1919  deram-se  as  principais

nacionalizações nesta área e foi criada a primeira escola mundial de cinema, a VGIK (Vserossiyskiy

gosudarstvennyy  universitet  kinematografii  imeni  S.A.Gerasimova)  sendo  o  seu  primeiro

responsável  Vladimir  Gardin.  Estes  dois  factores,  aliados  ao  forte  vigor  dos  movimentos  de

vanguarda  e  do  próprio  comprometimento  do  Estado  no  apoio  aos  mesmos  “possibilitou  uma

radical  reinvenção  da  atividade  cinematográfica,  como  talvez  em  nenhum  outro  momento  da

história.” (Saraiva, 2006, p.109).

A  década  de  vinte,  também  no  que  respeita  ao  cinema,  foi  assinável.  Em  1922  a  produção

cinematográfica  abriu-se  ao  sector  privado  e  com  ele  regressaram  alguns  realizadores  então

emigrados como Protazanov. Mas o Estado manteve-se como principal produtor tendo a seu lado

alguns dos realizadores  mais  notáveis  da história  do cinema mundial  como Sergei  Eisenstein e

Dziga  Vertov. Esta foi não só a década em que foram realizados os filmes 'Stachka'  (A Greve,

Eisenstein, 1924/25), 'Kniáz' Patiômkin Tavritchéski' (O Couraçado de Potemkin, Eisenstein, 1925),

a série 'Kino-Pravda'  (Vertov,  1925) ou 'Tchelovek s kinoapparatom'  (O Homem da Câmara de

Filmar,  Vertov,  1929),  como  foi  a  década  que  viu  nascer  as  teorias  sobre  a  importância  da

montagem e outras experiências teórico-práticas ainda hoje consideradas determinantes.

Já aqui se referiu a proeminência da montagem para diversos movimentos de vanguarda. Os artistas

construtivistas  não  foram  uma  excepção  nessa  matéria  estando  aliás  na  linha  da  frente  das

componentes teórico-práticas que a designação adquiriria. Embora a emergência da fotomontagem
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esteja afecta aos artistas alemães, os artistas russos começaram a utilizá-la pela mesma altura.  El

Lissitzky, Rodchenko e Gustav Klutsis desenvolveram a técnica particularmente na década de vinte

embora  tivessem  opiniões  distintas  acerca  do  seu  valor  estratégico.  A  este  respeito  Klutsis

expressará publicamente que a produção de  El Lissitzky e de  Rodchenko “often slipped into the

methods of Western advertising – formalist montage which had no influence on the formation of

political montage.” (Apud Tupitsyn, 1992, p.83).

Não obstante, tal como Margarita Tupitsyn reitera a este respeito, a fotomontagem política na URSS

“was  inspired  by  the  paradigmatic  change  from the  artist  as  formalist  to  the  artist  as  activist

message-maker.” (Tupitsyn, 1992, p.87). A fotomontagem e a montagem tipográfica no contexto do

construtivismo foram utilizadas como um instrumento de acção política tanto pelo impacto visual

produzido como pela livre associação de fragmentos da realidade permitida. Para além disso, eram

técnicas que quando integradas na produção de livros, revistas, cartazes ou panfletos permitiam uma

difusão massiva. O próprio Gustav Klutsis, que como se disse expressou divergências estratégicas

no uso da técnica, destacou as diferenças ideológicas da fotomontagem realizada em contexto russo,

reiterando em 1931 que:

A fotomontagem é a síntese lógica e generalizada de um período analítico da arte. O período
analítico,  denominado  sem  objectos,  acordou  o  artista  contemporâneo,  fê-lo  reflectir  com
perspicácia e perseverança sobre a técnica de criação, fê-lo superar o formalismo, libertou-o da
rotina  do  passado.  A  rotina  analítica  na  URSS  revolucionou  o  artista  e  transformou-se  no
instrumento de destruição implacável das formas antigas.
Existem  no  mundo  duas  correntes  principais  na  evolução  da  fotomontagem:  a  chamada
fotomontagem  formalista,  que,  proveniente  da  publicidade  americana,  foi  aproveitada  pelos
dadaístas e pelos expressionistas; e a da fotomontagem de propaganda e política, que se originou
na base da vida social e política da terra soviética. A fotomontagem na URSS surgiu na frente
artística de esquerda (LEF) depois de ter superado a representação realista, a técnica exacta em
grau máximo, uma abordagem rigorosamente socialista. Aqui a arte não é um fim em si mesmo –
como nos artistas antigos e nos formalistas – mas tão só o meio para atingir o fim. Os métodos de
trabalho  nas  antigas  modalidades  das  artes  plásticas  já  não  eram  capazes  de  satisfazer  as
exigências da luta revolucionária. (Klutsis Apud Pérez, 1995, p.).

Se  a  fotomontagem  dadaísta  tinha  como  objectivo  cimeiro  a  articulação  entre  um  conteúdo

narrativo objectivo e um enquadramento plástico inovador permitindo uma manipulação semântica

consequente, a fotomontagem soviética “was a necessary strategy to implement the transformation

of  audiences”  (Buchloh,  1984,  p.98).  Essa  diferença  é  comprovável  especialmente  se,  como

Buchloh nota, se atentar à importância que os artistas dadaístas alemães deram à reprodução das

suas fotomontagens em comparação com a importância dada a esta questão pelos artistas russos. Se,

à  excepção das fotomontagens de John  Heartfield,  a grande maioria  das fotomontagens  alemãs

permaneceram  exemplares  únicos  “paradoxically  folding  into  the  singularity  of  this  object

fragments  of  a  multitude  of  technically  reproduced  photographic  images  from  mass-cultural
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sources” as fotomontagens de artistas soviéticos “seem rather rapidly to have shifted away from a

reenactment  of  that  historical  paradox”  (Buchloh,  1984,  p.99),  sendo  reproduzidas  nos  mais

diferentes suportes. Ou seja, os artistas soviéticos “realized that in order to address a new audience

not only did the techniques of production have to be changed, but the forms of distribution and

institutions of dissemination and reception had to be transformed as well.” (Buchloh, 1984, p.99). 

Historicamente, pode-se reconhecer na utilização da montagem uma série de intuitos que estão para

além da articulação entre narrativa e experimentalismo formal. Na sua génese, seja na Alemanha ou

na União Soviética, estão princípios que vão além de um reordenamento espacial da imagem ou

objecto artístico e se fundam no pensamento político da sociedade. Mas se teoricamente os artistas

berlinenses já assim pensavam, foram os artistas russos a pô-lo em prática, através da impressão

massiva das fotomontagens e também através da utilização da montagem no cinema.

O pensamento  estruturado no materialismo histórico-dialéctico  e  no  socialismo fez  destacar   a

importância das condições de produção e de recepção na actividade cultural na Rússia e nelas a

montagem assumiu um grande relevo. Ainda que no contexto da história da arte a importância da

fotomontagem como procedimento de criação imagética seja significativamente mais destacada que

a  importância  da montagem como procedimento  de edição  de  filmes,  em boa verdade os  dois

procedimentos partilharam na União Soviética os mesmos objectivos e entre artistas plásticos e

realizadores  estabeleceram-se  muitas  reflexões  e  influências.  O  texto  'Dickens,  Griffith  i  kino

Segodnya'117, escrito por Sergei  Eisenstein em 1944 é exemplo da discussão teórica em torno da

importância  da montagem.  É ainda  um documento  demonstrativo  de como a técnica  de edição

cinematográfica  foi  entendida  como  relevante  contribuição  estética  e  política  no  âmbito  da

construção  da  sociedade.  Eisenstein  procurou neste  ensaio  fazer  uma caracterização  do cinema

soviético em contraposição directa com o cinema americano, aqui representado por D.W.Griffith. O

autor articulava os dois percursos com as estruturas sociais e políticas que caracterizavam aquelas

sociedades  no  momento,  a  saber,  o  capitalismo  burguês  e  o  socialismo.  Eisenstein  reiterava  a

importância  da  existência  de  um passado  cultural  ancestral  e  de  relevo  e  reiterava  também  a

importância de o conhecer e compreender tomando a consciência de que “each part of this past in

its  own moment  of world history has moved forward the great  art  of  cinematography.” (1977,

p.233).

O autor começava o ensaio através de uma aproximação estética e estilística entre a literatura de

Charles  Dickens  e  o  cinema  de  David  Wark  Griffith,  sugerindo  que  essa  aproximação  se

sedimentava  na aproximação existente  entre  o industrialismo inglês  e  o  capitalismo americano.

Destacava  em seguida  a  importância  que  Griffith  tinha  tido  para  os  realizadores  soviéticos  da

117 Na tradução que se utiliza em inglês 'Dickens, Griffith an the Film today'.
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década de vinte considerando-o uma revelação (Eisenstein, 1977, p.202) e influência importante nos

anos seguintes à Revolução de Outubro. Nessa altura, conta o autor,  começaram a ser importados

filmes alemães e americanos e para além dos filmes dos antigos realizadores russos eram a esses

que as pessoas tinham acesso. Eisenstein considera aqui que os filmes russos eram marcados pelo

Expressionismo,  pelo  que  deixaram poucas  marcas  (1977,  p.203).  Mas  em relação  aos  filmes

importados o entusiasmado foi imediato. O autor associa esse furor não somente às narrativas dos

filmes mas também às possibilidades que o meio cinematográfico revelava reiterando que:

Just as it was the possibilities in a tractor to make collective cultivation of the fields a reality, it
was the boundless temperament and tempo of these amazing (and amazing useless!) works from an
unknown country that led us to muse on the possibilities of a profound, intelligent, class directed
use of this wonderful tool. (Eisenstein, 1977, p.204).

Eisenstein recorda que durante a década de vinte duas questões encimavam as discussões teórico-

práticas no contexto artístico e cultural: a construção e o método (Eisenstein, 1977, p.204). E foi em

torno de ambas que a cinematografia de Griffith se revelou determinante, na medida em que aí

residia a técnica que respondia de forma eficaz a ambas: a montagem. A este respeito  Eisenstein

refere:

This was in a hitherto unfamiliar province, bearing a name that was familiar to us, not in the field
of art, but in that of engineering and electrical apparatus, first touching art in its most advanced
section-in cinematography. This province, this method, this principle of building and construction
was montage.
This was the montge whose foundations had been laid by American film-culture, but whose full,
completed, conscious use and world recognition was established by our films. Montage, the rise of
which will be forever linked with the name of Griffith. Montage, which played a most vital rôle in
the creative work of Griffith and brought him his most glorious successes.(Eisenstein, 1977, p.204).

Reiterando  aqui  que  a  montagem era  até  ao  momento  uma técnica  alheia  ao  contexto  da  arte

soviética,  Eisenstein reafirma a importância que a apropriação da mesma teve. Refuta aqui que a

genealogia  da  montagem  pertencesse  ao  contexto  artístico  através,  por  exemplo,  da  colagem.

Simultaneamente  refuta  que  a  sua  importação  para  o  cinema  tivesse  acontecido  por  via  da

fotomontagem. No panorama histórico que relata, a montagem cinematográfica esteve na origem da

fotomontagem, e não o inverso. 

Neste ensaio Eisenstein apresenta Griffith como “a magician of tempo and montage” (1977, p.200),

um especialista da “parallel montage sequences” (1977, p.198) que teria apresentado  aos artistas

soviéticos uma forma de fazer cinema totalmente inovadora. (Eisenstein, 1977, p. 208-210). É neste

ponto  do  ensaio  que  Eisenstein  introduz  o  que  considera  ser  a  grande  diferença  entre  a

cinematografia norte-americana e a soviética. Para Eisenstein essa diferença residia na importância
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que o autor dava à estrutura e modelo social em vigência no seu país.

Neste sentido,  embora “The rôle of Griffith is  enormous (…) It  was natural  that the spirit  and

content of our country itself, in themes and subjects, would stride far ahead of Griffith's ideals as

well as their reflection in artistic images.” (Eisenstein, 1977, p.233). A atitude social que Griffith

relevava nos seus filmes era a de um liberal e uma vez que o pensamento sobre a montagem era

inseparável do pensamento geral como um todo (Eisenstein, 1977, p.233 e 234) “the structure that is

reflected in the concept of Griffith montage is the structure of bourgeois society.” (Eisenstein, 1977,

p.234). Assim, sendo a sociedade burguesa “perceived only as a contrast between the haves and the

have-nots” ela  era  reflectida  “in the  consciousness  of  Griffith  no deeper  than  the  image  of  an

intricate race between two parallel lines.” (Eisenstein, 1977, p. 234).Eisenstein considerava assim

que a utilização da montagem paralela em Griffith reflectia um conceito de montagem assente na

visão dualista do mundo que a sociedade burguesa tinha criado, “running in two parallel lines of

poor and rich towards some hypothetical “reconciliation” where...the parallel lines would cross, that

is, in that infinity, just as inacessible as that “reconciliation.”” (1977, p.235). E aí reside a diferença

para a montagem soviética, cujo conceito “had to be born from an entirely different “image” of an

understanding  of  phenomena,  which  was  opened  to  us  by  a  world-view  both  monistic  and

dialectic.” (Eisenstein, 1977, p.235).

Nesta  perspectiva,  o  conceito  de  montagem criado  pelos  artistas  soviéticos  era  de  uma ordem

totalmente  nova,  assente  nas  condições  históricas  de  um país  marcado  pela  revolução  e  pela

estruturação do pensamento em torno do socialismo. Eisenstein era neste prisma claro, aportando a

uma abordagem dialéctica do mundo. Era afinal essa dialéctica que determinava que o microcosmos

da montagem fosse entendido como uma unidade, “which in the inner stress of contradictions is

halved, in order to be re-assembled in a new unity on a new plane, qualitatively higher, its imagery

newly perceived.” (Eisenstein, 1977, p.235 e 236). Por isso, embora a técnica de montagem lhes

possa ter sido revelada pelo cinema norte-americano, o princípio que a passou a reger era oposto ao

que regia esse cinema (Eisenstein, 1977, p.236). 

É  interessante  perceber  que  Eisenstein  sustenta  que  essa  diferença  contextual  e  ideológica  se

traduzia  no relacionamento entre  o plano (shot)  e a montagem.  O procedimento,  afinal,  não se

distingue  em  grande  medida  do  da  fotomontagem,  cujo  princípio  primordial  se  rege  pelo

relacionamento  entre  a  fotografia  e  a  montagem.  E  se  em capítulo  anterior  se  notou que  este

procedimento foi relevado pelo facto da fotografia ser entendida enquanto matéria manipulável, o

mesmo acontece com a montagem cinematográfica realizada no contexto da URSS. O plano é um

elemento da montagem e por sua vez esta é “the expansion of intra-shot conflict (or, contradiction)

at first in the conflict of two shots standing side by side” (Eisenstein, 1977, p.236). Segundo esta
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lógica o papel do realizador é resolver esse conflito através de um novo sistema de planos ou seja,

“collect the desintegrated event into one whole, but in our aspect. According to the treatment of our

relation to the event.” (Eisenstein, 1977, p.236).

Em suma, a semelhança entre o cinema norte-americano e o soviético traduzia-se na utilização da

montagem.  Ainda assim,  a  diferença ideológica  que marcava  o posicionamento  social  dos  dois

países remetia o cinema para uma abordagem técnica da montagem totalmente distinta. Eisenstein

dava como exemplo o plano fechado, designado nos EUA como 'close-up' e na URSS como “large-

scale” (Eisenstein, 1977, p.238). A diferença terminológica relevava de imediato uma abordagem

distinta na medida em que “We are speaking of the qualitative side of the phenomenon, linked with

its  meaning (…)  to  emphasize  that  which  is  particularly  essencial  or  significant.  (…)  Among

Americans the term is attached to viewpoint. Among us – to the value of what is seen.” (Eisenstein,

1977, p.238). Por seu turno, a abordagem semântica, o discurso e a mensagem que determinava o

valor  da  montagem,  tal  como  acontecia  com a  fotomontagem.  Não era  o  'ponto  de  vista'  que

interessava, sempre individual, mas o valor do que estava a ser visto. Por isso, o que interessava no

grande plano não era tanto “to show or to present” mas “to signify, to give meaning, to designate.”

(Eisenstein, 1977, p.238).

No procedimento da montagem enquanto técnica cinematográfica outros aspectos se apresentavam

relevantes e também neles se reconhecem semelhanças com a fotomontagem produzida por artistas

russos deste período118. Por exemplo, quando Eisenstein critica Griffith por este considerar que “the

whole was infinitely greater than the sum of its parts” (1977, p.239) está a enfatizar o carácter

heteróclito, ou se quisermos fragmentário, que a montagem possibilita na criação da imagem. Por

isso o autor reiterava que essa abordagem unitária do todo revelava uma acumulação quantitativa de

planos distinta da justaposição de planos, um  procedimento criado pelos realizadores russos que

revelava o salto para o qualitativo (Eisenstein, 1977, p.239). 

A conclusão a que Eisenstein chega neste ensaio não poderia posicionar melhor a montagem quanto

ao seu carácter ideológico. O autor reitera que:

The question of montage imagery is based on a definite structure and system of thinking; it derives
and has been derived only through collective consciousness, appearing as a reflection of a new
(socialist) stage of human society and as a thinking result  of ideal and philosophic education,
inseparably connected with the social structure of that society.
We, our epoch –  sharply ideal  and  intellectual –  could not read the content of a shot without,
before all else, having read its ideological nature, and therefore find in the juxtaposition of shots
an arragement of a new qualitative element, a new image, a new understanding.  (Eisenstein, 1977,
p.245).

118 Assim como com as fotomontagens alemãs, embora alguns artistas como Gustav Klutsis neguem qualquer relação
com ela.
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Contudo, isto não significa que a produção cinematográfica soviética fosse consensual.  Embora

significativamente unânime quanto ao carácter ideológico da montagem no sentido de traduzir um

novo pensamento e uma nova estrutura social baseada no socialismo, foram várias as divergências

ocorridas na década de vinte entre realizadores. Eisenstein protagonizou várias dessas divergências,

particularmente com o Soviet Troikh, também designado de Conselho dos Três ou Kinoks, do qual

Dziga Vertov foi fundador.

Dziga Vertov, nome adoptado em meados da década de dez119, foi um precursor do cinema directo e

o nome é indissociável do género de documentário. Se  Eisenstein chegou ao cinema a partir do

teatro, Vertov iniciou a sua ligação às técnicas cinematográficas a partir de 1918, quando se tornou

editor  de  um  dos  primeiros  programas  de  informação  produzidos  pelo  governo  soviético,  o

Kinonedelia.  Trabalhou nessa sequência  como correspondente de guerra  e  as imagens  captadas

durante este período acabaram por se transformar em documentários. Os filmes 'Kinopravda', uma

série de reportagens realizadas sobre temas muito variados,  podem ser considerados uma espécie

de laboratório  experimental  para a  sedimentação das suas  teorias  e  para o desenvolvimento  de

conhecimentos em questões técnicas. 

Sergei Eisenstein e Dziga Vertov convergiam na necessidade de aproximação objectiva à realidade

tangível.  Convergiam também na  ideia  da  politização  da  arte  e  da  sua  implicação  ideológica.

Convergiam ainda no reconhecimento da importância  estratégica da técnica da montagem. Mas

divergiam numa questão fundamental: a concepção de montagem.

Em 1922, juntamente com Elizaveta Svilova e Mikhail Kaufman, Dziga  Vertov formou o 'Soviet

Troikh'.  Nesse ano, o manifesto 'My.  Variant manifesta'120 (Nós: Variante de um Manifesto) foi

publicado no 'Kinofot n.º1', expressando uma total ruptura com a arte cinematográfica. O 'Conselho

dos Três' designavam-se de “kinoks – as opposed to “cinematographes”, a herd of junkmen doing

rather well pedding theirs rags.” (Vertov, 1922, p.5). Kinok era um neologismo cunhado por Vertov

que juntava as palavras  kino, cinema ou filme e  oko, olho, sendo a terminação  ok o sufixo russo

para  indicar  o  agente  humano,  o  Homem  (Vertov,  1922,  p.5).  A  sua  significação  assentava

precisamente numa fusão entre a visão da máquina e do Homem pelo que os kinoks afirmavam “the

future  of  cinema  art  by  denying  its  present.”  (Vertov,  1922,  p.7).  No  seu  entender

“Cinematography” must die so that the art of cinema may live.” (Vertov, 1922, p.7).

Este primeiro manifesto indica algumas questões importantes na contenda que se formaria entre

Vertov  e  outros  realizadores  soviéticos.  Indica  em  primeiro  lugar  a  sua  proximidade  aos

119 Dziga  Vertov nasceu  Denis  Kaufman.  Adoptou o nome Dziga  Vertov em acordo  com a sua profissão.  Neste
sentido,  Vertov  é  derivado  do  verbo  'rodar'  e  o  primeiro  nome,  Dziga,  “as  Vertov  intimated,  reproduces  the
repetitive sound of a camera crank turning (dziga, dziga, dziga...)”. (Michelson, 1984, p. VIII).

120 Na tradução que se utiliza, em inglês 'We: Variant of a Manifesto'.
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movimentos de vanguarda entusiastas da tecnologia. A proximidade conceptual em particular com o

futurismo é óbvia, por exemplo nesta passagem:

The “psychological” prevents man drom being as precise as a stopwatch; it interferes with his
desire for kinship with the machine.
In an art of movement we have no reason to devote our particular attention to contemporary man.
The machine makes us ashamed of man's inability to control himself, but what are we to do if
electricity's unerring ways are more exciting to us than the disorderly haste of active men and the
corrupting inertia of passive ones?
Saws dancing at a sawmill convey to us a joy more intimate and intelligle than that on human
dance floors. (Vertov, 1922, p.7).

A sintonia desta declaração – em particular as duas últimas sentenças – com o Manifesto Futurista

de 1909 é óbvia. Se  Marinetti defendia a co-habitação harmoniosa do ser humano e da máquina

afirmando  que  um automóvel  rugidor  era  mais  belo  que  a  Vitória  de  Samotrácia,  os  'kinoks'

defendem-na afirmando que a electricidade era mais emocionante do que a pressa desordenada de

homens  activos.  A  constatação  da  proximidade  de  Vertov  aos  futuristas  é  particularmente

importante pelo entusiasmo tecnológico que levará o realizador a uma franca submissão à máquina

de filmar como instrumento de trabalho. Porque no que se refere à questão do movimento, Vertov

não  podia  estar  mais  distante  dos  futuristas.  Ainda  assim,  o  seu  pensamento  marcadamente

materialista terá claras similitudes com o pensamento dos movimentos de vanguarda europeus no

que  se  refere  à  especificidade  do  meio.  A  sua  abordagem  ao  meio  cinematográfico  parte  da

compreensão técnica da câmara de filmar e da superação desta em relação ao olho humano, algo

bem patente  quando afirma que “everyone  who cares  for  his  art  seeks the essence of  his  own

technique.” (Vertov, 1922, p.8).

Embora o cinema fosse considerado como a arte do movimento por excelência, Dziga Vertov e os

kinoks sustinham que “Intervals (the transition from one movement to another) are the material, the

elements of the art of movement, and by no means the movements themselves.” (Vertov, 1922, p.8).

Não era pois o movimento que lhe interessava mas a organização dos intervalos existentes entre

movimentos. E era precisamente nesses intervalos que se revelava  a preponderância do kinoglaz,

ou seja, do cinema-olho. Vertov criou este termo para designar  o seu método de trabalho121, mas o

mesmo pretende denotar o seu objectivo cimeiro, a emancipação da câmara de filmar. Em 1923, na

redacção  de  uma  resolução  do  'Conselho  dos  Três',  Vertov  expressou  precisamente  o

descontentamento  por  nenhum  filme  até  ao  momento  ter  sido  “properly  directed  to  the

emancipation of the camera, which is reduced to a state of pitiable slavery, of subordination to the

imperfections and the shortsightedness of the human eye.” (Vertov, 1923, p.14).

121 Embora o mesmo termo tenha sido usado como designação do movimento internacional que criou e para o título de
um filme por si produzido em 1925.
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Para que essa emancipação se desse, o cinema tinha que se autonomizar da literatura e do teatro,

focando-se no que era essencial,  a saber:  “The sensory exploration of the world through film.”

(Vertov, 1923, p.14). E para que isso acontecesse era necessário “take as the point of departure the

use of the camera as a kino-eye, more perfect than the human eye, for the exploration of the caos of

visual phenomena that fills space.” ( Vertov, 1923, p.14 e 15). 

Existe na definição do kinoglaz uma noção de autonomia em relação ao olho humano. O kinoglaz

trabalha no tempo e no espaço e “it gathers and records impressions in a manner wholly different

from that of the human eye.” (Vertov, 1923, p.15). Isto significa que “The position of our bodies

while observing or our perception of a certain number of features of a visual phenomenon in a given

instant are by no means obligatory limitations for the camera which, since it is perfected, perceives

more and better.” (  Vertov, 1923, p.15). Por sua vez, o olho humano “submits to the will of the

camera and is directed by it to those sucessive points of the action that, most succinctly and vividly,

bring the film phrase to the height or depth of resolution.” (Vertov, 1923, p.16).

Era desta acção concertada entre o realizador – o “kinok-pilot” – e a câmara – a “machine-eye” –

que o filme devia resultar (Vertov, 1923, p.19). Mas embora exista uma autonomia da câmara em

relação ao olho é através dele que ela se expressa. Enquanto definição, kinoglaz assenta na fórmula:

“Kino-eye = kino-seeing (I see through the camera) + kino-writing (I write on film with the camera)

+ kino-organization (I edit).” (Vertov, 1929, p.87). Cabem pois nesta fórmula as perguntas: O que

se vê? Sobre o que se escreve e edita? Perguntas às quais Vertov respondeu, afirmando que “The

kino-eye method is the scientifically experimental method of exploring the visible world.” (Vertov,

1929, p.87). A matéria filmica era a realidade tangível, eram os factos da vida (Vertov, 1929, p.87)

pelo  que  “kino-eye  is  an  ever-growing  movement  for  influence  through  facts  as  opposed  to

influence through fiction, no matter how strong the imprint of fiction.” (Vertov, 1929, p.87).

A ligação do cinema à realidade tangível, reconhecendo-a da forma mais crua como matéria de

trabalho não é exclusivo do pensamento de Dziga Vertov. Esse foi o entendimento generalizado dos

realizadores e produtores de cinema da década de vinte. É contudo necessário reafirmar que esse

entendimento  pouca  relação  teve  com  aquilo  que  genericamente  designamos  de  'realismo',  no

sentido  da  representação  da  realidade  através  da  verosimilhança.  Jacques  Aumont  chama

precisamente a atenção para o facto de que com facilidade se cai nessa definição,  inclusive no

âmbito  da história  da arte,  confundindo realismo com analogia  (Aumont,  1997, p.157).  No seu

entender, a imagem realista não é necessariamente aquela que produz a ilusão de realidade mas "an

image that provides the maximum information about reality. In other words, if analogy concerns the

visual, the domains of appearances, and visible reality, realism concerns the information conveyed

by the  image,  it  conveys  understanding and thinking." (Aumont,  1997,  p.157).  Desta  forma  "a
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realist  image  must  convey  the  maximum  relevant information,  making  it  easily  available."

(Aumont,  1997, p.157). Nesta definição de  Aumont reconhece-se o  kinoglaz  de  Vertov,  onde a

realidade surge associada à verdade. Os seus filmes eram realistas porque pretendiam mostrar a

realidade em si mesma sem qualquer encenação.

Diga-se a este respeito que quando aqui se refere a noção de realidade associada à noção de verdade

está-se sobretudo a referir ao que ambas têm em comum. Ambas se definem como  construção, ou

seja,  ambas  não  podem  ser  tomadas  como  algo  dado122.  Por  isso,  na  definição  de  Aumont

reconhece-se a teoria cinematográfica russa deste período que entende a realidade como a matéria

do filme e rejeita todas as formas de imitação ou representação,  mesmo as mais verosímeis.  A

definição de Aumont assenta tanto mais na teoria de Vertov porque o trabalho com a realidade não

encenada não significava que o artista não tivesse qualquer ingerência no filme. Pelo contrário, no

sentido  de  mostrar  o  máximo  de  informação  relevante  sobre  a  realidade,  essa  ingerência  era

determinada pela edição e pela montagem123.

De acordo com Michelson:

Vertov's  disdain of  the  mimetic,  his  concern with technique and process,  their  extensions and
disclosure,  stamp him as  a  member  of  the  constructivist  generation.  He  shares  with  them an
ideological  concern with the role of  art as an agent  of human perfectibility,  a belief  in social
transformation as the means for producing a transformation of consciousness and a certainty of
accession to a “world of naked truth”, paradoxically grounding his creed in the acceptance and
affirmation of the radically synthetic film technique of montage. (1984, p.XXV).

A técnica de montagem é pois assumida por Vertov, similarmente a Eisenstein, como substancial na

arte  cinematográfica.  Mas  enquanto  que  para  Eisenstein  o  valor  da  montagem  residia  em dar

significado à imagem para  Vertov esse significado era inerente à imagem captada pelo olho da

câmara. O valor da montagem estava em transformar as imagens da realidade em objecto fílmico. A

122 Carlos Vidal, a respeito da noção de 'verdade da arte' opõe precisamente as noções de descoberta e de construção, 
reiterando que: 

Assim se desenha uma oposição à arte-descoberta (e à simplificada auto-expressividade). Consequentemente,
àqueles  que  julgam a  ideia  de  verdade como  o  «exterior»  do  universo  artístico.  Desenha-se  uma  útil
oposição aos que julgam a subjectividade artística como qualquer «coisa» totalmente distinta e sem relação
com certos  factores  científicos  ou  de  cientificidade.  Ao  invés,  surge  a  possibilidade  de  uma específica
cientificidade e utilidade, social ou outra, para os enunciados subjectivos (leia-se artísticos, se se quiser) de
forma a criar-se uma maior inteligibilidade, cada vez mais ligada à ideia de verdade, projecto simultâneo ao
compromisso refundado da construção de uma (e numa) sociedade concreta. (Vidal, 1997, p.57 e 58).

123 A este respeito Vertov afirma:

Kino-eye makes use of every possible kind of shooting technique acceleration, microscopy, reverse action,
animation, camera movement, the use of the most unexpected foreshortenings – all these we consider to be
not trick effects but normal methods to be fully used.
Kino-eye uses every possible means in montage, comparing and linking all points of the universe in any
temporal order, breaking, when necessary, all the laws and conventions of film construction. (Vertov, 1929,
p.88).
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este respeito, o realizador reiterava:

Montage means organizing film fragments (shots) into a film-object. It means “writing” something
cinematic with the recorded shots.  It  does not  mean selecting the fragments for “scenes” (the
theatrical bias) or for titles (the literary bias).
Every kino-eye production is subject to montage from the moment the theme is chosen until the
film's release in its completed form. In other words, it is edited during the entire process of film
production. (Vertov, 1929, p.88).

 

Assim, a montagem não era para  Vertov um procedimento final no processo de edição mas um

procedimento  que acompanhava a  edição  durante todo o processo de produção fílmica.  Vertov

concordava  com  Eisenstein  na  importância  da  montagem  para  uma  imagem  em  movimento

fragmentária. Isso aliás é um dos aspectos que liga a cinematografia deste período e a distingue por

exemplo  da  norte-americana,  que  procurava  formas  não  intrusivas  de  edição,  dando  uma

continuidade sequencial ao filme no sentido de aumentar a verosimilhança com a realidade. Essa

concordância não significava que todos os realizadores o fizessem da mesma forma. Por exemplo,

enquanto  Eisenstein constrói  uma continuidade espacial  no filme,  Vertov recorre à justaposição

descontínua de planos onde cada fragmento sugere associações  ao seguinte.  Contudo, enquanto

Eisenstein se centrava na criação de uma narrativa que haveria de produzir uma linha de acção

semântica  com  papéis  principais  e  secundários,  Vertov  seguia  um  alinhamento  temático  não

narrativo. Com isso, o realizador considerava que:

As the final result of all these mixings, shifts, cancellations, we obtain a visual equation, a visual
formula, as it were. This formula, this equation, obtained as a result of the general montage of the
recorded film-document is a 100 percent film-object, the concentrated essence of “I see” – “I kino-
see”. (Vertov, 1929, p.90).

Se existe nos dois autores a mesma intenção de aproximação social da arte à realidade tangível, em

termos práticos o resultado dessa aproximação é distinta. Comparando por exemplo dois filmes de

anos próximos, essa conclusão é evidente.  Eisenstein realizará 'Kniáz' Patiômkin Tavritchéski' (O

Couraçado de Potemki) em 1925 e  Vertov realizará 'Tchelovek s kinoapparatom' (O Homem da

Máquina  de  Filmar)  em  1929.  Embora  com  temas  distintos  –  o  primeiro  centrado  num

acontecimento  histórico  ocorrido  em  1905,  a  insurreição  dos  marinheiros  do  navio  Potemkin

durante a Batalha de Tsushima e o segundo centrado no quotidiano dos habitantes de uma cidade –

o objectivo de ambos era a exposição do proletariado e a evidência da sua importância social. Tanto

na  luta  contra  a  classe dominante,  como acontece  no filme  de  Eisenstein,  como no retrato  do

Homem trabalhador no filme de Vertov,  se evidencia o mesmo olhar socialista. 

A grande distinção, contudo, está no tratamento fílmico. Em 'Couraçado de Potemkin,  Eisenstein
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constrói  um enredo,  uma acção principal  de onde toda  a  estrutura  parte.  Já  em 'O Homem da

Máquina de Filmar' temos diversos enredos e acções – desde o visionamento de um filme na sala de

cinema,  o desenrolar de um dia de trabalho,  a celebração de um casamento e de um divórcio.

Quando conjugadas,  estas  acções  criam uma narrativa  que  é  o  dia  de  um operador  de  câmara

protagonizado pelo seu irmão Mikhail Kaufman, cuja imagem abre a primeira sequência do filme.

Sobre este filme, Vertov afirmou precisamente sobre este filme que :

In fact, the film is only the sum of the facts recorded on film, or, if you like, not merely the sum, but
the  product,  a  “higher  mathematics”  of  facts.  Each  item  or  each  factor  is  a  separate  little
document. The documents have been joined with one another so that, on the one hand, the film
would  consist  only  of  those  linkages  between  signifying  pieces  that  coincide  with  the  visual
linkages and so that, on the other hand, these linkages would not require intertitles; the final sum
of all these linkages represents, therefore, an organic whole. (Vertov, 1928, p.84).

Do ponto de vista imagético o filme de Vertov está consideravelmente mais próximo do universo da

colagem e da fotomontagem do que o de  Eisenstein. Tratando-se de “um ensaio de comunicação

cinematográfica de eventos reais sem o apoio de inter-títulos, de argumento e de teatro”, como nos é

comunicado  nas  notas  de  abertura  do  filme,  'O  Homem  da  Câmara  de  Filmar'  é  altamente

experimental.  Neste  sentido,  a  sua  aproximação  à  produção  artística  desenvolvida  pelos

movimentos de vanguarda é consideravelmente maior e são vários os paralelismos que podem ser

traçados. Para além do experimentalismo processual e material,  o  entendimento da obra de arte

como objecto é uma óbvia aproximação. A este respeito Vertov diria que:

The Man with a Movie Camera  represents not only a practical result; it is, as well, a theorical
manifestation on the screen. That is apparently why public debates on it  in Kharkov and Kiev
assumed the aspect of a fierce battle between representatives of various trends in so-called art.
Moreover, the dispute took place on several levels at once. Some said  The Man with a Movie
Camera  was an experiment in visual music, a visual concert. Others saw the film in terms of a
higher mathematics of montage. Still others declared that it was not “life as it is”, but life the way
they do not see it, etc. (Vertov, 1928, p.83 e 84).

Esta declaração mostra a aproximação de Vertov ao pensamento estético da abstracção por via do

entendimento de filme como objecto. Porque é esse entendimento que entusiasma o realizador a

levar  as  possibilidades  do  meio  a  um  patamar  experimentalista  do  ponto  de  vista  plástico  e

visualmente complexo – com sobreposições de imagens, câmara lenta e acelerada, incongruência

perspéctica, planos irregulares, etc. Ou não, porque em boa verdade o que aqui temos, tal como no

caso das obras de  Tatlin e de  El Lissitzky atrás referidas é uma osmose entre o discurso visual e

plástico  das  vanguardas  do  início  do século  XX e  o discurso  construtivista  ou produtivista  da

politização da arte no processo de construção social. E será sobretudo este modelo de osmose que

passará quase de forma literal para fora do contexto soviético durante a segunda metade do século
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XX. As formas de aproximação social  entre  arte  e realidade tangível  que acontecerão tanto na

Europa como nos EUA partem da fórmula que Vertov aplicou.

Importa referir outro aspecto desenvolvido pela a cinematografia soviética da década de vinte. Esse

aspecto diz respeito uma vez mais ao papel de 'espectador' e de 'produtor'. Arredada do sistema

capitalista da arte que estava centrado no culto do autor e do  star system, a produção artística e

cultural do período pós-Revolução centrou-se na inclusão da população nos processos de produção

criativa.  Já aqui se referiu essa inclusão na produção dos espectáculos performativos e festivais

públicos, onde diferentes sectores da sociedade participavam na produção e realização dos mesmos

de uma forma activa. No cinema, essa questão levantou-se essencialmente ao nível da actuação,

como  Walter  Benjamin referiu em 1936 no ensaio já aqui referido 'Das Kunstwerk im Zeitalter

seiner technischen Reproduzierbarkeit' (A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica). Ao

contrário do que acontecia na Europa 'ocidental' e nos EUA, cuja cinematografia era considerada

uma indústria dirigida ao lucro, na URSS não se colocavam questões como o culto do estrelato ou

do mercado  cinematográfico  pelo  que realizadores  e  produtores  podiam fazer  convergir  para o

cinema a ideologia socialista implementada noutros sectores. A esta questão junta-se a aproximação

à realidade tangível, já aqui focada como uma das principais características da cinematografia. Esta

característica afastou o cinema deste período das técnicas de representação teatral ao mesmo tempo

que a afastou da aproximação à realidade por via da verosimilhança.

A questão cinematográfica russa sobre este assunto nunca foi a de representar a realidade, fosse por

exacerbação ou por mimetismo. A questão esteve sempre na utilização da realidade tangível em si

mesma,  factor  essencial  para  toda  a  produção  e  composição  fílmica.  Lev  Kuleshov  retrata  o

processo  de  pensamento  que  levou  de  forma  encadeada  a  este  entendimento  da  matéria

cinematográfica e de como, aí chegados, os realizadores se aperceberam que a questão artística se

afasta  de qualquer  noção de perfeição  estética  aproximando-se antes  da verdade dos  factos,  da

realidade tal como a percepcionamos e sentimos. Escreve ele:

Imagine that we have taken a passage of film in which superb actors played superb scenes in
superb settings.  The cameraman shot these scene very well. We projected this film onto a screen,
and what did we see? We saw a living photograph of very good film actors, a living photograph of
splendid sets, a well-filmed scene, a well conceived-plot, beautiful photography, and so on, but
without cinema being in any one of these elements. (Kuleshov, 1974, p.44).

Relata Kuleshov que esta constatação levou os realizadores russos a um trabalho de campo, ou seja,

levou-os  às  salas  de  cinema  e  de  teatro  no  sentido  de  tentarem  perceber  o  que  motivava  os

espectadores. Essa pesquisa conduziu à conclusão de que o entusiasmo dos espectadores era muito

mais  evidente  nos  filmes  norte-americanos  do  que  nos  filmes  russos  e  que  isso  se  devia
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simplesmente às técnicas de construção utilizadas124, ou seja, à montagem (Kuleshov, 1974, p.44 e

seguintes). Desta forma, afirma o autor que “we announced in 1916 that the fundamental source of

cinematographic impact upon the viewer, that is, the means on which it was necessary for us to

work prior than anything else (…) is  montage,  that is, the alternation of shots.” (Kuleshov, 1974,

p.47  e  48).Kuleshov  prossegue  este  relato  constatando  que  se  os  realizadores  entenderam que

“montage is the organization of cinematic material” (1974, p.48) no momento seguinte sentiram

necessidade de perceber qual era o material cinematográfico. O autor coloca a questão ao jeito de

Platão, comparando o impacto que uma cadeira pintada em tela por um artista e uma cadeira real

teriam depois de serem fotografadas e integradas num filme, concluindo que a cadeira pintada, no

ecrã,  seria sempre uma cadeira pintada.  Desta forma “It  becomes clear from this  example that,

before anything else, real things in real surroundings constitute cinematographic material; stylized

material,  the  stylized  representation  of  a  chair  ill  come  out  in  cinema  only  as  a  stylization.”

(Kuleshov, 1974, p.56).

Ora, se o mesmo exercício for feito em torno da actuação, comparando o trabalho de um actor

profissional e o de um não actor em relação a uma cena banal como por exemplo carregar sacas

para um navio, depressa se chega à mesma conclusão, a de que “What the actor (...) will do will not

resemble the normal working process, will not resemble life, but will resemble only theater; the

photography in the sequence will be a living representation of the theater will all its stylization and

unsuitable elements for cinema.” (Kuleshov, 1974, p.57). Mais, se esse não actor for de facto um

estivador que ao longo dos anos ganhou hábitos e gestos de trabalho particulares, nomeadamente a

carregar sacas para os navios, então “this sort of work produces the clearest, most expressive, most

efficient  results  on  the  screen.”  (Kuleshov,  1974,  p.57).Kuleshov  expressa  aqui  uma  das

características centrais do cinema russo deste período, a utilização de não actores, de pessoas que no

filme desempenharão papéis que têm de facto na vida real. Em busca de um cinema realista, “and

the material of cinema must be uncondicionally be realistic: realistically existing and realistically

arranged subjects” (Kuleshov, 1974, p.58),  os actores profissionais formados de acordo com as

necessidades da representação teatral não poderiam desempenhar bem os seus papéis. É necessário

aqui reafirmar uma condição histórica importante para as conclusões a que a cinematografia russa

chegou sobre esta questão. Tal como Kuleshov refere neste texto, a opção de utilizar não actores

prendia-se com o facto de não existirem na altura actores de cinema. Os actores disponíveis tinham

sido formados para a actuação teatral, distinta em muitos aspectos, pelo que “the technique of the

theater actor is totally antithetical to the technique of the film actor.” (Kuleshov, 1974, p.60). Era

124 Kuleshov refere em particular as sequências longas dos filmes russos enquanto que os filmes norte-americanos
primam por curtas sequências que traziam um maior dinamismo ao filme e por sua vez, maior entusiasmo.
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pois  necessário criar  toda uma nova estrutura  técnica  para a profissão de actor  de cinema que

deveria ter em conta não apenas a experiência laboral do actor como a sua aparência.  Kuleshov

refere a este nível a formação não de actores de teatro mas de ““types” who should act in film – that

is,  people,  who, in  themselves,  as they were born,  present  some kind of interest  for  cinematic

treatement.”  (Kuleshov,  1974,  p.63).  Estas  tipologias,  que  deveriam  ter  em  conta  aspectos  da

fisionomia  das  pessoas,  deveriam  também  cumprir  as  já  referidas  ligações  entre  o  papel

desempenhado no filme e a profissão ou experiência de vida real da pessoa.

Mas  independentemente  de  assim  ser,  o  cerne  da  questão  mantém-se.  Os  realizadores  russos

determinaram  que  a  matéria  do  cinema  era  a  realidade  e  não  a  representação.  Dziga  Vertov

expressa-o de forma bastante  veemente  quando afirma:  “The film-object  is  a finished étude of

absolute vision, rendered exact and deepened by all existing optical instruments, principally by the

movie camera experimenting in space and time. The field of vision is life; the material for montage

construction,  life;  the stes, life;  the actors, life.” (Vertov, 1923a, p.37).  Independentemente das

diversas discórdias e correntes que entretanto se formaram opondo realizadores  como o próprio

Kuleshov ou  Eisenstein e  Vertov, essa determinação era comum a todos. Tanto é que  Kuleshov,

neste  texto,  embora  discorde  das  opções  cinematográficas  de  Vertov,  justifica  o  caminho

documentarista por ele traçado com esta ligação do cinema ao real125. Por isso, tal como Pamela

Wodcik refere:

For Kuleshov and his followers, including Eisenstein, and later, italian neo-realists like De Sica,
the use on non-actors  lends films a documentary touch.  The non-actor not  only fulfills  realist
criteria  for  physical  appearance,  but  also  is  taken  to  reflect  and  be  typical  of  the  reality
represented. (Wodcik, 2004, p.174).

O que importa considerar é porque é que esta característica se desenvolveu na URSS e que base

ideológica ela denota. Eisenstein ajuda nesta consideração quando refere numa entrevista proferida

a um jornal de Berlim em 1926 que:

Não existem actores do  Couraçado de Potemkine,  o que existe neste filme são apenas pessoas
reais, e a tarefa do realizador consiste em encontrar as que mais convêm; em vez de procurar

125 Kuleshov não refere directamente o nome de Dziga Vertov mas o mesmo está subentendido no seu discurso como 
quando afirma: 

This extraordinary love of cinema for real material explains that, in recent times, has been our attraction
towards the newreel. There are those who, quite independently of their original convictions, acknowledge
nothing in cinema except the recording of actual events in the newsreel. Why is this so? Because the newsreel
uses a maximum of real  material  and everything appears absolutely real  and authentic.  But even in the
newsreel, if you show chaotic, disorganized movement with uncertain directions and aims, the viewer must
expend enormous energy in order to sort  out  the chaos taking place within the rectangle of  the screen.
(Kuleshov, 1974, p.61).
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revelar talentos,  procurei  encontrar aspectos físicos adequados.  Tal  método cinematográfico é
possível na Rússia, onde qualquer problema pode ser solucionado pelo governo. (…) Se rodamos
um filme naval, toda a frota está à nossa disposição; se for um filme de guerra, temos todo o
exército vermelho; quando tratamos um assunto agrícola, vários ministérios nos dão assistência.
O que acontece é que não fazemos um filme para nosso proveito, nem para o vosso, nem para o de
esta ou aquela pessoa, mas para o proveito de todos. (Eisenstein, 1974, p.15). 

Também Vertov ajuda quando num texto sobre o seu percurso cinematográfico afirma: 

All these newsreel films were committed to a single basic, common goal – showing the truth. Not
kino-eye for the sake of kino-eye, but showing pravda [“truth”], kinopravda. All cinematic means,
all cinematic inventions, techniques and methods in order to make the invisible visible, the unclear
clear, the hidden manifest, the disguised overt; in order to tell the truth about the Revolution, about
the construction of socialism, the Civil War. Thus we strive to show people unmasked, not acting;
we strive to film people so that they do not notice, to read in faces the thoughts that kino-eye
revealed. (Vertov, 1934, p.120).

As  duas  declarações  de  realizadores  que  como  se  viu  discordavam  em  inúmeros  aspectos

demonstram a base ideológica que ambos partilhavam, o marxismo histórico dialéctico. Essa base

foi o que permitiu num contexto histórico revolucionário desenvolver uma série de procedimentos e

teorias caracterizadas pela aproximação social entre arte e realidade tangível. Esta aproximação sem

precedentes terá ao longo do século XX diversas interpretações e recriações e será utilizada como

exemplo para diversas propostas artísticas, mesmo para algumas que se mostram ideologicamente

opostas a elas mas que se propõem trabalhar nos mesmos pressupostos de aproximação entre arte e

realidade a partir do terreno da praxis.

A questão que se coloca agora, fora do contexto social revolucionário da Rússia é a de, tomando a

linha  de pensamento  do autor  e  artista  Carlos  Vidal,  “Podemos  investigar,  com efeito,  se  uma

consciência estética revolucionária pode ou não antecipar um pensamento e uma prática política

também  revolucionária  e  alternativa  (…).”  (Vidal,  1997,  p.20).  Ou  seja,  os  artistas  russos

trabalharam num contexto social  revolucionário.  E já antes deles “o cubismo, o futurismo ou o

abstraccionismo  (…)  facilmente  estabeleceram  correspondências  com  os  movimentos  sociais,

económicos e políticos que estiveram na génese das revoluções como a de Outubro.” (Vidal, 1997,

p.20 e 21). Significa isto que a politização da arte, neste caso, acompanhou a própria transformação

social  em  curso  unindo-se  aos  movimentos  sociais  e  políticos  na  persecução  dos  mesmos

objectivos.

O que se coloca em questão é de que forma as práticas artísticas que ocorreram a partir da segunda

metade do século XX recuperaram esse pensamento teórico-prático e o articularam com contextos

sociais não revolucionários, procurando não uma integração mas uma oposição aos mesmos. Pode a

consciência estética revolucionária antecipar a prática política revolucionária? 
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A partir da Segunda Guerra Mundial as questões centrais levantadas pelo Marxismo sobre a relação

entre arte e sociedade foram-se repercutindo em numerosos autores da Europa ocidental (Brihuega,

1996a, p.119). No âmbito da produção teórica em torno da cultura, a Escola de Frankfurt ganhou

especial proeminência por partir “del eje epistemológico de una concepción globalizadora del orden

social,  que  incluía  algunos  elementos  fundamentales  de  la  dialéctica  marxista  (...)”  (Brihuega,

1996a, p.125). Se a emergência da teoria crítica teve as suas raízes em Walter Benjamin, de quem

se  falará  no  próximo  capítulo,  durante  e  após  a  Segunda  Guerra  Mundial  foram Theodor  W.

Adorno,  Max  Horkheimer  ou  Jurgën  Habermas  que  publicaram  alguns  dos  ensaios  mais

representativos “de lo que se ha denominado «marxismo ocidental».” (Vilar, 1996, p.147). Mas a

teoria crítica, ainda que herdeira do Marxismo, refuta alguns dos seus principais fundamentos como

o do proletariado como sujeito da história ou o de que a luta de classes levará à emancipação da

humanidade (Vilar, 1996, p.148), afastando-se por isso dos projectos socialista e comunista. Para

além disso, a crítica à absorção da cultura pelo sistema capitalista e sua conversão em mercadoria

conduziu os seus membros, como se sabe, a uma análise crítica sobre a aproximação social entre

arte e realidade. Nesta crítica Theodor Adorno e Herbert Marcuse destacaram-se por considerarem

que a melhor resistência que a arte poderia fazer contra a alienação social e reificação da obra de

arte era manter um claro distanciamento ao sistema capitalista através da sua autonomia.

Não obstante, a teoria crítica foi uma referência para a tendência da teoria de arte do pós-guerra em

abarcar no seu pensamento uma “concepción de arte a partir de una noción compuesta por procesos

extendidos en el tiempo y mediados por una entidade estructurada (...)” (Brihuega, 1996a, p.123).

Essa concepção de arte, que viria a ser determinante tanto para a sociologia e antropologia da arte

como para a própria história da arte, impunha uma análise e reflexão da arte a partir de horizontes

expandidos resumidos por Jaime Brihuega em três dimensões:

Sobre  el  individuo,  grupo  social,  instituciones  o  abanico  simbólico-funcional  que  han  dado
existencia a un objeto,  idea o lenguaje  visual  y  la  gravitación económica y  sociocultural  que
arrastran sobre sí mesmos, es decir sobre el proceso de producción material, simbólica, semiótica
y estética.
Sobre el estatuto sociocultural, económico y simbólico del objeto y el mundo imaginario que éste
comporta, articulado a través de una lenguaje visual y su espectro de codificaciones referenciales.
Sobre el comportamiento del contexto histórico una vez que ese objeto o idea han adquirido
presencia virtual, contrayendo un uso y un consumo que se despliega en un abanico de funciones
económicas y simbólicas eficaces, y siendo «recibido» por una audiencia que lo somete a una
asimilación (y lectura) asociada a procesos hermenéuticos que no necesariamente coinciden, en
sus resultados, con el ámbito de los sentidos y significados previstos en la fase de producción o
con los capturados por la estructura del objeto (física y semiótica) o la configuración explícita de
la idea. (Brihuega, 1996a, p.123).

Nas  três  dimensões  encontradas  por  Brihuega  existe  um  teor  de  base  marxista  adoptado  por
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diferentes áreas das ciências sociais e humanas que atentaram sobre arte. Filósofos como Geörgy

Lukács  marcaram  o  “intento  de  arquitrabar  una  teoría  estética  globalizadora  y  sistemática

desarrollando las bases fundamentales hasta entonces (…) intentando articular entre sí todos los

aspectos relacionados com la producción artística.” (Brihuega, 1996a, p.123). E embora boa parte

dos ensaios mais relevantes de Lukács tenham sido escritos na primeira metade do século XX, foi

por esta altura que o seu nome se tornou uma referência nos estudos marxistas, nomeadamente pelas

traduções que foram feitas.

Não obstante, no campo das práticas artísticas ocorridas nas décadas de sessenta e setenta,  foram

determinantes as análises sociológicas da arte interessadas em compreender a produção cultural em

relação com as estruturas políticas e sociais. Como Hervé Fischer, artista implicado nestas questões

reitera: “La conscience de la relation dialectique entre infrastructures et superstructures permet en

outre d'espérer que le travail artistique puisse intervenir réellement dans le champ social et modifier

à terme ses valeurs et ses structures (...)” (Fischer, 1977, p.60). Numa altura em que a sociologia da

arte se estruturava a partir do interesse em compreender não o que envolve a obra de arte mas os

actores envolvidos nela, ou seja, a partir da ideia de arte como sociedade e num momento histórico

em que o pensamento marxista e a ideologia socialista e comunista conotada com a experiência da

URSS tinha cada vez menos entusiastas intelectuais, estas questões continuaram a existir mas foram

muitas vezes pensadas de forma dissociada ao Marxismo.

Mas  a  paisagem desértica  dada  por  diversos  autores  genealógicamente  comprometidos  com  o

Marxismo não invalidou o surgimento de colectivos  e de artistas que continuaram a trilhar um

caminho de aproximação social entre arte e realidade tangível. Esse trilho foi continuado sobretudo

a partir  dos finais  dos anos sessenta,  coincidindo na Europa e nos EUA com a emergência  de

movimentos sociais preponderantes na crítica ao sistema capitalista e ao pensamento neo-liberal. Na

Europa, concretamente em França, assumidamente fruto do ambiente gerado no Maio de 68 e tendo

por influência a Internacional Situacionista, formalizou-se em 1974 o colectivo da Arte Sociológica.

Este colectivo, inscrito historicamente no desenvolvimento geral das formas de arte processual e

conceptual, estabeleceu com as primeiras uma maior proximidade do que com as segundas. Embora

cronologicamente  mais  próximos  da  arte  conceptual,  inscreveram  na  linhagem  oriunda  “du

dadaïsme, du Proletkult soviétique, certaines mises en question  Fluxus, la peinture politiquement

engagée,  disons même militante” (Fischer,  1977, p.14).  A formação deste colectivo aprofundou

uma série de problemáticas associadas à relação da arte com a sociologia que desde 1968 eram

abordadas por diferentes teóricos e pensadores em França e não só. O trabalho de artistas como

Fred Foster e Hervé Fischer, membros fundadores do colectivo, tinha já passado pelo olhar crítico

de Pierre Restany, Maurice Achard, René Berger, Marshall McLuhan ou Vilém Flusser que falavam
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então de uma arte sociológica.

Ainda assim, a formação do colectivo de Arte Sociológica possibilitou sistematizar e aprofundar um

pensamento artisticamente comprometido com o social.  E ainda que enquanto colectivo tenham

sido poucas as práticas produzidas, deram uma contribuição do ponto de vista teórico determinante,

inclusive para um melhor enquadramento do trabalho de cada um dos artistas. Com um primeiro

manifesto publicado no jornal  'Le Monde' assinado por Hervé  Fischer,  Fred  Forest  e Jean-Paul

Thénot, o colectivo propunha-se “fonctionner comme une structure d’accueil et de travail pour tous

ceux dont la recherche et la pratique artistique ont pour thème fondamental le fait sociologique et le

lien entre l’art et la société.” (Fischer et al., 2010). O colectivo observava aí “l’apparition d’une

nouvelle sensibilité au donné social, liée au processus de massification. Les cadres actuels de cette

sensibilité ne sont plus ceux du rapport de l’homme individualisé au monde, mais ceux du rapport

de l’homme à la société qui le produit.” (Fischer et al., 2010).  Tendo em conta essa observância,

propunham  resgatar  os  métodos  de  trabalho  às  ciências  sociais,  particularmente  à  recente

sociologia,  procurando  simultaneamente  estabelecer  uma  relação  da  arte  com  o  contexto

sociológico e atender aos canais de comunicação e difusão da mesma (Fischer et al., 2010). 

O colectivo de Arte Sociológica – que acabou por se dissipar poucos anos depois da sua formação,

em 1977 – constituiu na altura um dos exemplos mais explícitos de aproximação social da arte e da

realidade.  Por  cá,  a  'Colóquio  Artes'  publicava  desde  1974  alguns  artigos  sobre  os  artistas

envolvidos no colectivo e procurava dar a conhecer os princípios ideológicos e artísticos que os

moviam. José Augusto França, a propósito do lançamento de duas publicações determinantes sobre

o colectivo, definia em 1978 a arte sociológica da seguinte forma:

Com ela pretende-se uma inserção generalizada da prática comunicante na prática social à qual a
primeira infunde uma consciência interrogativa sobre ela própria, a sua capacidade discursiva,
reflexiva  e  criativa.  Esta  ingerência  polémica,  dinamizadora  e  provocatória  faz  da  «obra  de
comunicação» uma entidade em diluição, perdida no refluxo duma recuperação sensível do viver
quotidiano assim remitificado. (França, 1978, p.76).

É possível posicionar este colectivo como herdeiro do pensamento teórico-prático emergente nas

vanguardas russas assim como do pensamento que depois delas continuou a procurar a articulação

da  dialéctica  marxista  com  a  prática  artística.  Hervé  Fisher,  um  dos  membros  fundadores  do

colectivo confirma-o quando afirma que:

La pratique pédagogique et critique de l'art sociologique est envisagée comme celle que Brecht
avait  proposée  à  partir  du  théâtre,  mais  avec  les  termes  actuels  du  débat  idéologique,  et  en
substituant  au  didactisme  l'interrogation  philosophique.  Marcuse  et  la  dialectique  négative
d'Adorno, Fromm, Lacan, Lyotard, après Marx et Freud, participent à ce débat sur ces questions:
«Comment  penser  le  matérialisme  aujourd'hui  ?»  et  «Quelle  pratique  inventer,  selon  quelle
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dialectique ?» Une pratique qui appelle à l'autogestion de la pensée. Utopie ? Oui, et c'est en ce
sens que l'art sociologique s'engage politiquement, à la limite de l'art, de la sociologie critique et
comme pratique philosophique. (Fischer, 1977, p.6).

Hervé Fischer conta que o conceito de 'arte sociológica' nasceu de um posicionamento crítico que

rejeitava a situação actual e apelava à sua transformação (Fischer, 1977, p.10). Desta forma, tratava-

se de “un concept producteur”  (Fischer, 1977, p.10) que articulava dialécticamente o trabalho da

teoria e da sociologia da arte com a prática artística, mas tratava-se também de uma estratégia de

trabalho  (Fischer,  1977,  p.10)  que  utilizava  a  prática  artística  no  sentido  de  transformação  da

sociedade. Assim, ao contrário do que algumas críticas da altura encetaram, a arte sociológica não

procurava ter a sociologia como objecto ou tema de trabalho. Ela era utilizada como “fondement

épistémologique et sans doute un outil, pour transformer le réel, y compris l'art.” (Fischer, 1977,

p.12) pelo que “Le concept d'art sociologique met en relation dialectique les domaines de l'art et de

la sociologie, il n'est pas l'expression artistique de la sociologie, sa mise en scène, encore que son

effet sur la sociologie puisse, par surcroît, être important.” (Fischer, 1977, p.12). Por sua vez, Fred

Foster, outro dos membros fundadores do colectivo, diria que “le type d'activité dans lequel nous

sommes engagés échappe aux catégories antérieurement définies. Nous revendiquons le droit de

nous situer dans une zone intermédiare, non encore balisée. Peut-être, à michemin entre l'art et la

sociologie – Peu-être, aileurs, aussi?” (Foster, 1977, p.14).

A abordagem que a arte sociológica recebeu da crítica e da teoria da arte na altura levou o colectivo

a escrever um segundo manifesto em 1975 onde insistiam que o conceito que defendiam englobava

uma praxis que pretendia estabelecer-se na relação da teoria com a prática. Era essa dialéctica que

os distanciava de uma arte tradicionalmente "militante" que ainda assim, se mantinha inoperante

(Fischer et al., 2010a). Assim:

En effet,  l’art sociologique se distingue tout autant de la sociologie de l’art que des conceptions
laxistes d’un "art social".
D’une part, en tant que pratique active dans le champ social, ici et maintenant, recourant aux
approches théoriques qu’il soumet à l’épreuve de l’action, mettant en oeuvre des stratégies par
rapport au réel, mais aussi par rapport aux institutions, au pouvoir, inventant les techniques de ses
expériences  -  l’art  sociologique  sort  du  cadre  du  discours  scientifique  et  universitaire.  S’il  y
recourt nécessairement, comme à un savoir, instrument de l’action et s’il lui offre en retour, avec
chaque expérience nouvelle de nouveaux matériaux d’analyse, il le dépasse dialectiquement dans
la pratique qu’il élabore.
D’autre part, l’art sociologique, par la spécificité de sa relation à la sociologie, n’a rien à voir
avec le fourre-tout culturel du thème "art et société", dans lequel certains tendent en abusant de
leur autorité de critiques d’art, à le diluer pour le récupérer. D’autres, comme nous, comprennent
aujourd’hui ce danger. Cette confusion habilement entretenue constitue actuellement la menace la
plus insidieuse contre notre démarche. (Fischer et. al, 2010a)
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À margem das discussões que então se formavam que associavam o colectivo de arte sociológica

ora a uma crítica da sociologia ora a uma crítica da arte, a sua praxis não era movida nem por uma

nem por outra, mas pelo “champ social dans son ensemble.” (Fischer, 1977, p.13).  Hervé Fischer

considerará  inclusive que a  arte  sociológica  tanto  considerava as  teorias  sociológicas  altamente

discutíveis  e  as  suas  metodologias  contestáveis  (Fischer,  1977,  p.13)  como  se  opunha  às

formulações artísticas mais recentes oriundas da arte conceptual e que faziam equivaler “le concept

et la realité.” (Fischer, 1977, p.15). É ponto assente que existiram alguns encontros entre o colectivo

e artistas que marcavam o panorama artístico dos anos setenta. Entre eles encontravam-se Joseph

Kosuth,  Ian  Burn,  Hans  Haacke  assim  como  representantes  do  Art&Language  com  os  quais

particularmente Hervé  Fischer manteria  uma profunda discórdia. Por exemplo,  sobre os últimos

aqui citados, o artista escreveu que:

l'attitude  du groupe Art  and Language m'exaspérait  assez,  parce que  ses  protagonistes,  qu'ils
soient  anglais  ou  australiens,  nous  déclamaient  un  méli-mélo  snobiste  de  références
révolutionnaires marxistes, maoïstes, structuralo-linguistico-psychanalytiques mal digérées, selon
la  mode  autodidacte  de  plusieurs  artistes  de  l'époque.  Leur  terrorisme  verbal  a  d'ailleurs
rapidement laissé place à une carrière mondaine dans les musées et sur le marché de l'art avec des
oeuvres figuratives et narratives d'une facture terne. (Fischer, 2006, p. 14).

Em relação à arte conceptual, Hervé Fischer diria que a análise da linguagem e da sua natureza e

estrutura interna enquanto objecto teórico racional, negligenciava o facto da “langage n'est pas un

système d'essences abstraites et éternelles, c'est un lieu de communication, en situation historique et

sociale  réelle.”  tornando-se  numa  mera  tautologia  (Fischer,  1997,  p.16).  Neste  seguimento,

contrariamente  a  uma  “linguística  idealista”  a  arte  sociológica  opunha  uma  teoria  sociológica

materialista (Fischer, 1997, p.17) que afirmava que “si l'art est un langage, la lutte des classes et les

variations socio-historiques traversent ce langage, voire le constituent, comme tout autre domaine.”

(Fischer,  1997,  p.17).  Mas  não  foi  só  em  relação  à  arte  conceptual  que  o  colectivo  de  Arte

Sociológica se insurgiu. Embora ligada processualmente a determinadas propostas da arte de acção,

nomeadamente “la pratique en milieu social réel, hors les institutions artistiques” (Fischer, 2006,

p.15) ou no facto dos membros constituintes a situarem “dans la vie” (Foster, 1977, p.33),  a arte

sociológica afasta-se também das propostas de arte contextual. Já aqui se referiram as teorias de Jan

Swidzinski – com as quais o colectivo se cruzou – ou as abordagens que antes dele o grupo Fluxus

teve em relação ao espaço contextual. A questão que as distingue da arte sociológica é que esta se

estabelece no contexto do espaço público a partir do que  Fischer define por “transgressão social

pública” (Fischer, 1997, p.16) e  Foster por “intervention sociale directe  et perturbante contre les

systèmes en place.” (Foster, 1977, p.37).
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A  actuação  e  os  princípios  do  colectivo  da  Arte  Sociológica  têm  a  este  respeito  uma  maior

similitude com a Internacional Situacionista nomeadamente por ter adoptado destes “la pratique du

détournement, du décalage et de la transgression par rapport aux contextes.” (Fischer, 2006, p.16).

A influência da  Internacional Situacionista está presente também na actuação deste colectivo na

adopção de meios como o vídeo. Ainda assim, “Il a été définitivement événementiel, en tension, en

opposition,  en  rupture  de  contexte,  pour  prendre  toute  sa  force  de  questionnement.  Il  avait

développé une méthodologie et une stratégie spécifiques en ce sens.” (Fischer, 2006, p.16).  

Do ponto de vista teórico e ideológico, considera-se que uma das questões que o colectivo de Arte

Sociológica apropriou do ambiente e discussão resultante da Internacional Situacionista foi a gerada

em torno do espaço e  da  importância  da sua  experienciação.  Como nesta  tese  já  se  referiu,  o

conceito de  dérive  e os ensaios sobre a produção espacial de Henri  Lefebvre determinaram uma

abordagem consciente da dimensão social do espaço que não podia ser separada do espaço físico. A

este respeito, é paradigmático um texto de Fred  Foster onde reflectindo sobre a arte sociológica

desencadeia um percurso que se inicia no real, passa pela realidade e desemboca na acção utópica.

O autor começa por distinguir a noção de real da noção de realidade, reiterando que a primeira

“c'est l'univers contingent des «objets» auxquels nous sommes confrontées” (Foster, 1977, p.62) e a

segunda “englobe l'ensemble des objets  réels  définit,  en plus,  les rapports  existants entre aux.”

(Foster, 1977, p.63). Assim:

Le  Réel  a pour caractéristique d'être contingent  et  inorganisé.  La  Réalité  est  structurée.  C'est
pourquoi  chaque  fois  nous  devons  aller,  du  Réel  à  la  Réalité  du  simple  au  complexe,  de
l'observation  à  l'action.  Les  hommes  ne  peuvent  connaître  véritablement  le  monde  qu'en  le
«traivailant».  Le Réel est brut, la Realité au contraire est ce résultat du travail d'approche, et de
transformation entrepis par l'homme. (Foster, 1977, p.63).

A ligação deste pensamento ao que presidiu à criação da dérive é tanto mais evidente quando Fred

Foster sustenta que os trabalhos artísticos da arte sociológica convidam “à vivre la transformation

du Réel  en Réalité” ou seja, convidam a passar “de l'observation brute des «objets» à une pensée

élaborée du monde.” (Foster, 1977, p.64). Tal como na deriva praticada pelos artistas situacionistas,

o  objectivo  deste  colectivo  era  a  “Passage  décisif  d'une  pratique  d'observation  à  une  pratique

d'interpretation et d'intervention. Cette notion de pratique est déterminante car elle permet de faire

le saut d'une vision neutre de l'objet à une conception active du monde.” (Foster, 1977, p.64).

Esta concepção activa do mundo traduzia-se na dialéctica interpretar/transformar trazida por Marx.

Mas se como se observou, a Internacional Situacionista se centrou nela a partir de uma abordagem

mais psicológica que sociológica – assente na relação do indivíduo com o espaço –, no colectivo da

Arte Sociológica  todo o léxico  discursivo e  teórico-prático se define na lógica  de um projecto
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sociológicamente  informado,  ou  seja,  assente  na  relação  social  entre  indivíduos126.  Se  existe  a

convicção de que em ambos os casos existia um comprometimento político evidente, no caso do

colectivo a que agora nos referirmos ele era assumidamente articulado com um entendimento de

projecto artístico expansivo, fomentador da participação activa do outro para a constituição de uma

nova sociedade. Fred Foster foi suficientemente claro a este respeito ao afirmar:

Nous sommes nous-mêmes un produit de notre temps.  (…) Nous sommes nous-mêmes porteurs
d'une idéologie. (…) Nous refusons l'exploitation économique de l'homme par l'homme comme son
oppresion physique mais nous refusons aussin vigoureusement as domination par l'endoctrinement
intellectuel.  Au-delá  des  slogans,  des  stéréotypes  politiques,  des  lieux  communs,  des  leçons
apprises ou inculquées par les catéchisme traditionnels de droite ou de gauche nous en appelons, à
la prise de conscience, à l'innovation, à la rupture.
Notre travail socio-artistique est effectivement un travail politique dans la mesure ou son objectif
s'exerce essentiellement sur les «comportements» et s'applique à les modifier. Invitation faite au
spectateur de penser par lui-même. Invitation au spectateur de devenir acteur. Invitation pour lui
communiquer le désir, à lui aussi, de décider pour lui-même, d'agir sur le monde, de transformer le
monde. (Foster, 1977, p.64 e 65).

O terceiro manifesto do colectivo, escrito em 1976 e publicado no catálogo da Bienal de Veneza

desse ano é um documento de relevo por definir as suas estratégias e metodologias. Aí, definem a

sua prática colectiva nos termos da experimentação e da acção directa (Fischer, 1977, p.34) que tem

por objectivo  o alcance  da  “auto-gestion de  la  pensée”  a  partir  de uma “pratique  pédagogique

subversive” que:

révèle  le  fonctionnement  des  rapports  sociaux  réels  entre  les  catégories  sociales,  les  modes
d'exploitation,  la  logique  politique  des  systèmes  de  valeurs  dominant,  leur  mystification
quotidienne, permettant ainsi à chacun un exercice critique de son jugement et de sa liberté par
rapport à un ordre social qui se présente faussement comme naturel et nécessaire. (Fischer, 1977,
p.34).

Para  alcançar  esse  objectivo  enumeram três  estratégias  de  trabalho:  “déplacement  ou  transfert

d'informations”, ou seja, uma descontextualização da informação em relação aos lugares e suportes

que seriam lógicos; “démarches synthétiques” que pretendem provocar curto-circuitos subversivos

na ideologia dominante e “une combinatoire déviante des éléments culturels réels” que questione a

lógica social e a coerência da política dominante (Fischer, 1977, p.34). Neste manifesto sugerem

ainda  que  estes  objectivos  deveriam  ser  trabalhados  através  de  “Questionnements,  débats,

dynamisations, perturbations des circuits de communication affirmatifs, provocations, refus, contre-

usages, fictions critiques, contre-institutions (...)” (Fischer, 1977, p.34). 

Se  este  manifesto  releva  uma  clara  aproximação  processual  com a  Internacional  Situacionista,

foram várias as técnicas utilizadas pelos artistas. Distanciado mais de uma década da formação da

126 No Manifesto nº3 do colectivo, escrito em 1976 afirmam precisamente que o seu “champ d'action est directement
celui des relations subjectives interindividuelles.” (Fischer, 1977, p.33 e 34).
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Internacional Situacionista, o colectivo da Arte Sociológica distingue-se do ponto de vista prático

sobretudo  pelas  metodologias  participativas  utilizadas  estrategicamente  pelos  artistas.  De facto,

ainda  que  oriundos  de  meios  tradicionais  como  a  pintura,  os  membros  do  colectivo  da  Arte

Sociológica estavam desde a década de setenta centrados em meios como a fotografia, o vídeo e a

performance. A adopção dos mesmos correspondeu a uma tomada de consciência assente na sua

utilização subversiva uma vez que em grande medida estes meios eram os mesmos que a classe

dominante que criticam utilizava. Quando Fischer, Foster e Thénot adoptaram uma postura centrada

na sociologia,  estes meios assumiram uma preponderância substancial  também pela sua vertente

documental. Foi precisamente esta vertente que os induziu a trabalhar particularmente com recurso

a  três  meios:  o  vídeo,  o  inquérito  e  o  acto  performativo.  Quanto  ao vídeo,  uma anti-televisão

(Fischer, 1977, p.120), é utilizado “comme un révélateur critique des rites sociaux, des gestes et

comportements de la vie quotidienne, ou comme un appareil à dynamiser, accélérer les processus de

communication.”  (Fischer,  1977,  p.120).  O  inquérito  foi  adoptado  como  meio  artístico  por

responsabilidade  de Jean-Paul  Thénot  que já  em trabalhos  anteriores  o tinha  adoptado.  Fischer

sustenta que “Thénot procède à un détournement de la methodologie de l'enquête” (1977, p.125),

détournement esse que o colectivo adoptaria como meio essencial. Por último fica o recurso ao acto

performativo ou, tal como os artistas o definem, à 'animação', uma influência que reconhecem vir de

Fred Foster e que consistia “à dynamiser des situations de communication dialogique et à créer des

événements sociaux.” (Fischer, 1977, p.127).

A abordagem participativa do colectivo está inclusa na adopção destes três meios e centra-se no

objectivo cimeiro dos trabalhos por eles realizados, a comunicação, já que:

nous  pensons  qu'il  est  absolument  nécessaire  de  retrouver  la  possibilité  d'une  communication
efficace avec un public large, faute de quoi l'art s'enferme dans un art pour l'art individualiste ou
scolastique et  renonce à la tâche urgente  de la  transformation des  attitudes  culturelles et  des
rapports sociaux. (Fischer, 1977, p.17).

Tome-se por exemplo dois projectos artísticos que o colectivo desenvolveu. O primeiro, integrado

numa exposição organizada em Paris em 1974 por Bernard Teyssèdre, propunha problematizar o

tema geral da exposição intitulada 'L'art contre l'ideologie' a partir de duas vertentes: o vídeo e o

inquérito. O projecto artístico do colectivo centrava-se na desconstrução da referida exposição a

partir  de  duas  intervenções.  Na  primeira,  o  colectivo  filmou  individualmente  todas  as  obras

participantes,  inserindo posteriormente as imagens em contextos totalmente distintos como uma

estação, um bar e um supermercado. Na segunda intervenção, o colectivo construiu um questionário

centrado  no  efeito  que  as  obras  ali  expostas  tinham sobre  a  população.  Era-lhes  directamente

perguntado o que cada uma delas evocava e que relação poderiam as mesmas ter com o tema da
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exposição. Ambas as intervenções tinham por objectivo levar o contexto restrito da exposição para

fora de si mesmo. Ambas também procuravam uma participação da população local, sendo essa

participação imprescindível para o desenvolvimento e finalização do projecto.

O segundo projecto que aqui se refere foi produzido em 1976 na cidade de Perpignan e traduziu-se

porventura numa das primeiras práticas artísticas colaborativas contemporâneas integradas numa

comunidade, tal como o título revela de imediato: “enquête-animation-révélation d'une ville à elle-

même.” (Fischer, 1977, p.139). Em termos estruturais, esta prática desenvolveu-se em duas fases. A

primeira fase, de carácter investigativo, envolveu a contratação de trinta pessoas de nacionalidade

francesa e alemã que trabalharam com o colectivo durante duas semanas. Com o apoio financeiro

do município  de Perpignan,  estudantes  das  Faculdades  de Belas  Artes  e  de Ciências  Sociais  e

Humanas da região, assim como estudantes de medicina, biologia, electrónica e administração e

diferentes representantes de organizações, instituições e empresas locais – como de associações de

bairro e de sindicatos, do jornal principal da região, de uma farmácia, do director de uma galeria, do

dono de um restaurante e de um comerciante do mercado local – colaboraram com o colectivo na

elaboração de inquéritos e entrevistas à população com vista à organização de um seminário de

reflexão sobre a significação da arte contemporânea para a sua comunidade.  Tendo em conta a

organização social da cidade, as suas dinâmicas e identidade própria, o colectivo centrou todo o

processo de pesquisa em cinco bairros com as seguintes particularidades:

Haut-Vernet, quartier nord, neuf, constitué de petits pavillons et d'immeubles bon marché, habité
par des artisans et des gitans, le quartier des Platanes, central, riche et ancien, mais très imbriqué
dans d'autres tissus urbains,  le quartier de La Réal,  ancien et central aussi, mais partiellement
insalubre,  habité par les vieilles générations et,  au fur et à mesure des décès, pénétré par les
populations pauvres du quartier voisin  Saint-Jacques,  luimême partagé entre plusieurs ethnies,
arabe, gitane, catalane, enfin le Moulin-à-Vent, ville neuve située au sud, déclarée exemplaire et
quasiment paradisiaque selon ses promoteurs municipaux, constituée d'immeubles bien blancs au
milieu d'espaces verts impeccables, avec des équipements sociaux et sportifs exceptionnels, habitée
par  des  rapatriés  d'Afrique  du  Nord,  des  retraites  de  la  France  entière,  des  cadres  moyens,
quelques intellectuels de l'Université toute proche. (Fischer, 1977, p.140).

A  descrição  de  Fischer  mostra  a  diversidade  dos  bairros  mas  mostra  sobretudo  a  divisão  e

estratificação  organizativa  da  cidade,  com  uma  vivência  compartimentada  e  separada  em

comunidades diferentes ao nível da identidade cultural  e das profissões e condições financeiras.

Desse processo inicial  de pesquisa resultou a selecção dos bairros  La Réal,  Saint-Jacques e Le

Moulin-à-vent  para  o  desenvolvimento  de  um  trabalho  mais  aprofundado.  Através  de  uma

exposição de fotografia, uma mostra de vídeo e debates públicos, os habitantes dos bairros foram

confrontados com uma série de questões que articulavam as suas vivências e interesses particulares

com a pertinência  da arte  contemporânea  para as  suas  vidas (Figuras  76 e  77).  Por  fim,  esses

224



mesmos habitantes puderam no seminário confrontar-se com as respostas às questões levantadas a

si  próprios  acerca  da  “fonction  dans  la  société,  rôle  de  l'artiste,  idéologie  de  l'avantgardisme;

analyse  et  débat  sur  les  démarches  de  l'art  sociologique:  animation,  enquête,  pédagogie,

communication.” (Fischer, 1977, p.140). Desta forma, “à partir de la sociologie de l'art” considerou

o colectivo a criação de uma  “méthodologie et la pratique qui permettront de révéler une société à

elle-même.” (Fischer, 1977, p.140).

A prática do colectivo de Arte Sociológica na cidade de Perpignan direccionou-se depois para uma

segunda fase,  que a par da dinamização cultural  ficou marcada por uma série de iniciativas no

espaço público onde todos os habitantes dos referidos bairros puderam “leurs désirs, protestations,

commentaires les plus divers concernant le quartier.” (Fischer, 1977, p.141). Foi ainda redigida uma

carta conjunta ao Maire de Perpignan com as reivindicações da população e para finalizar a prática

artística do colectivo na cidade foi organizado um encontro com os habitantes de todos os bairros,

para  que  se  conhecessem  e  partilhassem  experiências.  Este  encontro,  realizado  no  Palais  des

Congrès, conduziu a que inúmeros habitantes que aí nunca se tinham dirigido, tivessem contacto

com o ambiente onde as decisões políticas e administrativas da cidade se tomavam. Desta forma, o

colectivo considerou ter construído: 

tout un processus de communication brusquement instauré par nous et dont les habitants, après un
premier moment de surprise ou de méfiance, exploitent toutes les possibilités à La Réal ou à Saint-
Jacques,  mais auquel ils évitent autant que possible d'être mêlés dans le quartier résidentiel et
bourgeois du Moulin-à-Vent.(Fischer, 1977, p.141).

Práticas  artísticas  colaborativas  com  esta  dimensão  eram  inéditas  na  altura  e  ainda  hoje  são

invulgares. Muito embora a partir da década de oitenta compreendam uma metodologia e estrutura

relevante das práticas artísticas do século XX, o desconhecimento acerca das mesmas continua a

revelar uma certa resistência não só institucional como ideológica. Essa resistência assenta em parte

no entendimento de arte que as sustenta e, noutra parte, na efectividade dos objectivos políticos e

sociais a que se propõem. Falar-se-á disso na segunda parte da tese. Por ora, importa sublinhar a

proximidade ideológica,  estrutural  e metodológica  destas  práticas  com as emergentes  durante o

processo revolucionário russo. Reconhecem-se os mesmos objectivos de comunicação, pedagogia e

intervenção política e as mesmas estratégias de inserção da população no contexto da produção

artística.  E  isso  acontece  porque estas  práticas  artísticas  apropriam de  Marx e  do Marxismo o

materialismo histórico-dialéctico e uma forma de actuação assente na praxis, conduzindo a arte a

uma aproximação com a realidade tangível inédita antes do século XX.
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3.2. – Vanguarda e transgressão da ideia de essencialismo identitário da arte 

Quando nos referimos à Modernidade podemos estar a referir-nos a uma época histórica com inicio

no século XVIII, que corresponde ao desenvolvimento e intensificação de descobertas científicas, à

autonomização  e  fragmentação  das  ciências  e  ao  desenvolvimento  das  tecnologias  e  ideia  de

progresso ou podemos estar a referir-nos ao espírito da modernidade.  Este, existe desde tempos

mais remotos e designa um espírito que se centra no conflito entre a tradição e a autonomia do

pensamento  racional.  De  acordo  com  Matei  Calinescu, a  ideia  de  modernidade  pode  ser

caracterizada  sucintamente  pela  consciência  de  tempo  linear  e  progressivo  que  determina  uma

leitura evolutiva do mundo onde cada momento é irrepetível e único; pela ruptura com a tradição no

sentido da consciencialização de que cada época e cada momento tem padronizações e escolhas a

fazer;  pelo  empenhamento  definitivo  na  mudança  e  em  valores  de  futuro  conduzindo a  um

criticismo constante com o passado e à construção de projectos emancipadores; pela emergência do

sujeito que  por um lado é uma instância soberana, de autonomia e emancipação e por outro lado

está sujeito ao imperativo do novo e da mudança; pela ligação ao progresso científico e tecnológico,

seja na inicial visão eufórica ou na conflitual que se tornou comum a partir do final do século XIX.

Estas ideias vão-se entranhando nos mais diversos domínios da sociedade e os valores que elas

traduzem – a mudança e a novidade – tornam-se centrais sobretudo a partir da segunda metade do

século XIX. No que respeita ao domínio da estética, as correntes artísticas que criaram um impulso

de renovação das artes e da cultura na segunda metade do século XIX serão aquelas que darão o

mote aos movimentos de vanguarda que se desenvolveram nas primeiras décadas do século XX.

Nelas, a ideia de modernidade será central e comprometerá boa parte das premissas estéticas que

viriam a desenvolver. Charles Baudelaire, poeta e critico de arte francês foi como se sabe um dos

primeiros  a teorizar  sobre a  modernidade estética,  assumindo-a não como uma  condição e uma

contingência mas como uma  opção da produção artística.  Em 'Le Peintre de la vie moderne'127,

ensaio publicado em 1863, Baudelaire definia não apenas o que considerava ser o artista e a arte,

como também o homem da modernidade.  A frase “A modernidade é o transitório, o fugitivo, o

contingente, a metade da arte, cuja outra metade é o eterno e o imutável.” (Baudelaire, 2002, p.21)

proferida  pelo autor nesse ensaio contém duas significações neste âmbito esclarecedoras. Por um

lado,  define a modernidade – o transitório, o fugitivo e o contingente – associando-a ao presente e à

consciência  do  tempo  histórico  e  irrepetível.  Por  outro  lado,  define  a  arte,  considerando-a  nos

parâmetros de duas metades.  Se uma delas correspondia à modernidade a outra correspondia ao

eterno e imutável,  ou seja,  à tradição.  Assim,  para  Baudelaire  a arte  resultava de uma fórmula

127 Na tradução que se utiliza, portuguesa, 'O pintor da vida moderna'.
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equilibrada entre a inovação e a tradição. Embora o autor utilize o ilustrador Constantin Guy como

exemplo  de  pintor  moderno,  que  colaborava  com vários  periódicos  ingleses,  a  mesma fórmula

estava presente em outros artistas seus contemporâneos.  No ano em que  Baudelaire publicou  'Le

Peintre de la vie moderne',  Édouard  Manet pintou 'O almoço na relva'. Esta pintura causou um

enorme  escândalo  no  Salão  dos  Independentes  por  aí  estarem  representadas  algumas  figuras

públicas. Embora Manet tivesse tido como inspiração as pinturas do período renascentista que via

no Louvre, decidiu substituir os seres mitológicos e as personagens abstractas por figuras associadas

ao contexto parisiense, bem conhecidas do público.  A fórmula de  Baudelaire  está nesta pintura

patente no equilíbrio entre a tradição clássica e a inovação moderna, numa aproximação da arte à

realidade tangível raras vezes observável até então. 

O século XX trouxe alterações à fórmula de Baudelaire, tendo-se assistido ao ensejo de eliminação

de uma das partes: a tradição. No inicio do século XX a ideia de arte passou a eliminar a presença

da  tradição  e  a  destacar  a  novidade  e  mudança  como  valores  centrais  da  modernidade.  Foi

precisamente  da necessidade  de cortar  com o passado e com a tradição  que nasceu a  ideia  de

vanguarda associada à arte. O termo avant-garde tem uma origem militar e apenas começou a ser

empregue de forma consciente no rescaldo da Revolução Francesa nos finais do século XIX. Como

é sabido, durante esse período passou a expressar uma posição conscientemente avançada tanto na

política  como  na  religião,  na  literatura  e  nas  artes  plásticas.  Em  termos  comportamentais,  as

propostas de vanguarda afirmam-se rejeitando o passado e lançando-se num presente que olha para

o  futuro  através  do  empenhamento  na  transformação.  Assim,  quando se  fala  de  vanguarda  no

contexto da arte,  fala-se de um posicionamento crítico assente na inovação e na  ruptura com a

tradição artística. Durante o século XX algumas propostas de vanguarda fundiram a intervenção

política com a intervenção artística,  como são exemplo as vanguardas russas, o futurismo ou o

dadaísmo.  Nestes  casos,  os  artistas  comportam-se  à  semelhança  de  uma  organização  política,

organizando-se em colectivos militantes com manifestos que promovem revoluções várias. 

Por  estas  razões,  os  movimentos  de vanguarda  artística  têm na sua génese  um comportamento

similar, ainda que se considere existirem diferenças substanciais entre os movimentos de vanguarda

do  início  do  século  XX –  primeiras  vanguardas  ou  vanguardas  históricas  –  e  os  movimentos

decorridos após a Segunda Guerra Mundial – as segundas vanguardas ou neo-vanguardas128. Do

ponto  de  vista  prático,  as  características  que  emergiram  no  inicio  do  século  XX  foram

128 Sobre este assunto ver, por exemplo: Foster, H. (1999) The Return of the real. London: The Mit Press. ISBN: 0-
262-06187-2; Bürger, P. (1993)  Teoria da Vanguarda.  Lisboa: Vega. ISBN: 972-699-33-8;  Krauss, R. E. (1991)
The originality of the Avant-Garde and other Modernist Myths.  London: The MIT Press. ISBN:0-262-11093-8 ou
Hobsbawm, E. (2001) Atrás dos tempos: Declínio e queda das vanguardas do século XX. Porto: Campo das Letras.
ISBN: 972-610-367-3.
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tendencialmente  mantidas  ao  longo  do século.  Por  exemplo,  a  negação  da  ideia  de  arte  como

representação percorreu a arte do século XX de uma forma transversal. Esta negação diz respeito

não  só  ao  sistema  de  representação  perspéctico  como  à  representação  como  uma  forma  de

mediação, como se constata tanto nas primeiras como nas segundas vanguardas. Outro exemplo são

os princípios da inovação e da originalidade, tanto em termos técnicos como conceptuais, que se

tornaram categorias de identificação e avaliação artística influentes ainda hoje. Foram aliás esses

princípios  que  levaram  a  um  processo  de  experimentação  permanente  e  à  fragmentação  das

disciplinas artísticas. Assim, embora se possa afirmar que as vanguardas do início do século XX

procuraram respostas em torno de uma problemática mais axiológica da arte e as vanguardas da

segunda metade do século XX em torno de uma problemática referente à ontologia da arte, existem

muitos pontos de contacto e mesmo esta divisão entre a axiologia e a ontologia da arte não pode ser

lida sem a devida problematização.

Para a questão da aproximação social entre arte e realidade, a ideia de vanguarda, a sua origem e os

seus  padrões  comportamentais  revela-se  de  especial  interesse.  Sobretudo  porque  em  termos

filosóficos ela se tem posicionado na relação que a arte mantém com a sociedade. Foi a partir da

década de sessenta, quando o papel social da vanguarda foi sobejamente discutido, que surgiram

dois  posicionamentos  filosóficos  centrais  a  este  respeito.  Ambos  são  concordantes  quanto  à

actuação  política  dos  movimentos  de  vanguarda.  Ainda  assim,  enquanto  que  um  dos

posicionamentos  sustenta  que  essa  actuação  política  assentou  na  autonomia  da  arte,  o  outro

posicionamento sustenta que a mesma actuação política se expressou a partir de uma aproximação à

sociedade  sem  precedentes.  É  entre  estes  dois  posicionamentos  críticos  que  o  debate  se  tem

estabelecido sendo que para a presente tese interessa acompanhar o segundo posicionamento uma

vez que é nele que se encontram as principais respostas à dimensão política e social da vanguarda,

tanto no que se refere à aproximação entre arte e realidade como no que se refere à prática artística

como catalisadora de mudança social.

Para tal, importa sublinhar a proeminência que tem tido o ensaio 'Theorie der Avantgarde'129 escrito

em 1974 por Peter Bürger. Já aqui se confrontaram algumas asserções do autor com outros autores,

pelo que neste momento é relevante discernir sobre o seu discurso no que concerne ao papel da

vanguarda  durante  o  século  XX.  A  forte  procedência  marxista  do  discurso  de  Bürger  fá-lo

identificar a vanguarda130 como uma instância autocrítica “não tanto da arte, mas da estrutura social

em que a arte se dá.” (Bürger, 1993, p.9). Para o autor a atitude autocrítica da arte aconteceu com os

movimentos da vanguarda europeia mas descende do pensamento de Marx em torno do conceito de

129 Na tradução portuguesa que aqui se utiliza, 'A teoria da vanguarda'.
130 Sobre a própria definição de vanguarda dada pelo autor já aqui se reflectiu.
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história131. Assim:

A importância metodológica da categoria de autocrítica consiste  em que também apresenta a
possibilidade  de  «compreensões  objectivas»  de  estádios  anteriores  ao  desenvolvimento  dos
subsistemas sociais. Isto significa que só quando a arte alcança o estádio da autocrítica é possível
a  «compreensão objectiva»  de  épocas  anteriores  no  desenvolvimento  artístico.  «Compreensão
objectiva»  não significa  uma compreensão independente  da  situação actual  do  sujeito  que  se
propõe conhecer, mas tão-só um estudo do processo completo, na medida em que este alcançou
uma conclusão, ainda que provisória. (Bürger, 1993, p.51).

Neste sentido, a importância dos movimentos de vanguarda residiu na actuação que empreenderam

no seio da instituição de arte, criticando o controlo exercido sobre a produção e sobre a distribuição

e transgredindo as ideias estéticas dominantes (Bürger, 1993, p.18 e 52). Na sociedade burguesa, a

instituição  de  arte funciona  segundo  o  princípio  de  autonomia,  ou  seja,  com  uma  relativa

independência  “à pretensão de aplicação social” (Bürger, 1993, p. 54). Para  Bürger “o  status de

autonomia não exclui absolutamente uma atitude política nos artistas; o que efectivamente restringe

é a possibilidade do efeito.” (1993, p. 57) pelo que a independência e a separação da sociedade

impede a concretização efectiva de qualquer intervenção social da arte. A autocrítica exercida pelos

movimentos de vanguarda que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa centra-se por isso no

seu entender na rejeição a esta autonomia da arte e no objectivo da reintegração da arte na “práxis

vital” (Bürger, 1993, p.90).

As  manifestações  de  vanguarda,  termo  que  Bürger  prefere  ao  de  movimentos  (1993,  p.90),

formulam “a exigência de que a arte volte a ser prática” (Bürger, 1993, p.90). Esta exigência não

assenta na significação social do conteúdo das obras mas sim “contra o funcionamento da arte na

sociedade, que decide tanto sobre o efeito da obra quanto sobre o seu conteúdo particular.” (Bürger,

1993, p.90). Isso explica porque é que os artistas de vanguarda das primeiras décadas do século XX

não criaram “obras de grande relevância social, mas mediante o princípio da superação da arte na

praxis vital.”  (Bürger, 1993, p.92). Por exemplo, no que se refere à produção “a vanguarda não

propõe uma criação colectiva, mas chega a negar radicalmente a categoria de produção individual.”

(Bürger, 1993, p.93) e “fará o mesmo com a recepção individual.” (Bürger, 1993, p.95). Em suma,

“os movimentos históricos de vanguarda negam, (…) as características essenciais da arte autónoma:

a separação da arte  em relação à  praxis  vital,  a produção individual  e a  consequente  recepção

também individual.” (Bürger, 1993, p.96).

Sobre as questões da produção e recepção artística far-se-á um capítulo próprio. Neste momento

131 Sobre esta questão Peter Bürger afirma:  “Deste modo, o passado constrói-se como pré-história do presente, mas
esta construção só capta um aspecto do processo contraditório do desenvolvimento histórico. Para apreender o
processo como um todo, é preciso ir além do presente, embora esta seja a condição básica de todo o conhecimento.
É o que Marx faz, não ao introduzir a dimensão do futuro, mas ao introduzir o conceito de autocrítica do presente.”
(Bürger, 1993, p.50).
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importa  discorrer  acerca  desta  transgressão  inerente  à  prática  de  vanguarda,  uma  vez  que  ela

representa um aspecto fundamental na proximidade da arte à realidade tangível. Em diálogo com o

pensamento  de  György  Lukács,  Herbert  Marcuse,  Theodor  Adorno  e  Walter  Benjamin,  Peter

Bürger formula um pensamento social da arte baseado na sua própria funcionalidade, questão que

considera  ser  inexistente  em alguns  desses  autores.  É  essa  especificidade  que  distingue  o  seu

pensamento crítico do de outros autores associados ao marxismo que baseiam as suas teorias na

análise das obras de arte. Por exemplo, o próprio autor reporta-se ao pensamento de Lukács e de

Adorno como reduzidas “ao aspecto do meio artístico e às alterações que produz no tipo de obra

(orgânica versus  vanguardista). Nenhum dos dois se ocupa, no entanto, do ataque dirigido contra a

instituição arte pelos movimentos históricos de vanguarda.” (Bürger, 1993, p.147). É afinal esta

distinção que lhe permite afirmar que:

As intenções dos movimentos históricos de vanguarda cumprem-se na sociedade do capitalismo
tardio  como  uma  advertência  funesta.  A  partir  da  experiência  da  falsa  superação,  devemos
interrogar-nos sobre se é realmente desejável uma superação do status de autonomia da arte, e se
a distância da arte em relação à praxis vital não constitui afinal a garantia de uma liberdade de
movimentos susceptível de permitir pensar alternativas à situação actual. (Bürger, 1993, p.96). 

Existe  pois  um  processo  histórico  que  importa  compreender,  articulando  a  identificação  dos

objectivos dos movimentos de vanguarda com os efeitos práticos que tiveram para a instituição da

arte e para a sociedade. A conclusão de Peter Bürger a este respeito é a de que os movimentos de

vanguarda  introduziram  modificações  substanciais  no  domínio  da  arte  mas  não  conseguiram

reintegrar a arte na vida. À luz da observação da sua contemporaneidade, a década de sessenta,

Bürger considera estar-se numa fase pós-vanguardista, caracterizada “pela restauração da categoria

de obra e pela aplicação com fins artísticos dos processos que a vanguarda concebeu com intenção

antiartística.” (Bürger, 1993, p.103). Este é “o resultado de um processo histórico” que o autor

interpreta da seguinte forma: 

o fracasso do ataque dos movimentos históricos de vanguarda contra a instituição arte,  a sua
incapacidade para reintegrar a arte na praxis vital,  criaram condições para a subsistência da
instituição arte como algo separado da praxis vital. Mas o ataque mostrou-a como instituição e
descobriu o seu principio na (relativa) descontinuidade da arte na sociedade burguesa. Toda a arte
posterior aos movimentos históricos de vanguarda na sociedade burguesa tem que ajustar-se a este
facto: pode dar-se por satisfeita com o seu status de autonomia, ou então empreender iniciativas
que acabem com esse status, mas o que já não pode – sem renunciar à pretensão de verdade da
arte – é pura e simplesmente negar o status de autonomia e acreditar na possibilidade de um efeito
imediato. (Bürger, 1993, p.103).

Designando os movimentos de vanguarda que lhe eram actuais de “neovanguardas” (Bürger, 1993,

p.103) Bürger considera que o vigor do início do século XX se perdeu, pelo que as neovanguardas
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não podem atingir o mesmo efeito. Mesmo que mantenham o mesmo objectivo, os efeitos serão

nulos porque “o meio proposto pelos vanguardistas perdeu, desde então, uma parte considerável do

seu  efeito  de  choque.”  (Bürger,  1993,  p.  104).  Não  obstante,  “a  arte  neovanguardista  é  arte

autónoma no pleno sentido da palavra, e isto significa que nega a intenção vanguardista de uma

reintegração da arte  na práxis  vital.”  (Bürger,  1993,  p.  105).  Bürger  conclui  por  isso que “Os

próprios esforços no sentido da superação da arte transformam-se em actos artísticos que adoptam o

carácter de obra independentemente da vontade dos seus produtores.” (Bürger, 1993, p.105).

De  facto,  o  pensamento  formulado  por  Peter  Bürger  no  que  se  refere  ao  efeito  de  choque

empreendido pelos movimentos de vanguarda das primeiras décadas do século XX é facilmente

entendível.  Se  pensarmos  em  torno  das  alterações  introduzidas  pelo  meio  artístico,  já  aqui

analisadas em capítulo anterior, percebemos que as transgressões sofreram uma normalização. A

manipulação de  materiais  do  quotidiano,  a  descontextualização e  a  ressemantização do objecto

tornaram-se comuns e hoje em dia não constituem por si qualquer transgressão. Porém, a questão

está na aproximação à realidade que por elas foi operada e nos efeitos que isso produziu. No início

do século XX, muitas das obras produzidas tinham por trás a contraposição de um entendimento da

autonomia da arte em relação à vida e à banalidade. Imbuídas de um espírito conflitual sobretudo

com o sistema artístico institucional elas procuravam operar uma ruptura com a tradição estética

mas simultaneamente produzir efectivas alterações nas normas e valores que a instituição da arte

regulava. Assim, não deixa de ser fundamental sublinhar que o “ataque” à instituição da arte se fez

fundamentalmente  ao  nível  das  normas  estéticas  e  técnicas  de  produção.  À  excepção  das

vanguardas  russas,  de  algumas  acções  dadaístas  ou  da  manutenção de  algumas  organizações  e

associações  independentes  do  sistema  artístico  oficial,  raras  vezes  os  artistas  investiram  por

exemplo na recusa da condição extraordinária da obra de arte, na ruptura prática com o mundo da

arte,  com  a  crítica,  com  os  museus,  com  as  galerias  ou  se  preocuparam  com  a  inclusão,

acessibilidade ou participação do público. Aliás, o menosprezo por essas estruturas foi demonstrada

em  diversos  momentos  por  alguns  artistas,  tem  tanto  de  verdade  como  o  menosprezo  ou

despreocupação  em  alargar  a  educação  artística  a  outra  classe  que  não  a  burguesa.  Marcel

Duchamp, um dos artistas mais transgressores no âmbito da arte do século XX deu uma resposta a

Pierre Cabanne que se julga ser paradigmática a este respeito. Quando questionado a respeito da

concordância em colocar as suas obras num museu respondeu: 

MD: Aceitei porque existem algumas coisas práticas na vida que não se pode impedir. Não ia
recusar. Poderia tê-las rasgado ou quebrado, o que seria também um gesto idiota./ - PC: Poderia
ter pedido que elas ficassem num lugar público./ - MD: Não. Isso seria de uma pretensão louca.
(Duchamp, 2002, p.111). 
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Neste diálogo entre Duchamp e Cabanne sobressaem duas questões importantes: a primeira é que

ambos não associam o museu a um lugar público, o que não deixa de ser curioso; a segunda é que

embora  Duchamp  não  fosse  um  entusiasta  do  sistema  museológico,  considerava  pretensioso

escolher um lugar para depositar as suas obras que não tivesse originalmente uma relação exclusiva

com a arte. Neste sentido, embora se considere que o argumento de Peter  Bürger é assertivo no

sentido  de  compreender  que  os  movimentos  de  vanguarda  no  início  do  século  XX  estavam

empenhados  no  ataque  à  instituição  da  arte,  importa  ressalvar  que  a  sua  validação  foi

essencialmente teórica. No que respeita à relação mantida com as estruturas da instituição de arte, a

prática da grande maioria dos artistas de vanguarda demonstra uma realidade distinta. 

Não obstante, existe um sentido político inegável em alguns comportamentos de vanguarda que não

deve  ser  olvidado,  nomeadamente  os  que  remetem para  a  própria  organização dos  artistas  em

colectivos. Blake Stimson e Gregory Sholette referem que:

The Enlightement was many things but among them it was an engine of social production, a way of
imagining community – and  Marx is only the best example, nothing more – that did not forfeit
individual autonomy to one forme of illegitimate force or another. (Blake e Sholette, 2007, p.4). 

Nesta óptica, pode-se dizer que o colectivismo durante as primeiras vanguardas foi grandemente

influenciado por esta forma de imaginar a comunidade. Como já se afirmou, o colectivismo durante

este  período esteve  estruturalmente  afecto  às  formas  de organização  política  de  esquerda,  cujo

trabalho  se  desenvolve  em  torno  de  conteúdos  programáticos,  manifestos,  reuniões  colectivas,

acções  públicas,  etc.  Ainda  que  esse  colectivismo  raras  vezes  se  tenha  traduzido  na  própria

colectivização da produção – uma excepção foram as acções dadaístas no Cabaret Voltaire ou com

o  cadavre-exquis  surrealista  –  existiram  objectivos  comuns  nos  movimentos  de  vanguarda

organizados em colectivo.

A este respeito,  Stimson e Sholette não têm dúvidas  quanto ao objectivo partilhado pelas formas

artísticas de colectivismo no início do século XX. Aliás, eles consideram que elas representam “the

first real effort to develop a sustained alternative to commodified social life by cultural means (...)”

(Stimson e Sholette, 2007, p.4). Nesse sentido, embora em termos práticos a intervenção social dos

movimentos de vanguarda tenha sido escassa, a adopção “of the form of collective voice” (Stimson

e  Sholette,  2007, p.5) foi para os autores a adopção de um comportamento político O facto de

diferentes artistas integrados em diferentes vanguardas terem mantido “a consistent aim to give

form to some variety of group being” (Stimson e  Sholette, 2007, p.5) é demonstrativo de que os

artistas  das  primeiras  vanguardas  foram  fiéis  à  fórmula  “modernism  –  equals  –  colectivism”

(Stimson e Sholette, 2007, p.5). Por seu turno, esta fórmula é demonstrativa de um modo de pensar

232



o  indivíduo  em  estrita  relação  com  a  sociedade,  havendo  por  isso  aí  uma  aproximação  ao

pensamento marxista. Os autores justificam esta aproximação afirmando que:

This does not mean, of course, that the rarefied practice of petty bourgeois artists was the same as
that  done in factories or soviets,  or in collectivized farms,  or even in proletarian processions.
Rather, it is that they shared an aim, even if it was rarely or never achieved, to “afirm their nature,
human community, and social being,” as Marx called it, “which, rather than an abstract, general
power in opposition to the isolated individual, is the being of each individual, his own activity, his
own life, his own joy, his own richness.” (Stimson e Sholette, 2007, p.6).

Depois  da  Segunda  Guerra  Mundial  a  situação  alterou-se.  Durante  as  denominadas  segundas

vanguardas continuam a existir exemplos concretos de colectivismo – como o Novo Realismo, a

Internacional Situacionista, o CoBrA ou o Art & Language – mas houve uma clara remissão do

espírito colectivista. Como é sabido, o desenvolvimento de propostas artísticas durante as décadas

de cinquenta e sessenta recuperou o espírito da criação individual e o que hoje conhecemos como

vanguardas – expressionismo abstracto, pop art, minimalismo, etc. – são categorias artificiais, na

maioria dos casos criadas pela teoria e crítica de arte por forma a sistematizar as problemáticas aí

contidas. Como uma vez mais Stimson e Sholette afirmam a este respeito:

While  there  were  plenty  of  group  exhibitions,  ersatz  and  real  professional  organizations,
international conferences and journals, and other developments in the 1950s and 1960s that helped
to make the likes of abstract expressionism, happenings, Fluxus, pop art, minimalism, conceptual
art, and other over into art-historical categories,none of these brought the question of collective
voice to the fore in the same way, none saw collectivization itself as a vital and primary artistic
solution, none sought first and foremost to generate a voice that declared its group affiliation, its
collectivization, as the measure of its autonomy.” (Stimson e Sholette, 2007, p.XI).

As razões para a existência dessa remissão foram várias mas – tendo em conta a proximidade  ao

pensamento marxista manifestado no inicio do colectivismo – é provável que tenha existido uma

vontade de distanciamento em relação às formas de organização política de esquerda uma vez que a

implementação  do socialismo na  URSS tinha  entretanto  ganho diversos  adversários.  Assim,  as

parcas formas de colectivismo então desenvolvidas:

Like modernist collectivism, (...) was well intentioned and thoroughly of its own historical moment.
It marked a shift within the practices of visual artists from a focus on art as a given institutional
and linguistic structure to an active intervention in the world of mass culture. At the same time it
recognized that  the  modernist’s  collective  vision had failed to  materialize.(Stimson e  Sholette,
2007, p.9-10).

Voltando à ideia de vanguarda e à aproximação social entre arte e realidade, o facto de ter existido

uma remissão do colectivismo na segunda metade do século XX não impediu o prosseguimento da

ligação entre ambas. Um dos autores que parte do ensaio de Peter Bürger repensando-o a partir das
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práticas artísticas dos anos cinquenta e sessenta foi Hal Foster. Em 'Who's afraid of the Neo-Avant-

Garde?' o autor propõe continuar o caminho traçado por Bürger centrando-se “on returns that aspire

to a critical consciousness of both artistic conventions and historical conditions.” (1999, p.1). Os

dois 'retornos' que Hal  Foster destaca são o ready-made  duchampiano e a estrutura construtivista

(Foster, 1999, p.4), ambos  exemplo da contestação aos princípios burgueses da autonomia da arte

(Foster, 1999, p.4). Através deles  Foster procura intuir sobre a intenção crítica e o efeito político

que  tiveram,  oferecendo  a  este  respeito  uma  visão  alternativa  à  de  Peter  Bürger.  Hal Foster

considera  que  o  pensamento  de  Bürger  era  pertinente  ainda  que  ambíguo  em alguns  aspectos

(Foster, 1999, p.13). A maior ambiguidade estava no discurso narrativo “of direct cause and effect”

(Foster, 1999, p.13) que tinha conduzido  Bürger a uma “romantic rethoric of the avant-garde, of

rupture  and revolution”  (Foster,  1999,  p.15).  No seu  entender  B Bürger  não tem em conta  as

dimensões contextual e performativa que envolveram a prática da vanguarda (Foster, 1999, p.15 e

16). Mas é nestas dimensões – a primeira relacionada com o contexto social e histórico das práticas

de vanguarda e a segunda com as linguagens, instituições e estruturas de significação, expectativa e

recepção (Foster,  1999, p.16) – que  Foster encontra uma resposta alternativa à do falhanço das

'vanguardas históricas'  e à clarificação do poder da instituição da arte pelas 'neovanguardas'.Hal

Foster  considera  que  não  foram  os  movimentos  de  vanguarda  do  início  do  século  XX  que

expuseram a instituição da arte.  No seu entender, o que estes movimentos fizeram foi expor as

convenções estéticas. As responsáveis pela exposição da instituição da arte foram para  Foster as

segundas vanguardas. Sobre o assunto o autor afirma:

Obviously convention and institution cannot be separated, but neither are they identical. On the
one  hand,  the  institution  of  art  does  not  totally  govern  aesthetic  conventions  (this  is  too
determinist); on the other hand, these conventions do not totally comprises the institution of art
(this is too formalist). In other words, the institution of art may enframe aesthetic conventions, but
it does not  constitute  them. This heuristic difference may help us to distinguish the emphases of
historical and neo-avant-gardes: if the historical avant-garde focuses on the conventional, the neo-
avant-garde concentrates on the institutional. (Foster, 1999, p.17).

A análise dos trabalhos de artistas como  Rodchenko – Hal  Foster centra-se no seu tríptico 'Cor

Vermelha Pura (Chistyi  krasnyi  tsvet), Cor Amarela Pura (Chistyi  zheltyi  tsvet),  Cor Azul Pura

(Chistyi sinii tsvet)', 1921 – e Duchamp (ready-made 'Fountain', 1917)  demonstram para Hal Foster

um comportamento “performativo” associado à quebra dos limites  convencionados para o fazer

artístico e não um comportamento associado ao derrube da instituição da arte (Foster, 1999, p.20).

Exactamente por isso é que “the modern status of painting as made-for-exhibition is preserved by

the monochrome (it may even be perfected there) and the museum-gallery nexus is left intact by the

ready-made.” (Foster, 1999, p.20). O discurso argumentativo de Hal Foster centra-se na observação
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da prática artística e dos efeitos que a mesma teve.  Centra-se no que ele designa de dimensão

performativa e as observações que daí retira são semelhantes às já aqui referidas. De facto, do ponto

de  vista  prático,  os  movimentos  de  vanguarda  do  início  do  século  XX produziram uma maior

transgressão  às  convenções  do  fazer  artístico,  mesmo  se  do  ponto  de  vista  teórico  se  possa

considerar que o ataque principal estava dirigido à instituição da arte.

Convém no entanto referir que Hal Foster tira estas conclusões, como o próprio refere, quase vinte

anos  depois  de  Peter  Bürger  ter  publicado  o  ensaio  em  discussão.  Para  além  disso,  o  seu

empenhamento é claramente motivado pela necessidade de afirmação da importância e criatividade

das  segundas  vanguardas.  E  é  exactamente  por  isso que conclui,  como a seguir  se  cita,  que a

exposição da instituição da arte foi feita pela 'neo-vanguarda', dando seguimento e reafirmando o

trabalho realizado pelas vanguardas anteriores:

This is to advance three claims: (1) the institution of art is grasped as such not with the historical
avant-garde  but  with  the  neo-avant-garde;  (2)  the  neo-avant-garde  at  its  best  addresses  this
institution with a creative analysis at once specific and deconstructive (not a nihilistic attack at
once abstract and anarchistic, as often with the historical avant-garde); and (3) rather than cancel
the historical avant-garde, the neo-avant-garde enacts its project for the first time – a first time
that, again, is theoretically endless. (Foster, 1999, p.20).

Mas, a ser assim, como explicar que tenha sido precisamente durante as segundas vanguardas que

se  processou a  própria  institucionalização  dos  movimentos  de  vanguarda?  Foster  não  deixa  de

responder  à  questão  através  da  definição  de dois  momentos  distintos  nas  segundas  vanguardas

sendo que o primeiro corresponde à década de cinquenta e o segundo à década de sessenta (1999,

p.21). Para o autor, o primeiro momento, protagonizado entre outros por Rauschenberg e Kaprow e

caracterizou-se pela literalidade da apropriação dos métodos das primeiras vanguardas. Ao repetir

esses métodos, os artistas produziram um efeito que “is less to transform the institution of art than

to transform the avant-garde into an institution.” (Foster, 1999, p.21). No entender de Foster, este

foi o momento da reificação da arte, embora “does not doom all art thereafter to so much affectation

and/or entertainment.” (1999, p.24). Foi precisamente em reacção a esta reificação e em “critique of

this process of acculturation and/or accomodation” (Foster, 1999, p.24) que um segundo momento

se desenvolveu nos anos sessenta. Nele, evocou-se a reificação cultural “only to transform it into a

critical  poetic.”  (Foster,  1999,  p.24)  pelo  que  este  foi  o  momento  da  verdadeira  exposição  da

instituição da arte.

A conclusão de Hal Foster, descentrada da de Peter Bürger ainda que a evocando, é então a de que:

In  this  way  the  so-called  failure  of  both  historical  and  first  neo-avant-gardes  to  destroy  the
institution of art has enabled the deconstructive testing of this institution by the second neo-avant-
garde – a testing that, again, is now extended to other institutions and discourses in the ambitious
art of the present. (Foster, 1999, p.25).
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A argumentação de Hal  Foster exalta a transgressão dos movimentos de vanguarda do início do

século XX em relação às convenções estéticas. De facto, como já se afirmou, existe nelas uma

transgressão inequívoca ao nível dos materiais, das disciplinas artísticas, dos limites e fronteiras das

mesmas, do contexto, dos espaços de afirmação e de apresentação da arte. Não obstante, tal como o

próprio  Foster reconhece,  não existe uma separação entre a convenção e a instituição da arte e

embora as duas não signifiquem o mesmo, mantêm uma relação inseparável. Assim, considera-se

que a transgressão empreendida pelas primeiras vanguardas conduziu a uma inegável alteração da

instituição da arte na medida em que deixou de existir uma clarificação clara quanto às normas de

produção, de distribuição e de recepção, tendo por isso efeitos na sua dimensão ontológica. Pode-se

admitir  que em boa verdade esses efeitos  se  fizeram sentir  essencialmente  a partir  da segunda

metade do século XX, quando as propostas contextuais operaram uma transgressão ao nível dos

contextos  de afirmação e apresentação  da arte.  Mas essa transgressão foi  sem dúvida  semeada

através do questionamento levantado pelos movimentos de vanguarda do início do século XX. A

identidade da arte foi questionada em permanência durante todo o século XX e uma das suas facetas

elementares foi precisamente a exposição da instituição da arte através de um discurso crítico.

Para além disso, o facto de as primeiras vanguardas trabalharem numa transgressão de dimensão

axiológica, não faz delas práticas assentes num formalismo linear, como afirma Arthur Danto132 e

como Hal Foster sugere. Concorda-se por isso com Helder Gomes quando afirma que:

Entre outras, a íntima ligação entre as vanguardas estéticas modernistas e os diferentes projectos
de transformação revolucionária da história e da sociedade que atravessaram o século XX é, só
por si, suficiente para questionar o estrito formalismo que pretensamente animaria esta estética.
Por outro lado, ainda que o Modernismo se defina preferencialmente por uma radicalização do
questionamento  da  relação  entre  representação  formal  e  realidade,  fá-lo  de  um  modo
singularmente aberto, na medida em que torna compossíveis as mais variadas correntes formais –
e é precisamente neste regime de compossibilidade alargada que se funda a diferença entre a
estética modernista e as estéticas anteriores –, o que implica, como condição de individuação de
obras e movimentos artísticos, uma forte determinação de ordem semântica que não é redutível à
pura definição formal ou objectal das obras. (Gomes, 2004, p.147).

Considera-se assim pertinente ver na actuação dos movimentos de vanguarda do início do século

XX um sentido  político  e  social  que  intencionalmente  ou  não  aproximou  a  arte  da  realidade.

Considera-se ainda que de facto esse caminho de aproximação foi continuado na segunda metade do

século XX , ainda que com abordagens diferentes. É inegável que a prática da vanguarda assumiu

ao longo de todo o século XX um comprometimento com a realidade tangível e nesta problemática

pensa-se que mais importante é a consideração sobre os efeitos do que sobre as intenções. Ou seja,

132 Este argumento é sustentado pelo filósofo em (Danto, A.C., 1992).
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mais do que dissertar sobre se na base da transgressão empreendida pelos movimentos de vanguarda

esteve uma estratégia de ataque deliberado à instituição da arte é importante dissertar que efeitos

essa transgressão produziu para a relação entre a arte e a realidade tangível. Porque, tal como o

próprio Arthur  Danto referiu, a questão da instituição da arte não explica a natureza dos limites

entre arte e realidade nem explica se os mesmos existem. Helder Gomes incide nesta problemática a

partir  do  pensamento  que  Clement  Greenberg  e  Arthur  Danto  produziram,  notificando

particularmente os aspectos em que o mesmo é divergente (Gomes, 2004, p.148). O autor nota que

tanto  Greenberg como  Danto partilham de uma “concepção diegética da identidade da arte” mas

enquanto  que  a  estética  de  Greenberg  consiste  “na  desvinculação  entre  arte  e  realidade”,

subordinando o real à arte e à representação (Gomes, 2004, p.149) a filosofia de Danto centra-se na

premissa de que “a questão da relação entre arte e realidade constitui o problema base de definição

de uma estética contemporânea.” (Gomes, 2004, p.150). Para Gomes esta é a razão para Danto se

dedicar à “definição de uma ontologia da arte capaz de impedir a absoluta indiferenciação entre arte

e real.” (Gomes, 2004, p.150).

Arthur  Danto, em 'After the end of the art: contemporary art and the pale of History'  dedica o

capítulo  intitulado  'Modernism and  the  critique  of  Pure  Art:  The  Historical  vision  of  Clement

Greenberg' a revisitar as noções produzidas por  Greenberg que designa de essencialistas (Danto,

1997, p.69). Sobre a teoria de Greenberg o autor afirma que:

It is indeed as if the goal of the avant-garde was to collapse the distinction between reality and art
by making an adjunct reality, with no more meaning than reality itself possesses, and the aesthetic
qualities of which are analogous to those of sunsets and surf, mountains and woods, actual flowers
and beautiful bodies. A work of art (…) must not  mean  but  be.  In philosophical truth, this is an
impossible theory, and its impossibility became manifest in the 1960s when artists produced objects
so like real objects – I am thinking of the Brillo Box once again – that it became clear that the real
philosophical question was how to prevent them from simply collapsing into reality. (Danto, 1997,
p.71).

Já aqui se referiu o modelo de ontologia da arte proposto por Arthur Danto, a propósito do trabalho

desenvolvido por Marcel Duchamp, pelo que neste momento importa apenas ressalvar que o mesmo

se baseia  na ideia  de  que a  “identidade  da arte  exige  a  manutenção  da  dicotomia  entre  arte  e

realidade, como condição absoluta da manutenção da sua autonomia e especificidade ontológica e

semântica.” (Gomes, 2004, p.150). Como  Helder Gomes refere, isto acontece porque “a criação

artística  do  último  século  produziu  um  conjunto  de  obras  que  se  definem enquanto  arte  pela

problematização explícita da sua relação como real” sendo que a pertinência filosófica da relação

entre  arte e realidade “não teria  sido possível  diante de obras que, no interior  de uma tradição

artística  estabelecida,  definissem  a  sua  identidade  artística  face  a  paradigma  artisticamente
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inquestionado.” (Gomes, 2004, p.151). Assim, como o autor nota,  a pertinência filosófica desta

problemática deriva “de uma revelação de carácter histórico” (Gomes, 2004, p.151) uma vez que a

reflexão que estas obras permitem não poderia ter lugar noutro momento que não aquele em que se

aceita  que a identidade da arte  “não é já de ordem estritamente  estética – isto  é,  da ordem da

experiência sensível – mas conceptual.” (Gomes, 2004, p.151). Danto é contundente quanto a este

aspecto quando reitera que:

Modernism came to an end when the dilemma recognized by Greenberg between works of art and
mere real objects could no longer be articulated in visual terms, and when it became imperative to
quit a materialist aesthetics in favor of an aesthetics of meaning. This, again in my view, came with
the advent of pop. Much in the way in which modernism was resisted in its early phase by claiming
that its practitioners were unable to paint, postmodernism was not perceived by Greenberg as the
beginning of a new era, but as a blip in the materialist history of art (…). (Danto, 1997, p.77).

Não obstante, o que importa aqui ressalvar é que perante a evidência de uma aproximação sem

precedentes  entre  a  arte  e  a realidade,  os  dois  autores  centram-se em construir  uma teoria  que

permitisse a distinção dos campos, ainda que de forma distinta e contrária. Na base desta questão

está  contudo  a  mesma  preocupação:  a  desaparição  da  arte  através  da  ideia  de  que  uma  vez

indistinguível  a arte  se transformaria  em pura realidade.  Mas o facto de tanto  Greenberg como

Danto assentarem o discurso na essência da obra de arte em comparação com outro objecto da

realidade revela a profunda convicção de que a ontologia da obra arte é de índole essencialista,

como Helder Gomes refere em relação a Arthur Danto (Gomes, 2004, p.155). O facto do filósofo se

centrar na construção de uma ontologia da arte acontece porque o mesmo admite “previamente que

existe uma identidade ontologicamente definida passível de ser apreendida;” (Gomes, 2004, p.155).

O mesmo se pode concluir  do discurso formalista  de Clement  Greenberg.  Existe  pois aqui  um

padrão assente na própria tradição filosófica “que, de Platão a Heidegger, procurou pensar a obra de

arte  em termos  de identificação de um núcleo  essencial  de identidade.”  (Gomes,  2004, p.155).

Ambos partilham o mesmo ideal de arte, definível pela: 

existência de uma identidade imanente da arte que não é consequência de qualquer realização
cultural contingente, embora a sua revelação histórica o possa ser. A diferença residiria no facto
de Greenberg sustentar um essencialismo de contornos empiristas – a essência da arte é auferível
por referência a um conjunto estrito de exigências de índole formal e conceptual –, ao passo que o
essencialismo de Danto seria de ordem puramente conceptual. (Gomes, 2004, p.158).

Em boa verdade, Danto faz esse deslocamento com base na prática artística de Duchamp a Warhol,

pelo que dá apenas um sentido a uma série  de factos observáveis.  É exactamente por isso que

Helder Gomes reitera que “o essencialismo em arte implica uma teoria pluralista das formas de arte,

porquanto não apenas a essência da arte não está comprometida com nenhum estilo particular, como
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a sua extensão admite como possível um vasto conjunto de formas particulares.” (Gomes, 2004,

p.157).  Neste  sentido,  Danto  resolve  a  questão  da  identidade  da  arte  concebendo-a  através  da

distinção  conceptual  que  se  mantém  “operativa  mesmo  quando  em  absoluto  não  possam  ser

identificadas  diferenças  materiais  ou  formais.”  (Gomes,  2004,  p.161).  Resolve  ainda  a  questão

levantada  pelas  obras  de  arte  que  não se  manifestam em torno  da  construção  objectual,  como

aconteceu com frequência a partir da segunda metade do século XX.

Mas a questão a colocar pode ser invertida? Ou seja, em vez de se procurar a essência da arte

através  daquilo  que  a  distingue  da  realidade  é  possível  abandonar  a  busca  por  uma  qualquer

essência definidora universal e determinar  o que a arte  e a realidade partilham? Com base nos

efeitos  que  a  própria  prática  artística  de  vanguarda  produziu,  essa  parece  ter  sido  a  questão

levantada  ou,  mesmo que não tenha sido,  foi  nela  que a  sua actuação se centrou.  Ao nível  da

produção artística os esforços estiveram predominantemente centrados em revelar as proximidades

materiais, conceptuais, contextuais e sociais com a realidade tangível e não o inverso. Os efeitos

dessa actuação apontaram sempre para uma simbiose entre  arte e realidade tangível no sentido da

profunda hibridez entre as diferentes frentes da cultura e não para uma realidade específica da arte

imutável e irredutível ao mundo. Como Helder Gomes refere em resposta à concepção essencialista

de Arthur Danto “teremos de contrapor uma concepção aberta e alargada, dinâmica e processual das

realidades culturais, obras de arte incluídas, segundo a qual elas não são passíveis de ser entendíveis

como dados absolutos, mas como realidades relativas, mutáveis e reversíveis na sua identidade e

significação.” (Gomes, 2004, p.176). Por isso, faz sentido inverter a questão, considerando que essa

foi a inversão produzida ao longo do século XX.  Esse é o exercício que Jacques  Rancière faz,

afastando-se  do  modelo  essencialista  da  arte  através  de  uma  fundamentação  crítica  acerca  das

relações entre a estética e a política. Em 'Le Partage du sensible'133, Rancière parte da ideia de que

existe uma “estética primeira”, um modo de simultaneamente dividir e compartilhar a experiência

sensível comum que exactamente por isso não é reduto de nenhuma esfera da produção intelectual

em  particular.  Realçar  que  Rancière  define  aqui  a  estética  como  “um  regime  específico  de

pensamento e de identificação das artes – um modo de articulação entre as maneiras de fazer, as

formas de visibilidade dessas maneiras de fazer e os modos de pensar as suas relações, implicando

uma determinada ideia da efectividade do pensamento.” (Rancière, 2010, p.10). Neste sentido, ela é

“o sistema das formas a priori que determinam aquilo que é dado a sentir.” (Rancière, 2010, p.14)

sendo as práticas artísticas “«maneiras de fazer» que intervêm na distribuição geral das maneiras de

fazer e nas relações que estas estabelecem com as maneiras de ser e as formas de visibilidade.”

(Rancière, 2010, p.14). Nas duas definições do autor, vemos uma distinção clara em relação a um

133 Na edição que aqui se utiliza, em português: 'Estética e Política: A partilha do sensível'.
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pensamento de exclusividade identitária  da arte.  A visão essencialista  que se apresentou é aqui

substituída  por  uma  visão  historicista  do  campo  da  estética  e  por  uma  visão  prática  do  fazer

artístico.

É  essa  dimensão  historicista  de  estética  que  move  Rancière  a  estabelecer  uma  relação  com a

política, no sentido em que se esta “tem por objecto aquilo que vemos e aquilo que podemos dizer

acerca do que vemos, acerca de quem tem competência para ver e qualidades para falar, acerca das

propriedades dos espaços e das possibilidades do tempo.” (Rancière, 2010, p.14), a estética é “o

intuito da política enquanto forma de experiência.” (Rancière,  2010, p.14).  Por isso, quando se

reporta ao discurso dos movimentos de vanguarda, o autor articula estas noções considerando que o

que aconteceu foi que “todo um recorte da experiência sensível” foi alterado (Rancière, 2010, p.18).

Por exemplo, sobre a questão já aqui focada da bidimensionalidade do suporte, Rancière argumenta

que “É assim que a superfície «plana» dos signos pintados, essa forma de partilha igualitária do

sensível  estigmatizada  por  Platão,  intervém  como  princípio  de  uma  repartilha  política  da

experiência  comum.”  (Rancière,  2010,  p.18).Jacques  Rancière  problematiza  as  noções  de

modernidade e de vanguarda considerando que elas misturam duas coisas muito distintas como “a

historicidade própria de um regime das artes, e as decisões de ruptura ou de antecipação que se

operam  no  interior  desse  regime.”  (2010,  p.21).  Essa  mistura  bloqueia  em  certa  medida  o

pensamento sobre as relações entre a estética e a política e em simultâneo o pensamento sobre as

novas  formas  de  arte  que  surgiram  no  século  XX.  Para  clarificar  as  próprias  noções  propõe

distinguir três grandes regimes de identificação da arte: o “regime ético das imagens” onde “«a arte

não é identificada enquanto tal” (Rancière, 2010, p.21);  o “regime poético – ou representativo – das

artes” que “identifica o fazer da arte – ou melhor, das artes”134 (Rancière, 2010, p.23); por fim, o

“regime estético das artes”, que se opõe ao anterior e que assim é designado “porque a identificação

da arte já não se faz por meio de uma distinção no seio das maneiras de fazer, mas pelo facto de se

distinguir  um modo de ser sensível  próprio dos produtos da arte.” (Rancière,  2010, p.24). Este

regime é aquele “que identifica a arte no singular, dissociando-a de qualquer regra específica, de

qualquer hierarquia dos temas, dos géneros e das artes.” (Rancière, 2010, p.25). Ou seja, se por um

lado este regime “afirma a absoluta singularidade da arte”, por outro lado, “destrói qualquer critério

pragmático susceptível de identificar essa singularidade.” (Rancière, 2010, p.25).

É precisamente nesta explicação acerca da existência dos regimes históricos de identificação da arte

134 Neste regime, Rancière justifica a sua designação através da seguinte explicação: 

Designo este regime como poético porque ele identifica as artes – o que a idade clásica chamará as «belas-
artes» – no seio de uma classificação das maneiras de fazer, definindo, em consequência, maneiras de bem
fazer e de apreciar as imitações. Designo-o como representativo porquanto é a noção de representação ou de
mimesis que organiza estas maneiras de fazer, de ver e de julgar. (Rancière, 2010, p.23).
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que  Rancière  centra  a  sua  análise.  O autor  considera  que  através  do  realce  dessa  existência  é

possível  afastar  da  arte  “as  falsas  evidências  da  sua  eternidade  e  as  visões  confusas  da

«modernidade»  artística  enquanto  «crítica  da  representação».”  (Rancière,  2010,  p.62).  Através

delas, Rancière: 

quis lembrar que a arte no singular só existe há dois séculos, e que esta existência no singular
significa a desestabilização dos critérios através dos quais se identificavam as «belas-artes», bem
como das normas de fabricação e de apreciação das obras que estes implicavam. Quis mostrar
que  se  estudássemos  as  propriedades  de  cada  um destes  regimes  de  identificação  podíamos
dissipar a bruma que envolve a ideia de um projecto artístico «moderno», da sua realização ou da
sua falência, salientando, por exemplo, que os fenómenos considerados de ruptura pós-moderna
(como a mistura das artes ou dos suportes pertencem,  de facto,  às   possibilidades do regime
estético da arte. (Rancière, 2010, p.62).

O regime estético das artes, que corresponde à modernidade (Rancière, 2010, p.26), tem inerente

uma contradição própria que é a de estabelecer “ a autonomia da arte, mas também a identidade

entre as suas formas e as formas através das quais a vida se molda a si própria.” (Rancière, 2010,

p.25).  Exactamente  por  isso,  este  regime  “constitui  como  princípio  de  artisticidade  a  própria

expressão de um tempo e de um estado de civilização que, anteriormente, era a parte «não-artística»

das obras” (Rancière, 2010, p.27) e também por isso algumas vanguardas, como os futuristas e os

construtivistas, propõem “a ideia de que o fim da arte é a sua própria identificação com a vida da

comunidade.” (Rancière, 2010, p.27).

Nesta noção de regime estético das artes – ou de modernidade – a “contradição” é constitutiva, ou

seja,  é  estrutural  (Rancière,  2010,  p.28)  e  “parece  ter  sido  inventada  de  propósito  para  tornar

ininteligíveis  as  transformações  da  arte  e  as  suas  relações  com  outras  esferas  da  experiência

colectiva.”  (Rancière,  2010,  p.28).  Rancière  destaca  o  que  considera  serem  “as  duas  grandes

variantes  do  discurso  sobre  a  «modernidade»”  (2010,  p.28)  pelo  que  elas  representam  nesta

orientação a contradição imanente deste regime: o discurso da autonomia da arte (Rancière, 2010,

p.28) e o discurso do “modernitarismo” (Rancière, 2010, p.29). Já em capítulo anterior se dissertou

sobre esta polarização do discurso através do pensamento de Greenberg e de Bürger. Aí concluiu-se

que a consideração dos dois discursos apontava para a coexistência dos dois modelos. A justificação

dessa coexistência está precisamente nesta contradição latente que irrompe no século XX com todo

o vigor e que mais do que construir  barreiras intransponíveis procura construir  um processo de

simbiose  entre  a parte  e o todo, não se reduzindo totalmente  à  parte  (que é como quem diz à

especificidade  da  arte)  nem ao  todo  (que  é  como  quem diz  à  realidade  tangível,  ao  mundo).

Simultaneamente, isso demonstra a inexistência do “próprio da arte” no “regime estético da arte”

(Rancière,  2010,  p.31) e  a  falácia  em que incorrem os discursos  que o procuram,  como os de
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Greenberg ou  Danto. Até porque o regime estético da arte é fundado num paradoxo que importa

perceber: 

(…) el arte es arte a pesar de que es también no-arte, una cosa distinta al arte. No necesitamos por
tanto imaginar ningún fin patético de la modernidad o explosión gozosa de la posmodernidad, que
ponga fin a la gran aventura moderna de la autonomía del arte y de la emancipación por el arte.
No  hay  ruptura  posmoderna.  Hay  una contradicción  originaria  continuamente  en  marcha.  La
soledad de la obra contiene una promesa de emancipación. Pero el cumplimiento de la promesa
consiste en la supresión del arte como realidad aparte, en su transformación en una forma de vida.
(2005, p.29).

Chega-se então ao momento em que  Rancière introduz a noção de vanguarda, noção que no seu

entender vai procurar resolver não propriamente a ligação “entre a ideia artística de novidade e a

ideia de direcção política do movimento” mas a ligação “entre duas ideias de vanguarda” (Rancière,

2010, 32):  “a ideia  que liga a  subjectividade política  a uma certa  forma – a do partido,  grupo

pioneiro que tira a sua capacidade dirigente da sua capacidade para ler e interpretar os signos da

história.” (Rancière, 2010, p.32) e a ideia “que se enraíza (...)na antecipação estética do futuro.”

(Rancière, 2010, p.32). Conclui Rancière que:

Se o conceito de vanguarda tem um sentido no regime estético das artes, é por este lado: não pelo
lado dos grupos pioneiros da novidade artística, mas pelo da invenção das formas sensíveis e das
condições materiais de uma vida por vir. Foi isso que a vanguarda «estética» trouxe à vanguarda
«política», ou melhor, foi isso que ela quis e acreditou trazer-lhe ao transformar a política num
programa total de vida. (…) O que se verifica (…) não é que as aspirações dos artistas a uma
revolução total do sensível tenham aberto caminho ao totalitarismo, mas sim que a própria ideia
de vanguarda política se encontra dividida entre a concepção estratégica e a concepção estética
da vanguarda. (Rancière, 2010, p.33).

Em súmula,  quando a  problemática  se  inverte  e  em vez  de  se  procurar  universalmente  o  que

distingue a arte da realidade tangível se procura o que no século XX uniu arte e realidade tangível é

perceptível  com  maior  clareza  a  resposta.  Os  movimentos  de  vanguarda  adoptaram  a  raiz  do

pensamento  da  modernidade  e  por  isso  embora  exista  “um modo  de  ser  sensível  próprio  dos

produtos da arte” ele está sempre em simbiose dialéctica com todas as restantes formas de sentir e

pensar que constituem no todo “um mundo sensível comum” (Rancière, 2010, p.49). Esta conclusão

remete ainda para a oposição tradicional entre ficção e realidade, oposição à qual Rancière também

se  refere  constatando  que  se  “a  separação  entre  a  ideia  de  ficção  e  a  de  mentira  define  a

especificidade do regime representativo das artes” (Rancière, 2010, p.42) o regime estético é “um

regime de indistinção tendencial entre a razão dos agenciamentos descritivos e narrativos da ficção

e os agenciamentos da descrição e da interpretação dos fenómenos do mundo histórico e social.”

(Rancière, 2010, p.43). Assim:
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Não se trata de afirmar que tudo é ficção. Mas, antes, de constatar, em primeiro lugar, que a
ficção da idade estética definiu modelos de conexão entre apresentação de factos e formas de
inteligibilidade que tornaram ininteligível a fronteira entre a razão dos factos e a razão da ficção,
e, em segundo lugar, que estes modos de conexão foram retomados pelos historiadores e pelos
analistas da realidade social. (Rancière, 2010, p.45).

Ora, esta ininteligibilidade entre a realidade e a ficção, sendo uma das características mais evidentes

dos modos de pensar que definem o século XX é simultaneamente uma característica presente nas

práticas artísticas que aqui se analisam através de diferentes dimensões. No que se refere à realidade

social,  um dos exemplos mais flagrantes, que também  Rancière observa, é oriundo do cinema e

aconteceu com a emergência do documentário através de noções como as de 'cinema verdade' que a

seguir se exploram com maior pormenor.  Entretanto e para concluir este capítulo,  acrescenta-se

apenas  que  é  através  da  identificação  desta  partilha  entre  as  diferentes  actividades  humanas  e

através de uma desmistificação e concretização da arte “enquanto trabalho” que se pode concluir

que “as práticas artísticas não são «uma excepção» quando comparadas com outras práticas. Elas

representam e reconfiguram a partilha destas actividades.” (Rancière,  2010, p.52 e 53), sendo a

partilha do sensível aquilo que constitui a revolução do pensamento moderno. 

4 – Do artista produtor ao espectador como agente artístico

Um aspecto essencial da relação entre a arte e a realidade tangível no século XX foi a dinâmica que

caracterizou  a  praxis  artística.  Essa  dinâmica  traduziu-se  numa  nova  relação  entre  autor-obra-

espectador assente reciprocamente num caminho de dissolução da presença do sujeito autor e em

simultâneo  num  caminho  de  atribuição  de  significado,  poder  e  função  prática  à  figura  do

espectador. Este capítulo tratará de reflectir  sobre este percurso e em que medida ele influiu na

relação da arte com a realidade tangível.

Quando o século XX começou, a autoria representava um aspecto culminante da individualidade do

sujeito  e  a  responsabilidade  do  artista  era  avaliada  em  dois  sentidos:  por  um lado  o  sentido

intelectual no qual a ideia, o tema, a subjectividade, a criatividade, a originalidade, etc. contribuíam

para a  asserção da qualidade do seu desempenho e por outro lado o sentido material  onde era

avaliada a técnica,  a execução, a destreza, o empenhamento,  etc.. Como se demonstrou, o fazer

artístico  foi-se  desvinculando  de  alguns  destes  elementos  –  da  manualidade,  da  auto-

referencialidade, da  objectualidade, do sujeito autor – fazendo com que o desempenho artístico

tivesse que ser avaliado de formas diferentes. Os artistas afastaram-se cada vez mais da tradição
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pictórica  apostando  no  sentido  intelectual,  conceptual,  contextual  e  social  do  seu  trabalho,

desvinculando-o daquilo que poderia ser associado a uma condição auto-referencial.

Os efeitos do afastamento a esses elementos,  alguns deles em marcha num período anterior  ao

século  XX,  fizeram-se  notar  lentamente  e  sobretudo  quando  a  questão  de  reprodutibilidade

começou a ser verdadeiramente considerada no âmbito das artes plásticas.  Durante as primeiras

vanguardas,  a  autoridade  e  influência  do  sujeito  autor  relativamente  à  obra  de  arte  assentou

essencialmente na originalidade e na inovação, valores conservados e inclusive intensificados pelo

mercado. Mas isso não significou que os sentidos da obra permanecessem afectos ao sujeito autor

pelo que a grande alteração deu-se a este nível. 

Rosalind  Krauss referiu no seu ensaio 'The originality of the Avant-Garde and other Modernist

Myths' que a originalidade, tal como as primeiras vanguardas a pensaram, “is conceived as a literal

origin,  a  beginning  from ground  zero,  a  birth.”  (1991,  p.157).  Neste  sentido,  “For  originality

becomes an organicist metaphor referring not so much to formal invention as to sources of life. The

self  as  origin  is  safe  from contamination  by tradition  because  it  possesses  a  kind  of  originary

naiveté.”  (1991,  p.157).  A autora considera  que  as  vanguardas  se  reuniram sob  o  discurso  da

originalidade mas identifica nele uma óbvia contradição: o artista reclamou a originalidade mas

muito do seu trabalho foi baseado na repetição. O discurso da originalidade, ao qual esteve ligado

também o da unicidade, da autenticidade, da singularidade, da inovação técnica e formal, etc. foi

portanto  acompanhado  do  menosprezo  e  descrédito  pela  repetição,  podendo  entender-se  o

relacionamento entre os dois termos como uma espécie de “aesthetic economy” (1991, p.160).

Contudo, a repetição está presente em vários elementos. Por exemplo, está presente na construção

da composição, onde os artistas recorreram a uma 'grelha' que “maps the surface of painting itself”

(Krauss, 1991, p.10). Estruturalmente, Krauss considera portanto que:

(…) the grid can only be repeated. And, with an act of repetition or replication as the “original”
occasion of its usage within the experience of a given artist, the extended life of the grid in the
unfolding progression of  his work will  be one of  still  more repetition, as the artist  engages in
repeated acts of self-imitation. That so many generations of twentieth-century artists should have
maneuvered themselves into this particular position of paradox – where they are condemned to
repeating, as if by compulsion, the logical fraudulent original – is truly compelling. (1991, p.160).

O discurso da originalidade  foi  aplicado não apenas ao autor  como ao “originary status of the

pictorial surface.” (Krauss, 1991, p.160). A autora considera que a manutenção do estatuto “ of the

modernist picture plane” foi mantido porque era “the bedrock on which a whole structure of related

terms can be built.”, tais como a singularidade, a unicidade ou a autenticidade da obra de arte (1991,

p.163). A  conservação do 'mito da originalidade' servia interesses muito amplos que abrangiam as
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diversas  instituições  e  dos  próprios  artistas.  Para  além  de  servir  o  mercado,  uma  vez  que  à

originalidade está associada a unicidade e a obra de arte vale mais se for única, este discurso servia

também os propósitos vanguardistas de inovação a salvo de contaminações da tradição. 

Rosalind Krauss pretende mostrar neste ensaio que em épocas anteriores ao século XX o conceito

de  originalidade  conviveu  com  o  de  repetição  sem  se  anularem  mutuamente.  Por  exemplo,  a

representação da paisagem era diversas vezes repetida sem com isso retirar à obra o carácter de

original. Por outro lado, a mesma questão se colocava com as cópias. A cópia era valorizada até ao

século XIX como forma potenciadora  do gosto.  O discurso vanguardista  alterou esta  condição,

reprimindo o conceito de cópia e fazendo associar ao conceito de original o conceito de origem por

via da obra única e da inovação. Contudo, a autora sustenta que a manutenção de uma cultura do

original num cenário de meios reprodutivos foi uma criação mítica que não correspondeu na prática

à verdade. O momento do seu abandono teria  acontecido no pós-modernismo. Embora se considere

que é possível notar esse abandono no próprio período das primeiras vanguardas, não deixa de ser

pertinente a observação da autora entre originalidade e original. De facto, o discurso do original

assume  nas  vanguardas  a  mesma  função  que  o  discurso  da  hipersubjectividade  ou  auto-

reflexividade assumia anteriormente: são discursos que legitimam o autor conferindo-lhe autoridade

e direitos de propriedade.

Esta  e  outras  contradições  entre  a  teoria  e  a  prática  das  primeiras  vanguardas  conduziu  a  um

discurso da historiografia baseado na avaliação e exequibilidade das mesmas. Se Rosalind Krauss

assume a originalidade como um mito,  o historiador Eric  Hobsbawm sustenta a tese de que as

“correntes de vanguarda artística (…) assentavam num pressuposto fundamental: que as relações

entre arte e sociedade se tinham transformado radicalmente, que as várias maneiras seculares de ver

o mundo se tinham tornado inadequadas e que novas maneiras teriam de ser encontradas.” mas que

“no domínio das artes visuais os projectos de vanguarda não alcançaram este objectivo,  nem o

poderiam ter alcançado.” (Hobsbawm, 2001, p.11). Em 'Atrás dos tempos. Declínio e queda das

vanguardas do século XX', escrito em 1998, o autor considera que o pressuposto de “repensar a arte

de modo revolucionário” (2001, p. 11), característico das vanguardas (pintura e escultura) acabou

por  ser  abandonado  por  volta  de  1960,  quando  essas  mesmas  artes  “se  transformaram  em

subdepartamentos  de marketing  (...)”  (2001,  p.11).Hobsbawm centra-se não em juízos  estéticos

(2001, p.13) mas na constatação do “insucesso histórico” das vanguardas (2001, p.13) a partir da

análise de aspectos que considera essenciais: os movimentos reclamaram uma vanguarda sem terem

decidido o que isso era ou o que significava ser a “expressão de uma época” (2001, pp.14-18);

viveram uma obsessão pela modernidade da máquina e pela indústria que apenas veio evidenciar a

obsolescência tecnológica da pintura e escultura (2001, pp.18-34); a liderança cultural que o termo
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“vanguarda” sugeria nunca foi exequível e isso traduziu-se no próprio afastamento do público à

pintura e à escultura (2001, pp.34-42). 

Mas  de  todos  os  aspectos,  Hobsbawm  destaca  a  recusa  em  aceitar  a  reprodutibilidade  como

determinante. Tal como Rosalind Krauss, Hobsbawm argumenta que embora existisse 

um  grande  potencial,  inclusive  um  grande  potencial  económico,  em  obras  pensadas  para  a
reprodução  técnica  (…)  o  produto  único,  atribuível  a  um  único  autor,  continuou  a  ser  o
fundamento da categoria da arte visual de classe alta, e do “artista” de alto nível, por oposição ao
trabalhador artesanal ou ao que trabalha por encomenda. (2001, p.25).

Os artistas mantiveram a sua “condição especial  de artistas” (2001, p.25) embora tivessem tido

“noção  tanto  da  concorrência  da  tecnologia,  sob  a  forma  da  câmara  fotográfica,  como  da  sua

incapacidade para sobreviver a esta concorrência.” (2001, p.23). Todo o discurso de  Hobsbawm

assenta  precisamente  na  contradição  de  um estatuto  autoral  baseado  na  'extraordinariedade'  da

produção artística  numa sociedade tecnológica  onde a  'reprodutibilidade'  da produção visual  se

tornava central. Essa é a razão para Hobsbawm considerar que a verdadeira revolução do século XX

se deu ao nível da combinação entre a tecnologia e o mercado de massas, ou seja, com o cinema.

(2001, p.42). Foi nesse campo que “a vida quotidiana” foi mergulhada “numa experiência estética”

e  que “as  massas”  se  acostumaram “a  atrevidas  inovações  na  percepção  visual,  o  que  fez  dos

revolucionários do cavalete artistas ultrapassados, isolados e insignificantes.” (2001, p.42). O autor

conclui  afirmando que: 

as vanguardas não quiseram reconhecer esta situação até ao triunfo da sociedade de consumo
moderna, na década de 50, e, ao admiti-lo, ficaram sem nenhuma justificação.
As  escolas  vanguardistas  que  apareceram na década de  60,  ou  seja,  a  partir  da  arte  pop,  não
pretendiam revolucionar a arte, mas sim revelar a sua decadência. Daí o curioso regresso à arte
conceptual e ao dadaísmo. (2001, p.43).

Os ensaios de Rosalind Krauss e de Eric Hobsbawm são representativos do discurso teórico sobre

as primeiras vanguardas a dois níveis: por um lado o lugar do autor, a sua função e características

inerentes a determinado período histórico e, por outro lado, a aproximação da arte à realidade a

partir do deslocamento do seu espaço tradicional para o espaço indiferenciado da sociedade. Mas os

dois discursos acabam por estar interligados na medida em que o questionamento do lugar ocupado

pela arte leva ao questionamento do papel da autoria e vice-versa.

Não  obstante  as  contradições  discursivas  das  vanguardas  como  as  referentes  à  manutenção  da

originalidade, desde cedo ganharam força as tendências e movimentos que descentraram o fazer

artístico  e  a  obra  do  sujeito  autor  convertendo  a  autoria  “en  un  problema  fundamental  de  la

producción  y  del  disfrute  artísticos.”  (Moraza,  1992,  p.25).  No  século  XX,  com  o  dealbar
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tecnológico no seio das artes visuais, a questão assumiu contornos que a partir da década de vinte se

traduziram numa viragem fundamental a este nível. Benjamin Buchloh, a propósito das vanguardas

russas  e  do seu empenhamento  pioneiro  em torno da problemática  da produção e  da recepção

artística sustenta que:

With  sufficient  historical  distance  it  becomes  clearer  that  this  fundamental  crisis  within  the
modernist paradigm was not only a crisis of representation (one that had reached its penultimate
status of self-reflexive verification and epistemological critique). It was also, importantly, a crisis
of audience relationships, a moment in which the historical institutionalization of the avant-garde
had  reached  its  peak  of  credibility,  from  which  legitimation  was  only  to  be  obtained  by  a
redefinition of its relationship with the new urban masses and their cultural demands. The Western
avant-garde  experienced  the  same  crisis  with  the  same  intensity.  It  generally  responded  with
entrenchment in traditional models - the "Rappel a l'ordre" - and the subsequent alignment of many
of its artists with the aesthetic needs of the fascists in Italy and Germany. Or, other factions of the
Paris avant-garde responded to the same crisis with an increased affirmation of the unique status
of  a high-art  avant-garde,  trying to  resolve the  contradictions  of  their  practice by reaffirming
blatantly obsolete conventions of pictorial representation. In the early '20s the Soviet avant-garde
(as well as some members of the de Stijl group, the Bauhaus, and Berlin dada) developed different
strategies to transcend the historical limitations of modernism. They recognized that the crisis of
representation could not be resolved without at the same time addressing questions of distribution
and audience. (Bouchloh, 1984, p.94).

Um dos primeiros autores a notar as alterações que as tecnologias estavam a implementar na arte foi

Walter  Benjamin, certamente influenciado pela situação que conhecia da URSS. No ensaio 'Der

Autor als Produzent'135 escrito em 1934, Walter Benjamin reflectiu sobre a actividade exercida pelo

sujeito autor na óptica da luta de classes136. Aos intelectuais progressistas propôs uma consciência

de classe que os desviasse da origem burguesa e os encaminhasse para a transformação das relações

de produção137.  Essa transformação implicava que o autor,  para além de ter  consciência  da sua

qualidade  de  produtor,  libertasse  os  meios  de produção,  ou  seja,  transformasse  “os  leitores  ou

espectadores em participantes.” (Benjamin, 1992, p. 151). No seu entender, centrando-se na função

que a obra devia assumir nas relações de produção (1992, p. 140) o trabalho do autor “nunca será

apenas  o  trabalho  em produtos,  mas,  permanente  e  simultaneamente,  o  trabalho  nos  meios  de

produção. Por outras palavras, os seus produtos terão que possuir uma função organizativa, paralela

e anterior ao seu carácter de obra.” (1992, p. 151). 

135 Na tradução que se utiliza em português 'O Autor enquanto produtor'.
136“(...)Um tipo evoluído de escritor reconhece esta alternativa. A sua decisão surge com base na luta de classes, na

qual ele se situa ao lado do proletariado.” (Benjamin, 1992, p. 137).
137“É, pois, completamente correcta a afirmação de Aragon, noutro contexto: “O intelectual revolucionário começa por

aparecer, principalmente, como traidor da sua classe de origem.” No caso do escritor, esta traição consiste em que
ele assume um comportamento que o transforma, de fornecedor do aparelho produtivo em engenheiro, que considera
tarefa sua adaptá-lo aos objectivos da revolução proletária. (…) Conseguirá ele promover a socialização dos meios
de produção intelectuais? Verá ele caminhos para organizar os trabalhadores intelectuais no processo de produção?
(…) quanto mais exactamente tiver consciência do seu lugar no processo produtivo, menos se apresentará como
“intelectual”.(Benjamin, 1992, p. 156).
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Para Benjamin a questão da articulação entre a produção artística e a sociedade não devia pois ser

colocada entre tendência e qualidade (1992, p. 138) ou entre forma e conteúdo (1992, p. 139). A

questão residia na transformação da “técnica”, cujo conceito “torna acessível uma análise imediata e

materialista  da sociedade” proporcionando simultaneamente “o enunciado dialéctico,  a partir  do

qual pode ser ultrapassada a infrutífera controvérsia entre forma e conteúdo.” (1992, p.140). O autor

convertido em produtor devia portanto centrar-se na “inovação técnica” e não na “inovação mental,

tal como a proclamam os fascistas.” (1992, p.146). Esta passagem relembra que Walter  Benjamin

escreveu este texto no contexto da ascensão do fascismo e que as condições históricas particulares

em que o fez devem ser tidas em conta no processo analítico do mesmo. Para além disso, demonstra

uma clara defesa das metodologias e técnicas adoptadas pelas vanguardas russas no contexto pós-

revolucionário.

Alicerçando-se  na  concepção  de  'escritor  operante'  de  Sergei  Tretyakov  e  no  'teatro  épico'  de

Bertold Brecht, Benjamin olhava para o exemplo da União Soviética, defendendo que o importante

não era que o autor  citasse,  representasse ou se solidarizasse  com o proletariado mas  sim que

lutasse, interviesse e transformasse a realidade (1992, p.140). Propunha portanto uma participação

activa da arte na construção e transformação da sociedade, onde os papéis de autor e espectador se

esfumariam. 

A concepção de autor  como produtor propunha uma alteração estrutural  da actividade artística.

Determinava  uma  mudança  simultaneamente  teórica  e  prática  que  entendida  no  contexto  do

materialismo histórico-dialéctico propunha uma unidade entre o conhecimento e a acção, entre o

saber  e  a  prática.  Essa  unidade,  centrada  na  inovação  técnica  determinava  inevitavelmente  a

alteração do “aparelho produtivo” (1992, p.148) uma vez que o “progresso técnico é o fundamento

do político.” (1992, p.148). 

Sem o afirmar de forma contundente, o discurso de Walter Benjamin não deixa de estar alinhado ao

discurso da vanguarda, também ele alicerçado na questão da inovação técnica. O  autor recorre ao

dadaísmo afirmando que “A força revolucionária do dadaísmo consistiu em pôr à prova a arte na

sua autenticidade.” (1992, p.147). Como? “Compunham-se naturezas mortas com bilhetes, rolos de

fio  e  beatas  de  cigarros  que  eram  ligados  por  elementos  pictóricos.”  (1992,  p.147).  Ou  seja,

inovando tecnicamente através do recurso à colagem, “o mais ínfimo instante autêntico da vida do

dia-a-dia diz mais do que a pintura.” (1992, p.147). A inserção destes elementos misturados com a

técnica da pintura subvertia o  medium (meios de produção) e as categorias artísticas associadas à

arte da classe burguesa. 

A ligação entre o medium e a intervenção política da arte é de resto uma característica evidente das

primeiras  vanguardas  como já se observou.  Boris  Groys  comenta  que “There is  a long history
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behind  the profound inner complicity between modern art  and modern revolutionary,  individual

violence. In both cases, radical negation is equated with authentic creativity, whether in the area of

art or politics.” (Groys, 2008, p.123). Esta ligação, considera  Groys, é inclusive pautada por uma

rivalidade  assente  no  facto  de  que  “both  wish  to  create  a  narrative  that  would  be  capable  of

capturing society’s imagination—and thereby altering society.”(Groys, 2008, p.123). 

Através da inovação técnica era então possível alterar o “aparelho produtivo” e com isso acabar

com a especialização em determinado meio. Como Walter Benjamin sugere: 

(…)  só  o  ultrapassar  das  competências  que,  no  processo  de  produção  espiritual,  segundo  a
concepção  burguesa,  constituem  a  sua  ordem,  torna  essa  produção  politicamente  útil.
Designadamente, as barreiras de competência de ambas as forças produtivas. Erigidas para as
separar, têm que ser quebradas simultaneamente. (Benjamin, 1992, p.148).

É por via da eliminação da especialização que o autor/produtor “experimenta a sua solidariedade

com o  proletariado  e,  assim,  com alguns  dos  outros  produtores  que,  anteriormente  pouco  lhe

diziam.” (1992, p.148). É também por essa via que a barreira entre produtor e consumidor pode ser

eliminada. As questões que  Benjamin coloca neste texto  tiveram uma aplicabilidade prática não

apenas nos exemplos por si mencionados como em termos gerais no contexto da URSS, como se

mostrou. Mas para além disso, um pouco por toda a Europa inúmeros artistas de vanguarda puseram

em  marcha  a  ideia  de  artista  que  Benjamin  defende.  Ainda  que  não  fossem  muitas  vezes

ideologicamente orientados no sentido do 'produtor', esses artistas centraram a sua actuação na não

especialização,  sendo poetas,  pintores,  fotógrafos,  realizadores,  actores,  músicos,  etc.  abertos  a

contaminações variadas da realidade tangível. Em simultâneo, puseram em marcha uma ideia de

arte afastada da perícia manual e da contemplação estética. Assim, é possível dizer que este texto de

Benjamin terá sido um dos primeiros  textos a traçar  filosoficamente um caminho que a prática

artística estava a trilhar em contextos diferentes. Esse caminho era o da dissolução do sujeito autor e

em simultâneo da dissolução da sua autoridade. 

Algumas das questões levantadas neste texto seriam desenvolvidas com maior pormenor em 1936,

quando  Walter  Benjamin  escreveu  'Das  Kunstwerk  im  Zeitalter  seiner  technischen

Reproduzierbarkeit'138. Este texto tem como tema o impacto da reprodutibilidade técnica na arte

começando com uma síntese da sua utilização desde a Grécia para concluir que até ao século XIX a

reprodução  técnica  de  obras  de  arte  teve  um impacto  mínimo  e  apenas  no  contexto  das  artes

gráficas. A invenção da fotografia veio alterar por completo esta dinâmica e, 

no início do século XX, a reprodução técnica tinha atingido um nível tal que começara a tornar
objecto seu, não só a totalidade das obras de arte provenientes de épocas anteriores, e a submeter

138 Na tradução portuguesa que se utiliza 'A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica'.
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os seus efeitos às modificações mais profundas, como também a conquistar o seu próprio lugar
entre os procedimentos artísticos. (Benjamin, 1992, p.76-77).

Benjamin notava que as técnicas associadas à fotografia enquanto procedimento artístico libertavam

a arte e o homem da obrigação manual pelo que a mão como instrumento era substituída pelo olho.

Uma vez  mais  se  reconhece  aqui  a  influência  da URSS,  em particular  a  de realizadores  como

Vertov que como se viu reflectiu sobre esta questão. 

O autor passava então a analisar as  repercussões da reprodução técnica na arte. Com ela, o valor

único  da  obra  de  arte  perdia-se:  perdia-se  a  história  da  sua  criação  (como  foi  feita,  em  que

condições, etc.) e sobretudo perdia-se a história que a obra ia adquirindo durante a sua existência

(quem a comprou, os restauros, as descobertas com os restauros, etc.) (1992, pp.77-78). Ou seja,

perdia-se a autenticidade porque “a autenticidade de uma coisa é a suma de tudo o que desde a

origem nela é transmissível,  desde a sua duração material  ao seu testemunho histórico.”  (1992,

p.79). 

Por outro lado, com a reprodução técnica o conceito de original deixava de poder ser utilizado na

medida em que se podiam fazer sucessivas cópias, passando a existir vários exemplares.  Mas em

contrapartida, considerava  Benjamin, a obra de arte ficava a ganhar porque as técnicas mecânicas

exploravam melhor o real (o original) e isso era um auxílio para o olho humano, mesmo em meios

como a pintura. A fotografia podia realçar determinados aspectos do original, podia “transportar” o

original a onde ele não chegaria – tornava mais fácil a circulação visual das coisas e permitia que

elas fossem apreciadas fora dos locais habituais (por exemplo, uma foto de uma catedral podia estar

em casa de alguém que nunca lá esteve, mas assim podia conhecê-la) (1992, pp.78-79).

A reflexão que Walter Benjamin enceta a este nível é resumida a partir do conceito de aura, ou seja,

“o que murcha na era da reprodutibilidade da obra de arte é a sua aura.” (1992, p.79). O autor já se

havia referido à 'aura' em 1931 no texto 'Kleine Geschichte der Photographie' (Pequena História da

Fotografia), mas aqui a questão foi mais desenvolvida. A 'aura' é apontada como a singularidade da

obra de arte  assentando portanto no carácter  único do objecto de arte.  Historicamente  “o valor

singular da obra de arte “autêntica” tem o seu fundamento no ritual em que adquiriu o seu valor de

uso original e primeiro.” (1992, p.82). O facto de a 'aura' não se manifestar na fotografia faz dela “o

primeiro meio de reprodução verdadeiramente revolucionário” (1992, p.83) porque emancipa a obra

de arte “pela primeira vez na história do mundo, da sua existência parasitária no ritual.” (1992,

p.83). 

Para Benjamin, a fotografia e por sua via o filme impuseram a alteração da função e valor da arte.

Se inicialmente começou por ter uma função ritual, adquirindo por isso um valor de culto, com a

fotografia a arte ganhou um valor expositivo (1992, p.87). Ora, com o valor expositivo a questão da
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contemplação  deixa  de  fazer  sentido  porque  o  espectador  precisa  de  outros  indicadores  para

compreender as imagens. Segundo o autor, essa teria sido a origem da  controvérsia entre a pintura e

a fotografia – sobre o valor artístico – durante o século XIX (1992, p.88). Contudo, ele considera-a

injustificada porque nenhum dos intervenientes se apercebeu que a substituição do valor de culto

pelo valor expositivo partiu de uma alteração da função da arte. Walter Benjamin conduz então este

ensaio para a problemática da autoria e da recepção. Todas as alterações observadas na arte atingem

o seu  auge  nesta  questão  uma  vez  que  este  relacionamento  traduz  também a  proximidade  ou

afastamento da arte à sociedade (como ficou expresso em 'O autor enquanto produtor'). Por isso,

identifica no cinema as mais importantes alterações a este nível. No filme é mais importante que “o

actor se apresente perante a câmara a si próprio do que perante o público como outrem” (1992, p.

91) e enquanto que no teatro o actor representa para o seu público, no cinema isso não acontece

(1992, p.90). 

Mas em contrapartida, se no teatro o actor tem que “representar”, no cinema quanto mais natural for

melhor – ou seja, quanto menos “representar” melhor: “pela primeira vez – e isso é obra do cinema

– o homem vê-se na situação de actuar com a sua totalidade de pessoa viva, mas sem a sua aura.

Porque a aura está ligada ao aqui e agora.” (1992, p.92). Por isso, contrariando a ideia promovida

pelo “capital  cinematográfico”(  1992, p.95) ao criar  o “culto da estrela” (1992, p.95) de que o

cinema representaria um distanciamento irremediável entre o actor e o público,  Benjamin referia

que a aproximação entre estes dois elementos era algo inerente à “técnica do filme” (1992, p.96).

Diz-nos ele que, “deste modo, em determinadas circunstâncias, qualquer um pode ser parte de uma

obra de arte.” (1992, p.96). Benjamin viu no cinema uma realidade que tinha sido aplicada em

outras áreas como a literatura. Na sua perspectiva:

Durante  séculos,  a  situação  da  escrita  foi  tal  que  a  um  reduzido  números  de  escritores
correspondia um número de vários milhares de leitores. No inicio do século passado verificou-se
uma mudança nesta situação. Com a crescente expansão da imprensa,  que proporcionava aos
leitores cada vez mais órgãos locais políticos, religiosos, científicos e profissionais,  uma parte
cada vez maior dos leitores começou por, de início ocasionalmente, passar a escrever. Tudo isto
começou com a imprensa diária a abrir aos leitores o seu “correio”, e actualmente a situação é tal
que quase não deve haver um europeu,  inserido no mundo do trabalho,  que não tenha tido a
possibilidade de publicar uma experiência laboral,  uma reclamação, uma reportagem, ou algo
afim. Assim, a diferença entre autor e público está prestes a perder o seu carácter fundamental.
(1992, pp.96-97).

Para o autor, aquilo que tinha demorado séculos a acontecer na literatura aconteceu em uma década

no cinema (1992, p.98) e resultou não no afastamento do público mas na sua aproximação, a partir

da ligação à “verdade” da realidade e da fusão entre os papeis de autor e público. Benjamin sustenta

a sua teoria na observação do cinema seu contemporâneo, particularmente o soviético onde como
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vimos esta questão se tinha desenvolvido. Dá como exemplos 'Três canções sobre Lenin' (1934), de

Dziga Vertov e 'Miséria em Borinage' (1933) de Joris Ivens e Henri Storck que tinham em comum a

utilização de não actores na sua criação.

Esta tendência de 'realidade' no cinema estava claramente nesta altura a estender-se da URSS para

outros países europeus. Ele próprio recorreu a uma citação de Rudolf Arnheim, retirada do livro

'Film as Art' escrito em 1932, onde  o autor afirmava que  “quase sempre se obtêm os melhores

efeitos, quando se representa o mínimo possível” (Arnheim, cit. por Benjamin, 1992, p.93). Embora

o argumento defendido por Arnheim se centrasse na distância entre a imagem fílmica e a realidade,

não deixa de reconhecer que quanto mais natural e menos exagerada for a “actuação” do actor

melhor desempenho e efeito teria no filme, pela aproximação à realidade que isso implicava. Walter

Benjamin, como se sabe, foi um autor recuperado por artistas, teóricos e críticos da arte da segunda

metade do século XX. Não admira por isso que se reconheça nas suas teorias  uma actualidade

incontornável em diversos aspectos. No que importa à reflexão neste capítulo, a sua actualidade

versa  precisamente  sobre  o  relacionamento  entre  cada  uma  das  instâncias  da  praxis  artística.

Benjamin defendeu o empenho na inovação técnica que na verdade já estava em marcha nessa

altura, embora cada vez se tornasse mais evidente.  Um empenho que tinha em linha de conta a

transgressão de fronteiras disciplinares e o alargamento das artes visuais a novos meios. Que tinha

em conta a proeminência desses novos meios sobre os tradicionais e que pudesse quebrar o sentido

monologar  –  artista/obra  –  que  a  arte  seguia.  Ao  propor  um  maior  comprometimento  e

responsabilidade do espectador, transformando-o em participante, Benjamin fundia esse papel com

o de autor. Essa fusão tinha em vista naturalmente a edificação de uma sociedade sem classes, daí

também a  conversão do autor  em produtor  colocado  ao lado do proletariado e  contra  a  classe

dominante. Mas a dissolução do sujeito autor tinha também em vista uma aproximação da arte à

sociedade  e  à  vida  a  partir  de  uma  aproximação  à  realidade  tangível.  Benjamin  notava  que  a

introdução de técnicas com capacidade reprodutiva alterava radicalmente “the material conditions

of the artists' existence and, hence, their social and political role.” (Harvey, 1990, p.23) e por isso

mesmo propunha uma resposta que integrasse o espectador.

A discussão em torno da autoria começou a dar-se quando o seu significado e função deixou de se

traduzir directamente na obra como algo referencial e único do artista. Mas essa discussão teve em

linha de conta em simultâneo a obra e a recepção. O posicionamento que cada uma das instâncias

ocupa ao nível  conceptual  e prático tem variado ao longo da história  e das próprias dinâmicas

sociais,  políticas  e  económicas.  No  decorrer  do  século  XX,  com  a  aproximação  das  práticas

artísticas  à  realidade  tangível  e  à  sua  experienciação  directa,  com a  contestação  à  reificação  e

mercantilização  da arte  a  partir  da  desvalorização do próprio objecto  e  com a  transversalidade
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medial como ferramenta processual fundamental, entre outras, começou a dar-se uma dissolução

autoral que se traduziu no questionamento do seu papel e função. Quanto à recepção, a figura do

espectador começou a dar lugar à de participante. Este assumiu no decorrer do século XX um relevo

incontornável na constituição da obra de arte,  tanto ao nível da interpretação como ao nível da

produção. A consciência da sua função, independentemente do papel que lhe é atribuído, é cada vez

menos passiva. 

Poder-se-ia dizer que no período antecedente ao século XX a dinâmica entre autor-obra-espectador

se traduzia num movimento autotélico, sem negociação com o exterior com a realidade tangível ou

com o espectador. Havia um sentido monologar entre o autor e a obra e a recepção era entendida

como  um  elemento  exterior  à  constituição  da  obra  de  arte,  embora  pudesse  ter  outras

responsabilidades. Como Adolfo Sánchez Vázquez sugere este entendimento esteve intimamente

ligado à “historia de las ideas estéticas, o de la Estética ya constituída desde el siglo XVIII” (2006,

p.17) que em relação a estas três instâncias teve uma atenção “desigual, sino inexistente para uno de

sus términos: el receptor.” (2006, p.17). Desta forma:

podemos comprobar que unas estéticas, como las románticas, psicologistas o sociológicas, han
concentrado su atención en el sujeto creador, ya sea éste individual o colectivo, en tanto que otras
– las formalistas, estructuralistas y objetivistas – sólo tienen ojos para la obra, desprendida de su
creación y recepción. Y cuando unas y otras fijan su mirada en el receptor, sólo le asignan un
papel pasivo, ya sea – el de reproducir lo que el artista ha puesto en la obra, ya sea el de descubrir
lo que ésta encierra en sí mesma, al margen de las intenciones del autor o de sus efectos en el
receptor. ( Vázquez, 2006, p.18).

Mas ainda que tenham existido importantes reportações a esta alteração desde o início do século

XX, foi a partir dos anos cinquenta que a dinâmica entre os constituintes da  praxis  artística foi

generalizadamente  alterada. A  partir  daí,  a  obra  de  arte  passou  a  constituir-se  no  espaço  de

confluência entre o autor e o receptor, ou seja, este tornou-se imprescindível para a constituição da

obra de arte, fosse do ponto de vista físico e prático, como tem acontecido com maior incidência nas

últimas décadas ou do ponto de vista simbólico, como atribuidor de sentidos sem os quais a obra

não se completa. Em termos gráficos a questão apresenta-se da seguinte forma:
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Um dos primeiros momentos onde esta alteração foi reflectida foi em 1958 quando Umberto  Eco

apresentou uma comunicação no XII Congresso Internacional de Filosofia em Veneza intitulada 'Il

problema dell'opera aperta'139.  Aí, o autor advertiu os presentes para o facto da comunicação se

focar em: 

alguns fenómenos artísticos que podem parecer singularmente diferentes da tradicional noção de
«obra de arte» válida para o mundo ocidental contemporâneo, a ponto de abrirem perspectivas
para um novo modo de entender a relação com a obra e a sua fruição por parte de um público.
(1986, p.153). 

Como é sobejamente conhecido, Umberto Eco procurava ali iniciar uma reflexão sobre as poéticas

artísticas que se pautavam por uma “indefinitude” (1986, p.156) quanto ao campo de significações a

partir do relacionamento entre as três instâncias da praxis artística e não “juízos de ordem estética”

(1986, p.153).  Eco considerava que nas “antigas concepções da arte, o acento era implicitamente

posto no pólo da «definitude» da obra.” (1986, p.154), ou seja, o autor produzia determinada obra

espectando que o receptor a apreendesse exactamente como esta tinha sido pensada. As primeiras

alterações  a  este  nível  aconteceram  com o  “desenvolvimento  da  sensibilidade  contemporânea”

(1986, p.154), onde a obra de arte passou a ser produzida com o intuito de poder ter várias leituras,

dando-se então uma abertura ao nível da fruição. Nestes casos, a obra de arte apresentava-se “como

estímulo para uma livre interpretação orientada apenas nos seus traços essenciais” (1986, p.154),

como  tinha  acontecido  com  o  simbolismo  “porque  quer  ser,  antes  do  mais,  comunicação  do

indefinido ou do ambíguo” (1986, p.155) ou num período mais recente com a arte cinética, onde as

obras têm “uma capacidade para se voltarem a propor caleidoscopicamente aos olhos do fruidor

139 Na tradução que se utiliza, em português 'O problema da obra aberta'.
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como  obras  novas,  dotadas  de  perspectivas  diferentes”  (1986,  p.155)  como  acontecia  com os

mobiles de Alexander Calder.

Contudo, embora se observe nestes exemplos uma abertura do campo da recepção, elas partilham

uma característica que na óptica do autor se identifica “com a obra de arte de tipo clássico: a quota

de «abertura», de contingência e possibilidade está na parte de interpretação: mas a obra oferece-se

à interpretação já totalmente produzida.” (1986, p.156). Nesta medida,  poder-se-ia dizer que “a

definitude  de  um  «objecto»  é  substituída  pela  mais  ampla  definitude  de  um  «campo»  de

possibilidades interpretativas.” (1986, p.156) sendo que em qualquer dos casos a obra de arte se

apresenta ao fruidor concluída.

As poéticas que motivavam a sua comunicação eram pois de uma ordem diferente e consistiam no

“aparecimento, nestes últimos tempos, e em sectores diferentes, de obras cuja «indefinitude», cuja

abertura, o fruidor pode realizar sob o aspecto produtivo.” (1986, p.156): 

Trata-se, pois, de obras que se apresentam ao fruidor não completamente realizadas ou ultimadas,
em relação às quais a fruição consiste no acabamento produtivo da obra: acabamento produtivo
em  que  se  esgota  também  o  próprio  acto  de  interpretação,  porque  o  modo  de  acabamento
manifesta a visão particular que o fruidor tem da obra. (1986, pp.156 e 157).

O autor partia de exemplos oriundos da arquitectura e da música. Referia à construção em 1957 das

salas de aula da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Caracas,  constituídas por painéis

móveis que permitiam a alteração da estrutura pelos professores e alunos (1986, p.157) e a algumas

composições da música pós-weberniana, nomeadamente as de Karlheinz Stockhausen que deixava

em aberto o final da peça para que o intérprete a completasse (1986, p.157). Sobre exemplos das

artes visuais Eco não referia nenhum, embora o exemplo de Stockhausen, de quem já aqui se falou,

denunciasse  um conhecimento  alargado  das  propostas  performativas  desenvolvidas  por  artistas

plásticos.  Por  exemplo,  a  estrutura  do  event  foi  pensada  por  George  Brecht  no ano seguinte  à

comunicação  de  Umberto  Eco  o  que  demonstra  uma  forte  actualidade  do  autor  em relação  à

emergência de uma questão crucial das artes do século XX. 

Na conclusão da comunicação, Umberto Eco estabelecia uma ponte entre a “tendência progressiva

para  a  abertura  da obra”  e  a  “evolução análoga  da  lógica  e  das  ciências,  que  substituíram os

módulos unívocos pelos modos plurivalentes.” (1986, p.158), áreas onde imperavam a relatividade,

a  pluralidade  e  a  ambiguidade.  Quanto  às  novas  propostas  artísticas,  o  autor  considerava

“exprimirem uma evolução radical da sensibilidade estética” manifestando “um novo sentido de

relação entre a obra e o fruidor, uma activa integração entre produção e consumo, uma superação da

relação  puramente  teórica  da  apresentação-contemplação  num  processo  activo  para  o  qual

convergem motivações intelectuais e emotivas, teóricas e práticas.” (1986, p.159).
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Quanto  ao  problemático  fosso  cavado  entre  o  autor  e  o  público,  Eco  considerava  que  devia

“admitir-se  que  a  obra  aberta  de  tipo  novo  também  pode  constituir,  em  circunstâncias

sociológicamente  possíveis,  uma  contribuição  à  educação  estética  do  público  comum.”  (1986,

p.159), podendo desta forma solucionar-se na segunda metade do século XX uma ambição antiga

das artes.

Desde a comunicação de Umberto Eco passaram-se cinquenta e dois anos. Hoje, a uma distância de

mais de meio século, é possível enquadrar as práticas a que o autor se refere numa tendência geral

da arte da segunda metade do século XX. Por isso, citando novamente a comunicação de Umberto

Eco, é sobretudo necessário “ver que alteração da sensibilidade estética (ou mesmo da sensibilidade

cultural em geral) tais fenómenos implicam, e em que medida podem ser facilmente definidos pelas

categorias  estéticas  actualmente  usadas.”  (1986,  p.153).  Hoje  é  claro  que a  alteração  da

sensibilidade cultural se fez a partir da aproximação entre arte e realidade tangível em diferentes

dimensões pelo que o aumento da responsabilidade atribuída à recepção na produção da obra de arte

esteve  intimamente  ligada  ao  relacionamento  entre  arte  e  realidade  tangível  nos  termos  que

compreendem a presente tese.  Umberto  Eco inaugurou uma discussão que do ponto de vista da

filosofia  literária  foi  tratada  na  Alemanha  pela  'Escola  de  Konstanz'  ligada  à  Universidade  de

Konstanz,  onde um grupo de professores desenvolveram a 'estética da recepção'.  A pesquisa aí

levada a cabo por pensadores como Hans Robert Jauss e Wolfganf Iser nos finais dos anos sessenta

acabou por alargar-se da Alemanha a outros países e da literatura a outras áreas da criação. 

Embora não estando directamente afecta às artes visuais, a 'estética da recepção' coincidiu com o

final  de  um  período  intensamente  experimentalista  dos  movimentos  de  vanguarda  e  em  certa

medida também com o esgotamento dos discursos formalista e estruturalista. A criação de um novo

paradigma filosófico permitia por um lado, resolver algumas questões deixadas em aberto pelas

formulações filosóficas e estéticas da arte anterior e por outro lado, permitia compreender novos

fenómenos criativos. Por isso Jauss considerou:

Comme l'évolutionisme des formaliste, comme l'esthétique de la negativité et comme toute théorie
orientée vers l'emancipation (y compris la théorie marxiste), la théorie de la réception donnait, à
ses débuts, la préséance à l'innovation et à la rupture sur la tradition et la répétition routinière de
l'accompli, à la négativité et à la contestation sur la function affirmative ou institutionelle de l'art .
(Jauss, 1978, p.156).

No contexto de emergência da 'estética da recepção' esteve a comunicação de Hans Robert  Jauss

escrita em 1967 intitulada 'Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft'140. Aí, o

autor fazia uma revisão histórica das abordagens da teoria literária recente – particularmente as

140 Na tradução portuguesa, que aqui se utiliza, 'A literatura como provocação (História da Literatura como provocação
literária).
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formalistas e as marxistas – sugerindo que era a partir dos espaços vazios deixados por ambas que

se  poderia  trabalhar  numa  nova  óptica.  Para  Jauss  esses  espaços  correspondiam a  uma  figura

menosprezada pela teoria literária, o leitor. O texto poderia ser compreendido a partir do diálogo

contínuo  com  a  recepção  e  era  precisamente  esse  diálogo  que  ligava  as  obras  do  passado  à

experiência  estética  do  presente.  Por  isso,  no  mesmo  texto  Jauss  confrontava  as  teorias

hermenêutica e fenomenológica na sua atemporalidade, sugerindo que:

O abismo entre literatura e história, entre compreensão estética e histórica, é transponível desde
que a História literária não se limite a descrever uma vez mais o processo geral da história, como
se este se reflectisse nas obras, e revele, sim, no processo da «evolução literária», aquela função
de configuração social (na plena acepção da expressão) intrínseca à literatura (…).  (Jauss, 2003,
p.116).

Assim, a análise da obra deveria centrar-se na negociação que acontece com o leitor uma vez que

enquanto  sujeito  ele  compreende  os  significados  da obra  mediante  a  sua experiência  pessoal  e

bagagem cultural.  A análise  centrada  nas  intenções  do autor  ignorava esta  abertura  da obra às

variações  interpretativas  que inevitavelmente  acontecem e que definem precisamente  não o seu

significado universal inexistente, mas o significado para cada um dos leitores.

O  levantamento  desta  problemática  permitia  compreender  a  obra  de  arte  para  além  de  um

receptáculo no qual o autor depositava o significado. Ela tornava-se uma espécie de 'interface' que

despoletava significados distintos mais de acordo com quem a fruía do que com quem a produzia.

Por isso, para a 'estética da recepção' o texto não ocultava significados prévios que o leitor tinha que

descobrir. A este respeito Wolgang Iser afirmou que:

El efecto de agrupamiento y las configuraciones consiguientes no son algo dado en el texto mismo,
sino una operación desencadenada por el texto en la que las disposiciones individuales del lector,
sus contenidos de conciencia, sus intuiciones condicionadas temporalmente y la historia de sus
experiencias,  se  funden en mayor o menor medida con las  señales  del  texto para formar  una
configuración significativa. Por eso juegan en el proceso de lectura las actitudes, expectativas y
anticipaciones del lector un papel esencial, puesto que esas configuraciones sólo en conexión con
tales actitudes pueden formarse. (Iser, 1989, p.157).

A ideia  de que os significados não são susceptíveis de interpretação uma vez que se geram no

processo da recepção já tinha sido formulada pelo autor na comunicação 'Die Appellstruktur der

texte'141,  proferida  na  Universidade  de  Konstanz  em  1968  e  que  juntamente  com  a  de  Jauss

sustentaria as bases da 'estética da recepção'. 

Mas a ideia de que o receptor não podia regressar às operações que originaram a obra não fazia da

'estética da recepção' uma teoria aleatória ou baseada simplesmente num total  subjectivismo. A sua

141 Na tradução portuguesa que se utiliza 'A estrutura apelativa do texto'.
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base estava na “profundización del conocimiento de aquella historicidad que es propria del arte y

caracteriza su compreensión. Una orientación histórica adecuada al proceso dinámico de producción

y recepción, de autor, obra y público (...)” (Jauss, 1987, p.60). Por isso:

el proceso «en el que la recepción pasiva de lector y crítico se transforma en recepción activa y
nueva producción  de  autor»  está  mediatizado,  (…)  por  un  sistema de  normas  de  expectación
objetivadas: el horizonte de expectativas. Jauss ve la estructura de este horizonte determinada por
tres  factores:  por  las  normas  conocidas  o  poéticas  inmanente  del  género  literario,  por  las
relaciones implícitas con obras conocidas del entorno de la historia literaria, así como por la
oposición de ficción y realidad, de función poética y práctica de la lengua.  (Zimmermann, 1987,
p.41).

Vendo esta hipótese em perspectiva é possível integrá-la numa tendência geral que no decorrer dos

anos sessenta se desenvolveu na Europa e nos EUA. Por exemplo, a teoria institucional da arte da

qual  já  aqui  se  falou  no  contexto  da  descontextualização  objectual,  emergiu  sensivelmente  na

mesma altura e tal como a estética da recepção também se descentrou do sujeito autor. Embora

atribuindo às estruturas institucionais da arte uma responsabilidade identificativa e classificativa

não deixou de se formular também como teoria da recepção, embora se trate aqui de uma recepção

dirigida e particular. Para além disso, como Peter  Bürger notou, a atenção que desde o início do

século XX se deu à própria arte como instituição acabou por trazer à luz o reconhecimento desta

“como una instancia que determina decisivamente producción y recepción.” (Bürger, 1987, p.210).

De igual forma, Arthur C.  Danto destacava os mecanismos de interpretação ao ver no contexto

histórico e na teoria da mesma a chave para a identificação e classificação da mesma. Aliás, Hans

Robert  Jauss  reportou-se  criticamente  à  sua  filosofia  analítica  considerando  que  “Danto  croit

pouvoir  effacer  l'hétérogénéité  en  formulant  une  exigence  qui  lui  paraît  aller  de  soi:  le  récit

historique requiert un sujet toujours identique à lui-même, et ne doit intégrer que les détails et des

épisodes qui servent à l'interprétation.”. (Jauss, 1978, p.102). A diferença substancial a este respeito

parece estar no próprio conceito de recepção. Como Zimmermann afirma:

Frente al método de estética de la recepción, cuyo concepto de público sigue siendo abstracto y no
permite reconocer una base sociológica, una teoría de la recepción fundamentada sociológica e
históricamente se pregunta por las estructuras sociales de la sociedad de la literatura, y analiza la
aparición y evolución de las disposiciones receptivas en el marco de este análisis de estructuras y
evaluando los conocimientos que llegan por mediación de éstas. (1987, p.45).

O facto de “En lo que respecta a las formas literarias,  Jauss pregunta sólo a la estética, no a la

realidad” faz com que a 'estética da recepção' considere que “las formas de conocimiento que se

conciben independientes de una base material van siempre delante de la realidad” (Zimmermann,

1987, p.45). Mas o próprio Jauss admitiu em 1975 a fragilidade da sua primeira proposta por não
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incluir uma “complementación sociológica” e uma “profundización hermenéutica”. (Jauss, 1987,

p.62). No texto 'Des Leser als Instanz einer neuen Geschichte der Literatur'142, Jauss admitia que:

La respuesta metódica a la pregunta de la qué respondía un texto literario o una obra de arte, y
por qué en determinada época fue entendido de una manera , y después de otra, exige algo más
que la reconstrucción del horizonte de expectativas intraliterario implicado por la obra. Necesita
también un análisis de las expectativas, normas y funciones extraliterarias proporcionadas por el
mundo real; éstas han orientado previamente el interés estético de distintos estratos de lectores, y,
en una situación de fuentes ideal,  pueden reducirse a la situación histórico-económica.  (Jauss,
1987, p.62).

Existe assim uma relação entre a análise da obra de arte e a experiência do mundo real. Aceitando

que  a  obra  de  arte  é  indeterminada  nos  seus  significados  e  que  a  recepção  actualiza

permanentemente os seus conteúdos, aceita-se igualmente que a obra de arte não está encerrada

num mundo independente. Por isso Jauss considera que: 

Precisamente esta pluralidad de posibles interpretaciones constituye el carácter estético del texto y
da a un análisis de la recepción especiales posibilidades que la comprensión previa del mundo de
la vida (para los materialistas, la ideología) de los distintos estratos de lectores va a asimilar o
incluso a alterar. En efecto, el  difuso horizonte del mundo de la vida se puede precisar mejor
cuando el espacio de la pregunta está orientado estéticamente con anterioridad mediante unos
antecedentes  de  la  recepción,  y  no  tiene  en  cuenta  sólo  la  ideología,  sino  también  el  código
estético de los grupos en cuestión. (Jauss, 1987, p.71). 

Enquanto a estética da recepção se centrava na figura do leitor, autores como Michel  Foucault e

Roland  Barthes centravam-se em França na figura do autor, questionando se era possível ler um

texto em relação ao seu autor ou se o mesmo poderia apenas ser definido pela própria linguagem.

Os dois pensadores partiram desta mesma questão embora seguindo caminhos diferentes. Enquanto

Barthes defendia que o nascimento da importância do leitor e a abertura da obra em relação a ele

teria sido feita à custa da perda do autor,  Foucault desconstruía o mito do autor e investigava a

relação efectiva entre ele e a obra. No fundo, partiam do mesmo pressuposto que era o de que  a

autoria limitava a obra, mas  Barthes negava a existência do autor e  Foucault questionava a sua

influência  e  autoridade  na obra.  Roland Barthes  escreveu  'La mort  de l’auteur'  em 1968, onde

considerou que:

L’auteur est un personage moderne, produit sans doute par notre societé dans la mesure où, au
sortir du Moyen Age, avec l’empirisme anglais, le rationalisme français, et la foi personnelle de la
Réforme,  elle  à  découvert  le  prestige  de  l’individu,  ou,  comme  on  dit  plus  noblement,  de  la
«personne humaine». (Barthes, 1968, p.491).

142 Na tradução espanhola, que aqui se utiliza 'El lector como instancia de una nueva historia de la literatura'.
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Para  o  pensador,  a  criação  moderna  da  figura  do  'autor' apoiava-se no  indivíduo,  o  que  teria

determinado  uma  ligação  da  própria  literatura  à  pessoa  que  a  escrevia.  Contudo,  era  possível

desmistificar esta figura através da  linguística uma vez que:

linguistequement, l’Auteur n’est jamais rien en plus que celui qui écrit, tout comme je n’est autre
que celui qui dit je: le langage connaît un «sujet». Non une «personne», et ce sujet, vide en dehors
de l’énonciation même qui  le définit,  suffit  à  faire  «tenir» le langage,  c’est-à-dire à l’épuiser.
(Barthes, 1968, p.493).

No momento em que precisamente isso acontecia,  “l'auteur entre dans sa propre mort,  l'écriture

commence.”  (Barthes,  1968,  p.491).  Nesta  nova  acepção,  desprendida  de  qualquer  carácter

positivista que entendia a obra como uma mediação do sujeito autor, “ (…) le scripteur n'a plus en

lui passions, humeurs, sentiments, impressions (...)” (Barthes, 1968, p.494). 

Em relação à história do século XX, Barthes identifica no Surrealismo a presença desse momento

que “en acceptant le principle et l'expérience d'une écriture à plusieurs, [le Surréalisme] a contribué

à désacraliser l'image de l'Auteur.” (1968, p.492). De facto, essa questão é evidente por exemplo

nas  técnicas  automáticas  desenvolvidas  pelos  surrealistas  na  literatura  e  nas  artes  visuais.  O

cadavre-exquis,  texto  ou imagem composta  colectivamente  mas sem o conhecimento  prévio da

participação individual de cada artista é um exemplo da dessacralização da presença do sujeito autor

na obra. Mas também o são a escrita ou desenho automático, a utilização da grattage, da frottage e

de  outras  técnicas  que  fugiam  à  racionalização  da  consciência.  Barthes considerava  que  a

construção do texto não dependia da acção “teleológica” do autor e à semelhança do argumento que

Rosalind Krauss mais tarde trabalhará, considerava que a questão da originalidade era falaciosa. A

obra era sempre “un espace à dimensions multiples, où se marient et se contestent des écritures

variées, dont aucume n'est originelle: le text est un tissu de citations, issues des miles foyers de la

culture”. (Barthes, 1968, p.493 e 194). 

Neste seguimento,  tal  como a 'estética da recepção',  a unidade de um texto para ele  estava no

destino e não na origem e esse destino, que era o receptor, não tinha história, não tinha biografia

nem psicologia (Barthes, 1968, 495). Por isso o leitor não ganhava nada em ter dados sobre o autor

porque um texto ganhava existência quando era colocado por escrito e era na linguagem, na forma

escrita, que se poderia encontrar a sua ressonância: “c'est la langage qui parle, ce n'est pas l'auteur;”

(Barthes, 1968, p.492). Ainda assim, concluia Barthes, tendo em conta a emergência recente de toda

uma problemática assente na instância da recepção, era necessário reverter a questão e pensar que

“la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'Auteur.” (Barthes, 1968, p.495).

É possível  fazer  uma correspondência  do pensamento  filosófico de  Barthes  com o pensamento

artístico  dos  movimentos  de  vanguarda  surgidos  a  partir  dos  anos  sessenta,  nomeadamente  os
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associados ao minimalismo e à arte conceptual.  Por exemplo,  Robert  Morris, que estende a sua

investigação da forma e da estrutura à experimentação das obras pelo espectador, foi consentâneo

com o principio de uma linguagem relativa ao medium. No âmbito deste capítulo resulta até curioso

que nessa cruzada, Morris tenha entendido o medium como um elemento dependente do espaço. Por

isso as suas esculturas não se impunham a ele. Eram as condições físicas que moldavam a escultura,

como ele bem demonstrou com a utilização do feltro. Da mesma forma, e neste aspecto em relação

ao  espectador,  tal  como  os  restantes  minimalistas  e  também conceptualistas,  ele  assumiu  com

clareza que a unidade da obra não dependia de si enquanto criador. Mas também não dependia

apenas da forma. Para além de depender das condições exteriores do espaço dependia do espectador

e da experiência física e temporal que ele tinha com ela. Por isso, em 1966, o artista afirmava:

While the work must be autonomous in the sense of being a self-contained unit for the formation of
the  gestalt,  the  indivisible  and  undissolvable  whole,  the  major  aesthetic  terms  are  not  in  but
dependent  upon  this  autonomous  object  and  exist  as  unfixed  variables  that  find  their  specific
definition in the particular space and light and physical viewpoint of the spectator.(Morris, 2002,
p.832).

A dissolução do sujeito  autor  e  a  consciência  da obra como uma confluência  de influências  e

citações foi pensada de forma directa pelos artistas 'apropriacionistas' nos EUA durante a década de

setenta. Reagindo à especulação do mercado artístico baseado no discurso do carácter único da obra

e  no  gesto  irrepetível  do  sujeito  autor,  estes  artistas  desenvolveram  uma  plástica  baseada  na

apropriação da imagem. Neste sentido, acabaram por reflectir sobre a própria linguagem e em como

os sentidos da obra eram mutáveis.  Aliás, neste prisma estes artistas foram mais longe. Com a

apropriação, não estavam apenas a dissolver o sujeito autor como a própria ideia de que a imagem

tinha sentidos únicos. Como Anna Maria Guash sustenta:

En la pintura apropriacionista se dio, pues, un proceso por el que imágenes muy familiares y
emblemáticas, alegóricas, en definitiva, se hacían opacas y distantes respecto a sus orígenes hasta
el  punto  de  que  su  significado  pasaba  a  ser  precisamente  esa  distancia.  Las  obras  de  Troy
Brauntuch, Jack Goldstein, Robert Longo, Sherrie Levine y Louise Lawler, entre otros, pueden ser
consideradas pinturas, pero en realidad deben ser vistas como «otra cosa», como pseudo-pinturas
cercanas a la fotografia, al filme, al vídeo o, según Collins & Milazzo, a cuestiones relativas a la
teoria de la imagen. (Guasch, 2002, p. 347).

Em 'L'Image'143 Jacques  Aumont  refere  precisamente  que  a  produção das  imagens  pertence  ao

domínio do simbólico pelo que elas “are points of mediation between the spectator and reality.”

(Aumont, 1997, p.54). Neste sentido, o espectador é entendido como “(...) an active partner of the

image, both emotionally and cognitively. This also implies that the spectator is a psychic organism

143 Na tradução inglesa que aqui se utiliza: 'The image'.
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on  which  the  image  acts.”  (Aumont,  1997,  p.56).Aumont  recorre  à  classificação  que  Rudolf

Arnheim produziu em 1969 sobre a relação da imagem com o real afirmando que elas podem ter

um “representational value”,  “symbolic value” ou ainda um “sign value” (Aumont, 1997, p.54)

sendo que “an image is a sign when it represents a content which is not represented by its visible

characteristics.” (Aumont, 1997, p.54). As imagens apropriacionistas, nesse contexto, têm já o valor

de signo, remetendo para questões não contidas em si mesmas. Mas o que estes artistas demonstram

é que esse é um valor atribuído e não originário da imagem que dependendo do contexto anterior

poderia ter tido um valor representacional e simbólico distinto.

Em 1969, no ano seguinte a  Barthes ter escrito  'La mort de l’auteur', Michel  Foucault proferiu a

comunicação 'Qu'est-ce qu'un auteur?'144 que pretendia rever “um certo número de imprudências”

(Foucault,  1992,  p.31)  cometidas  no  seu  ensaio  anterior  'Les  Mots  et  les  choses'.  Propõe-se

questionar aí a noção de autor que “constitui o momento forte da individualização na história das

ideias,  dos  conhecimentos,  das  literaturas,  na história  da  filosofia  também,  e  na das  ciências.”

(Foucault, 1992, p.33) a partir da forma como o texto se liga ao autor.  Foucault observava que a

escrita, libertada da questão da interioridade, já não incidia sobre a expressão (1992, p.35) ou sobre

a narrativa (1992, p.36) pelo que “a obra que tinha o dever de conferir a imortalidade passou a ter o

direito de matar, de ser a assassina do seu autor.” (Foucault, 1992, p.36). Foucault admitia que a

questão do desaparecimento ou morte do autor não estava a ser levantada pela primeira vez. A

questão estava em que a crítica e filosofia a analisavam a partir de duas novas noções – a “noção de

obra”  e  a  “noção  de  escrita”  –  que  acabavam  por  bloquear  o  que  “deveria  ser  evidenciado”

(Foucault, 1992, p.37). Ambas pretendiam excluir a “noção de autor” mas deixavam em aberto uma

série  de problemas.  A primeira  noção centrava-se na análise  da obra “na sua estrutura,  na sua

arquitectura, na sua forma intrínseca e no jogo das suas relações internas.” (Foucault, 1992, p.37)

enquanto a segunda noção analisava “simultaneamente a condição do espaço onde se dispersa e do

tempo em que se desenrola” a obra (Foucault, 1992, p.39). Contudo, Foucault considerava que:

não chega, evidentemente, repetir a afirmação oca de que o autor desapareceu. (…) Trata-se sim,
de localizar o espaço deixado vazio pelo desaparecimento do autor, seguir de perto a repartição
das lacunas e das fissuras e perscrutar os espaços, as funções livres que esse desaparecimento
deixa a descoberto. (1992, p.41).

Ora essa foi a tarefa a que se propôs a partir da distinção entre 'autor' e 'escritor'. Sendo o “nome de

autor” o “equivalente a uma descrição” (Foucault, 1992, p.42), ele não é apenas um nome próprio.

Não  obstante,  ele  não  deixa  também de  assinalar  algumas  singularidades  daquilo  que  nomeia,

ligando-se por  isso à  obra que escreve  e  servindo “para caracterizar  um certo  modo de ser do

144 Na tradução portuguesa, que aqui se utiliza: 'O que é um autor?'.
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discurso (...)”. (Foucault, 1992, pp.44-45). A questão está em que “o nome de autor não transita,

como o nome próprio, do interior de um discurso para o indivíduo real e exterior que o produziu

(...)”  (Foucault,  1992,  p.45)  correspondendo  sim  a  uma  função:  “A  função  autor  é,  assim,

característica do modo de existência,  de circulação e de funcionamento de alguns discursos no

interior de uma sociedade.” (Foucault, 1992, p.46).

A “função autor”  permite  separar  o  autor  do  escritor,  até  porque ela  apenas  está  presente  em

determinados discursos. A utilidade da “função autor” está em conferir propriedade e credibilidade

ao discurso. Existe pois na relação directa com a obra e não com a pessoa real (Foucault, 1992,

p.47).  Neste  sentido,  Foucault  considera  que  o  autor  faz  parte  da  obra,  é  ele  que  lhe  confere

determinadas características,  permitindo agrupá-las,  mas isso em nada interfere ou caracteriza a

pessoa que as fez (Foucault, 1992, p.55). É inclusive possível discernir sobre diferentes “tipos de

autor” (Foucault,  1992, p.58),  como os “fundadores de discursividade” que “não são apenas os

autores das suas obras” mas produziram também “a possibilidade e a regra de formação de outros

textos”, como Marx e Freud (Foucault, 1992, p.58).

Embora  Foucault  não refira  exemplos  da “função autor” fora do âmbito  da literatura  existe  na

história da arte do século XX um autor que encarna na perfeição as questões levantadas por Michel

Foucault. A obra de Marcel Duchamp separa nitidamente o 'autor' do 'artista' e acaba inclusive na

sua função por se tornar em 'fundador de discursividade' uma vez que a partir das suas obras se

instaurou uma nova discursividade presente em boa parte da arte ocidental da segunda metade do

século XX. Permanentemente se regressa à sua obra e ao autor, não tanto ao artista, evocando-o

como influência e inspiração cimeira. 

Os próprios heterónimos que  Duchamp criou, como R. Mutt e Rrose Sélavy,  ambos autores de

obras específicas embora pessoas fictícias transportam-nos para esta separação que Foucault sugere.

Em ambos os casos, a discussão assenta numa problemática que vai além da nomeação ou do seu

significado semântico embora este seja o sentido a merecer uma maior atenção da teoria. Contudo,

deve-se  ter  em linha  de  conta  que  'R.  Mutt'  e  'Rrose  Sélavy'  não  se  tratam  simplesmente  de

pseudónimos e sim de heterónimos. 

O primeiro caso, ainda que nascido no contexto da necessidade de esconder a verdadeira identidade

do artista, ganhou qualidades de 'personagem' nos textos escritos em sua defesa no 'The Blind Man'

nr.2, publicado em Maio de 1917 (Figura 78). Aí, o autor de 'Fountain'  podia ver a sua autoria

reconhecida  logo nas  primeiras  páginas  onde se publicou uma fotografia  da obra  assinada  por

Alfred Stieglitz com as legendas: “Fountain by R. Mutt; The exhibit refused by the Independents”

(Figura 79). A esta fotografia seguiam-se dois textos, o primeiro não assinado e o segundo assinado

por  Louise  Norton  (Figuras  80  e  81).  Neles,  revelava-se  o  nome  próprio  do  autor,  Richard,
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assentando nele  a qualidade de artista  com o discernimento de entender  a sua responsabilidade

numa acepção conceptual. Por isso se afirmava: 

Whether Mr. Mutt with his own hands made the fountain or not has no importance. He CHOSE it.
He took an ordinary article of life, placed it so that its useful significance disappeared under a new
title and point of view – created a new thought for that object.”  ou, no caso do texto de Louise
Norton, que: “ I reply simple that the Fountain is not made by a plumber but by the force of an
imagination; (…) the imaginative vigor of Mr. Mutt and his porcelain (…).  (transcrição Figura
80).

Se R. Mutt é autor de uma só obra já Rrose Sélavy não apenas assinou várias obras como teve uma

aparência física concreta, como se mostra nas fotografias tiradas por Man Ray no início da década

de vinte. (Figuras 82 e 83) No exemplar autografado que aqui se mostra (Figura 82) lê-se “Lovingly

Rrose Sélavy alias Marcel Duchamp” o que revela precisamente a sua qualidade de 'personagem'.

Também ela assumiu uma autoria assinando entre outras obras 'Fresh Widow' (1920), 'Rotary Glass

Plates (Precision Optics)' (1920) ou o filme 'Anémic Cinéma' (1926), assim como foi a autora de

várias poesias e escritos145.

O sentido que os textos e obras referenciados neste capítulo tomam, embora distintos, apontam para

um  entendimento  da  arte  enquanto  actividade  relacional.  Naturalmente  que  sempre  assim

aconteceu, no sentido de que a arte estabelece pontes comunicativas. Mas essas pontes estenderam-

se no século XX a vários outros espaços, reais e simbólicos, estabelecendo um horizonte vasto de

actuação.  Particularmente  nas  práticas  que aqui  se  designam de contextuais,  a  relação entre  as

instâncias da  praxis  artística é frequentemente uma relação híbrida no sentido de não existirem

fronteiras  estanques  entre  as  funções  de  cada  uma  delas.  Aliás,  para  uma  maior  precisão

terminológica,  seria necessário criar novas designações para estas instâncias,  na medida em que

autoria, obra e recepção, neste âmbito, não traduzem com exactidão o papel das mesmas na prática

artística.

Embora se reconheça que as práticas artísticas de carácter relacional tiveram um maior peso a partir

dos finais  da década  de oitenta  do século XX, é  importante  ter  presente que no essencial  elas

começaram a ser praticadas precisamente com a emergência da arte contextual. A partir dos finais

da década de cinquenta, o carácter experiencial acabou também ele por ser relacional. Numa óptica

filosófica estamos no campo de uma 'estética relacional', dirigida não à visão ou sequer aos sentidos

mas às características intersubjectivas que se criam entre indivíduos. 

145 Para uma abordagem mais desenvolvida sobre este heterónimo de Duchamp, consultar: Castronuovo, A. (2003) 
'Rrose Sélavy and the Erotic Gnosis' Tout-fait: The Marcel Duchamp Studies Online Journal, Vol.2, Nr.5. 
Disponível em <URL:http://www.toutfait.com/issues/volume2/issue_5/articles/castronuovo/castronuovo.html>. Para
uma abordagem mais detalhada sobre a questão da autoria de Duchamp consultar: Cruzeiro, C. (2006) A caminho da
dissolução: a autoria na arte contemporânea. Tese de Mestrado, Universidade de Lisboa – Faculdade de Belas 
Artes.
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O crítico e curador francês Nicolas  Bourriaud escreveu em 1997 o livro 'Esthétique Rélationnel'

onde reuniu diversos ensaios dedicados a reflectir sobre as práticas artísticas que se desenvolveram

após os anos noventa.  O seu principal  argumento  é o de que a obra de arte  contemporânea se

estende para além da sua forma material transformando-se num principio aglutinador dinâmico do

qual fazem parte vários elementos. Nesta nova forma de obra de arte  ele destaca o que considera

ser  uma arte  relacional,  ou seja,  “un arte  que  tomaría  como horizonte  teórico  la  esfera  de  las

interacciones  humanas  y  su  contexto  social,  más  que  la  afirmación  de  un  espacio  simbólico

autónomo  y  privado  (…).”  (Bourriaud,  2008,  p.13).  Nicolas  Bourriaud  contrapõe  a  actividade

artística recente à das primeiras vanguardas considerando que:

El combate por la modernidad se lleva adelante en los mismos términos que ayer, salvo que la
vanguardia  ya  no  va  abriendo  caminos,  la  tropa se  há  detenido,  temerosa,  alrededor  de  um
campamento de certezas. El arte tenía que preparar o anunciar un mundo futuro: hoy modela
universos posibles. (2008, p.11).

Esta ideia, bastante reiterada pela filosofia e teoria da arte ligada ao pós-modernismo, não significa

na opinião do autor “que el arte contemporáneo no desarolla proyecto cultural o político alguno y

que sus aspectos subversivos no tienen base teórica.” (2008, p.13). Significa sim que a arte trabalha

com o que “concierne tanto a las condiciones de trabajo y de producción de objetos culturales como

a las formas cambiantes de la vida en sociedad (...)” (2008, p.13). Ou seja, significa a possibilidade

de  entender  a  obra  de  arte  “como  intersticio  social”  (2008,  p.13),  como  “una  duración  por

experimentar,  como una apertura  posible  hacia  un intercambio  ilimitado.”  (2008,  p.14).Nicolas

Bourriaud define a 'estética relacional' como “Teoría estética que consiste en juzgar las obras de arte

en  función  de  las  relaciones  humanas  que  figuran,  producen  o  suscitan.”  (2008,  p.142).

Inscrevendo-a numa tradição materialista, o autor define-a como “una teoría de la forma” (2008,

p.19), sendo que a “forma de la obra contemporánea se extiende más allá de su forma material: es

una amalgama,  un principio aglutinante dinámico.”  (2008, p.21). Neste sentido, “la forma toma

consistencia, y adquiere une existencia real, sólo cuando pone en juego las interacciones humanas;

la forma de una obra de arte nace de una negociación com el inteligible.” (Bourriaud, 2008, p.23).

Por isso, “el  artista entabla un diálogo” e “cada obra de arte sería la propuesta para habitar un

mundo en común y el trabajo de cada artista, un haz de relaciones com el mundo (...)” (Bourriaud,

2008, p.23).

A intersubjectividade é nesta óptica a essência da prática artística (Bourriaud, 2008, p.23) pelo que

as  instâncias  da  praxis,  ainda  que definidas,  mesclam-se no momento  da constituição  da obra.

Embora  Bourriaud  estruture  esta  teoria  em  torno  da  arte  recente,  é  inevitável  não  encontrar

paralelismos com as práticas contextuais referidas nesta tese. Quando o autor afirma que “las obras
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ya  no  tienen  como  meta  formar  realidades  imaginarias  o  utópicas,  sino  constituir  modos  de

existencia o modelos de acción dentro de lo real ya existente (...)” (2008, p.12), imediatamente

ocorre ao pensamento um paralelismo com as práticas performativas emergentes nos finais dos anos

cinquenta,  aqui  tratadas  no  capítulo  'A  experiência  do  vivido  na  arte'.  Tal  como  nas  práticas

realizadas a partir dos anos noventa, se procurava aí “aprender a habitar el mundo” (Bourriaud,

2008, p.12). Nos projectos de Allan Kaprow e fundamentalmente nos do Fluxus, “El artista habita

las circunstancias que el presente le ofrece para transformar el contexto de su vida (su relación com

el mundo sensible o conceptual) en un universo duradero.” (Bourriaud, 2008, P.12). Por exemplo, o

evento 'Proposition' de Alison  Knowles, já aqui mencionado, não difere na forma e objectivo da

performance/instalação 'Untitled (Still)', realizada por Rirkrit Tiravanija em 1992, um dos exemplos

que  Bourriaud refere no seu ensaio e que consistiu  na confecção de um prato de caril  para os

visitantes da exposição (Figuras 84 e 85). Embora Bourriaud considere que as práticas relacionais

apenas utilizam a arte dos anos sessenta (conceptual, Fluxus, minimalista) como vocabulário e base

do seu  léxico  (2008,  p.55),  os  modos  de  pensar  e  actuar  na  arte  são  muito  similares,  embora

actualizados ao nosso tempo.

Por isso o 'efeito de real' que se referiu como característica fundamental dessas práticas, assentes

numa dissolução entre arte e realidade tangível sob a óptica formal (através da estrutura que as

compõe)  tem  também  aqui  uma  aplicabilidade.  Aliás,  neste  aspecto  a  teoria  de  Bourriaud  é

coincidente, na medida em que:

el  contenido de estas  propuestas  artísticas  debe ser  juzgado formalmente:  en relación com la
historia del arte, tomando en cuenta el valor político de las formas, lo que llamo “el criterio de
coexistencia”, a saber: la transposición en la experiencia de vida de los espacios construidos o
representados por el artista, la proyección de lo simbólico en lo real. (2008, p.99).

É no contexto que estas práticas se desenvolvem. Nessa medida, existe uma incidência sobre os

espaços  urbanos  e  sobre  a  criação  de  'situações'.  Nicolas  Bourriaud  considera  que  “La  ciudad

permitió y generalizó la experiencia de la proximidad: es el símbolo tangible y el marco histórico

del  estado de  sociedad (...)”  (2008,  p.14).  Também os situacionistas  pensaram na cidade  nesta

óptica. Nas reflexões finais do livro, Bourriaud estabelece precisamente uma ponte entre a 'estética

relacional' e as 'situações construídas' pelos situacionistas. Aí, considera que:

la teoría situacionista en cambio ignora el hecho de que el espectáculo, que arremete en primer
lugar contra  las  forma de  las  relaciones  humanas,  –  es  “una relación social  entre  personas,
mediatizada por imágenes” – sólo podrá ser pensado y combatido a través de la producción de
nuevos  modos  de  relaciones  entre  la  gente.  Ahora  bién,  la  noción  de  situación  no  implica
necesariamente una coexistencia con los demás (…). La noción de “situación” repite la unidad de
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tiempo, de lugar y de acción, en un teatro que no implica necesariamente una relación com el
outro. (2008, p.106).

De facto assim acontece e por isso na presente tese se considerou que a Internacional Situacionista

se encontrava mais no âmbito da experiência espacial do que relacional. Ainda assim,  Bourriaud

considera  que  “la  obra  que  forma  un  “mundo  relacional”,  un  intersticio  social,  actualiza  el

situacionismo y lo reconcilia, en lo posible, com el mundo del arte.” (2008, p.107).

O autor refere que o que os artistas actuais nos mostram é que “La realidad es aquello de lo que

puedo hablar com el otro. Sólo se define como un producto de negociación. Salirse de la realidad es

la  “locura””  (Bourriaud,  2008,  p.100).  Por  isso,  sendo  a  intersubjectividade  a  essência  destas

práticas artísticas, elas negoceiam o sentido de realidade através de “una interacción entre el artista

y  'el  que  mira'”  (Bourriaud,  2008,  p.101).  Uma  vez  que  “la  realidad  no  es  outra  cosa  que  el

resultado transitorio de lo que hacemos juntos, como decía  Marx” (Bourriaud, 2008, p.102) “los

artistas  buscaron interlocutores:  ya  que el  público  permanecía  como un ente  irreal,  los  artistas

incluyeron a esse interlocutor en el mismo proceso de producción.” (Bourriaud, 2008, p.102).

A utilização de um 'real pelo real' implica as práticas definidas de relacionais com a interactividade,

fazendo deste elemento a questão essencial das obras, embora Bourriaud não as defina desta forma.

Como Paul Ardenne refere, esta característica “modifica de entrada la noción de público y revoca

en particular el principio de pasividad, admitido como fundador de la relación com las obras de arte

convencionales – una pasividad muy tradicional, donde sólo vibra la interioridad de quien mira la

obra.” (2006, p.121). Neste sentido,  poder-se-ia falar de uma arte “contactual”  (Ardenne, 2006,

p.121), assente na relação directa e no intercâmbio físico entre sujeitos ou, como já Umberto Eco

havia  referido,  de  uma  “obra  aberta”.  Por  isso  é  comum  entender  esta  interacção  como  uma

'democratização' da praxis artística que sai dos padrões 'autoritários' da criação e permite ao 'outro'

uma experiência também ela de criação. Paul Ardenne apelida estas práticas de 'outristas', “hechas

para el espectador y con él.” (2006, p.123) cuja vocação é “suscitar un “estar juntos” (2006, p.124).

No seu entender constituem-se por isso:

(…) como un agente activo de la democracia vivida, de que es, probablemente, el más significativo
hijo simbólico. Esta fórmula artística se despega de manera radical de lo ideal, se instala en el
corazón del mundo concreto, el de la vida presente. Ella se distribuye en la esperanza de una
colaboración instantánea com el público. (Ardenne, 2006, p.124).

A questão essencial destas práticas reside assim nas relações intersubjectivas. Neste aspecto elas

acompanham a tendência da arte do século XX que procurou uma aproximação com a realidade

tangível, na medida em que se associam mais à sociabilidade do que à visualidade. Não obstante,

esta 'fórmula' artística tem sido alvo de questionamentos diversos. Pode questionar-se até que ponto
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esta 'democratização' não se estabelece mais no âmbito da 'imposição' ou, melhor, da 'manipulação',

na medida em que elas se apresentam já planeadas ao espectador. Pode ainda questionar-se sobre as

vantagens criativas da interacção ou da abertura da arte a um “space of leisure and entertainment”

(Bishop,  2004,  p.52), como  Claire  Bishop  questiona.  Contrapondo  à  'arte  relacional'  a  'arte

colaborativa',  a  investigadora  em arte  contemporânea  tem-se  focado  nas  práticas  artísticas  que

requerem uma colaboração com comunidades pré-existentes ou criadas de raiz para o efeito. 

Em 'Antagonism and Relational Aesthetics', um texto escrito em 2004, Claire  Bishop confronta a

teoria de Bourriaud sustentando que a mesma “redirects the argument back to artistic intentionality

rather than issues of reception.” (Bishop, 2004, p.62). Ao fazê-lo, remete a preocupação essencial

da obra para a  sua estrutura e  embora  “the works claim to defer  to  their  context,  they do not

question their imbrication within it.” (2004, p.65). A reflexão que Claire Bishop faz sobre a 'estética

relacional' assenta na pretensão de Bourriaud em “equate aesthetic judgment with an ethicopolitical

judgment of the relationships produced by a work of art.” (2004, p.65). Por isso a autora questiona:

But  how do  we  measure  or  compare  these  relationships?  The  quality of  the  relationships  in
“relational aesthetics” are never examined or called into question. When  Bourriaud argues that
“encounters  are  more  important  than  the  individuals  who  compose  them,”  I  sense  that  this
question is (for him) unnecessary; all relations that permit “dialogue” are automatically assumed
to be democratic and therefore good. But what does “democracy” really mean in this context? If
relational art produces human relations, then the next logical question to ask is what  types  of
relations are being produced, for whom, and why? (2004, p.65).

As perguntas feitas pela autora, ainda que não sejam respondidas por  Bourriaud já haviam sido

formuladas a alguns artistas. A título de exemplo e porque se considera exemplificativo também da

arte relacional a que Bourriaud se reporta, relembra-se a resposta que George Brecht deu em 1992

quando Giancarlo Politi lhe perguntou: “You're not going to tell me that there was no real reason for

you  all  to  work  together...GB:  Sure,  there  were  reasons,  there  just  weren't  any  goals.”  (1992,

p.58).Jacques  Rancière também reflectiu sobre este posicionamento relacional da arte. Em 'Sobre

políticas  estéticas',  publicado  em  2005,  identifica  “dos  grandes  teorías  sobre  el  presente

«posutópico» del arte.” (2005, p.13). A primeira, oriunda principalmente da filosofia e da história

da arte, “pretende aislar el radicalismo de la investigación y de la creación artísticas de las utopías

estéticas de la nueva vida” (2005, p.13) e estrutura-se a partir do conceito kantiano de 'sublime'.

(Rancière, 2005, p.14) Esta “estética de lo sublime” tem duas orientações: uma que “ve en la fuerza

concreta  de  la  obra  la  instauración  de  un  ser-en-común,  anterior  a  cualquier  forma  política

particular”  (2005,  p.14)  e  outra  que “radicaliza  por  el  contrario  la  idea  de lo  «sublime»  como

distancia irreductible entre la idea y lo sensible.” (2005, p.14). Para Rancière, independentemente
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disso, esta teoria traduz a crença de que “la aparición fulgurante y heterogénea de la singularidad de

la obra artística impulsa un sentido de comunidad.” (2005, p.15). 

A segunda teoria  a que o filósofo se reporta é reconhecida transversalmente por “artistas y los

profesionales de las instituciones artísticas” (Rancière, 2005, p.15) e não opõe “radicalismo artístico

y  utopía  estética,  prefiere  poner  una  distancia  entre  ellas.”  (2005,  p.15).  Sobre  ela,  Rancière

considera que substitui essa oposição “por un arte modesto, no solamente en cuanto a su capacidad

de transformar el mundo, sino también en cuanto a la afirmación de la singularidad de sus objetos.”

(2005, p.15). Esta teoria é a “estética relacional” e sobre ela o autor afirma:

Este arte no es la instauración del mundo común a través de la singularidad absoluta de la forma,
sino la redisposición de los objetos y de las imágenes que forman el mundo común ya dado, o la
creación de situaciones dirigidas a modificar nuestra mirada y nuestras actitudes con respecto a
ese entorno colectivo. Estas micro-situaciones, apenas distinguibles de las de la vida ordinaria y
presentadas en un modo irónico y lúdico más que crítico y denunciador, tienden a crear o recrear
lazos entre los individuos, a suscitar modos de confrontación y de participación nuevos.  (2005,
p.16).

Jacques  Rancière nota que embora “a la utopía denunciada, la segunda [teoria] opone las formas

modestas de una micro-política (…). La primera le opone, por el contrario,  una fuerza del arte

ligada  a  sua  distancia  con  relación  a  la  experiencia  ordinaria.”  (2005,  p.16)  ambas  as  teorias

“reafirman  a  su  modo  una  misma  función  «comunitaria»  del  arte:  la  de  construir  un  espacio

específico, una forma inédita de repasto del mundo común.” (2005, p.16). Assim:

La estética de lo sublime pone al arte bajo el signo de la deuda inmemorial contraída com un outro
absoluto. Pero le reconoce todavía una misión, confiada a un sujeto denominado vanguardia: la de
constituir un tejido de inscripciones sensibles totalmente alejadas del mundo de la equivalencia
mercantil de los productos. La estética relacional rechaza las pretensiones a la autosuficiencia del
arte como si fueran sueños de transformación de la vida por el arte, pero reafirma sin embargo
una idea esencial: el arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y
simbólicamente el territorio común. (Rancière, 2005, p.17).

Tendo em conta a função que Rancière identifica em ambas as teorias conclui que “lo que liga la

prática del arte a la cuéstion de lo común, es la constituición, a la vez material y simbólica, de un

determinado  espacio/tiempo,  de  una  incertidumbre  con  relación  a  las  formas  ordinarias  de  la

experiencia sensible.” (2005, p.17). Por isso, ambas operam uma nova distribuição do sensível a

este nível e em lugar de estarem em campos opostos partilham o mesmo terreno. Esse terreno, como

nesta tese já se disse, corresponde ao regime de identificação da arte da modernidade que é o regime

estético fundado no aparente paradoxo de a arte ser arte e ser simultaneamente não arte (Rancière,

2005, p.29).

Esta constatação filosófica acomoda o conteúdo reflectido nesta tese. Desde o manuseamento de
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fragmentos da realidade à diluição na própria realidade, as práticas referidas traduziram o paradoxo

reportado  por  Rancière.  Em termos  práticos,  isso  relaciona-se  com a  praxis artística  e  com a

passagem do artista produtor ao espectador como agente artístico no sentido em que para o fazer foi

necessário emergir um entendimento de arte alargado, afastado de parâmetros estritamente visuais

ou da estrita construção da imagem. Nele, a dupla fazer/ver estabeleceu uma nova relação entre si

(Rancière, 2010, p.52). Essa relação traduziu-se na sua afirmação enquanto “produção, identidade

de um processo de efectuação material e de uma auto-apresentação do sentido da comunidade.” que

“reúne num mesmo conceito os termos tradicionalmente opostos da fabricação e da visibilidade”

(Rancière, 2010, p.51). Desde o início do século XX, com o alargamento da percepção sensorial a

outros sentidos e com a ideia de “arte como transformação do pensamento em experiência sensível

da comunidade” (Rancière,  2010, p.52),  que este  caminho é perceptível  embora só nas últimas

décadas  tenha de facto tido consequências  directas  na figura do 'espectador'.  Por isso  Rancière

considera que este novo modo de pensar a arte teve um poderoso efeito na “valorização moderna do

trabalho” (Rancière, 2010, p.52) constituindo uma das influências mais notórias que a arte passou

para o real.  Ao tornar “novamente actual a partilha das  ocupações  que sustém a repartição dos

domínios  de  actividade”  (Rancière,  2010,  p.51),  o  regime  estético  das  artes  recupera  o  “valor

positivo” do trabalho. A arte torna-se “um símbolo do trabalho” (Rancière, 2010, p.51).

Mas esta acepção não deixa de acarretar  uma concepção do 'ver'  redutora assente numa atitude

completamente passiva por parte de quem vê. Essa questão foi levantada num dos últimos ensaios

de  Jacques  Rancière,  'Le spectateur  émancipé'146,  de  2008,  que propõe precisamente  uma nova

'emancipação'  do espectador baseada em desafiar  “the opposition between viewing and acting.”

(2009, p.13). Essa emancipação começa:

when we understand that viewing is also an action (…) the spectator also acts. (…) She observes,
selects, compares, interprets. She links what she sees to a host of other things that she has seen
(…). She composes her own poem with the elements of the poem before her. She participates in the
performance by refashioning it in her own way (…).This is a crucial point: spectators see, feel and
understand something in as much as they compose their own poem, as, in their way, do actors or
playwrights, directors, dancers or performers. (Rancière, 2009, p.13).

Ou seja, Rancière recusa aqui a lógica do espectador como sujeito passivo. Ainda que fisicamente

não intervenha na obra, é sempre ele que a constrói a partir da conjugação entre os elementos que

lhe chegam (a obra construída pelo artista) e os elementos que ele próprio adiciona, através da sua

experiência, conhecimento, disponibilidade e sensibilidade pessoal.

146 Na tradução inglesa que aqui se utiliza: 'The emancipated spectator'.
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PARTE 2 – DA DILUIÇÃO À SIMBIOSE ENTRE ARTE E REALIDADE

1 – Da realidade em crise à hipótese da sua construção

1.1. – A realidade em crise

A partir de finais da década de setenta as sociedades ocidentais entraram no que pode ser apontado

como uma nova fase do capitalismo, marcada pela globalização, pelo fim da sociedade industrial,

pela ascensão do consumismo, do individualismo, dos sistemas de comunicação e dos discursos

multiculturais.  Os  discursos  filosóficos,  particularmente  os  formulados  no  espaço  europeu,

analisaram as mudanças da organização social à luz do que poderá ser entendido como um novo

paradigma: o da crise da realidade. Quando se refere que o discurso filosófico se fixou na ideia de

crise da realidade, naturalmente que a mesma se reporta a um domínio subjectivo, ao da atribuição

de significado às coisas que nos rodeiam. Jean  Baudrillard caracterizou o mundo ocidental  que

emergiu a partir dos finais dos anos sessenta como a sociedade do simulacro, Daniel Bell como a

sociedade pós-industrial e Jean François Lyotard como a sociedade pós-moderna. Este novo período

substituiu a produção industrial tradicional pelas indústrias de serviços, finanças e informação.

A passagem para a designada 'pós-modernidade' foi interpretada de variadas formas e na definição

do  próprio  conceito  couberam variados  sentidos.  Os  discursos  que  aí  se  centraram  apostaram

essencialmente  na  interpretação  das  idiossincrasias  dos  modos  de  pensamento  que  estavam  a

caracterizar este novo período histórico. Assim, por exemplo, ficaram-nos os ensaios de Frederic

Jameson a referir a substituição das grandes premonições sobre o futuro pelos discursos da 'crise' ou

do 'fim' – da arte, da história, das classes sociais, etc. –  os ensaios de Gianni Vattimo centrados na

crise da ideia de história e da ideia de progresso ou os ensaios de Jean  Baudrillard a sugerir  a

existência de uma substituição da realidade pela hiper-realidade.

Do entendimento geral, acabou por ser possível definir a 'pós-modernidade'  como uma linha de

pensamento orientada para a subjectividade da análise da realidade e para a indefinitude dos seus

fundamentos, ou seja, para a ideia de que o mundo se compõe de várias realidades e é marcado pela

instabilidade e pela imprevisibilidade.  Desta forma, a sua fundamentação assenta na falência da

atribuição  de  sentido  à  realidade.  Não  paradoxalmente,  um  dos  aspectos  que  caracteriza  as

sociedades 'ocidentais' a partir dos anos setenta é a importância da comunicação. Gianni  Vattimo

sustenta que o termo 'pós-moderno' “está ligado al hecho de que la sociedad en que vivimos es una

sociedad de la comunicación generalizada,  la sociedad de los medios de comunicación.”  (1990,
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p.9). Segundo o autor, a adopção generalizada dos mesmos obliterou o sentido de uma “sociedade

transparente” (1990, p.15) conduzindo precisamente à “impossibilidad de concebir la historia como

un decurso  unitario” (1990, p.13), uma das questões fundamentais  que denunciam o “ocaso da

modernidade” (1990, p.13). 

Na  caracterização  da  sociedade  de  comunicação  de  Vattimo,  um  dos  sinais  de  liberdade  de

informação é precisamente o que privilegia a subjectividade da realidade pelo que “intensificar las

posibilidades  de  información  acerca  de  la  realidad  en  sus  más  variados  aspectos  hace  siempre

menos concebible la idea misma de una realidad.” (1990, p.15). Assim:

Si tenemos una idea de la realidad, no puede entenderse ésta, en nuestra situación de existencia
moderna tardía, como el dato objetivo que está por debajo, más allá, etc., de la imágenes que de él
nos dan los medios de comunicación.  ¿ Como y dónde podremos alcanzar tal  realidad «en sí
misma»? La realidad, para nosotros, es más bien el resultado de cruzarse y «contaminarse» (en el
sentido  latino)  las  múltiplas  imágenes,  interpretaciones,  re-construcciones  que  distribuyen  los
medios de comunicación en competencia mutua y, desde luego, sin coordinación «central» alguna.
(Vattimo, 1990, p.15).

Gianni  Vattimo  considera  por  isso  que  se  deu  uma  alteração  nas  concepções  e  ideais  de

emancipação, substituindo-se “un ideal de emancipación modelado sobre el despliegue total de la

autoconciencia, sobre la conciencia perfecta de quien sabe cómo están las cosas (...)” (1990, p.15)

para um ideal “que tiene en un propria base, más bien, la oscilación, la pluralidad y, en definitiva, la

erosión del mismo «principio de realidad».” (1990, p.15). Para o autor torna-se pois necessário

abandonar a ideia que a modernidade perpretou de que a tarefa do pensamento reside em “encontrar

o  novum-ser-valor” (Vattimo,  1987, p.134), ou seja,  um pensamento objectivo.  Em substituição

dessa ideia, Vattimo propõe um pensamento de proximidade que:

poderia definir-se também como um pensamento do erro, ou, melhor ainda,  da errância, para
sublinhar que não se trata de pensar o não-verdadeiro, mas de observar o devir das construções
«falsas»  da  metafísica,  da  moral,  da  religião,  da  arte  –  todo  esse  tecido  de  errâncias  que
constituem a riqueza ou, mais simplesmente, o ser da realidade. (Vattimo, 1987, p.135).

Partindo das bases filosóficas definidas por Nietzsche e Heidegger é possível no entender do autor

encontrar  algumas  características  do  pensamento  da  pós-modernidade.  Entre  elas  destaca  o

“pensamento da fruição” (Vattimo, 1987, p.140), o “pensamento da contaminação” (Vattimo, 1987,

p.140)  e  o  “pensamento  do  Ge-Stell”  (Vattimo,  1987,  p.142),  este  último  caracterizado  pela

ambiguidade.  Estas  características  do  pensamento  derivam  na  sua  essência  da  passagem  da

metafísica ocidental para a técnica, na qual se perderam certas determinações do ser humano como

“as qualificações de sujeito e de objecto, que constituíram o quadro em que se consolidou a própria

noção de realidade.” (Vattimo, 1987, p.143).
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Assim,  considera  Vattimo,  a  emergência  generalizada  da  sociedade  nas  redes  de  comunicação

conduziu  à  famigerada  “morte  da  arte”,  não  como  noção  mas  como  acontecimento  que  se

caracteriza   pela  abolição  da  arte  enquanto  fenómeno  específico  (Vattimo,  1987,  p.46).  Isso

aconteceu  porque  a  estética  se  generalizou  e  se  expandiu  para  a  sociedade,  dando-se  uma

“estetização geral da existência” (Vattimo, 1987, p.46). Pode-se pois “Identificar a esfera dos media

com o estético”  e em consequência  classificar  a  experiência  estética  com o que,  parafraseando

Walter Benjamin, se pode entender de “«percepção distraída»” (Vattimo, 1987, p.52).

O  desgaste  do  sentido  da  realidade  –  a  que  o  autor  se  refere  como  “uma  realidade  tornada

«aligeirada» (…) porque menos nitidamente cindida em verdade e ficção, informação, imagem: o

mundo  da mediatização  total  da nossa experiência  (...)”  (Vattimo,  1987,  p.143)  –  foi  alvo  de

variadas análises nos anos oitenta, sendo que para alguns autores, como o próprio, ela foi entendida

como uma libertação. Mas se se pode reconhecer no abstracto a positividade de um pensamento

humano  regido  pela  heterogeneidade  e  pelo  pluralismo,  podem igualmente  apontar-se  aspectos

negativos ou pode-se simplesmente questionar essa existência. Entre os aspectos negativos, como

José María Mardones aponta: 

El error incierto y el esteticismo presentista apuntan, más bien, hacia una concepción del sujeto
humano como  experimento. Vertido permanentemente en el flujo de los acontecimientos, de las
sensaciones, llamadas, pero sin una memoria para recordarle lo que no se puede repetir, ni unos
criterios  para  hacer  frente  a  la  deshumanización,  acabamos  sin  sujeto. (…)  El  pensamiento
posmoderno, concretamente el de  Vattimo, parece presentar aqui (…) una  solidaridad amnésica.
(Vattimo, 1990, p.27).

Jean Baudrillard foi um dos autores mais acutilantes a respeito dos aspectos negativos do desgaste

ou  enfraquecimento  da  realidade.  Compilando  uma  série  de  exemplos  e  testemunhos  do  que

considerava  ser  “uma  substituição  no  real  dos  signos  do  real”  (Baudrillard,  1991,  p.9),   Jean

Baudrillard  iniciou  o  ensaio  'Simulacres  et  simulation'147,  escrito  em 1981,  afirmando  que  “A

simulação já não é a simulação de um território,  de um ser referencial,  de uma substância. É a

geração  pelos  modelos  de  um real  sem origem nem realidade:  hiper-real.”  (1991,  p.8).  A sua

reflexão baseou-se naquilo que seria a substituição da realidade por uma hiper-realidade a partir da

simulação. Simular, para o autor “é fingir ter o que não se tem” (Baudrillard, 1991, p.9) através do

recurso a mecanismos que põem “em causa a diferença do «verdadeiro» e do «falso», do «real» e do

«imaginário».” (Baudrillard, 1991, p.10). A medicina, o exército ou a religião são por si apontadas

como áreas que historicamente recorreram à simulação e ao simulacro, tendo sido na religião que o

efeito do simulacro se revelou primeiro, através da imagem. 

147Na tradução portuguesa que aqui se utiliza, 'Simulacros e Simulação'.

273



Para  Baudrillard, ao contrário das representações que são uma “mediação visível e inteligível do

Real” (Baudrillard,  1991, p.13) as imagens são “assassinas do real”  (Baudrillard,  1991, p.12) e

“enquanto que a representação tenta absorver a simulação interpretando-a como falsa representação,

a simulação envolve todo o próprio edifício da representação como simulacro.” (Baudrillard, 1991,

p.13).  A  diferença  está  em  que  a  representação  funciona  com  um  signo  que  remete  para  “a

profundidade do sentido” (Baudrillard,  1991, p.13) enquanto que a simulação funciona com um

signo que remete para si mesmo, ou seja, “parte do signo como reversão e aniquilamento de toda a

referência.” (Baudrillard, 1991, p.13). Por isso:

A passagem dos signos que dissimulam alguma coisa aos signos que dissimulam que não há nada,
marca a viragem decisiva. Os primeiros referem-se a uma teologia da verdade e do segredo (de
que faz ainda parte a ideologia). Os segundos inauguram a era dos simulacros e da simulação,
onde já não existe Deus para reconhecer os seus, onde já não existe Juízo Final para separar o
falso do verdadeiro, o real da sua ressurreição artificial, pois tudo está já antecipadamente morto
e ressuscitado. (Baudrillard, 1991, p.14).

Jean  Baudrillard  considera  que  na  sociedade  do simulacro  os  sistemas  de  representação  foram

abolidos tendo-se perdido o referente. Foi precisamente por isso aí que se deu uma libertação do

próprio real e a simulação passou a imperar. Jean  Baudrillard dá alguns exemplos: as grutas de

Lascaux (1991, p.17), a Disneylândia (1991, p.21), a cidade de Los Angeles (1991, p.21) ou os

próprios EUA (1991, p.21) são um testemunho do domínio do hiper-real. Se no primeiro exemplo

construiu-se um duplo semelhante ao original (1991, p.20) nos restantes não existe original para

replicar mas isso é irrelevante na medida em que nenhum deles é real e apenas procuram “esconder

que o real já não é o real e portanto [de] salvaguardar o princípio de realidade.” (Baudrillard, 1991,

p.21). 

O pensamento de Baudrillard coloca em relevo uma questão indiscutível: a presença da imagem. A

preponderância da mesma tem conduzido a que desde os anos sessenta a visualidade contemporânea

seja analisada criticamente.  Um dos primeiros  e mais  proeminentes ensaios sobre o assunto foi

publicado em 1967. 'La Societé du Spetacle'148 de Guy Debord apontava já para um predomínio das

imagens enquanto entidade mediadora entre os indivíduos, afirmando logo no início que “Tudo o

que era directamente vivido se afastou numa representação.” (Debord, 1991, p.9). Assim:

As imagens que se desligaram de cada aspecto da vida fundem-se num curso comum, onde a
unidade desta vida já não pode ser restabelecida. A realidade considerada parcialmente desdobra-
se  na  sua  própria  unidade  geral  enquanto  pseudomundo  à  parte,  objecto  de  exclusiva
contemplação.  A  especialização  das  imagens  do  mundo  encontra-se  realizada  no  mundo  da
imagem autonomizada, onde o mentiroso mentiu a si mesmo. (Debord, 1991, p.9).

148Na tradução portuguesa que aqui se utiliza, 'A Sociedade do Espectáculo'.
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Debord referia que “o espectáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre

pessoas, mediatizada por imagens”  (Debord, 1991, p.10) ou seja, uma relação em que a imagem

cumpre  o  papel  que  as  relações  directas  entre  as  pessoas  cumpriam  anteriormente.  Nessa

perspectiva, o próprio sujeito vê-se na condição de 'espectador', de consumidor passivo ou activo de

imagens.  Mas o que ele consome não vem da realidade na medida em que o espectáculo “é o

coração da irrealidade da sociedade real.” (Debord, 1991, p.11). Contudo:

O espectáculo que inverte o real é efectivamente produzido. Ao mesmo tempo, a realidade vivida é
materialmente  invadida  pela  contemplação  do  espectáculo,  e  retoma  em si  própria  a  ordem
espectacular dando-lhe uma adesão positiva. A realidade objectiva está presente nos dois lados.
Cada noção assim fixada não tem por fundamento senão a sua passagem ao oposto: a realidade
surge no espectáculo, e o espectáculo é real. Esta alienação recíproca é a essência e o sustento da
sociedade existente. (Debord, 1991, p.12).

Debord não restringe a sociedade do espectáculo à sociedade dos média ou da imagem. Considera

que “A origem do espectáculo é a perda da unidade do mundo” (Debord, 1991, p.21) e que “O

espectáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se torna imagem.” (Debord, 1991, p.23).

Ainda assim,  não deixa  de entender  que a  sociedade  do espectáculo  é  “onde o mundo real  se

converte em simples imagens” e “as simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes

de um comportamento hipnótico.” (Debord, 1991, p.15).

É possível fazer coincidir em Guy Debord a origem do pensamento que Jean Baudrillard e Gianni

Vattimo expressam – a perda do sentido de realidade provocada pelo domínio da imagem e dos

meios de comunicação. A grande separação entre eles está na interpretação que fazem dela e dos

aspectos que daí retiram.  Vattimo considera que “si  com la multiplicación de las imágenes  del

mundo  perdemos  el  «sentido  de  la  realidad»,  como  se  dice,  no  es  en  fin  de  cuentas  un  gran

pérdida.” (1990, p.16). Se o mundo dos objectos tangíveis se transformou num mundo reificado,

num “mundo de las mercaderías” (1990, p.16), há que considerar a perda do sentido de realidade no

seu “posible alcance emancipador, liberador” (1990, p.17). Para Vattimo:

la emancipación consiste más bien en el desarraigo (dépaysement)  que es también, y al mismo
tiempo, liberación de las diferencias, de los elementos locales, de lo que podríamos llamar en
síntesis el dialecto. Una vez desaparecida la idea de una racionalidad central de la historia, el
mundo  de  la  comunicación  generalizada  estalla  como  una  multiplicidad  de  racionalidades
«locales»  –  minorías  étnicas,  sexuales,  religiosas,  culturales  o  estéticas  (como  los  punk,  por
ejemplo) –, que toman la palabra y dejan de ser finalmente acallados y reprimidos por la idea de
que sólo existe una forma de humanidad verdadera digna de realizarse, con menoscabo de todas
las peculiaridades, de todas las individualidades limitadas, efímeras, contingentes. (1990, p.17).
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Ao invés, para Baudrillard, os acontecimentos, factos e locais votados à hiper-realidade funcionam

como  signo  sem  conteúdo  ou  objectivo  (Baudrillard,  1991,  p.32),  sem  história,  ou  seja,  sem

referente. E assim:

Quando o real já não é o que era, a nostalgia assume todo o seu sentido. Sobrevalorização dos
mitos de origem e dos signos de realidade. Sobrevalorização de verdade, de objectividade e de
autenticidade de segundo plano.  Escalada do verdadeiro,  do vivido,  ressurreição do figurativo
onde o objecto e a substância desapareceram. Produção desenfreada de real  e de referencial,
paralela e superior ao desenfreamento da produção material: assim surge a simulação na fase que
nos interessa – uma estratégia de real,  de neo-real e de hiper-real,  que faz por todo o lado a
dobragem de uma estratégia de dissuasão. (Baudrillard, 1991, p.14).

O  discurso  de  Baudrillard  assenta  numa  profunda  crítica  da  proliferação  do  capitalismo  nas

sociedades ocidentais mas simultaneamente numa “visão eurocêntrica e americanocêntrica, que vê

desindustrialização  nos  centros  do  capital  financeiro  e  logo  fala  num  mundo  pós-industrial.”

(Louçã, 2013, p.136). O autor sustém que as alterações na própria engrenagem do capitalismo como

a  passagem para  uma  sociedade  pós-industrial,  provocaram  alterações  profundas  na  ordem do

simbólico. O crescimento dos média e consequentemente a aceleração da produção e circulação da

informação e dos signos, provocou uma saturação dos mesmos, alterando aspectos fundamentais da

cultura  contemporânea.  Como  resultado,  argumenta  Baudrillard,  os  processos  de  significado  e

significação perderam-se assim como o valor referencial  do mundo149.  Por isso considera que a

imagem  e  a  realidade  deixaram  de  se  distinguir  num universo  em  que  existe  cada  vez  mais

informação e cada vez menos sentido. (Baudrillard, 1991, p.103).Baudrillard acaba por considerar,

como Fernando Rosa Dias reitera, que:

No simulacro anula-se a  representação  como relação a uma origem que o preceda: o real como
referente. (…) Sem origem de um real referencial para se provar como verdade e aceitando várias
verdades  simultaneamente,  portanto  nem  verdadeiro  nem  falso,  o  simulacro  permite  a  troca
(permuta) generalizada dos sentidos, uma encenação dos signos por detrás dos quais se torna
impossível (re-)encontrar o real. Levando à saturação de signos que não se negam entre si, numa
transparência total sem confronto com a opacidade do real, ao mesmo tempo que anula qualquer
contradição (sem  anti-tese)  e, portanto, qualquer dialéctica, o simulacro é o «curto-circuito da
realidade» e a «implosão» da verdade. (Dias, 2005, p.239).

Ora, sem capacidade de dissenso e contradição, vislumbra-se uma sociedade à deriva.  Baudrillard

aponta  culpados  no  mesmo  ensaio.  Refere  por  exemplo  “a  fórmula  de  McLuhan  medium  is

message,  cujas  consequências  estamos  longe  de  ter  esgotado.”  (Baudrillard,  1991,  p.107).  Ao

considerar que “O seu sentido é de que todos os conteúdos de sentido são absorvidos na única

149Na verdade, toda a sustentação teórica de Baudrillard vem da realidade europeia e americana, não podendo ser
extrapolada para a realidade mundial. Como António Louçã afirma: “Não existe nenhum pós-industrialismo global
quando a China transfere centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade e se transforma na principal
fábrica do mundo.” (Louçã, 2013, p.136).
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forma dominante do medium.” (Baudrillard, 1991, p.107) o autor identifica “uma neutralização de

todos os conteúdos (...)” (Baudrillard,  1991, p.107).  Baudrillard critica  a própria discursividade

modernista  e a exploração da forma e conteúdo como elementos  separados em que o primeiro

predominou sobre o segundo. O que aconteceu, no seu entender, foi que para além da implosão da

mensagem no medium, deu-se uma “implosão do próprio medium no real, implosão do «medium» e

do real, numa espécie de nebulosa hiper-real onde até a definição e a acção distinta do medium já

não são assinaláveis.” (Baudrillard, 1991, p.107). Por isso “numa palavra, Medium is message não

significa apenas o fim da mensagem mas também o fim do medium.” (Baudrillard, 1991, p.108).

A descrição de Baudrillard é a de um vazio. É o próprio quem o afirma quando se refere ao Centro

George  Pompidou  como  o  “efeito  Beaubourg”  (Baudrillard,  1991,  p.82),  tomando-o  como  o

testemunho de que a “cultura morreu” (1991, p.83). Na “máquina de produzir vazio” (Baudrillard,

1991, p.81) expõem-se artistas e obras da “contracultura” (1991, p.84), como César,  Dubuffet ou

Tinguely com o intuito de os neutralizar (1991, p.84). Em vez deles, não se deveria expor nada,

apenas “o vazio que significasse o desaparecimento de toda a cultura do sentido e do sentimento

estético.” (Baudrillard, 1991, p.85) ou então reproduzir o “universo de Borges” (1991, p.86), ou

seja, “uma experimentação de todos os processos diferentes da representação: difracção, implosão,

desmultiplicação, encadeamentos e desencadeamentos aleatórios (…) em resumo, uma cultura da

simulação e da fascinação, e não sempre a da produção e do sentido (…).” (Baudrillard,  1991,

p.86).

O centro George Pompidou é para Baudrillard “um monumento de dissuasão cultural” (1991, p.87)

e tal como as relações sociais é “articulado sobre a ideologia de visibilidade, de transparência, de

polivalência, de consenso e de contacto (…).” (1991, p.83). Para o autor, o que ali se aprende é a

“hiper-realidade da cultura” (1991, p.90) ou seja, a “estetização incondicional” (1991, p.90). Ora, e

como respondem a isso as pessoas? Baudrillard considera que “Ao desafio da aculturação maciça a

uma cultura esterilizada, a massa responde por uma irrupção destruidora, que se prolonga numa

manipulação brutal. À dissuasão mental a massa responde por uma dissuasão física directa. É o seu

próprio desafio.” (1991, p.92). Assim:

As pessoas têm vontade de tomar tudo, pilhar tudo, comer tudo, manipular tudo. Ver, decifrar,
aprender não as afecta. O único afecto maciço é o da manipulação. (…).
As pessoas vêm  tocar,  olham como se estivessem a tocar, o seu olhar é apenas um aspecto da
manipulação táctil.  Trata-se de facto de um universo táctil,  já não visual  ou de discurso e as
pessoas  estão  directamente  implicadas  num  processo:  manipular/ser  manipulado,  arejar/ser
arejado, circular/fazer circular, que já não é do domínio da representação, nem da distância nem
da reflexão. Qualquer coisa que tem a ver com o pânico e com um mundo pânico.  (Baudrillard,
1991, p.93).
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Esta  passagem interessa  ser  explorada  com maior  pormenor  na  medida  em que diz  respeito  a

questões  já  aqui  reflectidas.  A  saída  das  artes  do  campo  exclusivo  da  visualidade,  o  seu

envolvimento com os outros sentidos, com a experimentação e com o vivido pode ser entendido

como  o  reverso  da  medalha  do  que  Baudrillard  refere?  Poder-se-á  considerar  a  tendência  de

aproximação das artes à realidade tangível como um percurso em direcção à 'hiper-realidade'? Ou,

pelo contrário, poderemos considerá-la como uma resistência à 'estetização incondicional' não só da

arte mas da própria sociedade? Como um 'efeito' da perda do simbólico, do sentido e significado das

'coisas', da dissolução da realidade à qual 'apenas' resta sentir, experienciar?

Voltando  a  recorrer  a  Gianni  Vattimo,  para  quem  a  pluralidade  da  realidade  do  mundo  não

representa  um bloqueio  mas  uma  situação  potencialmente  emancipadora,  a  questão  é  outra.  A

intensificação do mundo da comunicação produziu efeitos semelhantes aos da experiência estética

ou  do  encontro  com a  arte.  Se  “la  experiencia  estética  nos  hace  vivir  otros  mundos  posibles,

mostrándonos así también la contingencia, relatividad, finitud del mundo dentro del cual estamos

encerrados”  (1990,  p.18),  a  sociedade de comunicação generalizada  e  a  pluralidade  de culturas

também nos possibilitam o encontro com outros mundos, ainda que menos imaginários (Vattimo,

1990, p.18). Nesta óptica não existe propriamente uma resposta ou reacção da arte à hiper-realidade,

mas antes uma coincidência de efeitos e objectivos.

A reflexão filosófica e estética dos anos oitenta, sobretudo a influenciada pelo pós-estruturalismo,

tendeu a apontar o 'esvaziamento'  da cultura como uma característica da pós-modernidade. Dois

anos depois de  Baudrillard ter  publicado 'Simulacres  et  simulation',  Gilles  Lipovetsky publicou

'L'ere  du  vide'150 em 1983 onde  reiterou  precisamente  esta  ideia  afirmando:  “a  sociedade  pós-

moderna já não tem ídolos nem tabus, já não possui qualquer imagem gloriosa de si própria ou

projecto histórico mobilizador; doravante é o vazio que nos governa, um vazio sem trágico nem

apocalipse.” (1989, p.11).

A sociedade pós-moderna caracteriza-se por aquilo que o autor  designa de “segunda revolução

individualista” (1989, p.13) que, saindo de um 

tipo de organização uniforme (…) mistura os últimos valores modernos, reabilita o passado e a
tradição, revaloriza o local e a vida simples, dissolve a preeminência da centralidade, dissemina
os critérios da verdade e da arte, legitima a afirmação da identidade pessoal de acordo com os
valores de uma sociedade personalizada onde o que importa é que o indivíduo seja ele próprio
(…). (Lipovetsky, 1989, p.12).

Lipovetsky considera  que a  esta  sociedade corresponde uma cultura  “descentrada  e  heteróclita,

materialista  e  psi,  porno  e  discreta,  inovadora  e  rétro,  consumista  e  ecologista,  sofisticada  e

150Na tradução portuguesa, que aqui se utiliza, 'A era do vazio'.
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espontânea,  espectacular  e  criativa;”  (1989,  p.12-13).  Nela,  a  co-presença  de  tendências

supostamente antagónicas pretende apenas fomentar um “alargamento do individualismo”. (1989,

p.13). Trata-se de uma segunda etapa da era individualista porque a mesma já não é caracterizada

pelo isolamento individual mas pela constituição e proliferação de micro-grupos de indivíduos que

partilham objectivos “existenciais”. A designação encontrada pelo autor para definir esta tipologia

organizativa  –  “narcisismo  colectivo”  (1989,  p.15)  –  diferencia-se  porque  se  nesses  pequenos

grupos  há  vontade  de  reivindicação  colectiva,  também  existe  a  procura  pela  resolução  dos

problemas  íntimos  de  cada  participante  através  “do  «contacto»,  do  «vivido»,  do  discurso  na

primeira pessoa (...)”. (1989, p.15). Lipovetsky aponta para uma espécie de sobrevalorização da

expressão  individual.  Esse  fenómeno  produziu  alterações  consideráveis  do  ponto  de  vista  da

organização social mas também cultural. Se em áreas de intervenção cívica e política se tem notado

um espartilhamento desde os anos oitenta, foi nos últimos anos que se tornou claramente evidente

esta tendência. Por exemplo, cresceram as manifestações e convocatórias de teor cívico à margem

das  organizações  políticas  institucionais.  E  embora  muitas  vezes  partilhem  as  mesmas

reivindicações, não prescindem do seu lugar individual e de uma organização que procura reflectir

uma democracia assente na participação directa. Ou seja, poder-se-ia afirmar que aparentemente

vivemos uma democratização sem precedentes onde “cada um de nós pretende dizer alguma coisa a

partir da sua experiência íntima, tornar-se locutor e ser ouvido.” (Lipovetsky, 1989, p.15). Contudo,

em simultâneo, a pluralidade discursiva pode ser sintoma de uma individualização narcísica e de

uma  separação  dos  sujeitos  face  a  reivindicações  sociais.  Como  Carlos  Fajardo  refere,  pode

inclusive considerar-se esta tendência como herdeira da visão expansionista e imperial (2006, p.63),

“instaurando  un  totalitarismo  plural  y  un  pluralismo  totalitario,  con  un  pensamiento  único,

fiscalizador de las diferencias.” (2006 p.63).

Transmutando  esta  tendência  para  a  área  cultural  e  artística,  é  possível  identificar  uma

correspondência em fórmulas semelhantes.  Essa análise foi também feita por  Lipovetsky (1989,

p.16) que para além de apontar a tendência analisou os efeitos, considerando:

(…)  quanto  mais  os  indivíduos  se  exprimem  menos  há  que  dizer,  quanto  mais  se  solicita  a
subjectividade, mais anónimo e vazio o efeito se revela. Paradoxo reforçado ainda pelo facto de
ninguém se interessar, no fundo, por tal profusão da expressão, é verdade que com uma excepção
significativa: a do próprio emissor ou criador. É isso precisamente o narcisismo, a expressão a
todo o  custo,  o  primado  do  acto  de  comunicação  sobre  a  natureza  do  que  é  comunicado,  a
indiferença pelos conteúdos, a reabsorção lúdica do sentido, a comunicação sem finalidade nem
público, o destinador tornado o seu principal destinatário. (Lipovetsky, 1989, p.16).

Pensa-se que esta tendência está manifestada no efeito do 'real pelo real' que se referiu na primeira

parte da tese para caracterizar algumas propostas artísticas emergentes na segunda metade do século
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XX.  A  questão  está  em  que  esse  efeito  é  aqui  apontado  como  atigindo  um  extremo  apenas

entendível a partir  da simples “possibilidade e desejo de expressão, seja qual for a natureza da

«mensagem», o direito e o prazer narcísico do indivíduo que se exprime para nada (…) veiculado e

amplificado por um medium.” (Lipovetsky, 1989, p.16). Nesta óptica:

Comunicar por comunicar, exprimir-se sem outro objectivo além do de se exprimir e ser registado
por um micropúblico, o narcisismo revela aqui  [na arte]  como noutros lugares a sua conivência
com a dessubstancialização pós-moderna, com a lógica do vazio. (Lipovetsky, 1989, p.16).

Todos os autores aqui referidos fazem assentar os seus discursos nas questões que as tecnologias de

informação produziram. A aceleração, o volume e em simultâneo a fragmentação da informação

acarreta novos hábitos de pensamento,  nomeadamente a imediatez analítica e reflexiva sobre os

mesmos.  Por outro lado,  o  fim do sentido da história,  referido também pelos  mesmos autores,

conduz as sociedades a um presentismo constante e à abolição da referencialidade atingindo-se um

niilismo sem precedentes.

Jean François Lyotard, a quem se atribui a utilização do termo pós-moderno em associação directa

“à  incredulidade  em  relação  às  metanarrativas.”  (Lyotard,  2003,  p.12)  publicou  em  1979  'La

Condition Postmoderne'151, considerando aí existir uma incidência das tecnologias sobre o saber que

inevitavelmente alterou a sua condição, particularmente a narrativa. Ainda assim, ao contrário de

Baudrillard, o autor recusou admitir a proliferação do vazio de significados e sentidos, preferindo

identificar a esse nível a adopção de uma lógica heterogénea.  A heterogeneidade,  conseguida a

partir  do  que  o  autor  designa  de  “jogos  de  linguagem”  (2003,  p.12)  define-se  pelo  próprio

relativismo dos mesmos e por uma predisposição em aceitar a volatilidade dos significados. Por isso

considera que “Lamentar a «perda de sentido» na pós-modernidade consiste em lastimar que o saber

já não seja principalmente narrativo, o que é uma inconsequência.” (Lyotard, 2003, p.60). Lyotard

afirma constatar que “A grande narrativa perdeu a sua credibilidade, qualquer que seja o modo de

unificação que lhe está consignado: narrativa especulativa, narrativa de emancipação.” (2003, p.79).

Argumenta o autor que o “declínio das narrativas” coincidiu com o final da segunda guerra mundial

e pode ser considerado “um efeito do progresso das técnicas e das tecnologias (…) que deslocou o

acento para os meios de acção em detrimento dos seus fins;” (2003, p.79). 

A imagem tornou-se um 'gigante' nas culturas ocidentais, facto que ao longo das últimas décadas

tem merecido inúmeros posicionamentos críticos. Ainda que a associação não seja linear, não há

como deixar de relacionar a imagem com a percepção visual e com os mecanismos de produção e

atribuição de sentido associados à visualidade. Assim, o poder da imagem denuncia uma sociedade

151Na tradução portuguesa, que aqui se utiliza, 'A condição Pós-moderna'.
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voltada para a visão, para o acto de olhar ou ver. Michel De Certeau, em 'L'invention du quotidien'

refere-se a um “crescimento cancerígeno da visão” considerando que “From TV to newspapers,

from advertising to all sorts of mercantile epiphanies, our society is caracterized by a cancerous

growth of vision, measuring everything by its ability to shown and transmuting communication into

a visual journey.” (1988, p.XXI). Já W.T.J. Mitchell encontra um paradoxo naquilo que considera

ser “the pictorial turn” (Mitchell, 1995, pp.11-34) :

If we ask ourselves why a pictorial turn seems to be happening now, in what is often characterized
as a “postmodern” era, the second half of the twentieth century, we encounter a paradox. On the
one hand, it seems overwhelmingly obvious that the era of video and cybernetic technologies, the
age of electronic reproduction, has developed new forms of visual simulation and illusionism with
unprecedented powers. On the other hand, the fear of the image, the anxiety that the “power of
images” may finally destroy even their creators and manipulators, is as old as the image-making
itself. Idolatry, iconoclasm, iconophilia, and fetishism are not uniquely postmodern phenomena.
What is specific of our moment is exactly this paradox. The fantasy of a pictorial turn, of a culture
totally dominated by images, is now became a real technical possibility in a global scale. (Mitchell,
1995, p.15).

Pode-se então entender a imagem como uma espécie de prótese que na pós-modernidade substituiu

a  realidade?  O  termo  'imagem'  deriva  do  substantivo  latino  imago,  “que  traduzia  o  traço  de

«semelhança» de que se encontra marcada a representação (repraesentatio) e cujos empregos mais

comuns (…) tornam patente a sua afinidade com a reprodução de um original.” (Sumares, 2000,

p.534). No sentido filosófico aplica-se a duas questões:

a)  produto  ou  resultado  de  um fenómeno  psíquico  que  consiste  na  representação  das  coisas
sensíveis,  na  ausência  destas;  b)  classe  de  objectos,  geralmente  de  natureza  artística,  que
funcionam como substituto, reprodução, evocação ou recriação de coisas reais ou de realidades
espirituais. (Sampaio, 2000, p.518).

Por princípio, a imagem obedeceria então a uma lógica referencial em relação à nossa situação no

mundo e em relação à realidade mas, ainda assim, seria sempre ficcional. Por isso não é incorrecto

associar 'imagem' e 'símbolo' (Sampayo, 2000, p.517), da mesma forma que a ela estão ligados os

conceitos de 'imaginação' e 'imaginário'.

Ora, uma sociedade que substitui a realidade pela imagem está a quebrar esta lógica referencial e a

fazer prevalecer a ficção sobre a realidade, na medida em que sem a realidade como referente a

imagem torna-se referente de si mesma, imperando no seu carácter fictício. Este foi o paradoxo

analisado por  Baudrillard, entre outros, a partir de uma espiral imposta pelo capitalismo da qual

resultaria, por assim dizer, o fim da imagem como linguagem e a sua imposição como signo sem

referente. Ou seja, “autotelizando-se, as imagens deixam de remeter para fora de si e negam, deste

modo, a sua essencial dependência.” (Martins, 2003, p.3).

281



Esta não deixa de ser a abordagem reiterada por Nelson  Goodman nomeadamente em 'Ways of

Worldmaking'152,  publicado  em  1978153.  Não  querendo  aqui  aprofundar  as  várias  posições

antagónicas do que poderá ser entendido como uma 'teoria da imagem' – uma vez que a presente

tese se centra em práticas artísticas que procuram sair da própria produção da imagem – não deixa

de ser importante referir a posição deste autor na medida em que ela pode representar uma espécie

de contra-argumentação à imposição “diabólica” da imagem na realidade. 

Neste  ensaio,  Goodman  considera  a  realidade  como  algo  relativo.  Prefere  referir-se  antes  a

“versões-de-mundo” construídas através de sistemas simbólicos definidos pelo ser humano. Poder-

se-ia reconhecer aqui o niilismo contemporâneo, a abertura a um pluralismo onde o verdadeiro e o

falso, o real e o artificial perderam as suas diferenças. Não fosse Goodman ressalvar que:

O facto de as versões correctas e os mundos reais serem muitos não oblitera a distinção entre
versões correctas e incorrectas, não reconhece mundos meramente possíveis em resposta a versões
incorrectas, e não implica que todas as alternativas correctas sejam igualmente boas para todo ou
mesmo para algum propósito. (...)Mais ainda, ao passo que a prontidão em reconhecer mundos
alternativos pode ser  libertadora,  e sugerir novos caminhos de exploração,  a  disposição para
acolher todos os mundos não constrói nenhum.(1995, p.59).

Goodman afirma que “somos nós que construímos a realidade na medida em que acedemos a ela

através  das  múltiplas  criações  da  arte,  da  ciência,  da  percepção  ou  da  prática  do  dia-a-dia.”

(Marcelino, 2002, p.205) pelo que “não apenas as verdades são diferentes para mundos diferentes,

como  a  natureza  do  acordo  entre  uma  versão  e  um mundo  independente  dela  é  notoriamente

nebulosa.” (Goodman, 1995, p.55). 

Como Carmo D'Orey refere, “por versão, devemos entender uma rede de símbolos, verbais ou não

verbais, que ordena, classifica e categoriza os objectos do seu domínio, i. é, os seus referentes.”

(D'Orey, 1999, p.667). Assim, a imagem enquanto símbolo pode ser utilizada para categorizar uma

versão do mundo se tiver como referente a realidade. Mas num processo de autotelização, a imagem

perde o seu domínio simbólico pelo que poder-se-ia dizer que deixa de se reportar a uma versão do

mundo para se reportar a si mesma.

Ainda Jean Baudrillard, em 1995, publicou 'Le Crime parfait'154 onde procura tratar da “história de

um crime – do assassínio da realidade. E do extermínio de uma ilusão – a ilusão vital,  a ilusão

152Na tradução portuguesa que aqui se utiliza, 'Modos de fazer mundos'.
153A tese defendida neste ensaio já havia sido formulada, segundo Carmo d'Orey num texto anterior – 'The way the

world is', escrito em 1960 onde Goodman se demarcava da visão de Bergson. Segundo a autora:
O bergsoniano parte do ponto de vista de que existe a maneira como o mundo é, mas que esta não pode ser
captada por qualquer descrição. Conclui, por isso, que nos devemos remeter ao silêncio. Goodman parte da
afirmação de que não há qualquer maneira que seja a maneira de o mundo ser, mas que há tantas maneiras
de o mundo ser  quantas as descrições verdadeiras  e  as  representações  correctas  que dele fizermos,  na
ciência, na arte ou na vida de todos os dias. Conclui que, embora não possamos dizer como o mundo é,
podemos ser construtores de mundos. (D'Orey, 1999, p.665).

154Na tradução portuguesa, que aqui se utiliza, 'O crime perfeito'.
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radical do mundo. O real não desaparece na ilusão, é a ilusão que desaparece na realidade integral.”

(Baudrillard, s.d., p.20). Na continuação de anteriores ensaios, Baudrillard advoga que:

o que desaprendemos da modernidade, onde sem cessar acumulamos, adicionamos, cobrimos o
lanço, é que a subtracção é que dá a força, que da ausência nasce o poder. E, por não sermos já
capazes de defrontar a superioridade simbólica da ausência, estamos hoje mergulhados na ilusão
inversa, a da proliferação dos ecrãs e das imagens. (s.d., p.26).

Na esteira do que já aqui foi reflectido sobre a imagem, também Baudrillard afirma que:

A imagem já não pode imaginar o real, visto que o é. Já não pode sonhá-lo, visto que é ela a sua
realidade virtual.  É como se as coisas tivessem devorado o seu espelho e se tivessem tornado
transparentes a si próprias, inteiramente presentes a si próprias, em plena luz, em tempo real,
numa transcrição implacável. Em vez de se ausentarem de si próprias na ilusão, são forçadas a
inscreverem-se nos milhares de ecrãs de cujo horizonte desapareceu não só o real mas a imagem.
A realidade foi expulsa da realidade. Talvez só a tecnologia religue ainda os fragmentos dispersos
do real. (s.d., p.26). 

A argumentação de  Baudrillard é demonstrativa de um discurso que se baseia de certa forma na

tensão entre  o real  e  o  virtual,  discurso  esse  que  tem marcado  as  últimas  décadas.  Estes  dois

campos, entendidos geralmente como antagónicos, são frequentemente associados respectivamente

à verdade e à ilusão. Simón Marchán Fiz relembra neste âmbito que:

En  la  teoría  estética  estos  dos  modos  enfrentados  de  existencia  propriciarán  en  nuestra
modernidade tensiones no menos recurrentes entre la esencia y los fenómenos, la cosa misma y sus
imágenes, el original y la copia, el modelo y le simulacro. Así, por ejemplo, para Schelling y Hegel
o, como si de una simetría invertida pero especular se tratara, para los naturalismos y realismos,
las concepciones marxistas del arte como reflejo de la realidad o en cuanto crítica de la ideología,
por no mencionar a Heidegger, la hermeneútica y las «estéticas de la verdad» recientes, el arte
supone una revelación del ser en cualquiera de sus acepciones, incluso un acceso privilegiado a la
verdad en sus variadas interpretaciones. En cambio para otros, entre los que se encuentran Kant,
Schiller y Nietzsche, los teóricos recientes de la «estética de la mercancia» o  Baudrillard,  sus
dominios se despliegan más bien en el reino de las aparencias y la ilusión. (Fiz, 2006, p.30). 

O  mesmo  autor  nota  que  esta  oposição  observada  na  teoria  estética  existe  de  forma  muito

semelhante na prática artística contemporânea. Por um lado:

unas prácticas que confían todavía en levantar acta de lo real, redescubriendo múltiples ámbitos
de lo  cotidiano,  lo relacional,  el  mundo de la  naturaleza,  lo  político y  lo  social,  y  otras  que,
sumergiéndose com normalidad en el  mediascape  (paisaje de los medios),  se proyectan en los
espacios de la ilusión y la virtualidad que posibilitan las nuevas tecnologías; en unos espacios de
inmersión donde las referencias y las alusiones a la realidad tienden a diluir-se en los juegos
aleatorios de los significantes, la permutabilidad que destila la explosión y la implosión de los
signos o la hipertextualidad. (Fiz, 2006, p.30).

Ainda assim, se do ponto de vista racional percebemos estes dois campos a partir da sua dualidade,

a  nossa  convivência  quotidiana  com  ambos  naturalizou-se.  Na  verdade,  se  a  realidade  virtual
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exerceu desde o início grande fascínio em vários sectores da sociedade e no ser humano em geral,

foi porque o seu objectivo cimeiro foi o de alguma forma aproximar-se da realidade tangível, ou

seja, recriar sensações de realidade nos indivíduos a partir da ilusão.

Mas basta lançar um olhar superficial às sociedades contemporâneas ocidentais para compreender a

predisposição anterior para a recriação de sensações de realidade a partir da ilusão se apresenta

esgotada. As consolas de videojogos, como a  Wii  ou a  Playstation  são um exemplo simples mas

esclarecedor. A filosofia dos jogos desenvolvidos por estas consolas era inicialmente a simulação e

a realidade virtual,  que permitia  a criação ilimitada de situações,  bastando ao jogador sentar-se

confortavelmente e movimentar os polegares para atingir os objectivos do jogo. Contudo, desde o

início do século XXI, a situação é totalmente diferente.  As empresas  responsáveis pela criação

destas consolas competem pela concepção de mecanismos que permitam uma realidade híbrida que

conjugue as capacidades ilimitadas da simulação virtual com as capacidades limitadas e físicas do

ser humano. O jogador actual já não se limita a carregar nos botões sentado confortavelmente no

sofá. As consolas da nova geração estão equipadas com sensores de movimento que obrigam o

jogador a movimentar-se  fisicamente para atingir  os objectivos do jogo155. Por alguma razão, as

empresas de videojogos concluíram que a realidade virtual estava a esgotar-se. Era preciso oferecer

mais  e  essa  oferta  passava  afinal  por  conseguir  tornar  a  experiência  de  jogo  simulado  numa

experiência real.

Exemplo  mais  aterrador,  pelo que revela  ao nível  das  mentalidades,  é  o  chamado  “turismo de

guerra”. Algumas empresas e instituições de vários países perceberam que existe uma predisposição

para viajar para países que estão em guerra ou que sofreram alguma catástrofe recente. Começaram

assim  a  organizar  viagens  que  se  assumem  como  uma  alternativa  aos  pacotes  de  viagens

tradicionais. Esta nova tendência foi noticiada em 2010 por uma televisão portuguesa que destacava

Israel como um dos destinos mais solicitados. A notícia era introduzida da seguinte forma: 

Esta é a crónica de um confronto anunciado: todas as sextas-feiras à mesma hora e no mesmo
lugar, manifestantes palestinianos, estrangeiros e soldados israelitas têm encontro marcado. Não
são raras as vezes que esta demonstração de força semanal se torna violenta e que as lágrimas
correm no meio do gás lacrimogéneo. (Cymerman, 2010).

155No site de uma das consolas, a Wii, é afirmado que: 

A consola Wii faz-te sentir menos como um jogador e mais como se fizesses parte do jogo. As frenéticas lutas de
espadas já não estão limitadas ao carregar de um botão. Com o Comando Remoto Wii, a Nintendo coloca-te no
centro da acção. Esquece os botões em que tinhas que carregar. A Wii permite-te ter um taco de golfe para
jogar golfe e uma espada para poderes, de facto, empunhar a tua espada. Os videojogos sempre fizeram parte
de ti, agora tu podes fazer parte deles. Eleva a tua arte de jogar a um novo nível. (Wii, 2010).
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Entre o grupo de turistas  constituído por japoneses, norte-americanos,  europeus, palestinianos e

israelitas  que  chegaram  ao  local  com  câmaras,  bandeiras  e  pedras,  a  equipa  de  reportagem

seleccionou  “Tiago  Almeida,  artista  plástico  português  de  30  anos  e  Berta  Gómez,  tradutora

espanhola de 32 anos” para relatar a experiência. Os depoimentos deixaram claro que o sucesso da

experiência se mediu para ambos pela proximidade física que tiveram com os soldados israelitas e

com a zona de conflito. A reportagem destacava ainda a competição dos turistas pelas melhores

fotografias e pela recolha de souvenirs encontrados no chão, como granadas de gás lacrimogéneo. 

Esta simulação 'real' de conflito não deixa de ser uma espécie de videojogo híbrido, embora com

mais  riscos  e  perigos.  Ou seja,  os  turistas  que  ali  chegam sabem que  se  trata  de  um conflito

amenizado pela sua presença.  Ainda que não seja propositadamente feito para que eles possam

sentir que “estão lá”, o conflito acaba por ser bastante controlado e de certa forma recriado. Mas

isso não impede que deixem de ir. A experiência não acrescenta nada ao conhecimento inteligível

do conflito nem procura com isso contribuir para a sua resolução, mas acrescenta ao conhecimento

sensível que se tem dele a partir da experiência do vivido. Não bastam as informações mediadas

sobre o conflito israelo-palestiniano (os registos visuais e escritos), é preciso estar lá e participar, ou

seja, “fazer parte do centro da acção”, para utilizar as palavras da Nintendo em relação ao que a sua

consola proporciona. Estes dois exemplos ilustram claramente que a procura por experiências reais

faz parte das nossas sociedades, ao mesmo tempo que revelam novos parâmetros de relação com a

vida. Coincidência ou não, um dos protagonistas da reportagem era artista plástico. 

Podemos então considerar que depois de uma crise da realidade chegámos à necessidade de a fazer

regressar?  Ou  estamos  apenas  desesperadamente  à  procura  de  experienciar  a  realidade  por  a

sentirmos irremediavelmente perdida? E em relação aos posicionamentos filosóficos assentes no

discurso da 'crise da realidade? Podemos considerar que ela de facto existiu ou tudo não passou de

um discurso associado ao fim da história para nos fazer crer que havíamos atingindo um patamar

social intransponível? Embora estas sejam questões hipotéticas, se retornarmos ao campo da arte

percebemos  que a relação com a realidade  fortificou-se a  partir  dos anos oitenta.  Marchán Fiz

comenta precisamente que “(…) cuanto menos real parece ser la realidad, cuanto más problemático

se torna el captar sus huellas en las sociedades mass-mediáticas, más persiste en las artes, si no una

obsesión, sí al menos una enorme añoranza de lo real.” (2006, p.33). Ou seja, “a medida que se

impone el mundo artificial, nos invaden la explosión y la implosión de los signos visuales en los

paisajes de los medios y nos alejamos de sus cercanías, lo real, aun sin tener muy claro en qué

consiste, sigue ejerciendo sobre nosotros una suerte de atracción casi fatal (...)” (2006, p.34). Se

essa atracção se fez sentir ao longo de todo o século XX, a partir dos anos oitenta traduziu-se pelo
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desenvolvimento  de  práticas  artísticas  que  se  diluem  na  própria  realidade.  Mario  Perniola

comentava esta tendência em 1997, no texto 'Sentire la differenza'156 afirmando que:

Nas tendências artísticas mais avançadas a estrutura tradicional de separação entre a arte e o
real parece ter desabado definitivamente (…). A arte perde a sua distância nos confrontos com a
realidade e adquire uma fisicalidade e uma materialidade que nunca tinha tido antes; a música é
som, o teatro é acção, a arte figurativa tem uma consistência ao mesmo tempo visual,  táctil  e
conceptual...Deixam de ser uma imitação da realidade, passam a ser a realidade tout court  sem
ser mediatizada pela experiência estética: são extensões das faculdades humanas que deixam de
testemunhar o sujeito, uma vez que este se dissolve numa exterioridade radical. (2006, p.43).

Perante  sociedades  altamente  mediatizadas,  virtualizadas  e  imagéticamente  massivas,  a  arte

interrompe as coordenadas do senso comum rompendo precisamente com aquilo que  representa

essas mesmas sociedades. Esse rompimento determinou, como ainda Marchán Fiz referiu:

(...)el reintroducir sin complejos lo extraestético en las obras; tender nuevos vínculos con el mundo
en sus contextos históricos y sociales; dejarse contaminar por la vida y la historia; mezclarse en la
prosa y el fango de lo cotidiano o, exonerado ya de toda ilusión metafísica, zambullirse en la
inmediatez de la existencia. (2006, p.34).

1.2. – O regresso da realidade

Enfim,  ao  contrário  do  que  os  autores  pós-modernos  sentenciaram a  história  não  acabou.  Ela

continuou a sua marcha acabando por nos demonstrar que embora andássemos arredados dela, a

realidade estava lá para a interpretarmos mas também para a construirmos. Por isso, embora se fale

aqui de um 'regresso da realidade', o que em boa verdade aconteceu foi o regresso da consciência da

sua existência e da possibilidade de a tomarmos nas mãos ou, por outra, o regresso da atribuição de

valor filosófico e intelectual a um pensamento activo sobre a realidade social e política. Por isso, à

teoria crítica e social do pós-modernismo responderam “una serie de reformulaciones teóricas que

se preguntaron, en primer lugar, a qué intereses servía en la práctica el tipo de “abandono universal”

que propugnaba el postmodernismo hegemónico.” (Expósito, 2002, p.55). Sobretudo já no decorrer

da década de noventa vieram à luz uma série de ensaios e publicações que contrariando a tendência

das décadas anteriores, se centraram na reflexão e demonstração da 'realidade viva' em permanente

dinâmica. Esses ensaios foram essenciais também no âmbito da produção teórica sobre arte que viu

neles uma referência essencial na análise das práticas artísticas contemporâneas.

156Na tradução portuguesa, que aqui se utiliza, 'Sentir a diferença'.
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Pode-se dizer que um dos primeiros autores a reiterar a tendência de reforço da realidade na arte foi

Hal  Foster  quando em 1995 escreveu 'The return of the real'. Aí, o autor reflectiu sobre diversas

práticas  artísticas  ocorridas  desde  os  anos  sessenta,  considerando  terem  existido  determinados

modelos  da  crítica  e  teoria  que  quando  articulados  com  a  prática  artística  impuseram  novos

paradigmas. Se nos anos setenta Foster destacava o modelo de “work of art as text” (1996, p.XVIII)

nos  anos  oitenta  considerava  ter  existido  a  mistura  do  modelo  textual  “in  a  pervasive

conventionalism of the image” (1996, p.XVIII), cuja característica essencial teria sido a utilização

da simulação como forma cínica de confronto da arte com a sociedade. Findas estas décadas, ambos

os  modelos  chegaram a  um esgotamento  dos  seus  mecanismos  operativos  e  nos  anos  noventa

surgiram novas direcções.

É precisamente nessas novas direcções que Hal Foster identifica o 'regresso ao real', concretizado

na continuidade ou no confronto com a arte de 'cynical reason' desenvolvida na década anterior:

The  first  takes  cynical  reason  to  an  extreme,  pushes  its  pose  of  indifference  to  the  point  of
disaffection,  and  challenges  cynicism with  abjection.  (...)The  second  confronts  cynical  reason,
reclaims the figure of the engagé in opposition to the dandy, and turns from the involution of art-
world endgames to the extroversion of quasi-ethnographic fieldwork. (1996, p.124).

Ambas as tendências representam “a crisis of the artistic sign” (1996, p.124) e marcam um novo

paradigma:

From  a  conventionalist  regime  where  nothing  is  real  and  the  subject  is  superficial,  much
contemporary art presents reality in the form of trauma and the subject in the social depth of its
own identity. After the apotheosis of the signifier and the symbolic, then, we are witness to a turn to
the real on the one hand and a turn to the referent on the other. And with these turns come different
returns – different genealogies of art and theory. (1996, p.124).

Hal Foster observava assim uma viragem da arte contemporânea para a realidade tangível a partir

de duas vias.  Uma marcada pelo recurso à psicologia,  particularmente o Real157 tal  como ele  é

reflectido pela psicanálise e outra marcada pelo recurso à antropologia, em particular a etnografia e

as questões de identidade cultural. 

Sistematização semelhante proferiu Mario  Perniola na comunicação 'Idiozia e splendore dell'arte

attuale'158 em 1998,  aquando da participação no colóquio  'Les  frontières  esthétiques  de l'art'  na

Universidade  de Paris.  Aí,  também ele  considerou que uma das  tendências  mais  fortes  da arte

ocidental  estava  “orientada  para  a  experiência  da  realidade.”  (2006,  p.17).  O  filósofo  italiano

157Utiliza-se aqui o termo Real em maiúscula no sentido de o distinguir da utilização do termo no seu sentido empírico,
de ligação com a realidade tangível. 

158 Na  tradução  que  se  utiliza  'Idiotia  e  esplendor  da  arte  actual'.  Este  ensaio  viu  a  sua  tradução  e  publicação
portuguesa na edição 'A arte e a sua sombra'.
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considerava que esta tendência se tinha individualizado a partir do confronto com a “celebração da

aparência”  (2006,  p.17),  outra  tendência  fundamental.  Se  esta  última  procurou  afastar-se  da

realidade e do peso que ela representa a outra, dirigida à experiência, procurou precisamente uma

percepção mais intensa da realidade (2006, p.17). 

A partir de meados dos anos oitenta a dinâmica da realidade na arte denota alterações em relação à

aproximação que se identificou na primeira parte da tese. Dadas as próprias alterações económicas,

sociais e políticas, assim como as novas dinâmicas culturais e artísticas não poderia ser de outra

forma.  Mas  uma  questão  essencial  não  deixou  de  ter  continuidade:  o  desprendimento  com  a

produção da imagem artística e com a visualidade e um processo que de aproximação passou para a

diluição entre arte e realidade tangível. Continuando a estrutura seguida na primeira parte da tese

far-se-á  o mapeamento  do relacionamento  entre  arte  e  realidade  baseado nas  práticas  artísticas

ocorridas  a  partir  da  década  de  oitenta.  Ainda  assim,  esse  mapeamento  –  feito  a  partir  das

dimensões  material,  contextual  e  social  –  terá  como  objectivo  central  mostrar  que  de  uma

aproximação se passou para uma diluição entre arte e realidade tangível. Para as práticas de que se

falará,  a  arte  é  um  lugar  de  intervenção  directa  e  real.  Essa  intervenção  não  procura  apenas

comentar,  interpretar,  dissuadir  ou resistir  mas sobretudo transformar a realidade tangível.  Essa

transformação pretende ser efectiva, prática e directa e está assente em pressupostos muitas vezes

ideológicos mas também formais e éticos. Neste sentido tratam-se de propostas artísticas distintas

nos objectivos mas cuja caracterização assenta sempre numa diluição formal e conceptual com a

realidade tangível.

1.2.1. – O Real

A  partir  dos  anos  noventa  vários  filósofos  e  teóricos  debateram  com  insistência  matérias

relacionadas com o Real. No campo da filosofia europeia, por exemplo, foram vários os pensadores

a reflectir sobre essa problemática, nomeadamente Alain Badiou ou Mario Perniola, identificando

nas nossas sociedades um recurso generalizado desta instância da psicologia. Em certa medida, a

explicação para tal pode assentar na perda do sentido da realidade. Teria sido ela a determinar o

encontro com o Real. Ainda assim, para além dos casos patológicos, o encontro com o Real sempre

fez  parte  da  nossa  vida.  Slavoj  Žižek  afirma  que  “this  “answer  of  the  real”  is  necessary  for

intersubjective communication as such to take place. There is no symbolic communication without

some “piece of the real” to serve as a kind of pawn guaranteeing its consistency.” (2000, p.30) pelo

que  a  questão  do  Real,  as  suas  características,  implicações  e  efeitos  foi  também reflectida  no
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domínio das artes.  Hal  Foster foi um dos primeiros  críticos  a recorrer  ao Real  para interpretar

determinadas  práticas  artísticas  contemporâneas,  denotando  nelas  uma  clara  influência  da

psicanálise,  em particular  de  Jacques  Lacan,  aliás  uma  referência  nesta  matéria  para  todos  os

autores que aqui serão referidos.

Influenciado  pelo  surrealismo,  Jacques  Lacan  retornou  a  Freud  e  introduziu-se  na  psicanálise

questionando-se acerca de determinados conceitos entre os quais o de 'realidade' e 'Real'. De acordo

a psicanálise o princípio da realidade começou a ser pensado por  Lacan na década de trinta do

século XX. No texto 'Au-delà du «Principe de réalité»',  escrito em 1936 e publicado em 'Écrits'

(1966), o autor parte do conceito tal como ele tinha sido pensado por Freud centrando-se no estatuto

da realidade e na relação instável que ela mantém com a imagem e com o Real. No que concerne ao

princípio freudiano, com o qual Lacan se posicionou criticamente, considerou que o que define as

relações do sujeito com a realidade é uma experiência que se pode “décrire comme une constante

interaction entre l'observateur et l'objet (...)” (Lacan, 1966, p.86). Procurando defender a psicanálise

como disciplina científica, o autor sugeriu que o objecto da psicologia se deveria definir em termos

relativistas e não objectivos, na medida em que partia das relações inter-humanas para desenvolver

a sua investigação (Lacan, 1966, p.88).

Anos mais tarde, em 'Plaisir et réalité', texto publicado no Livro XII do Seminário, escrito entre

1959 e 1960, Jacques  Lacan retornou ao princípio da realidade explorando a oposição que  Freud

estabeleceu com o princípio do prazer. O principio do prazer corresponde em Freud a um processo

primário que, no entender de Lacan, “est un principe d'inertie.” (1986, p.36). Neste sentido, “Son

efficace est de ´regler, par une sorte d'automatisme, toute ce qui converge d'un processus que Freud

tend  (…)  à  présenter  comme  le  résultat  d'un  appareil  préformé,  étroitement  limité  à  l'appareil

neuronique.”  (1986, p.36-37).  Por sua vez,  o princípio da realidade corresponde a um processo

secundário que “ce à quoi le fonctionnement de l'appareil neuronique doit en fin de compte son

efficace, se présente comme un appareil qui va beaucoup plus loin que le simple contrôle – il s'agit

de rectification.” (1986, p.37).

Na perspectiva  freudiana, explica  Lacan, o princípio da realidade “se présente comme s'exerçant

d'une façon qui est essentiellement précaire.” (1986, p.40). Considera o autor que nunca antes de

Freud se tinha pensado a realidade como precária e “L'ambiguïté profonde de cet abord exigé de

l'homme vers le réel s'inscrit  d'abord en termes de défense.” (1986, p.40). Ora, sobre a relação

acima referida Lacan reflecte: 

A  quoi  sommes-nous  amenés  à  articuler  l'appareil  de  perception?  A  la  réalité,  bien  sûr.
Néanmoins, si nous suivons l'hypothèse de Freud, sur quoi en principe s'exerce le gouvernement du
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principe du plaisir? Précisement sur la perception, et c'est là la nouveauté qu'il apporte.  (Lacan,
1986, p.40).

A psicanálise  deve a  Jacques  Lacan a  tripartição  dos registos  psíquicos  em Real,  Imaginário  e

Simbólico.  Sendo o Imaginário  a  dimensão  não linguística  da  psique,  funda-se no pensamento

através de imagens (no sentido semiológico) e constitui o que Lacan considera ser o 'Eu'. Por seu

turno, o Simbólico é o registo psíquico próprio do ser humano,  uma vez que surge por via  da

linguagem que viabiliza a comunicação. É onde o espaço da fantasia existe mas em simultâneo, sem

a ordem simbólica, a apreensão da realidade é a apreensão do vazio, do lugar onde nada acontece a

não ser o lugar, como Žižek referiu evocando Mallarmé (2000, p.15). O Real é o registo mais difícil

de definir,  reportando-se ao que não é domínio do Imaginário e do Simbólico e  corresponde à

substância pré-simbólica “in its abhorrent vitality”  (Žižek,  2000,  p.14). Mas embora anteceda o

Simbólico, “The ambiguity of the Lacanian real is not merely a nonsymbolized kernel that makes a

sudden appearance in the symbolic order, in the form of traumatic “returns” and “answers.” The

real is at same time contained in the very symbolic form: The real is immediately rendered by this

form.” (Žižek, 2000, p.39). 

Os três registos relacionam-se entre si e são no entender de Lacan imprescindíveis para a existência

do  sentido  da  realidade.  Contudo,  como explica  Žižek  ,  existe  uma  barreira  entre  o  Real  e  a

realidade que não deve ser corrompida (2000, p. 19) sendo que:

Far from being a sign of “madness”, the barrier separating the real from reality is therefore the
very condition of a minimum of “normalcy”: “madness” (psychosis) sets in when this barrier is
torn down, when the real overflows reality (as in autistic breakdown) or when it is itself included in
reality (assuming the form of the “Other of the Other”, of the paranoiac's prosecutor, for example).
( Žižek, 2000, p.20).

O  Real  acabou  por  ser  o  domínio  sobre  o  qual  Lacan  mais  se  debruçou.  Do  ponto  de  vista

psicanalítico, como já se denotou, ele não se reporta ao entendimento empírico do termo e portanto

não coincide com o que é real. O campo do Real é auto-suficiente em relação aos restantes, aliás,

ele é o campo daquilo que não é nomeado nem simbolizado. Nesta medida, o Real não depende da

subjectividade humana para existir, ele existe por si mesmo sem que tenhamos controlo sobre ele.

Por  isso  inserem-se  no  seu  domínio  todas  as  necessidades  humanas  desde  as  fisiológicas  às

relacionadas  com o instinto.  Esta  é a  razão para  Slavoj  Žižek  considerar  que “The role  of  the

Lacanian real is, however, radically ambiguous: true, it erupts in the form of a traumatic return,

derailing the balance of our daily lives, but it serves at the same time as a support of this very

balance.” (2000, p.29). 
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Durante a década de noventa do século XX o conceito de Real  lacaniano foi utilizado por vários

filósofos para caracterizar a sociedade actual. Entre eles destacou-se Alain  Badiou como um dos

mais proeminentes filósofos contemporâneos empenhados numa crítica ao sistema capitalista e às

'democracias' neoliberais. O autor caracterizou o século XX como o século não da promessa mas da

realização (2007, p.58):

It is the century of the act, of the effective, of the absolute present, and not the century of portent, of
the future. The century experiences itself as the century of victories, after millennia of attempts and
failures. The cult of the vain and sublime attempt, and the ideological enslavement it entails, is
ascribed  by the  actors  of  the  twentieth century  to  the  unhappy Romanticism of  the  nineteenth
century. (Badiou, 2007, p.58).

Neste sentido, o século XX não pode ser caracterizado como o século das ideologias, no sentido do

imaginário e utopia (Badiou, 2007, p.58). Ao invés, o autor considera que a característica subjectiva

central que define o século XX como época histórica é “(...) the passion for the real, for what is

immediately practicable, here and now.” (2007, p.58). Ora, esta paixão pelo Real, que por outras

palavras  significa  a  paixão  por  “alcançar  finalmente  a  própria  «coisa»”  (Žižek,  2006,  p.22)

compreende a definição lacaniana de Real. Assim, “the real is antagonism” (Badiou, 2007, p.38) e

isso explica que “(...) the passion of the century – whether it be a question of empires, revolutions,

the arts, the sciences, or private life – is nothing other than war.” (Badiou, 2007, p.38).Alain Badiou

identificou a violência do século XX como “a non-dialectical confrontation between destruction and

foundation, for the sake of which it thinks both totality and the slightest of its fragments in the

image of  antagonism (...)”  (2007,  p.39).  É pois  possível  considerar,  como Slavoj  Žižek,  que  a

experiência directa do Real implica uma oposição à realidade social quotidiana (2006, p.22) sendo

que “o Real, na sua extrema violência (surge) como preço a pagar depois de despojar a realidade

das suas camadas ilusórias.” (Žižek, 2006, p.22).

A 'paixão pelo Real' no século XX teve várias dimensões – política, social, psicológica, cultural,

etc. – mas o critério fundamental em todas elas foi assumir-se em confronto directo e violento com

a realidade, contrariando a ordem instituída a vários níveis. Pode-se por isso dissertar que embora

independente da realidade, o Real se assume sempre em relação a ela, agitando as certezas e os

consensos e impulsionando uma autenticidade transgressora. Neste sentido, Alain Badiou considera

existir  uma relação entre o Real (real) e a aparência  (semblance) sendo esta “the true situating

principle of the real, which localizes and renders visible the brutal effects of the real's contingency.

(Badiou,  2007,  p.48).  Partindo  do  exemplo  do  teatro  de  Brecht,  que  considera  representativo,

Badiou denota inclusive que:
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Much of the century's greatness lay in its commitment to thinking the relationship – often obscure
at  first  –  between  real  violence  and  semblance,  between  face  and  mask,  between  nudity  and
disguise. This point can be encountered in the most varied registers, from political theory to artistic
practice.(Badiou, 2007, p.48).

A relação entre o Real e a aparência é entendida por Badiou como “an axiom of the century's art,

and  of  'avant-garde'  art  especially.”  (2007,  p.49)  na  medida  em que  “What  is  at  stake  is  the

fictionalization of the very power of fiction, in other words, the fact of regarding the efficacy of

semblance as real.” (2007, p.49). Testemunho disso é a reflexividade da arte sobre si mesma, sobre

os seus processos, ou seja, “an art that wants to visibly idealize its own materiality. (…) showing

the gap between the factitious and the real (…).” (Badiou, 2007, p.50). Ora, conclui o filósofo:

If art is an encounter with the real channelled through the exhibited means of the factitious, then
art is everywhere, since every human experience is traversed by the gap (…) between the real and
semblance. We find the exercise and experience of this gap everywhere. This is why the twentieth
century proposes artistic gestures that were previously impossible, or presents as art what used to
be nothing but waste matter. These gestures and presentations testify to the omnipresence of art,
inasmush as the artistic gesture ultimately comes down to an intrusion into semblance – exposing,
in its brute state, the gap of the real. (Badiou, 2007, p.50).

Uma das facetas da 'paixão pelo Real' pode então traduzir-se por uma obsessão pela sua identidade

“to unsmask its copies, to discredit fakes.” (Badiou, 2007, p.56). É uma paixão pelo autêntico que

apenas se pode sustentar pela destruição constante. Foi neste domínio que Jacques Lacan inseriu o

Trauma, definindo-o precisamente como um encontro falhado com o Real. E foi a partir dela que

Hal  Foster  reflictiu  sobre  determinados  mecanismos  utilizados  por  alguns  artistas  ao  longo  da

segunda metade do século XX.

O  Real,  neste  sentido,  é  uma  espécie  de  amplificação  do  sentido  de  realidade,  uma  vez  que

artisticamente procura explorar as situações mais chocantes não apenas tematicamente como através

de aspectos técnicos e formais da imagem, como sejam a repetição ou a desfocagem. Hal  Foster

reflecte  sobre o efeito  do  Real  a  partir  da  produção de  imagens  maioritariamente  fotográficas,

apontando  diferentes  direcções  como  o  'realismo  traumático',  caracterizador  da  série  'Death  in

America'  de Andy  Warhol  (1996, p.130-136),  o 'ilusionismo  traumático'  explorado pelo hiper-

realismo (1996, p.136-144) e o 'regresso ao real' presente no apropriacionismo (1996, p.145-152).

Afirma  que  estes  exemplos  denunciam  uma  crise  da  ordem simbólica  traduzida  de  diferentes

formas:  “If  some  high  modernists  sought  to  transcend  the  referential  figure  and  some  early

postmodernists to delight in the sheer image, some later postmodernists want to posses the real

thing.” (Foster, 1996, p.165). Contudo, a possessão da 'coisa real' faz-se agora através do trauma e

do abjecto articulando-os com questões como a Sida, a doença e a morte, o crime, a pobreza, a
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quebra do contrato social, etc. (Foster, 1996, p.166), ou seja, questões sociais que mergulham a arte

na realidade tangível como resposta à “capitalization of culture and privatization of society” (1996,

p.172).Mario  Perniola partilha de alguma forma o mapeamento que Hal  Foster fez em relação às

abordagens artísticas com a realidade e com o Real. Também ele considera se ter configurado “uma

verdadeira irrupção do real no mundo rarefeito e altamente simbólico da arte.” (Perniola, 2006,

p.18) que retirou a actividade artística do prisma da contemplação para a introduzir no prisma da

experiência sensorial, física e directa com a realidade tangível. E também como Hal Foster, Perniola

identifica na irrupção do Real duas vertentes: a que “radica numa dimensão antropológica” (2006,

p.18) e “a dos dispositivos tecnológicos e económicos” (2006, p.18). A estratégia adoptada é em

qualquer uma delas a participação, o envolvimento e o compromisso de todos os intervenientes a

partir de um entendimento da arte “como uma perturbação, um fulgor, um choc.” (Perniola, 2006,

p.17). Mas se essas características podem ser apontadas à arte de vários tempos históricos uma

grande diferença da arte mais recente reside no facto de esta prescindir largamente da ordem do

simbólico. Assim, “Não se trata agora – como aconteceu no passado – duma representação dessa

realidade no seu sentido mais verista, mas duma exposição directa e pobre de meios de mediação

simbólica de eventos que suscitam medo, repugnância, e até nojo e terror.” (Perniola, 2006, p.18).

Inscrevendo-se numa tradição realista, a sua ordem é a de um 'realismo psicótico' (Perniola) ao qual

corresponde  o  'realismo  traumático'  que  Hal  Foster  refere,  ou  seja,  assente  numa  experiência

perturbadora da realidade. 

Não obstante, para Mario  Perniola, a verdadeira mudança não está na “vontade de fornecer uma

exibição  do real”  (2006,  p.19)  mas  na  “própria  ideia  do  real”  (2006,  p.19),  agora  passível  de

transformação. O filósofo considera que esta alteração derivou em certa medida da constatação da

“estética como uma aproximação redutora e inadequada à obra de arte” (Perniola, 2006, p.19). Ora,

o “desmoronamento de todas as certezas estéticas e críticas conduz à opinião de que é possível

alcançar  o real sem qualquer mediação teórica ou simbólica.”  (Perniola,  2006, p.20) tendo-se a

partir daí atingindo o “grau zero da teoria” (Perniola, 2006, p.20). 

Na arte contemporânea, as formas de “realismo extremo” caracterizam-se por “mostrar o existente

sem qualquer mediação teórica.” (Perniola, 2006, p.20) e por isso a questão passa por questionar “o

que é o real na sua existência nua?” (Perniola, 2006, p.20). Para tal, Perniola recorre a Schelling e a

Lacan, observando por via de Slavoj Žižek que existe uma afinidade entre a noção de 'existente' do

primeiro e a noção de 'real'  do segundo (2006, p.21). Na distinção  lacaniana, o Real “é algo de

radicalmente diverso do verdadeiro: é estranho à linguagem e à dimensão simbólica.” (Perniola,

2006, p.21). Ou seja, o Real está sempre presente mas, como já se afirmou, resiste a qualquer forma

de simbolização e por isso não é possível representá-lo.
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Na perspectiva de Hal Foster, a que Perniola faz referência, os artistas que trabalham com a questão

do abjecto, do obsceno e do informe reproduzem os efeitos traumáticos na própria obra porque o

“encontro com o real gera angústia e trauma” (Perniola, 2006, p.21). Mas para o filósofo italiano,

embora  seja  correcto  que  certos  aspectos  da  arte  contemporânea  sejam analisados  segundo  as

categorias do trauma e do repugnante – que suscitam em simultâneo repulsa e atracção – não podem

ser identificados como uma manifestação do Real  tal  como foi pensado por Schelling e  Lacan

(Perniola, 2006, p.23). O trauma, para estes artistas, está ligado a um estado de “despojamento e ao

torpor” (Perniola, 2006, p.23) e no sentido lacaniano, o Real “está ligado à «coisa» (…) entendida

como  realidade  muda,  como  algo  estranho  ao  significado  (...)”  (Perniola,  2006,  p.24).Perniola

propõe então a introdução de uma nova noção – idiotia159 – no sentido de definir a ligação da arte

contemporânea ao Real:

O termo «idiotia»  deve  ser  entendido  na  sua  dupla  acepção:  além do significado comum de
estúpido e sem razão, existe também o significado etimológico (do grego antigo idiôtés) que quer
dizer  simples,  particular,  único.  Portanto,  o  real  seria  idiota  porque  não  existe  senão  por  si
próprio e é incapaz de surgir de modo diverso daquele que é. (Perniola, 2006, p.24).

Desta forma, considera Perniola, a arte contemporânea capta o Real a partir da idiotia, “para lá de

todas as falsas mediações da linguagem e do pensamento.” (2006, p.25). É assim que o filósofo

justifica que:

A ligação entre arte e idiotia tinha já sido revelada nos anos trinta por Robert Musil, que fazia a
distinção entre dois tipos de estupidez. Existe antes de mais uma estupidez simples, honesta e
ingénua, que provém duma certa fraqueza da razão: está frequentemente próxima da poesia e da
arte, já que no idiota há algo frequentemente poético, em virtude dos seus modos de exprimir-se,
estranhos aos lugares-comuns habituais. Mas mais interessante é um segundo tipo de estupidez, o
qual  está estreitamente  ligado a um uso instável  e infrutuoso da inteligência:  é  neste  tipo de
estupidez  superior  que  faz  pensar  a  pretensão da  arte  contemporânea em captar  o  real  sem
nenhuma mediação. (Perniola, 2006, p.25).

Esta é a proposta analítica de Mario Perniola para um realismo extremo que qualifica numa atitude

negativa  e  no  qual  poderíamos  incluir  uma  série  de  propostas  artísticas  que  versam  sobre  a

experiência  perturbante  e/ou a  'idiotia',  como são exemplo  na área da fotografia  e  da escultura

respectivamente  os trabalhos  de Cindy Sherman ou os irmãos Chapman,  na área do cinema os

filmes de Cronenberg e na área da performance corporal foi os trabalhos de Orlan e Stelarc. 

Para já, importa ainda referir que  Perniola identifica em simultâneo duas outras tendências – ou

tentações  –  do  realismo  extremo  que  caminham  no  sentido  contrário,  o  da  positividade  e

operacionalidade.  Ambas  se  referem  à  produção  “relevante  de  imagens  dotadas  de  fortíssimo

159Segundo Mario Perniola, a noção foi introduzida pelo filósofo francês Clément Rosset “para indicar o carácter
simultaneamente fortuito e determinado do real”. (Perniola, 2006, p.24)
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impacto  emocional”  (Perniola,  2006,  p.26).  Em sociedades  como  as  ocidentais  esse  impacto  é

procurado não apenas no âmbito do realismo extremo da arte mas em áreas muito diversas. Perante

a  “obsolescência  das  imagens”  e  a  constante  “procura  da  novidade  e  do  efeito”,  as  imagens

produzidas pela arte acabam por se “dissolver na moda” (2006, p.26) que por sua vez dissolve por

completo a radicalidade e a força do real,  acabando este dominado pela “trama do imaginário”

(2006, p.26). A segunda tendência diz respeito não à imagem mas à mensagem e por isso refere-se à

comunicação. Também aqui  Perniola considera existir uma certa dissolução, sobretudo quando a

arte procura “circuitos comunicativos mais vastos, como os da publicidade e da informação” (2006,

p.26-27). O que acontece em ambas as tendências, quando se dissolvem, é fazerem prevalecer o

imaginário sobre o real e o simbólico.” (Perniola, 2006, p.27).

No âmbito da presente tese interessa reflectir sobre propostas artísticas que trabalhando sobre o

Real, o aplicam a práticas de interferência e transformação da realidade tangível. A questão do Real

tem sido  tratada  maioritariamente  ao  nível  da  imagem,  ou  seja,  ao  nível  de  práticas  artísticas

centradas na produção de imagens, sendo que os discursos teóricos da presença do Real na arte

contemporânea acabam por encaminhar-se para a identificação de um movimento crítico ao estatuto

e função da imagem nas nossas sociedades. Testemunho disso são as palavras de Larys Frogier que

afirma:

a  tuché  do real não se encerra numa vacância feliz da imagem, mas antes é uma das respostas
críticas adiantadas perante as paradas políticas em jogo numa história contemporânea em que a
comercialização da imagem, os seus usos de propaganda comunicacional, o seu consumo ingerido
e reencarnado, foram judiciosamente questionados nos anos de 1970-1980 por Bruce Nauman e
Cindy Sherman.  (Frogier, 2009, p.34).

Embora se concorde com a associação considera-se que a questão do Real foi trabalhada em outras

áreas, nomeadamente em formas de arte processual no campo da acção e da  performance, sendo

que  os  mecanismos  e  estratégias  empregues  foram  naturalmente  distintos.  Por  exemplo,  no

confronto com a realidade, alguns artistas adoptaram práticas de desintegração do corpo. Auxiliados

por áreas da medicina retiraram ou adicionaram elementos do seu próprio corpo e auxiliados pela

biotecnologia criaram novas espécies e alteraram outras. Esses artistas conjugam corpo biológico

com corpo socializado, dessimbolizando a sua actuação e introduzindo o abjecto e o trauma por via

do Real. Não se trata aqui da construção da “capacidade de construção do falso sobre um corpo

real”  (Frogier,  2009,  p.35)  como Frogier  referiu  em relação  ao  Real  nas  fotografias  de  Cindy

Sherman.  Trata-se  antes  de  tendências  melhor  enquadradas  no  âmbito  do  que  Mario  Perniola

chamou  de  “sex  appeal  do  inorgânico”  (2006),  tanto  as  que  podem  ser  “representadas  pelos

chamados  artistas  do  «corpo  extremo»  (…)  que  utilizaram  o  próprio  corpo  em  experiências
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perigosas”  (Perniola,  2006,  p.43-44)  como  as  que  são  orientadas  para  alterações  e  mutações

genéticas de vária ordem. Embora Perniola se refira apenas às primeiras como que “orientadas para

a descoberta de novas formas de perceber e de sentir” (Perniola, 2006, p.43-44) considera-se que

esse é também o intuito das segundas. Trata-se por isso de um patamar que continua as propostas

exploradas no capítulo dedicado à aproximação da arte e realidade material, levando-as agora ao

nível do corpo vivo.

A expressão “sex appeal do inorgânico” utilizada por Perniola pretende evocar Walter Benjamin e a

definição “de um sentir centrado em três fenómenos: a morte, o comércio e o sexo.” que surgem

conjugados  entre  si  (Perniola,  1998,  p.175).  O  filósofo  italiano  considera  que  a  expressão

caracteriza um fenómeno experiencial da estética contemporânea e que “O núcleo de tal experiência

é constituído por uma mescla entre a dimensão humana e a dimensão «coisal», através da qual, por

um  lado,  a  sensibilidade  humana  se  reifica  e,  por  outro,  as  coisas  parecem  dotadas  de  uma

sensibilidade própria.” (1998, p.175).

Ora,  é  precisamente  na  reificação  do corpo vivo  como  'coisa'  transformável  estéticamente  que

encontramos a razão principal de uma série de práticas artísticas contemporâneas que de acordo

com  Perniola  resultam de  um novo 'sentir'.  Tendo  em conta  que  o  significado  etimológico  de

'estética' compreende precisamente este 'sentir', o autor considera que estamos na presença de uma

nova estética ou de um novo sentir estético (Perniola, 1998, p.187) que “esboçam a viragem do

âmbito do psíquico e do fenomenológico para o âmbito do fisiológico.” (Perniola, 1998, p.189). Na

verdade, esta viragem é nitidamente consentânea com as alterações observáveis nas dinâmicas das

nossa ssociedades, onde “o natural ou o orgânico se tornam tão manufacturados como a própria

paisagem urbana” (Aguirre, 2010, p.51) pelo que o confronto de determinadas práticas artísticas

com elas seria inevitável.

1.2.2. – O político e o social

Se a discussão teórica e prática em torno do Real na arte contemporânea incidiu particularmente na

década de noventa do século XX, as novas abordagens à realidade social e política remontam a um

período anterior, embora tenha sido nessa década que a teorização sobre elas irrompeu com maior

força. Como já se referiu na primeira parte da tese, desde a emergência do realismo como categoria

histórica do século XIX que, no contexto da arte, se debate a sua função social e estratégias de

aproximação  à  política  e  à  sociedade  adequadas  ao  universo  estético.  Este  debate  esteve

historicamente associado ao pensamento marxista, ainda que o próprio século XX tenha conhecido

uma forte pluralidade de teorias associadas às ideias de Marx e assim continuará.
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Nas décadas de setenta e oitenta a reconstrução teórica da obra de Marx testemunhou uma grande

euforia  no sentido de um movimento  de actualização que acabou por resultar  num movimento

contraditório a vários níveis. As propostas de renovação intelectual e política dos escritos marxistas

e marxistas-leninistas foi dirigida nessas décadas por grandes filósofos como György Lukács, Ernst

Bloch, Antonio Gramsci e Louis Althusser, todos de posições geográficas distintas assim como de

orientações  filosófico-marxistas  também  distintas.  André  Tosel,  especializado  em  filosofia,

caracteriza desta forma este período:

L’ombre portée de 1968 a en effet mis à l’ordre du jour des perspectives de dépassement de la
vieille  orthodoxie  et  laissé  même espérer  une reprise  d’une sortie  à  gauche du stalinisme,  au
moment  où  était  posée  la  question  d’un  réformisme  révolutionnaire  centré  sur  la  montée  en
puissance d’instances de démocratisation radicale. La concurrence de fait entre ces divers modèles
de  reconstruction  de  la  théorie  marxienne,  tous  nourris  d’une  relecture  de  Marx,  tous
contradictoires dans leur rapport à Hegel et à la dialectique (quel Hegel? quelle dialectique?),
tous  spécifiés  par  la  grande  hétérogénéité  des  références  aux  éléments  de  la  tradition
philosophique ou scientifique, tous divisé dans leur appréciation du libéralisme, cette concurrence
donc entre ontologie de l’être social, utopie critique du non-être encore, philosophie de la praxis et
philosophie de l’intervention matérialiste-historique auprès des sciences et  de la philosophie a
constitué un moment de grande intensité que font semblant d’ignorer les fossoyeurs trop pressés de
Marx. (Tosel, 2013).

Os vários estudos e reflexões que apareceram durante esse período foram em certa medida fruto do

desejo generalizado de renovação teórica e prática sentido pelas organizações políticas europeias de

inspiração ou fundamento marxista dos finais dos anos sessenta. No decorrer da década de setenta e

inícios dos anos oitenta quando por variadas razões o combate contra o capitalismo se espartilhou e

várias  organizações  socialistas,  comunistas  e  anarquistas  duvidaram  do  seu  próprio  projecto,

reabriu-se um aceso debate acerca da validade e actualidade do Marxismo. Esse debate redundou no

que a teoria política denomina de última crise do Marxismo. Em vários sectores da cultura, em

vários  países  e  em vários  círculos  e  organizações  marxistas  se  diagnosticaram problemas  e  se

propuseram soluções. Relembrem-se a este respeito as palavras de Louis Althusser, proferidas em

Veneza  em 1977  durante  uma  conferência  organizada  pelo  'Il  Manifesto'  com o  propósito  de

discutir a sociedade pós-revolucionária. Aí, reflectindo precisamente sobre o que seria a crise do

Marxismo, o autor questionava:

What is the crisis of Marxism?A phenomenon which must be grasped at the historical and world
level, and which concerns the difficulties, contradictions and dilemmas in which the revolutionary
organisations of struggle based on the Marxist tradition are now involved. Not only is the unity of
the International Communist Movement affected, and its old forms of organisation destroyed, but
its  own  history  is  put  in  question,  together  with  its  traditional  strategies  and  practices.
Paradoxically, at the moment of the most serious crisis which imperialism has ever known, at a
moment when the struggles of the working class and of the people have reached unprecedented
levels, the different Communist Parties are all going their own separate ways. The fact that the
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contradiction between different strategies and practices is having its own effects on Marxist theory
itself is only a secondary aspect of this profound crisis. (Althusser, 1978, p.215).

Althusser identificava aqui alguns dos efeitos para o Marxismo da nova conjuntura social, tendo em

conta a história recente. Embora não se tenha debruçado sobre as causas que conduziram à crise

sugere, como se pode ler, que a mesma esteja relacionada com a própria crise do imperialismo.

Mas, não obstante as vitórias do proletariado apontadas por Althusser, a verdade é que este período

conheceu uma forte fragmentação traduzida nas próprias organizações e partidos comunistas. Esse

facto iria determinar alterações substanciais não apenas em termos teóricos como também ao nível

da intervenção social e postura política das novas instituições daí saídas. A este respeito, Stathis

Kouvelakis considera que “the 'break' in the history of the working-class movement diagnosed in

the European context of 1977 marked the beginning of a general mutation of conjucture.” (Bidet e

Kouvelakis, 2008, p.31).

Com a  queda do Muro de  Berlim em 1989 e  o  colapso  da  URSS em 1991,  sucederam-se  os

vaticínios de morte do Marxismo. Aliás, alguns autores sustentam que a crise vivida por vários dos

principais  partidos  comunistas  ocidentais  da  altura,  como  o  italiano  ou  o  francês,  foram  o

equivalente europeu da implosão da URSS160. Por seu turno, as teorias do fim da História, teorias

simultaneamente sobre o fim do Marxismo, reavivaram este prenúncio quando ainda não o tinham

feito. Francis Fukuyama foi um dos principais autores norte-americanos a defender esta tese, tendo

publicado em 1992 'The End of History and the Last Man',  onde reiterou, perante os sinais de

descrédito e exaustão, a derrota do Marxismo sobre o capitalismo. 

Ainda assim,  se é verdade que as teorias  sobre o fim do Marxismo se propagaram,  é também

verdade que as análises e reflexões sobre a continuação da validade do pensamento marxista na

actualidade  não  deixaram  de  existir.  Em  1983  o  economista  belga  Ernest  Mandel  analisava

precisamente essa questão e expressava da seguinte forma a tendência:

A situação  do  marxismo  no  mundo  contemporâneo é  marcado por  um estranho  paradoxo.  A
influência do pensamento de Karl  Marx sobre a realidade social atual parece mais forte do que
nunca. Nunca se consagrou tantos colóquios, congressos acadêmicos, livros, artigos de revistas e
jornais por ocasião do centenário da sua morte (nascido em Treves em 1818, Karl  Marx faleceu
em Grã-Bretanha no dia 14 de março de 1983). Nunca tantos chefes de Estado e de governo, de
partidos de massas por esse mundo fora, pretenderam se inspirar na sua obra. Mas, ao mesmo

160André Tesel, por exemplo, refere a este respeito que: 
L’auto-liquidation  du  plus  grand  parti  communiste  d’Europe,  l’italien,  qui  abandonna  les  velléités  de
l’eurocommunisme pour rejoindre l’eurogauche et prendre le nom de parti démocratique de la gauche, la crise
généralisée  de  stratégie  des  partis  communistes  occidentaux  qui  couvrait  d’un  fondamentalisme marxiste  leur
ralliement à des positions classiquement socio-démocrates,  elles-mêmes abandonnées par les partis homonymes
devenus tendanciellement des partis démocrates à l’américaine, tout ceci est l’équivalent européen de l’implosion
de l’URSS après la chute du mur de Berlin en 1989. (Tesel, 2013)
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tempo,  nunca  se  discursou  tanto  sobre  a  "crise  do  marxismo",  seja  sobre  o  seu  "declínio
irreversível" e sobre a sua "morte".  (Mandel, 2006).

Não entrando em profundidade nas  razões  e  efeitos  do paradoxo referido  por Mandel,  importa

ressalvá-lo, na medida em que o Marxismo para além de uma filosofia, de uma teoria da evolução

social  no sistema capitalista,  de uma crítica  da economia  política,  é  também um paradigma da

investigação  em  ciências  sociais  utilizado  na  interpretação  dos  fenómenos  sociais,  culturais  e

artísticos.  E  decorridos  cerca  de  trinta  anos  sobre  a  erupção  da  última  'crise'  do  Marxismo,  a

verdade é que o pensamento de Marx se mantém ainda hoje como uma referência incontornável da

cultura contemporânea.

De acordo com Jacques Bidet a 'crise do Marxismo' não foi unicamente despoletada pelo colapso da

URSS ou pela implementação do projecto neoliberal nas últimas décadas do século XX, ainda que

em ambos os casos isso tenha favorecido um questionamento das ideologias e projectos marxistas.

No seu entender, ela surge quando a visão optimista do mundo entra em ruínas (Bidet e Kouvelakis,

2008, p.4) e se dá de uma forma globalizada a privatização de todos os aspectos da existência social

e da dominação do poder capitalista (Bidet e Kouvelakis, 2008, p.5 e 6). Por outras palavras, Bidet

considera que a 'crise do Marxismo' “It is the crisis of any prospect for the social  and political

emancipation of humanity as a whole.” (Bidet e Kouvelakis, 2008, p.5).

Jacques Bidet também encontra na 'crise do Marxismo' um paradoxo. Desta feita relacionado com a

forte capacidade de análise e intervenção social que ainda assim o Marxismo manteve “at the same

time as Marxism's predictive power seems to be infirmed” (Bidet e Kouvelakis, 2008, p.6). Na sua

opinião:

Marxism does indeed supply interpretative perspectives for the great changes – social, political,
cultural,  anthropological  –  that  are  underway.  And this  is  why  it  is  –  or  can be –  mobilised
wherever social and popular struggles unfold against economic or bureaucratic domination, male
domination,  imperial  power,  and  the  commodification  of  nature  and  cultures.  And  it  is  what
imparts acuteness, power, and potential universality to the prospect of an alternative globalisation,
which is beginning to emerge as a common horizon. (Bidet e Kouvelakis, 2008, p.6).

As últimas décadas do século XX ficaram então marcadas por esta relação dicotómica das teorias

filosóficas com o Marxismo. Relação que influenciou sobremaneira as práticas artísticas assentes na

intervenção no contexto social, cujas referências teóricas se situam precisamente nesta dicotomia.

Se  até  meados  dos  anos  setenta  se  poderia  afirmar  que  a  sua  influência  cimeira  provinha  da

ideologia e do projecto marxista – com uma forte presença da Escola de Frankfurt e de filósofos

como Louis Althusser, Antonio Gramsci e, numa outra vertente Guy Debord – a partir dessa década

a questão complexifica-se. Para além disso, no que poderá ser considerada uma reconfiguração do
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pensamento social informado por outras disciplinas como a sociologia ou a antropologia, surgiram

alguns autores nitidamente influentes para estas práticas mas cuja associação ao Marxismo não é

taxativa como são exemplo Pierre Bourdieu, Marc Augé, Jurgën Habermas ou Jacques Derrida.

O que hoje se denomina de pensamento 'pós-marxista' e 'neo-marxista'161 cresceu exponencialmente

a  partir  desta  altura,  ingressado  em alguns  casos  por  pensadores  e  autores  que  antes  se  auto-

denominavam marxistas e que a partir daí, continuando a tomar Marx como exemplo, procuraram

estabelecer uma reflexão do mundo a partir de visões alternativas que em muitos casos já pouca

relação mantêm com Marx ou com a ideologia socialista e comunista.

Este pensamento foi articulado ainda com os discursos analíticos do pós-modernismo, entendido

como  nova lógica  cultural  do  sistema  capitalista.  Já  aqui  se  discorreu  sobre  os  estudos  a  este

respeito de Fredric Jameson, Jean Baudrillard e Jean-François Lyotard, autores que publicaram os

primeiros textos sobre a questão precisamente nos anos oitenta. Como também se referiu, assente no

discurso  do  fim  das  grandes  narrativas  da  modernidade  e  na  identificação  de  um  niilismo  e

fragmentação ideológica contemporânea, o pensamento crítico mais visível desse período tendeu a

rejeitar  a  influência  marxista  nas  novas  formulações  da cultura  e da arte,  considerando que no

mundo pós-moderno o poder já não era exclusivamente exercido através do controlo dos meios de

produção  mas  essencialmente  através  dos  meios  de  representação  (Owens,  1992,  p.260).  A

passagem de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial teria ditado esta alteração

e a desadequação do pensamento marxista à realidade social.

Em  1983,  Craig  Owens,  reputado  crítico  de  arte  e  activista  político  norte-americano  sugeria

exactamente isso em 'The indignity of speaking for others: An imaginary interview', (1992, pp.259-

262). Aí, defendia que “What was needed, then, was a critique of representation – but one free from

productivist bias. And it was such a critique that this new group of artists out to provide.” (Owens,

1992,  p.260).  Owens  rejeitava  o  Marxismo  “Because  Marxism  lacks  an  adequate  theory  of

representation. (…) This deficiency can be traced to the writings of Marx himself, specifically, to

his implicit representational conception of his own discourse.” (Owens, 1992, p.261). Não obstante,

rejeitava  também as  teorias  que  defendiam a  passagem de  uma  sociedade  industrial  para  uma

161Os termos, não sendo coincidentes, reiteram alterações substanciais ao pensamento e influência marxista e veiculam
uma série de autores que desenvolveram o seu pensamento à luz das novas tendências surgidas após os anos oitenta.
Jacques Bidet e Stathis Kouvelakis distinguem os termos da seguinte forma:

Although it is not always easy to distinguish between the two, they are differentiated in principle in as much
as  the  one  seems  to  proclaim  the  exhaustion  of  the  Marxist  paradigm,  whereas  the  other  introduces
problematics  which,  while  maintaining  a  special  relationship  with  certain  ideas  derived  from  Marx,
reinterpret  them in  new contexts  or  combine  them with  different  traditions.  (Bidet  e  Kouvelakis,  2008,
p.XIII).
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sociedade pós-industrial uma vez que “ours is the first society in which all sectors of the economy

have been fully industrialized” (Owens, 1992, p.261). 

O autor levantava neste texto ainda outra questão, que seria debatida a partir dos anos noventa  e

que estava relacionada com a possibilidade de na política como na arte se dispensarem todas as

formas de representatividade. Considerando que “Marx uncritically assumes the traditional role of

politically motivated intellectual – or artist – in bourgeois society: he appropriates for himself the

right to speak on behalf of others, setting himself up as their conscience – indeed, as consciousness

itself.” (Owens, 1992, p.261), Os processos de auto-representação na arte como forma de resistência

social,  reivindicados  e  experimentados  por  vários  artistas  não  podiam  ter  como  referência  o

Marxismo que segundo Owens se mostrava incompatível com elas.

No ano seguinte, em 1984, Craig Owens publicava o texto 'The problem with puerilism' na revista

Art in America,  onde desenvolveria  a mesma questão.  Aliás,  este texto inauguraria,  embora de

forma discreta, o debate fora do prisma marxista sobre as possibilidades de participação social e

política  da  arte  contemporânea  no  contexto  do  neoliberalismo.  Curiosamente  ou  não,  essa

inauguração aconteceu numa das publicações da especialidade mais reputadas institucionalmente. O

autor partia da recente abertura de galerias comerciais de arte num dos mais importantes bairros de

Nova  Iorque,  o  East  Village,  um  bairro  com  tradições  operárias  e  forte  dinamização  cultural

independente.  O  autor  observava  que  esta  era  uma  tendência  global  que  representava  “the

importance of subcultural appropriation in the maintenance of a global cultural economy.” (Owens,

1992, p.265).

Craig Owens dissertava aí acerca da lógica das industrias culturais e da comutação entre cultura e

economia, relacionando a ocupação do bairro pelo mercado da arte contemporânea ao processo de

gentrificação de Manhattan, baseado na lógica da especulação imobiliária e na deslocação para as

periferias das subculturas aí residentes (Owens, 1992, p.266). A análise deste processo era integrada

numa  breve  análise  do  sistema  social  global,  onde  o  autor  identificava  claramente  a  política

neoliberal como responsável. Por isso considerava:

Artists are not, of course, responsible for “gentrification”; they are often its victims, as the closing
of any number of East Village galleries, forced out of the area by rents they helped to inflate, will
sooner or later demonstrate. Artists can, however, work within the community to call attention to,
and mobilize resistance against, the political and economic interests which East Village art serves.
The East Village is not only a local phenomenon, but also a global symptom. (Owens, 1992, p.266).

O apelo de Owens à resistência por parte dos artistas surgia claramente no sentido do apelo a uma

participação cidadã consciente e responsável. O facto de Owens sugerir uma aliança entre os artistas

e a comunidade local, algo que Gregory Sholette vê como uma evocação a Walter Benjamin (2011,

301



p.XVI)  não significava  que o crítico  considerasse prolífero  o envolvimento  político  da arte  no

contexto social. Ainda assim, significava que enquanto classe profissional directamente afectada, os

artistas  deveriam  envolver-se  politicamente  nos  assuntos  da  comunidade  a  que  também  eles,

enquanto cidadãos, pertenciam.

Na  década  de  noventa,  o  pensamento  filosófico  'pós-marxista'  tornou-se  uma  referência  para

diversos autores e artistas que procuraram uma intervenção social mas que, tal como Craig Owens,

consideram o Marxismo ultrapassado. Entre este pensamento, encontram-se as teorias políticas cuja

atenção se centra na 'democracia radical', emergente com Ernest  Laclau e Chantal  Mouffe mas à

qual se podem associar outros filósofos e pensadores como Paulo Freire e Henry Giroux ou ainda

activistas associados sobretudo às teorias feministas como bell hooks. Nelas, a convergência com o

Marxismo  assenta  apenas  na  forma  “in  which  Marx  discloses  the  shortcomings  of  modern

democratic  theory (…) namely,  free and equal  development  of a self-determining community.”

(Tønder  e  Thomassen,  2005,  p.2).  As  divergências  são  mais  profundas  e  maiores  e  assentam

fundamentalmente em três questões centrais, segundo Lars Tønder e Lasse Thomassen:

First, they criticise Marxism for its economic determinism, which not only forcloses human agency,
but also eliminates the autonomy of political organisation. (…) Second, they criticise Marxism for
its essentialism, disputing the possibility of defining human existence with reference to necessary
laws about the centrality of labour. And finally, they criticise Marxism for eradicating historical
and  philosophical  heterogeneity  –  in  short,  all  that  which  cannot  be  subsumed  to  Marx's
conceptual categories – claiming that this risks aligning Marxism with the paradigms of thought
that it sought to overcome. (Tønder e Thomassen, 2005, p.2 e 3).

Os  teóricos  Ernesto  Laclau  e  Chantal  Mouffe  são  ainda  hoje  os  principais  representantes  da

'democracia radical' na medida em que desde a publicação de 'Hegemony and Socialist Strategy:

Towards a Radical Democratic Politics', em 1985, se têm dedicado à reflexão sobre a construção da

democracia a partir de formas dissensuais caracterizadoras de uma concepção agonística da esfera

pública. Esta publicação, ligeiramente anterior ao contexto que aqui se expôs, acabou por receber

títulos de 'messianismo' perante o desenvolvimento dos acontecimentos.

Auto-denominados de pós-marxistas, Laclau e Mouffe ingressam numa tendência que se definiu a

partir da influência do pós-estruturalismo desenvolvido por autores como Jacques  Derrida, Gilles

Deleuze, Michel Foucault ou Jacques Lacan que dissertaram acerca da linguagem e poder (Tønder e

Thomassen,  2005,  p.1).  Corroborando  o  modelo  linguístico  das  ciências  sociais,  estes  autores

contestam a proposta estruturalista da imutabilidade do signo, postulando a abertura da significação

através  da  ambiguidade  do  significante,  ou  seja,  da  permeabilidade  do  contexto  a  diferentes

significados.
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Em 'Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics'162, Ernest Laclau e

Chantal  Mouffe formulam uma proposta política arredada das bases filosóficas do materialismo

histórico-dialético considerando-a ainda assim de fundamento socialista. Essa proposta procura por

um lado identificar a raiz da 'crise do marxismo' sugerindo que o que preside à 

(…) subversión de las categorías del marxismo clásico es la generalización de los fenómenos del
«desarrollo desigual y combinado» en el capitalismo tardío, y el surgimiento de la «hegemonía»
como nueva lógica de constitución de lo social que recompone, a un nivel distinto del postulado
por la tradición marxista, los fragmentos sociales, dislocados y dispersos por esa desigualdad del
desarrollo. Pero esto significa que la hegemonía, como lógica de la facticidad y la historicidad que
no se liga, por tanto, a ninguna «ley necesaria de la historia», sólo puede ser concebida sobre la
base de una crítica a toda perspectiva esencialista acerca de la constitución de las identidades
colectivas.(Laclau e Mouffe, 1987, p.5).

Por outro lado, procura fazer uma desconstrução da noção de classe social. Para os autores, esta

noção encontra-se desactualizada uma vez que “la noción tradicional de «clase» suponía la unidad

de las posiciones de sujeto de los diversos agentes; en tanto que en las condiciones del capitalismo

maduro,  dicha  unidad es  siempre  precaria  y  sometida  a  un constante  proceso de rearticulación

hegemónica.”  (Laclau e  Mouffe, 1987, p.5). Como explicam, é através destas duas questões que

procuram reformular o projecto socialista propondo uma radicalização da democracia que articule a

luta de diferentes grupos e formas de subordinação como a classe, a raça, o sexo, assim como as

causas com as quais movimentos ecológicos, antinucleares ou anti-institucionais se ocupam (Laclau

e  Mouffe, 1987, p.6) ou seja, uma “democracia radicalizada e plural (…)  como objetivo de una

nueva izquierda” (Laclau e Mouffe, 1987, p.6).

Ernesto Laclau e Chantal Mouffe constroem a sua tese a partir da análise da história do pensamento

marxista. Consideram que a crise do Marxismo se foi construindo a partir das várias interpretações

que desde a sua emergência ocorreram, sendo uma das mais importantes precisamente a noção de

classe e suas formas de actuação. Os autores criticam a forma essencialista como a noção de classe

tem sido analisada  desde  Marx e  Engels,  recorrendo para tal  a  autores  marxistas  de diferentes

épocas  como  Plekhanov  e  Kautsky,  Bernstein  e  Sorel,  Lenin  e  Trotsky ou  mais  recentemente

Gramsci. No seu entender, a posição atribuída às classes sociais na história das sociedades, algo que

de resto é explícito no Manifesto do Partido Comunista163, revelou ao longo dos tempos diversas

162Na  tradução  que  se  utiliza,  em  espanhol,  'Hegemonía  y  estrategia  socialista:  Hacia  una  radicalización  de  la
democracia'.

163 O Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1848 começa com a frase: “A história de toda sociedade  até aqui é a
história da luta de classes”. (Marx e Engels, 1997, p.29). No prefácio à edição inglesa de 1888, Frederick Engels
reitera que esta proposição, da inteira autoria de Karl Marx, é o que compõe o núcleo central do Manifesto: 

(…) a proposição é: que, em qualquer época histórica, o modo predominante da produção económica e da
troca, e a organização social que dele necessariamente decorre, formam a base sobre a qual se constrói, e
só a partir da qual pode ser explicada, a história intelectual e política dessa época; que, consequentemente,
toda a história da humanidade (desde a dissolução da sociedade tribal primitiva, detendo a terra em posse
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incongruências.  Lenin  terá  procurado  resolvê-las  utilizando  o  conceito  de  hegemonia  que

incorporava uma lógica de contingência à formação das lutas de classe164. 

No âmbito da presente tese não interessa seguir pormenorizadamente esta questão, apenas interessa

desenvolvê-la nos aspectos que permitem contextualizar o posicionamento dos autores no contexto

'pós-marxista' e na relação do mesmo com as práticas artísticas desenvolvidas nas últimas décadas

do século XX. Para tal, recorre-se à questão que os autores formulam a si mesmos:

(…) si en la nueva concepción la hegemonía transforma la identidad del sector hegemónico, y si la
condición de las luchas sociales en la era imperialista implica que éstas tienen lugar en un terreno
crecientemente  complejo  y  dominado  por  prácticas  recompositivas,  ¿no  implica  esto  que  la
identidad clasista de los sujetos hegemónicos está puesta en cuestión? ¿En qué medida podemos
seguir hablando de un núcleo de clase como principio articulador de las distintas posiciones de
sujeto? (Laclau e Mouffe, 1987, p.112).

A esta questão  Laclau e  Mouffe respondem procurando rebater a noção  marxista da classe como

instituidora  de  identidade  social.  Para  tal,  refutam  a  “validez  del  paradigma  economicista”

considerando que a  sua manutenção “debe reunir tres condiciones muy específicas  para jugar ese

papel de constitutividad respecto a los sujetos de la práctica hegemónica.” (Laclau e Mouffe, 1987,

p.133). São elas:

En primer término,  sus leyes de movimiento deben ser estrictamente endógenas y excluir toda
indeterminación  resultante  de  intervenciones  externas  (políticas,  por  ejemplo,  ya  que  de  lo
contrario la función constituyente no podría referirse con exclusividad a la economía). En segundo
término, la unidad y homogeneidad de los agentes sociales constituidos al nivel económico debe
resultar  de las  propias  leyes  de movimiento de ese  nivel  (está  excluida toda fragmentación y
dispersión de posiciones que requiera una instancia recompositiva externa a la propia economía).
En tercer término, la posición de estos agentes en las relaciones de producción debe dotarlos de
«intereses históricos»; es decir, que la presencia de dichos agentes a otros niveles sociales —ya
sea  a  través  de  mecanismos  de  «representación»  o  de  «articulación»—  debe  ser  finalmente
explicada a partir de intereses económicos. Estos últimos, por tanto, no están limitados a una
esfera social determinada, sino que son el punto de anclaje de una perspectiva globalizante acerca
de la sociedad. (Laclau e Mouffe, 1987, p.133).

comum) tem sido uma história de lutas de classes, de conflitos entre classes exploradoras e exploradas, entre
classes dominantes e oprimidas; que a história destas lutas de classes forma uma série de evoluções na qual
se alcançou hoje um estádio em que a classe oprimida e explorada — o proletariado — não pode atingir a
sua emancipação do jugo da classe dominante e exploradora — a burguesia — sem emancipar, ao mesmo
tempo e de uma vez por todas, toda a sociedade de qualquer exploração e opressão, de quaisquer distinções
de classes e lutas de classes. (Marx e Engels, 1997, p.14).

164Laclau e Mouffe afirmam a este respeito: 

(…) en el caso de la teoría de la hegemonía tal como fuera formulada en el contexto ruso, serán los límites
de una civilización burguesa insuficientemente desarrollados los que obligarán a la clase obrera a salir de sí
misma y a asumir tareas que no le son propias. El problema residirá, por tanto, no ya en asegurar la unidad
de la clase, sino en cómo lograr dotar de un máximo de eficacia política a sus luchas, en un terreno histórico
en el que la contingencia surgía de las debilidades estructurales de la burguesía para asumir sus propias
tareas. (Laclau e Mouffe, 1987, p.85).
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Ora, afirmam Laclau e Mouffe, estas condições, necessárias à estruturação do espaço económico e

onde o espaço da produção é gerador dos sujeitos da prática social, foram mantidas por todas as

tendências marxistas. São agora refutadas pelos autores que defendem que “el espacio mismo de la

economía se estructura como espacio político y que en él, tanto como en los otros niveles de la

sociedad, operan plenamente las que hemos caracterizado como prácticas hegemónicas.” (Laclau e

Mouffe, 1987, p.135). Por isso propõem pensar o espaço social a partir de uma lógica arredada do

carácter ontológico e universal de classe social, que consideram ser uma visão ortodoxa. 

A construção dessa nova lógica  social,  definida através da teorização do conceito de hegemonia

originário  de Lenin, implica  ordenar  esse conceito a  partir  de “un movimiento  estratégico  más

complejo, que requiere negociar entre superficies discursivas mutuamente contradictorias.” (Laclau

e  Mouffe,  1987,  p.156).  Para  tal,  Laclau  e  Mouffe  propõem  dissolver  as  diversas “zonas  de

ambigüedad” dos discursos marxistas, começando com o da dialéctica que implica fazer uso de um

sistema de mediações originário do hegelianismo (Laclau e Mouffe, 1987, p.160):

Debemos ubicarnos firmemente en el campo de la articulación, y para ello debemos renunciar a la
concepción  de  la  sociedad como totalidad fundante  de  sus  procesos  parciales.  Debemos  pues
considerar a la apertura de lo social como constitutiva, como «esencia negativa» de lo existente, y
a  los  diversos  «órdenes  sociales»  como  intentos  precarios  y  en  última  instancia  fallidos  de
domesticar el campo de las diferencias. En este caso la multiformidad de lo social no puede ser
aprehendida através de un sistema de mediaciones, ni puede el «orden social» ser concebido como
un  principio  subyacente.  No  existe  un  espacio  suturado  que  podamos  concebir  como  una
«sociedad», ya que lo social carecería de esencia. (Laclau e Mouffe, 1987, p.160 e 161).

Neste sentido, consideram vantajoso adoptar a categoria de 'articulação', uma vez que é através de

uma prática articulante que as relações sociais das sociedades industriais avançadas se constituem e

organizam (Laclau e Mouffe, 1987, p. 161). A análise que os autores fazem desta categoria assenta

na recusa de definição fixa de classe, identidade ou sociedade como já se referiu. Para os autores,

existe um carácter de incompletude aberto a negociação que as caracteriza. Por isso:

No es la pobreza de significados, sino, al contrario, la polisemia, la que desarticula una estructura
discursiva. Esto es lo que establece la dimensión sobredeterminada, simbólica, de toda formación
social.  La  sociedad  no  consigue  nunca  ser  idéntica  a  sí  misma,  porque  todo  punto  nodal  se
constituye en el interior de una intertextualidad que lo desborda. La práctica de la articulación
consiste, por tanto, en la construcción de puntos nodales que fijan parcialmente el sentido; y el
carácter  parcial  de  esa  fijación  procede  de  la  apertura  de  lo  social,  resultante  a  su  vez  del
constante desbordamiento de todo discurso por la infinitud del campo de la discursividad.  (Laclau
e Mouffe, 1987, p.193).

Assim, “Lo social es articulación en la medida en que lo social no tiene esencia —es decir, en la

medida en que la «sociedad» es imposible.” (Laclau e Mouffe, 1987, p. 194). A análise da questão

da articulação é suficiente para resolver: 
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las aparentes antinomias a que nos enfrentara la lógica de la hegemonía: por un lado, el carácter
abierto e incompleto de toda identidad social permite su articulación a diferentes formaciones
histórico–discursivas (…) ; por otro lado, la identidad de la misma fuerza articulante se constituye
en el campo general de la discursividad —lo que elimina toda referencia a un sujeto trascendental
u originario. (Laclau e Mouffe, 1987, p. 194 e 195).

Laclau  e  Mouffe  introduzem  ainda  em  'Hegemony  and  Socialist  Strategy:  Towards  a  Radical

Democratic  Politics'  a  análise  a  duas  outras  questões  que  acabariam por  marcar  o  seu  próprio

discurso. São elas a categoria de sujeito e o conceito de antagonismo. Procurando desconstruir o

que consideram ser a definição marxista de sujeito165, os autores clarificam que o sentido que lhe

dão se refere a “«posiciones de sujeto» en el interior de una estructura discursiva.” pelo que “los

sujetos no pueden ser el origen de las relaciones sociales, ni siquiera en el sentido limitado de estar

dotados  de  facultades  que  posibiliten  una  experiencia,  ya  que  toda  «experiencia»  depende  de

condiciones discursivas de posibilidad precisas.”  (Laclau e  Mouffe, 1987, p. 196).  Em relação ao

conceito de antagonismo, os autores afirmam que é nele que reside a forma de presença discursiva

precisa que permite a “«experiencia» del límite de toda objetividad.”  (Laclau e  Mouffe, 1987, p.

209).  Assim, ao contrário dos marxistas que “habrían incurrido en una lamentable  confusión al

considerar  los  antagonismos  como  contradicciones.”  (Laclau  e  Mouffe,  1987,  p.  210),  no  seu

entender “el antagonismo no puede ser una oposición real.”(Laclau e  Mouffe, 1987, p. 211) pelo

que  “La  contradicción  no  implica  pues,  necesariamente,  una  relación  antagónica.”  (Laclau  e

Mouffe, 1987, p. 213).

Não obstante, a presença do antagonismo impede o total cumprimento do Eu “En la medida en que

se hay antagonismo yo no puedo ser una  presencia plena para  mí mismo. Pero tampoco lo es la

fuerza  que  me  antagoniza:  su  ser  objetivo  es  un  símbolo  de  mi  no  ser  y,  de  este  modo,  es

desbordado por una pluralidad de sentidos que impide fijarla como positividad plena.”.  (Laclau e

Mouffe, 1987, p. 215). Concluindo, ao contrário da oposição e da contradição, o antagonismo:

constituye los límites de toda objetividad —que se revela como objetivación, parcial y precaria—.
Si la lengua es un sistema de diferencias, el antagonismo es el fracaso de la diferencia y, en tal
sentido, se ubica en los límites del lenguaje y sólo puede existir como disrupción del mismo —es
decir, como metáfora.(Laclau e Mouffe, 1987, p. 215).

Relevante para o suporte teórico de determinadas práticas artísticas de intervenção no social é o

facto de Laclau e Mouffe sublinharem que:

165Considerando  que  a  mesma se  traduz  da  seguinte  forma:  “los  sujetos  son  las  clases  sociales,  cuya  unidad  se
constituye en torno a intereses determinados por su posición en las relaciones de producción.” (Laclau e Mouffe,
1987, p.203).
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el antagonismo no surge necesariamente en un sólo punto. Cualquier posición en un sistema de
diferencias, en la medida en que es negada, puede constituirse en sede de un antagonismo. Con
esto está claro que hay una multiplicidad de posibles antagonismos en lo social, muchos de ellos
de signo contrario. (Laclau e Mouffe, 1987, p. 223 e 224).

Assim, “la proliferación de los puntos de antagonismo permitiría la multiplicación de las luchas

democráticas.” (Laclau e Mouffe, 1987, p. 224), entre as quais, naturalmente, as que se travam no

seio da cultura e da arte. Estas lutas, na diversidade que têm, não procuram a divisão do “espacio

político en dos campos antagónicos”(Laclau e Mouffe, 1987, p. 225) ou seja, não procuram reunir-

se numa luta contra um inimigo comum. Essa é aliás, segundo os autores, o que as distingue das

lutas  empreendidas  em  “los  países  del  Tercer  Mundo”  onde  “la  explotación  imperialista  y  el

predominio de formas brutales y centralizadas de dominación, tendería desde el comienzo a dotar a

la lucha popular de un centro, de un enemigo claramente definido y único.” (Laclau e Mouffe, 1987,

p. 225).

Os autores deixam claro que o facto de as lutas democráticas se 'espartilharem' em diferentes causas

não diminui a sua força (Laclau e Mouffe, 1987, p. 226) porque “Toda lucha democrática emerge

en el interior de un conjunto de posiciones, de un espacio político relativamente suturado, formado

por una multiplicidad de prácticas que no agotan, sin embargo, la realidad referencial y empírica de

los agentes que forman parte de las mismas.” (Laclau e Mouffe, 1987, p. 226).

Perante este novo cenário de luta política no capitalismo tardio, caracterizado pelo carácter aberto e

incompleto do social (Laclau e Mouffe ,1987, p. 229), a única forma de intervenção política que faz

sentido aos autores é a compreendida no conceito de hegemonia. Esta aponta para a capacidade de

promoção de uma estabilização precária  de identidades  que se articulam e confrontam entre si.

Explicação que acaba por justificar a radicalização da democracia como estratégia do socialismo

ainda que este seja apenas um dos seus componentes: 

Bien entendido, todo proyecto de democracia radicalizada supone una dimensión socialista, ya que
es  necesario  poner  fin  a  las  relaciones  capitalistas  de  producción  que  están  en  la  base  de
numerosas  relaciones  de  subordinación;  pero  el  socialismo es  uno de  los  componentes  de  un
proyecto de democracia radicalizada y no a la inversa. (Laclau e Mouffe, 1987, p. 296).

A  democracia  radical,  cara  a  ambos  os  autores,  defini-se  assim  pelo  “rechazo  de  los  puntos

privilegiados de ruptura y de la confluencia de las luchas en un espacio político unificado, y la

aceptación, por el contrario, de la pluralidad e indeterminación de lo social”. Estas são “las dos

bases  fundamentales  a  partir  de  las  cuales  un  nuevo imaginario  político  puede  ser  construido,

radicalmente  libertario  e  infinitamente  más  ambicioso  en  sus  objetivos  que  el  de  la  izquierda

clásica.”  (Laclau  e  Mouffe  ,1987,  p.  252).  Assim,  a  democracia  radical  que  Laclau  e  Mouffe

propõem “emana directamente del carácter descentrado de los agentes sociales,  de la pluralidad
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discursiva que los constituye como sujetos, a la vez que de los desplazamientos que tienen lugar en

el seno de esa pluralidad.” (1987, p. 299).

Rematando a questão, os autores sustentam que a unificação do espaço político advinha de “una

concepción positiva y unificada de la naturaleza humana” que “constituyó un espacio público ligado

a la idea de ciudadanía.”(Laclau e Mouffe ,1987, p. 299). Essa ordem de pensamento levou a que

“La distinción público-privado constituyó la separación entre un espacio en el que las diferencias se

borraban a  través  de la  equivalencia  universal  de los ciudadanos,  y  una pluralidad  de espacios

privados en los que se mantenía la plena vigencia de las mismas.”(Laclau e Mouffe ,1987, p. 299).

Contudo, os processos democráticos desencadeados desde o século XIX foram conduzindo a um

esbatimento das fronteiras entre  o público e o privado, politizando as relações sociais,  ou seja,

começaram a “multiplicar los espacios en los que las nuevas lógicas de la equivalencia disuelven la

positividad diferencial de lo social”(Laclau e Mouffe ,1987, p. 299). Laclau e Mouffe consideram

que esse é ainda hoje o ponto em que nos encontramos, embora através de uma politização mais

radical, uma vez que:

tiende a disolver la distinción entre lo público y lo privado, no en términos de una invasión de lo
privado por  un  espacio  público  unificado,  sino  en  términos  de  una proliferación  de  espacios
políticos  radicalmente  nuevos  y  diferentes.  Estamos,  pues,  enfrentados  a  la  emergencia  de  un
pluralismo de los sujetos, cuyas formas de constitución y diversidad sólo es posible pensar si se
deja atrás la categoría de «sujeto» como esencia unificada y unificante. (Laclau e Mouffe ,1987, p.
300).

A conclusão dos autores  não poderia  ser mais  clarividente  quanto ao projecto de esquerda que

defendem:

Pero, por eso mismo, se borra también la posibilidad de un discurso unificado de la izquierda. Si
las varias posiciones de sujeto, si los diversos antagonismos y puntos de ruptura, constituyen una
diversidad y no una diversificación, es evidente que no pueden tampoco ser reconducidos a un
punto a partir del cual todos ellos podrían ser abarcados y explicados por un discurso único. La
discontinuidad discursiva pasa, pues, a ser primaria y constitutiva. El discurso de la democracia
radicalizada ya no es más el discurso de lo universal; se ha borrado el lugar epistemológico desde
el cual hablaban las clases y sujetos «universales», y ha sido sustituido por una polifonía de voces,
cada una de las  cuales  construye su propia e  irreductible identidad discursiva.  Este punto es
decisivo: no hay democracia radicalizada y plural sin renuncia al discurso de lo universal y al
supuesto implícito en el mismo — la existencia de un punto privilegiado de acceso a «la verdad»,
que sería asequible tan sólo a un número limitado de sujetos.(Laclau e Mouffe ,1987, p. 316).

A  proposta  de  Laclau  e  Mouffe,  desenvolvida  em  1985,  acabará  por  ser  tomada  como  uma

'escapatória' para algumas organizações e pensadores de esquerda que cederam nas suas convicções

perante os tempos que se viviam. Não só ela se constituía como uma 'solução' para a esquerda como

integrava  em  simultâneo  parte  do  pensamento  crítico  da  pós-modernidade,  aceitando-o
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nomeadamente no que respeita à perda das visões totalizantes da sociedade. Em 'The return of the

political'166, uma compilação de ensaios de opinião de Chantal Mouffe que foram publicados entre

1988 e 1993, a autora admite precisamente a relação das suas propostas com esse ambiente:

Los múltiples gritos de alarma ante los peligros del populismo o de un posible retorno del fascismo
son señales del creciente desasosiego de una izquierda, que ha perdido su identidad y que, al no
poder  pensar  en  términos  de  adversario,  busca  desesperadamente  un  enemigo  que  pueda
devolverle una apariencia de unidad. Incapaz de comprender el papel central de las pasiones en
política y la necesidad de movilizarlas con vistas a objetivos democráticos, acusa a los demás de
jugar con la emoción contra la razón. En lugar de prestar atención a las demandas sociales y
culturales que se le escapan, prefiere agitar viejos fantasmas con la idea de poder así exorcizar los
supuestos demonios de lo irracional. (1999, p.11).

De certa forma esta compilação reforça as teses defendidas em 'Hegemony and Socialist Strategy:

Towards  a  Radical  Democratic  Politics',  no  sentido  em  que  se  continua  a  rebater  as  teorias

marxistas nomeadamente em relação à noção de classe social. Mas, por outro lado, procura também

rebater 'novas' teorias políticas, que estavam em crescendo e que “habían creído que con la crisis del

marxismo y el abandono del paradigma de la lucha de clases podrían prescindir del antagonismo.”

(Mouffe, 1999, p.11). Essas novas teorias que orientavam o seu interesse para autores como Rawls

e  Habermas,  consideravam  que  a  questão  fundamental  “consistía  en  la  elaboración  de  los

procedimientos necesarios para la creación de un consenso supuestamente basado en un acuerdo

racional y que, por tanto, no conociera la exclusión.”(Mouffe, 1999, p.11 e 12).

Ora,  Chantal  Mouffe  dá  seguimento  à  questão  da  importância  do  antagonismo  em  política,

sustentando que a protecção das instituições democráticas apenas poderá passar por “desactivar el

antagonismo potencial que  existe en las relaciones sociales.” e “crear instituciones que permitan

transformar el antagonismo en agonismo.”(Mouffe, 1999, p.13). O agonismo era então o modelo de

democracia  que  superaria  as  limitações  do  antagonismo  na  'gestão'  dos  conflitos  políticos

possibilitando em simultâneo a vigência de uma democracia pluralista, na medida em que tinha a

capacidade de transformar a categoria antagonista de 'inimigo' em 'adversário' (Mouffe, 1999, p.16 e

seguintes).  Esta  transformação,  no  seu  entender,  permitiria  deixar  de ver  “en  el  oponente  un

enemigo a abatir, sino un adversario de legítima existencia y al que se debe tolerar.”(Mouffe, 1999,

p.16). Em suma, o modelo agonístico pretende reconhecer “que la democracia no puede sobrevivir

sin ciertas formas de consenso que han de apoyarse en la adhesión a los valores ético-políticos que

constituyen sus principios de legitimidad y en las instituciones en que se inscriben” mas “también

debe permitir que el conflicto se exprese, y eso requiere la constitución de identidades colectivas en

torno a posiciones bien diferenciadas. Es menester que los ciudadanos tengan verdaderamente la

166Utiliza-se aqui a tradução espanhola 'El retorno de lo político'.
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posibilidad  de  escoger  entre  alternativas  reales.”  (Mouffe,  1999,  p.16).  O regresso  do político,

depois do período de implementação do projecto liberal deve ser caracterizado por uma articulação

entre  “las  nociones  de  virtud  cívica,  espíritu  de  inspiración  pública,  bien  común  y  comunidad

política, que el liberalismo ha dejado de lado” e “la defensa de la libertad individual.” (Mouffe,

1999, p.156).

Desde a década de noventa que Laclau e Mouffe são uma referência teórica para vários movimentos

políticos designados de esquerda, mas desde o estalar da crise mundial dos últimos anos ela cresceu

exponencialmente.  A  actuação  de  movimentos  como  'Ocuppy  Wall  Street'  ou  em Portugal  os

'Indignados' está claramente imbuída pelo pensamento pós-marxista da democracia radical. Ainda

assim, a inclusão das linhas de pensamento que os orientam são apenas justificáveis nesta tese por

serem em simultâneo uma referência filosófica para vários colectivos e artistas contemporâneos. A

razão para que isso aconteça, para além da óbvia distanciação ao pensamento marxista, prende-se

com a incidência nos conflitos gerados fora do contexto económico que a partir da segunda metade

do século XX ganharam bastante expressividade. Estes conflitos, associados ao contexto cultural –

como as questões de género, de raça, de identidade – procuram com frequência instalar-se num

'novo' pensamento de esquerda veiculado ao feminismo e/ou ao pós-colonialismo. Relembre-se a

este  nível  que  a  situação  particular  dos  EUA  e  as  políticas  conservadoras  vividas  durante  a

presidência  de  Reagen  contra  as  minorias  raciais  e  sexuais,  nos  anos  oitenta,  contribuiu

sobremaneira  para  isso.  Os  artistas  estiveram  claramente  envolvidos  na  vigorosa  resposta  às

mesmas, assumindo um posicionamento activista de relevo que apelava a uma acção directa em

diferentes frentes. Douglas Crimp, influente autor e historiador de arte americano, esteve envolvido

nos movimentos artísticos criados nos anos oitenta no contexto da luta contra o flagelo do VIH -

Sida e dos preconceitos homofóbicos associados a ela. As palavras que escreveu em 1987 para a

revista  'October',  são  suficientemente  esclarecedoras  quanto  à  sua  opinião  sobre  a  participação

directa da arte nos conflitos sociais:

Raising money is the most passive response of cultural practitioners to social crisis, a response
that perpetuates the idea that art itself has no social function (aside from being a commodity), that
there is  no such thing as an engaged,  activist  aesthetic practice. (…) I want to underscore by
insisting  (…)  that  art  does  have  the  power  to  save  lives,  and  it  is  this  power  that  must  be
recognized, fostered, and supported in every way possible. We don't need a cultural renaissance;
we need cultural practices actively participating in the struggle against AIDS. We don't need to
transcend the epidemic; we need to end it. (Crimp, 2008, p.144).

Laclau e Mouffe são considerados representantes de uma visão alternativa à política neoliberal e ao

sistema de absorção capitalista da cultura. Nos círculos da cultura e da arte são por isso muitas as
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práticas artísticas que encontram nestes autores as respostas para uma contribuição efectiva na luta

contra a dominação capitalista.

A questão inevitável, então, é a de perceber de que forma o seu pensamento marcou e marca as

práticas  artísticas  assentes  na  intervenção  político  e  social?  Como  se  tem  articulado  este

pensamento com as metodologias e estratégias de intervenção directa adoptadas no campo da arte?

É importante começar por referir que tendo em conta as noções de política, de democracia e espaço

público,  o  pensamento  de  Ernest  Laclau  e  Chantal  Mouffe  intersecta-se  essencialmente  com

práticas  artísticas  que  reflectem  e  intervêm  sobre  o  espaço  e  a  esfera  pública  de  uma  forma

dissensual, ou seja, que entendem o público como um campo próprio para a prática social plural e

conflitual.  Estamos em certa medida no domínio das designadas práticas  artísticas  activistas  ou

como Chantal  Mouffe denomina, “critical  artistic practices” (2007, p.4). É inclusive importante,

antes de passar à articulação entre democracia radical e formas de arte activista, uma detenção mais

pormenorizada na questão das designações porque a elas está associado o entendimento filosófico

de outros conceitos como o de 'político'. Chantal Mouffe recusa a denominação de 'arte política' por

considerar que a arte e o político não podem ser entendidos como campos separados, já que “There

is an aesthetic dimension in the political and there is a political dimension in art.” (2007, p.4). Para

a autora, o político “concerns the symbolic ordering of social relations” (2007, p.4) e existe uma

distinção que deve ser ressalvada entre o político (the political) e a política (politics):

by ‘the political’ I refer to the dimension of antagonism which I take to be constitutive of human
societies, while by ‘politics’ I refer to the set of practices and institutions through which an order is
created,  organising  human  coexistence  in  the  context  of  conflicts  provided  by  the  political.
(Mouffe, 2005, p.153). 

Desta forma, o político diz respeito não a um sector particular da actividade humana mas a uma

ordem  simbólica  inerente  às  relações  sociais  sendo  que “political  questions  always  involve

decisions which require a choice between conflicting alternatives.” (2005, p.153). O político está

inevitavelmente relacionado com o espaço conflitual e antagonista que caracteriza a sociedade e

que,  considera a  autora,  se  encontra  em estado de desaparição  com a ascensão do liberalismo.

Pensar  politicamente  é  pois  resistir  ao  estado  de  pensamento  tipicamente  liberal  que  Chantal

Mouffe caracteriza da seguinte forma:

The typical liberal understanding of pluralism is that we live in a world in which there are, indeed,
many perspectives and values and that, due to empirical limitations, we will never be able to adopt
them all, but that, when put together, they constitute a harmonious and non-conflicting ensemble.
This is why this type of liberalism must negate the political in its antagonistic dimension. Indeed,
one of the main tenets of this liberalism is the rationalist belief in the availability of a universal
consensus based on reason. No wonder that the political constitutes its blind spot. Liberalism has
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to negate antagonism since, by bringing to the fore the inescapable moment of decision in the
strong sense of having to decide in an undecidable terrain what antagonism reveals is the very
limit of any rational consensus.(2005, p.154).

Esta  forma  de  entendimento  do  político  tem,  como  Chantal  Mouffe  nota,  implicações  e

consequências na forma de entender a noção de 'público' (2005, p.153) sendo que nesta perspectiva

a autora não está sozinha. Por exemplo, são claras as similitudes entre a definição 'do político' de

Chantal Mouffe e 'da política' de Jacques Rancière já que o filósofo define que:

La política consiste  en reconfigurar la  división de lo  sensible,  en introducir  sujetos  y  objetos
nuevos, en hacer visible aquello que no era, en escuchar como a seres dotados de la palabra a
aquellos que no eran considerados más que como animales ruidosos. Este proceso de creación de
disensos constituye una estética de la política (…) (2005, p.19).

Actuar  politicamente  implica  criar,  reconhecer  e  tomar  partido  dos  conflitos  que  compõem  a

multiplicidade  e  diversidade  de  determinada  sociedade  e  que  constituem  a  manutenção  dos

processos democráticos. É por isso que a dimensão política implica o “dissenso” (Rancière) ou o

“agonismo”  (Mouffe).  Rancière  considera  que  “lo  proprio  del  arte  consiste  en  practicar  una

distribución nueva del espacio material y simbólico. Y por ahí es por donde el arte tiene que ver con

la política.” (2005, p.17). Assim, também ele defende que a arte e a política não são duas realidades

separadas  mas  duas  formas  de  divisão  do  sensível  dependentes  de  um  regime  específico  de

identificação (Rancière, 2005, p.19). Tanto Rancière como Mouffe refutam o principio de que a arte

e a política são campos distintos ou realidades  separadas que podem eventualmente unir-se em

determinadas circunstâncias ou propostas, uma vez que da prática artística faz parte uma dimensão

política que se expressa no desafio à ordem simbólica (Mouffe, 2007, p. 4) ou na interrupção da

experiência sensorial normal (Rancière, 2005, p. 19). Também para ambos a dimensão política da

arte não está nas convicções ou orientações que a arte possa expressar sobre o decurso do mundo ou

sobre as estruturas da sociedade e essa é a razão para que Mouffe se refira a determinadas práticas

artísticas  como  'criticas'  e  não  como 'políticas'.  Em boa  verdade,  desde  o  início  da  década  de

noventa que a designação de 'arte política' tem sido substituída por outras designações como sejam

arte participativa, arte colaborativa, arte comprometida socialmente, novo género de arte pública,

arte contextual, arte no interesse do público, etc., no sentido precisamente de a diferenciar desta

noção mais alargada.

Mas mais relevante é perceber que existe uma ligação clara entre o político e o público, não fosse

inclusive  a  designação de político  derivar  do grego 'politikós',  ou seja,  relativo  aos  cidadãos e

política  derivar  de  'politiká',  ou  seja,  referente  aos  assuntos  públicos.  Por  isso,  da  reflexão

empreendida por Chantal Mouffe e Jacques Rancière faz parte uma reflexão sobre o espaço público.
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Aliás, desde a segunda metade do século XX que a ideia de 'público' tem ocupado a investigação e

pensamento de diversos autores, entre eles Hannah Arendt que acabou por dominar os discursos na

década de cinquenta e Jürgen Habermas nos anos sessenta. Quanto a Chantal Mouffe, esse espaço

deve ser construído de acordo com o projecto de democracia radical pelo que considera que esse é o

espaço da confrontação agonística (Mouffe, 2005, p. 152). Em conformidade com isso, “the public

space is the battleground where different hegemonic projects are confronted, without any possibility

of  final  reconciliation.”(Mouffe,  2005,  p.  158)  Tão  pouco  existe  um  espaço  público  mas “a

multiplicity of discursive surfaces.”  (Mouffe,  2005, p. 158)  que se articulam entre si  dentro da

lógica hegemónica. 

Mas  qual  o sentido  de  construir  espaços  e  relações  com  vista  a  reconfigurar  material  e

simbolicamente  o  território  comum sem integrar  o  espaço  de  “dissenso”  e  “agonismo” que  o

compõe e que se revela naturalmente na oposição e conflito à ordem de poder hegemónica? É nesta

pergunta que se encontra a resposta para a relação do modelo agonístico de democracia com a arte

activista. Segundo Chantal Mouffe “critical art is art that foments dissensus, that makes visible what

the dominant consensus tends to obscure and obliterate. It is constituted by a manifold of artistic

practices aiming at giving a voice to all those who are silenced within the framework of the existing

hegemony.” (Mouffe, 2007, p. 4 e 5). Assim, o carácter político da arte activista reside no objectivo

de “occupy the public space in order to disrupt the smooth image that corporate capitalism is trying

to spread, bringing to the fore its repressive character.” (Mouffe, 2007, p. 5).

Nesta definição cabem inúmeras estratégias utilizadas pela arte mas Chantal Mouffe destaca as que

se caracterizam na “variety of new urban struggles like ‘Reclaim the streets’ in Britain or the ‘Tute

Bianche’ in Italy to the ‘Stop advertizing’ campaigns in France and the ‘Nike Ground-Rethinking

Space’  in Austria.” assim como as centradas  “in the strategy of ‘identity correction’” (Mouffe,

2007, p. 5), como o caso do colectivo 'The Yes Men' que se infiltra  em diversas organizações

fazendo-se passar por seus representantes e cujo objectivo central é ridicularizá-las e expor a sua

ideologia  neoliberal.  A importância  da  acção  destes  colectivos  para  o  confronto  com o  poder

hegemónico é a de integrarem os espaços públicos “by subverting the dominant hegemony and by

contributing to the construction of new subjectivities.” (Mouffe, 2007, p. 5). Mas para autora a

construção de novas subjectividades, embora possa ter uma multiplicidade alargada de formas e

modelos  adoptados,  não  pode  assentar  na  total  recusa  e  absoluta  negação  da  representação

institucional. Por isso a importância “of proposing new modes of coexistence, of contributing to the

construction of new forms of collective identities.” (Mouffe, 2005, p.162 ) não pode ser ignorada.

Chantal  Mouffe é peremptória a reiterar a este nível que embora diversas práticas de arte crítica

considerem:
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that they could alone realize the transformations needed for the establishment of a new hegemony
(...) a radical democratic politics calls for the articulation of different levels of struggles so as to
create a chain of equivalence among them. For the ‘war of position’ to be successful, linkage with
traditional forms of political intervention like parties and trade-unions cannot be avoided. It would
be a serious mistake to believe that artistic activism could, on its own, bring about the end of neo-
liberal hegemony. (2005, p.5).

No mesmo ano em que  Chantal  Mouffe  e  Ernest  Laclau  publicaram 'Hegemony  and Socialist

Strategy: Towards a Radical Democratic Politics', 1985, Hal Foster publicou 'For a Concept of the

Political in Contemporary Art', onde reflectiu sobre a conjuntura político-artística dos anos oitenta a

partir do que considerou ser “a rethinking of the ratios between the cultural and the political, the

social  and the  economic.”  (Foster,  1985,  p.140).  Neste  ensaio,  Foster  criou  uma argumentação

discursiva directamente associada ao discurso pós-moderno e  simultaneamente  ao discurso pós-

marxista  considerando também que o modelo social  marxista  baseado na luta de classes estava

ultrapassado. A definição de classe era no seu entender uma praxis social específica e não um dado

histórico permanente que pudesse ser representado (1985, p.143). Por isso argumentava que: 

Today progressive social forces in the west cannot be defined strictly in terms of “productive man”
– for two reasons. Historically, women, blacks, students...were no long subordinate in production
or consigned to a realm outside it – to consumption or culture; and socially, the site of struggle for
these political forces is as much the cultural code of representation as the means of production, as
much homo significans as homo œconomicus. (Foster, 1985, p.142).

Hal  Foster sugeria existir um afastamento dos artistas ao pensamento marxista e as razões desse

afastamento estavam nas deslocações que o próprio Marxismo enfrentava na contemporaneidade, a

saber: 

(…) from a concept of an (a priori) class subject of history to a concern with the production of the
social  subject  in history  (of  subjectivity  as  subjection);  and  from  a  focus  on  the  means  of
production (on use and exchange value) to an interest in the processes of circulation and the codes
of consumption (sign exchange value). (1985, p.143). 

Por  isso  formulava  a  questão:  “if  it  can  no  longer  be  conceived  as  representative  of  a  class,

materially productive or culturally vanguard, how and where is political art to be posed?” (Foster,

1985, p.140). Em resposta a ela, Hal Foster, tal como já Craig Owens havia afirmado, corroborava

que “(...) power is no longer exercised exclusively or even primarily through control of the means

of production, but through control of the means of representation – the code.” (1992, p.260). Desta

forma, a arte política não poderia continuar a ser concebida apenas “as a representation of a class

subject  (…)  or  an  instrument  of  revolutionary  change  (…).”  (Foster,  1985,  p.143),  valores

transversais à sociedade, tendo antes que ser concebida para “specific uses and material effects (...)”
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(Foster,  1985,  p.143).  Para isso tornava-se necessário  “see in  the social  formation  not  a  “total

system” but a conjuncture of practices, many adversarial, where the cultural is an arena in which

active  contestation  is  possible.”  (Foster,  1985,  p.149).Hal  Foster  partia  da  análise  baseada  na

comutação  entre  a  cultura  e  a  economia  (Foster,  1985,  p.146)  pelo  que  defendia  uma  radical

alteração estratégica da arte crítica em relação às utilizadas durante as primeiras vanguardas. Se aí a

estratégia tinha assentado na transgressão cultural e política agora ela deveria assentar na resistência

e  interferência  (Foster,  1985,  p.149)  política  directamente  no  campo  da  cultura  (Foster,  1985,

p.154).  Isso exigia da arte uma concepção de cultura como espaço conflitual  onde era possível

oferecer resistência e interferir com os sistemas de produção simbólica e processos de circulação

que controlam as representações culturais. Era esse o lugar possível para trabalhar no sentido da

transformação social.

O ensaio de Hal  Foster terminava sugerindo uma distinção entre 'arte política'  e 'arte com uma

política'. A primeira, “locked in a rhetorical code, reproduces ideological representations” (1985,

p.155)  enquanto  a  segunda  era  “concerned  with  the  structural  positioning  of  thought  and  the

material effectivity of practice within the social totality.” (1985, p.155). Dadas as suas estratégias de

actuação, esta última “seeks to produce a concept of the political relevant to our present.” (Foster,

1985, p.155) que através da sua efectividade interventiva evitava a apropriação e dominação pelo

poder. Toda a argumentação de Hal  Foster neste ensaio se aproxima às considerações tecidas no

contexto do pós-marxismo e embora o autor não cite Chantal Mouffe e Ernest Laclau as similitudes

argumentativas são claras.

Na senda do pensamento veiculado ao modelo agonístico proposto por Chantal Mouffe estão vários

teóricos e historiadores da arte que têm definido o que consideram ser as linhas de orientação de

uma prática artística assente na intervenção política e social. A exposição do desacordo com autores

marxistas é para muitos deles uma prioridade argumentativa, como acontece com a norte-americana

Rosalyn  Deutsche.  Quando  em  1996  publicou 'Evictions:  Art  and  spatial  politics',  indiciou

claramente o seu pensamento a Chantal Mouffe. O ensaio explorava possíveis “connections among

contemporary  art,  space,  and  political  struggles.”  (Deutsche,  1996,  p.XI)  mas  dado  o  campo

interdisciplinar  de actuação  das  práticas  artísticas  que referia,  a  autora propõe identificá-las  no

âmbito de um discurso ““urban-aesthetic” or “spatial-cultural”” (1996, p.XI). Na extensão da nova

espacialidade da arte para o espaço político a autora sustentava que:

(…) the dominant paradigm of urban-aesthetic interdisciplinarity and the most influential radical
critiques of that paradigm – although they both mobilize a democratic rhetoric of “openness” and
“accessibility”  and  rise  to  the  defense  of  public  space  –  are  structured  by  exclusions  and,
moreover, by attempts to erase the traces of these exclusions. Exclusions are justified, naturalized,
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and hidden by representing social space as a substantial unity that must be protected from conflict,
heterogeneity, and particularity. (Deutsche, 1996, p.XIII).

Rosalyn Deutsche partia de estudos oriundos de áreas afins da estética, particularmente centrados na

urbanidade e organização social, como os de Henri  Lefebvre, Fredric  Jameson, David  Harvey ou

Edward  Soja para sustentar que “space is, rather,  political,  inseparable from the conflictual  and

uneven  social  relations  that  structure  specific  societies  at  specific  historical  moments.”  (1996,

p.XIV). A análise crítica que faz destes autores, sobretudo de Fredric  Jameson e dos geógrafos

David Harvey e Edward Soja era consentânea com a ligação que mantinha ao activismo feminista e

sobretudo ao pós-marxismo, ainda que sustentado no que considerava ser “the social production of

space discourse to protect the space of traditional left political projects, based on ideas of social

totality, against the challenges posed by new political practices built on partial critiques and aims.”

(Deutsche, 1996, p.XIX)

Tal como Hal  Foster,  Deutsche procurou sempre distanciar as práticas artísticas contemporâneas

críticas da influência marxista. “Men in Space”, um texto publicado pela primeira vez em 1989 foi

motivado por dois estudos publicados no mesmo ano: 'Postmodern Geographies' e 'The condition of

Postmodernity' de Edward Soja e de David Harvey, respectivamente. A autora confronta-os com as

teorias feministas da altura, argumentando que estes autores, tal como já Fredric  Jameson e T.J.

Clark haviam feito, procuram legitimar formas de participação artística no espaço político e social

desvalorizando ou marginalizando o contributo da análise social feminista.Deutsche considera que a

omissão do papel do feminismo na reflexão que estes autores fazem sobre a construção do espaço

social está relacionado com o facto de:

These writers conceive of society as an impartial totality integrated by an economic foundation.
They believe that a single antagonism – class – embodies the antagonistic character of the social
totality. Consequently, only one theory – Marxism – can adequately account for social relations of
subordinations. (Deutsche, 1996, p.XIX).

A  crítica  que  estes  autores,  particularmente  Jameson  e  Harvey,  fazem  ao  pós-modernismo,

nomeadamente à fragmentação e dispersão dos projectos de construção política-artística como uma

face do próprio capitalismo é entendida pela autora como uma visão redutora que centraliza toda a

problemática  cultural  nas  questões  económicas  e  ignora  “a  countervailing  democratic  force”

(Deutsche, 1996, p.272) emergente da proliferação “of new political practices inspires by the idea

of rights: movements for the right to housing, privacy,  and freedom or movement for homeless

residents, for instance, or declarations of the right of gay and lesbians to a public social culture.”

(Deutsche,  1996, p.172). A autora argumenta que face às organizações  políticas  tradicionais  de
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esquerda,  estes  movimentos  centram-se  na  contingência  imediata  das  suas  particulares

necessidades, embora:

Unlike  purely  abstract  liberties,  these  rights  do  not  eliminate  from  consideration  the  social
conditions of the claimants' existence. Yet while such new movements challenge the exercise of
state  and  corporate  power  in  liberal  democracies,  they  deviate  from the  principles  informing
traditional lefts political projects. Focusing on the construction of political identities within society
and forming provisional coalitions with other groups, the new movements distance themselves from
overall solutions to social problems. They refuse to be governed by parties claiming to represent
the people's essential interests. (Deutsche, 1996, p.272). 

É  em 'Agoraphofia',  um texto  escrito  em 1996 ainda  hoje frequentemente  citado,  que  Rosalyn

Deutsche utiliza as análises políticas de Ernest Laclau e Chantal Mouffe, assim como as de Claude

Lefort, Etienne Balibar, Jean-Luc Nancy ou Philippe Lacoue-Labarthe. Associando a definição de

democracia às noções de 'espaço público', a autora sustentava que:

Power stems from the people but belong to nobody. Democracy abolishes the external referent of
power and refers power to society.  But  democratic power cannot appeal  for its  authority to a
meaning immanent  in the  social.  Instead,  the  democratic invention invents something else:  the
public space. (Deutsche, 1996, p.273).

Arguindo que o debate sobre a redefinição da designação de espaço público tanto era discutida em

áreas do pensamento progressista e de esquerda como em áreas do pensamento conservador e de

direita, Deutsche comentava em tom irónico que:

While there are sharp divisions over these ideas, on one point nearly everyone agrees: supporting
things that are public promotes the survival and extension of democratic culture. Judging, then, by
the number of references to public space in contemporary aesthetic discourse, the art world is
taking democracy seriously. (1996, p.269).

A autora tomava como ponto de partida da sua reflexão a ligação incontornável entre arte pública e

democracia  traçando  uma  espécie  de  genealogia  originada  “by challenges  to  racially  opressive

African governments, Latin American dictatorships, and Soviet-style state socialism.” (Deutsche,

1996,  p.271)  e  considerava  que  “these  challenges  have  propelled  the  use  of  democracy  as  a

catchword the glosses over the uncertainties of contemporary political life, but they have also cast

doubt on such rhetoric, posing the question of democracy as, precisely, a question.” (1996, p.271).

Para  Deutsche, o espaço público não podia ser desenhado como uma imagem unitária,  sendo o

antagonismo o próprio motor da sua existência. Por isso, “Conflict is not something that befalls an

originally,  or  potentially,  harmonious  urban  space.  Urban  space  is  the  product  of  conflict.”

(Deutsche, 1996, p.178). Desta forma, a percepção de um espaço público coerente e unitário só
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poderia ter em vista um processo de exclusão (Deutsche, 1996, p.278). E era precisamente por isso

que:

(…)  urban  space  is  produced  by  specific  socioeconomic  conflicts  that  should  not  simply  by
accepted,  either  wholeheartedly  or  regretfully,  as  evidence  of  the  inevitability  of  conflict  but,
rather, politicized – opened to contestation as social and therefore mutable relations of oppression.
(...)Yet, (...)public art programs, serving as an arm or urban redevelopment, helped produced the
opposite  impression.  Under  several  unifying  banners  –  historical  continuity,  preservation  of
cultural  tradition,  civic  beautification,  utilitarianism  –  official  public  art  collaborated  with
architecture  and  urban  design  to  create  an  image  of  new  urban  sites  that  suppressed  their
conflictual character. (Deutsche, 1996, p.278-279).

Face  ao  incremento  institucional  de  projectos  de  arte  pública,  a  autora  ponderava  sobre  a  sua

neutralização a partir do que designava de “conservative democracy” (Deutsche, 1996, p.279) e

sustentava que o objectivo de projectos dessa natureza deveriam potenciar o espaço conflitual da

democracia.  Também Suzanne  Lacy,  no  texto  introdutório  de  'Mapping the  terrain:  new genre

public  art',  sugerindo  uma  distinção  entre  'Art  in  Public  Places'  e  'Art  in  the  Public  Interest',

associava a primeira à implementação no espaço público não necessariamente de forma crítica e a

segunda  a  um  novo  género  de  arte  pública  motivado  pela  visão  activista  da  cultura  e

simultaneamente conflitual. Um exemplo paradigmático e em simultâneo embrionário desta visão,

tomado por isso inúmeras vezes como referência,  foi a escultura  site-specific  de  Richard Serra,

'Tilted Arc' (Figura 86), construída na Foley Federal Plaza em Manhattan em 1981. Comissionada

pelo  programa  'Arts-in-Architecture'  do  United  States  General  Services  Administration,  o

posicionamento da escultura no espaço, redefinindo-o, gerou tamanha polémica que acabou por ser

definitivamente retirada em 1989.

Os  contornos  políticos  da  intervenção  da  arte  no  espaço  público  tem  sido  uma  das  questões

principais de indiciamento ao pensamento de Chantal  Mouffe e Ernest  Laclau. Como já se disse,

porque ele se afasta do marxismo mas também porque oferece um suporte  teórico que permite

distanciar  determinadas  práticas  artísticas  das  de  carácter  relacional  de  natureza  contextual.  A

historiadora  e  crítica  de  arte  inglesa  Claire  Bishop,  de  uma  forma  mais  racional  e  menos

'apaixonada'  que Rosalyn  Deutsche, utiliza precisamente o conceito de democracia de  Mouffe e

Laclau, assim como as noções de antagonismo e agonismo, para distinguir a 'arte participativa' da

'arte  relacional',  tal  como  foi  definida  por  Nicolas  Bourriaud  em  1997.  Em  'Antagonism  and

Relational Aesthetics' recorre às teorias políticas de Ernest Laclau e Chantal Mouffe para rebater o

que  Bourriaud  identificava  ser  a  significância  política  da  arte  relacional:  o  estar  junto,  as

'microutopias' do presente, o criar novas formas de relacionamento e proximidade humana.
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Argumentando que o entendimento da estética relacional se centra não no espaço social mas na

relação entre o artista e o espectador (Bishop, 2004, p.56),  Bishop considera que uma das suas

principais  falhas é precisamente considerar que “the  structure  of an  art  work produces a social

relationship.”  (Bishop,  2004,  p.64).  Por  outras  palavras,  pretende  frisar  que  embora  a  estética

relacional se enraize na intersubjectividade humana e na interacção entre indivíduos, “The quality

of the relationships in “relational aesthetics” are never examined or called into question.” (Bishop,

2004, p.65). Ou seja, a intersubjectividade é “automatically assumed to be democratic and therefore

good.”, sem qualquer avaliação qualitativa dos seus efeitos, nomeadamente ao nível da intervenção

democrática.  Por  isso  questiona:  “But  what  does  “democracy”  really  mean  in  this  context?”

(Bishop, 2004, p.65).

Era respondendo a esta questão que Claire Bishop chamava à reflexão o conceito de antagonismo,

integrando-o  no  que  considerava  ser  o  verdadeiro  exercício  de  democracia,  pelo  que  utilizava

Mouffe e Laclau como referência teórica. Neste sentido, “the relations set up by relational aesthetics

are not intrinsically democratic, as  Bourriaud suggests, since they rest too comfortably within an

ideal of subjectivity as whole and of community as immanent togetherness.” (Bishop, 2004, p.66).

Para a autora, a obra de arte democrática era a que se posicionava no conflito, tal como acontecia

com os projectos desenvolvidos por Thomas Hirschhorn e Santiago Sierra:

These artists set up “relationships” that emphasize the role of dialogue and negotiation in their art,
but do so without collapsing these relationships into the work’s content. The relations produced by
their performances and installations are marked by sensations of unease and discomfort rather
than belonging, because the work acknowledges the impossibility of a “microtopia” and instead
sustains a tension among viewers, participants, and context. An integral part of this tension is the
introduction  of  collaborators  from  diverse  economic  backgrounds,  which  in  turn  serves  to
challenge contemporary art’s self-perception as a domain that embraces other social and political
structures.(2004, p.70).

Até aqui expressou-se a importância que as teorias políticas de Chantal Mouffe e Ernest Laclau ou

mais  genericamente  o  pós-marxismo  têm tido  no  contexto  artístico.  Como  se  nota,  os  autores

informados por elas rejeitam a visão marxista da organização da sociedade, rejeitando com ela a

importância actual da luta de classes. Essa é a questão essencial que acolhe a substituição desse

antagonismo  inconciliável  por  diversos  outros  antagonismos  conciliáveis  como  garante  da

democracia numa sociedade neoliberal. Tendo em conta o crescimento das políticas culturais e da

influência que as mesmas foram adquirindo nas práticas artísticas a sua presença nota-se não apenas

em movimentos colectivos criados com propósitos circunscritos a determinadas questões sociais

como também em práticas artísticas que têm como intenção a criação de tensões entre a esfera da

arte e as outras estruturas sociais.
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Mas, pese embora em termos de visibilidade o pós-marxismo e em particular a 'democracia radical'

seja bastante influente, há que referir que no que respeita às práticas artísticas de intervenção no

contexto social, assim como às próprias teorias políticas contemporâneas, ela não é unânime. Seria

por isso redutor  não atentar  às limitações  e incongruências  que lhe têm sido apontadas ou não

atentar  à  própria  rejeição  que  as  mesmas  têm  merecido  de  diferentes  sectores  marxistas  que

sustentam naturalmente a actualidade da explicação económica da sociedade. Stathis  Kouvelakis

menciona por exemplo que:

The results  of  the 'controversy'  that  it  launched [o pós-marxismo] (…) soon appeared meagre
enough, from the standpoint both of theoretical productivity and the theory/ practice relationship.
On  the  one  hand,  the  sophistication  of  the  discourse  around  'hegemony',  'multiple  subject
positions', and 'radical, plural democracy' cannot disguise an increasingly patent rallying-call to
liberal  common sense and to a state  of  fragmentation of  social  practices  severely  tested by a
capitalist offensive. On the other hand, the stance of reaffirmation in the theory's core, albeit often
judicious, and sometimes accompanied by nostalgia for a return to a mythical 'classical Marxism',
has  proved  inadequate  when  confronted  with  the  realities  of  the  capitalism's  new  'passive
revolution', and is just as cut off from collective practice as that advocated by 'neo-revisionism'.
(Bidet e Kouvelakis, 2008, p.36).

O artista e investigador Gregory Sholette vai ainda mais longe. Em 'Dark Matter: Art and Politics in

the Age of Enterprise Culture' sustenta que toda a teoria política de Ernest Laclau e Chantal Mouffe,

“a duo of anti-Marxist Leftists (...) attempted to prove that any universal economic explanation of

society is merely a fetish or myth dreamed up by Marx and elaborated on by his followers.” (2011,

p.14).  Sholette  rejeita  liminarmente  a  visão  'horizontal'  do  pluralismo  que  Mouffe  e  Laclau

defendem assim como o facto de considerarem que:

No one privileged signifier—such as the economy or class status—could possibly affect all of these
positions [as posições de conflito social] because capitalism is not a totality, it is instead a text
with a multiplicity of interpretive possibilities that generate merely local conflicts of power and
temporal moments of subjectivity. (2011, p.14).

Por outro lado, Sholette expõe a versão dos autores acerca da noção de 'hegemonia', considerando-a

uma versão modificada da teoria de Gramsci. Nela destaca a questão dos mesmos entenderem que

os agentes sociais  são desprovidos de qualquer essência e formados em qualquer caso por uma

ordem contingente e temporária. Essa visão, contra-argumenta Sholette, determina que:

Thus  the  field  of  agonistic  struggle  inevitably  includes  the  short-order  cook  in  the  local
McDonald’s food factory as well as the corporate CEO who owns the company. It comprises the
museum director,  as  well  as  dissident  artists  demanding more rights  of  representation.  And it
encompasses the artist laboring as a graphic designer or data-entry specialist 80 hours per week
along with her boss who also employs dozens of similar outsourced “creative” workers. The fact
that each subject’s position could just as effectively be defined by a greater or lesser degree of
freedom over his or her material conditions of life is far less significant, so  Laclau and  Mouffe
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argue,  than  their  particular  hegemonic  articulation  within  society,  which  always  remain
provisional and indeterminate.(2011, p.14 e 15).

Gregory Sholette insere as teorias políticas de Ernest Laclau e Chantal Mouffe assim como o 'pós-

marxismo'  na  tendência  política  hegemónica  dos  anos  oitenta  e  noventa  que  perante  os

acontecimentos  no  Bloco  de  Leste  e  na  URSS  sentenciou  o  fim  do  Marxismo.  Nela, “the

abandonment of class conflict was a primary raison d’être of the Left itself, including above all its

historic demand for autonomy from the economic determinism of capital (a determinism that was

apparently but an illusion all along).” (2011, p.15). Sobre a questão comenta a 'coincidência' disso

ter  acontecido  no  momento  em que  o  sistema  capitalista  assumiu  uma  posição  dominante  no

mundo. E procura demonstrar o outro lado da questão com a história recente:

Ironically,  this  theoretical  trade-off  made  in  the  name of  deconstructing  grand historical  and
political narratives came at the very moment when capitalism emerged as the totalizing world
system. Workers’ incomes rapidly dropped in the United States and other industrial nations, jobs
shifted to the global Southern hemisphere and slavery reemerged as a hidden component of the
global economy. And when the system did dramatically implode in 2008 its effects were predictably
universal.  Capitalism’s  crisis  was  everyone’s  crisis—or  opportunity.  All  at  once  the  “unfixed
character of every signifier” suddenly had one common referent. Which is to say that while some
socialists and intellectuals may have had difficulty locating the modern proletariat, alternatively
deflating or  mythologizing its  composition along the way,  global  capitalism never doubted the
existence of  the  working class  or  its  whereabouts  (even  if  capital  would never  describe class
relations in anything like those terms).(Sholette, 2011, p.15).

As críticas de Gregory  Sholette têm uma intenção, qué é indicada pelo próprio. É que apesar do

posicionamento 'pós-marxista' ser aquele que com maior veemência circula nos meios intelectuais

desde os finais dos anos oitenta, “a less well-known, but increasingly radical critique of standard

Marxism had already been initiated in the 1960s and ’70s in which the extraction of surplus time

and value from labor remained the locus of cultural and political struggle.” (Sholette, 2011, p.15). A

análise a que o artista e investigador se refere reúne uma série de autores pertencentes a diferentes

tendências  marxistas167 comummente associadas a correntes da 'nova esquerda'  e que têm como

principal objectivo não o de rebater as teorias económicas e políticas de Marx e dos marxistas de

finais do século XIX e início do século XX mas actualizá-las a um novo contexto. 

167O autor refere especificamente as seguintes tendências:

including those emerging out of the Italian Autonomist movement, or Potere Operaio (Workers’ Power),
such  as  Mario  Tronti,  Paulo  Virno,  and  Antonio  Negri;  those  coming from the  very  different  tradition
associated with the Frankfurt School, such as Oscar Negt and Alexander Kluge; as well as a range of less
well-known  feminist,  environmental,  and  Leftlibertarian  Marxists  that  includes  C.  L.  R  James,  Raya
Dunayevskaya,  Mariarosa Dalla Costa,  Selma James,  Vandana Shiva,  and theorists  associated  with the
Midnight  Notes  Collective  such  as  Silvia  Federici,  George  Caffentzis,  Harry  Cleaver,  Mariarosa  Dalla
Costa, and younger scholars inspired by their work like Leopoldina Fortunati  and the members  of  edu-
factory collective in Europe. (Sholette, 2011, p.15).
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É pois possível contar a história de outra forma, contrabalançando precisamente as tendências mais

populares168 que podem induzir erradamente à noção do desaparecimento do pensamento marxista

nas teorias políticas ou nas práticas artísticas contemporâneas. John Roberts, professor de História

da Arte e investigador nesta área, aquando da participação na conferência internacional 'Marxism

and the Visual Arts Now' realizada em Londres em 2002 comentava precisamente que “For, despite

all received impressions, contemporary Marxists writing on art and culture remains in reasonably

good shape (...)” (Roberts, 2007, p.21).

Se esse é um facto quanto à produção teórica o mesmo acontece com a prática. A presença marxista

nas práticas artísticas contemporâneas radicadas no contexto social é bem visível tanto nos modos

de actuação como no entendimento que a arte faz de cultura. Como aqui já se referiu, o conceito

marxista  de  práxis assenta  numa unidade entre  o conhecimento  e  a  acção que se traduz numa

actividade teórico-prática dialéctica.  A teoria está permanentemente a modificar-se por força da

experiência  prática  e  vice-versa.  Desta  forma,  a  práxis é  um  motor  de  transformação  e  é

precisamente a partir dela que a teoria se pode libertar de um pensamento dogmático e a prática de

uma actividade alienante. A este respeito, julgam-se esclarecedoras as palavras de Esther  Leslie,

investigadora na área da Estética Política, que afirma:

Karl Marx notes that human activity constitutes reality through praxis, and truth is gained through
the  process  of  self-development.  As  he  put  it  famously:  the  rounded  individual  of  mature
communism is a hunter in the morning, a fisherman in the afternoon, and a critical critic at night,
without being defined socially as hunter, fisherman or critic. It is an unfreedom characteristic of
class society that some people are charged with the task of being an artist, and bear that social
role, while others are excluded from it. Conversely, marred by commodification, artistic practice
today is a deformation of the sensuous unfolding of the self that indicates real human community.
The reification of human activity into the separate realms of work and play, aesthetics and politics
damages all and must be overcome. The aesthetic must be rescued from the ghetto of art and set at
the centre of life. (2006, s.p.).

As  práticas  artísticas  que  se  têm  desenvolvido  sob  o  ímpeto  de  uma  participação  directa  na

sociedade estão inscritas  nesta  lógica.  Assim,  ainda que a  sua condição política  não determine

necessariamente a partilha de uma ideologia marxista, a visão activista que têm da cultura e da arte

é coincidente com o entendimento marxista de práxis: o conjunto das actividades que têm por fim a

transformação da organização social. 

168 A opinião de Andrew Hemingway, investigador e professor de arte em Londres é clara a respeito de uma certa 
obliteração do pensamento marxista nas áreas da teoria e prática artística contemporânea:

For many attracted to the idea of being radical, this only means a kind of fashionable politics of subjectivity
which has fed in to a groundswell of opinion that has brought some real gains in lifestyle choices, but which
can be entirely contained within the institutions of bourgeois democracy.In actuality this is just liberalism's
new face, and it is certainly not anti-system. (Hemingway, 2007, p.33).
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A questão também já aqui referida, do deslocamento proposto por Marx em relação à filosofia – da

interpretação para a  transformação – é imprescindível para a compreensão da própria noção de

cultura defendida  pelo filósofo da qual estas práticas  vão beber.  De igual  forma,  a negação da

cultura  como  esfera  autónoma  das  restantes  esferas  da  produção  da  vida,  assim  como  o

distanciamento da análise cultural  como conceito abstracto sem ter em conta a compreensão de

como a cultura é produzida e reproduzida são aspectos que aproximam estas práticas artísticas do

pensamento marxista.

Relativamente às teorias marxistas contemporâneas naturalmente que existem diferenças em relação

ao legado do passado. Já aqui se focou a pluralidade que essas teorias tiveram nas últimas décadas

mas inversamente ao fim do marxismo será mais correcto considerar o florescimento de “mille

marxismes”  (Immanuel  Wallerstein,  cit.  por Tesel,  2013). John Roberts  sintetiza  desta  forma a

questão:

In this regard what distinguishes current work from the Western Marxist legacy is that, the core
cultural monuments, traditions and percepts are no longer in place, or no longer in the same place.
They cannot therefore be assumed to be the same kind of placeholders for value and critique they
once were. These monuments, traditions and percepts are lost to us not because they no longer
have meaning or valency, but because they have been thoroughly mediated by the culture industry
and dispersed by anti-Stalinist custom. The Marxism of old binarisms (Realism versus Modernism),
a Marxist science of praxis and the text (Althusserianism) or even the liberatory textual Marxism
of Tel Quel, no longer quite fix what needs fixing, or unfix what is fixing. (2007, p.22).

O mundo mudou mas em boa verdade os autores marxistas não abandonaram a questão de fundo

para formularem as suas teorias. Se houve uma renúncia à política de classe e inclusive uma cisão

clara com o marxismo por parte de algumas teorias e práticas culturais do pensamento designado de

esquerda, como aconteceu em algumas correntes feministas isso não significa uma obliteração do

pensamento marxista nem tão pouco uma circunscrição do mesmo às questões de classe. A ligação

entre os fenómenos é apontada por Andrew Hemingway que considera:

The fact that this rejection of Marxism occurred at the same time of a secular shift to the right in
the  western  democracies,  when the  labour  movement  was  everywhere  weakened,  the  post-war
social-democratic  consensus  was  under  attack,  and  historical  communism  was  in  a  phase  of
terminal  decline can hardly be coincidental.  Neither is the apparent  remaindering of  Marxism
comprehensible  without  reference  to  the  micro-sociology  of  an  expanding  under-resourced
academia pervaded by an increasingly competitive publishing ethos, which generates a thirst for
the new and a kind of facile vanguardism that often postures as a politics. (2007, p.33)

A incidência no que o autor designa de “micro-sociologias” assim como o surgimento de campos de

estudo como os 'Estudos Culturais' ou a 'Cultura Visual' que se ocupam no primeiro caso do estudo

dos diferentes aspectos da cultura e no segundo caso, do estudo dos diferentes aspectos visuais das
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sociedades, trouxeram abordagens sociais dilatadas. Em ambos os casos a sua origem remonta ao

próprio  desenvolvimento  do  pós-modernismo  e  aos  discursos  que  o  acompanharam  acerca  da

diluição das visões totalizantes da história, da dissolução entre 'alta' e 'baixa' cultura,  das relações

entre  'centro'  e 'periferia'  ou ainda dos debates  sobre o multiculturalismo e o 'Outro'.  Enquanto

campos alargados, as suas áreas de reflexão envolvem outras disciplinas como a filosofia, a história,

a sociologia,  a etnografia e antropologia,  a teoria  da literatura,  etc.  e têm sido apontados como

campos antagónicos ao marxismo. A este respeito Esther Leslie reitera que:

(…) it became apparent that the very basis on which Cultural Studies footed itself meant that the
more  'cultural'  its  analysis  the  less  Marxist  it  had  become.  Marxism  was  judged  'reductive',
because of its seeming restriction to questions of class, at the expense of other supposedly more
important identities of gender an ethnicity. A game of substitution began at this point – cultural
analysis substituted for Marxism, and thereby cultural analysis and Marxism were severed. (2007,
p.38).

O campo dos 'Estudos Culturais' centra-se nas questões da identidade cultural num mundo universal

e globalizado. A linha dominante dos discursos teóricos aí inseridos assume a questão do Outro, da

heterogeneidade e da diferença como uma questão fundamental. Mas tal como Boris Groys lembra,

em nome da defesa da liberdade individual este é também o modo do pensamento político liberal.

Por isso: 

(…) we can say that the present strong interest in diversity and difference is dictated in the first
place  by  certain  moral  and  political  considerations—namely,  by  the  defense  of  the  so-called
underdeveloped cultures against their marginalization and suppression by the dominating modern
states in the name of progress. (Groys, 2008, p.150).

Outro aspecto não menos importante,  também focado por  Groys,  é a relação que o discurso da

diversidade tem com as opções estéticas ocorridas a partir dos finais dos anos setenta, na mesma

altura em que os 'Estudos Culturais' surgiram:

The  discourse of diversity and difference presupposes a certain aesthetic choice—I mean here a
purely aesthetic preference for the heterogeneous, for the mix, for the crossover. (…) This aesthetic
taste is ostensibly very open, very inclusive—and in this sense also genuinely democratic. But, as
we know, postmodern taste is  by no means as tolerant  as it  seems to be at  fi  rst  glance.  The
postmodern  aesthetic  sensibility  in  fact  rejects  everything  universal,  uniform,  repetitive,
geometrical,  minimalist,  ascetic,  monotonous,  boring—everything  gray,  homogeneous,  and
reductionist.(Groys, 2008, p.150).

Mas, como se sabe, “(...) the emergence of the taste for the diverse and the different was directly

related to the emergence of globalized information, media, and entertainment markets in the 1970s

and the expansion of these markets in the ’80s and ’90s.”  (Groys, 2008, p.151).  A ligação entre
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ambos os factos não pode ser ignorada. Este é o entendimento de Boris  Groys que considera que

“the discourse  and the politics of cultural diversity and difference cannot be seen and interpreted

correctly  without  being  related  to  the  market-driven  practice  of  cultural  diversification  and

differentiation in the last decades of the twentieth century.”(Groys, 2008, p.151).

Nesta  perspectiva,  de  facto,  os  'Estudos  Culturais'  demonstram ser  antagónicos  ao  pensamento

marxista na medida em que não só é profundamente marcado por uma visão colectiva da sociedade

como no contexto artístico tem procurado resistir à absorção da cultura pelo Mercado. Ainda assim,

a resistência ao liberalismo não invalida que o respeito e a defesa pelas liberdades individuais não

faça parte da ideologia marxista. Por outro lado, como Groys também refere, o facto dos 'Estudos

Culturais' serem moldados por um pensamento político baseado no progresso, significa que “The

ideal of progress is not completely rejected by contemporary cultural thought. This thought, rather,

strives to find a compromise between the requirements of modern uniform democratic order and the

rights of premodern cultural identities situated within this general order.” (Groys, 2008, p.150).  

Relacionado com esta  questão está  o facto de com frequência  se considerar  que o pensamento

marxista  é  indiferente  à  cultura  ou  às  identidades  culturais,  o  que  é  uma  ideia  nitidamente

distorcida. Ao longo de todo o século XX vários autores marxistas versaram sobre temas variados

da cultura não esquecendo, naturalmente, as condições da sua produção e distribuição. Seria por

isso de estranhar que nas últimas décadas do século a situação se alterasse substancialmente. Não

obstante,  o  que existe  de facto  é  uma reflexão sobre a  cultura  feita  de forma  não segmentada

podendo  apontar-se  como  característica  uma  multiplicidade  que  resulta  “from  the  fact  that

Marxism's totalizing view can account for a multiplicity of interconnections, and has no need to

sever one segment of the social world and understand it through one single category of analysis.”

(Leslie, 2007, p.43).

As influências marxistas no pensamento e prática artística continuam a ser várias e são inclusive

reconhecidas  por autores que nenhuma ligação denotam a  Marx. Por exemplo,  Hal  Foster,  que

como se viu reitera a dissolução do pensamento marxista  na contemporaneidade,  não nega esta

proximidade. Em 'Readings in Cultural Resistance', analisa a cultura contemporânea e a sua ligação

à  lógica  capitalista  e  à  ideologia  burguesa  utilizando  a  própria  análise  marxista  (Foster,  1985,

p.162). Marx e Engels definem a burguesia no Manifesto do Partido Comunista considerando que:

A burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção,
portanto  as  relações  de  produção,  portanto  as  relações  sociais  todas.  (…)  O  permanente
revolucionamento da produção, o ininterrupto abalo de todas as condições sociais, a incerteza e o
movimento eternos distinguem a época da burguesia de todas as outras.  (Marx e  Engels, 1997,
p.32).
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Ao definir  assim a burguesia,  os autores identificavam também o seu  modus operandi,  os seus

mecanismos cimeiros de defesa contra qualquer ataque à sua soberania. A sua existência híbrida e

'camaleónica' era identificada como uma estratégia unívoca de manutenção do poder. Por isso, Marx

e Engels notam no mesmo texto que: 

Para  o  lugar  da  velha  auto-suficiência  e  do  velho  isolamento  locais  e  nacionais,  entram um
intercâmbio omnilateral, uma dependência das nações umas das outras. E tal como na produção
material,  assim  também na  produção  espiritual.  Os  artigos  espirituais  das  nações  singulares
tornam-se  bem  comum.  A  unilateralidade  e  estreiteza  nacionais  tornam-se  cada  vez  mais
impossíveis, e das muitas literaturas nacionais e locais forma-se uma literatura mundial.  (Marx e
Engels, 1997, p.33).

É  precisamente  sobre  o  confronto  desta  análise  da  burguesia  com os  processos  de  resistência

formulados pela arte que Hal  Foster reflecte no referido texto, admitindo que a burguesia “more

elastic than any rigid “ideology”” coloca “great difficulty for any resistant practice” (Foster, 1985,

p.166). Partindo da questão: “How to counter or even confront a culture with no integrity or fixed

form, one which rarefies with one hand and appropriates with the other?” (Foster, 1985, p.166) Hal

Foster disserta sobre o conceito de 'Outro' na cultura burguesa concluindo, à semelhança do que

Marx e  Engels haviam dito que “Difference is thus used productively;  indeed, in a social order

which seems to know no outside (and which must contrive its own transgressions to redefine its

limits),  difference is often fabricated in the interests  of social  control as well  as of commodity

innovation.” (Foster, 1985, p.167).

Em resposta à questão que coloca a si mesmo, Hal  Foster vai percorrendo alguns dos modelos

identificados e propostos por autores como Roland  Barthes e Jean  Baudrillard concluindo que a

resistência cultural na actualidade passa por conseguir sair da incessante codificação semiótica a

que todas as actividades políticas e simbólicas são reduzidas (Foster, 1985, p.176). Para uma prática

cultural que resista e interrompa a dominação do código, propõe que se atente ao que considera

serem dois  modelos  contraditórios  mas  ainda  assim úteis.  São eles  “the  concept  of  the  minor

developed by  Deleuze and Guattari, and the concept of  cultural revolution  elaborated by Fredric

Jameson.” (Foster, 1985, p.176).

Em relação ao primeiro conceito, desenvolvido por Deleuze e Guatarri em 1977 a partir da literatura

de Franz Kafka, Hal Foster destaca o facto de que “ “The minor” represents a cultural practice that

exceeds the (differential)  logic of the code as well  as the conventional categories of sociology”

(1985, p.177). Desde a década de oitenta que o conceito de 'literatura menor' tem reaparecido com

recorrência nas reflexões acerca da relação entre arte e sociedade. Como Karl Erik Schollhamm

refere:
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(…)  o  interesse  que  o  conceito  de  uma  “literatura  menor”  desperta  hoje  é  motivado  pela
possibilidade que este oferece de retomar a questão política na literatura de uma maneira que
simultaneamente evita recair nas armadilhas de uma literatura engajada à moda dos anos sessenta
e setenta e preserva a insistência da literatura como realidade social. Neste sentido, a questão
política  se  apresenta  como o  lado “realista” da  literatura,  não por descrever  a  realidade de
maneira realisticamente verosímil e engajada, mas por ser ela mesma uma realidade que intervém
nas práticas da sociedade. A principal questão a ser discutida então é: como a literatura intervém
e  como  a  sua  leitura,  a  análise  teórica  pode  participar  fortalecendo  esta  intervenção.
( Schollhamm, 2001, p.60).

Esse foi também claramente o intuito de Hal Foster quando referiu este conceito para reflectir neste

caso não directamente sobre a literatura mas mais amplamente sobre a produção cultural. Quando

Deleuze  e  Guattari  definiram  a  'literatura  menor'  fizeram-no  através  de  três  elementos

caracterizadores169: a sua desterritorialização, a natureza política e o valor colectivo. É através deles

que a literatura ou, nos termos da discussão de Hal  Foster, que a cultura se torna transgressora,

política  e  colectiva  ou  seja,  “The  literary  machine  thus  becomes  the  relay  for  a  revolutionary

machine-to-come,  not  at  all  for  ideological  reasons  but  because  the  literary  machine  alone  is

determined to fill the conditions of a collective enunciation that is lacking elsewhere in this milieu:

literature is the people’s concern.” (Deleuze e Guatarri, 1986, p. 17 e 18).

O segundo conceito que Hal Foster recupera – o de revolução cultural – foi elaborado por Fredric

Jameson. No contexto da reflexão sobre a literatura enquanto acto simbólico social o autor propõe

uma interpretação política do texto literário. No decurso da explanação sobre o método, considerou

que a revolução cultural é “that moment in which the coexistence of various modes of production

become visibly antagonistic, their contradictions moving to the very centre of political, social and

historical life.” (Jameson, 2005, p.84). Precisamente por isso, para Foster, o conceito “stands for a

critical  activity that reactivates the conflitual history of sign-systems so as to break through the

169Em “What is a Minor Literature?” Deleuze e Guattari sistematizam as três características definindo-as da seguinte
forma:

A minor literature doesn't come from a minor language; it is rather that which a minority constructs within a
major language. But the first characteristic of minor literature in any case is that in it language with a high
coefficient of deterritorialization. 
(…)
The second characteristic of minor literatures is that everything in them is political. In major literatures, in
contrast, the individual concern (familial, marital and so on) joins with other no less individual concerns, the
social milieu serving as a mere environment or a background; (…) Minor literature is completely different;
its cramped space forces each individual intrigue to connect immediately to politics.
(…)
The third  characteristic  of  minor  literature  is  that  in  it  everything  takes  on  a  collective  value.  Indeed,
precisely because talent isn't abundant in a minor literature, there are no possibilities for an individuated
enunciation  that  would  belong  to  this  or  that  “master”  and  that  could  be  separated  from a  collective
enunciation. (…) It is literature that produces an active solidarity in spite of skepticism; and if the writer is in
the margins or completely outside his or her fragile community, this situation allows the writer all the more
the possibility to express another community and to forge the means for another consciousness and another
sensibility. (Deleuze e Guatarri, 1986, pp.16 e 17).
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(ahistorical) logic of the code as well as the formalist discourse of academic disciplines.” (1985,

p.177).  A conjunção destes dois conceitos  em relação ao que poderiam ser novas propostas  de

resistência cultural no seio da arte mostram a perspicácia de Hal Foster em determinar algumas das

características fundamentais das práticas artísticas críticas e de intervenção. Questões aliás que o

autor  desenvolverá  melhor  em 'The artist  as  etnographer',  escrito  uma década  depois  e  que  se

tornará um ensaio incontornável para a compreensão das mesmas.

Em boa verdade, durante todo o século XX a resistência cultural foi marcando o seu lugar, como é

exemplo o aumento do colectivismo artístico. O envolvimento das artes visuais com áreas como o

teatro  e  a  performance,  os  processos  de  desmaterialização  da  obra  de  arte  e  em simultâneo  o

crescente  empenho  dos  artistas  no  desenvolvimento  de  projectos  participativos  e  relacionais,

questões focadas na primeira parte da tese, podem ser apontadas como determinantes mas mais

determinante parecem ter sido as motivações sociais. Claire Bishop identifica na história do século

XX três momentos essenciais que no seu entender coincidem com o incremento do colectivismo na

arte:

(...) artists’  preoccupation  with  participation  and  collaboration  is  not  unprecedented.  From a
Western European perspective, the social turn in contemporary art can be contextualized by two
previous historical moments, both synonymous with political upheaval and movements for social
change: the historic avant- garde in Europe circa 1917, and the so- called ‘neo’ avant- garde
leading to 1968. The conspicuous resurgence of participatory art in the 1990s leads me to posit the
fall of communism in 1989 as a third point of transformation. Triangulated, these three dates form
a narrative of the triumph, heroic last stand and collapse of a collectivist vision of society. Each
phase has been accompanied by a utopian rethinking of art’s relationship to the social and of its
political  potential  –  manifested  in  a  reconsideration  of  the  ways  in  which  art  is  produced,
consumed and debated. (2012, p.3).

Por isso considera que o crescimento de várias formas de colectivismo nos anos noventa são “part

of an ongoing history of attempts to rethink art collectively.” ou seja, representam “a return to the

social”. (Bishop, 2012, p.3). Este é aliás um dos poucos aspectos em que investigadores marxistas e

pós-marxistas parecem concordar: a de que “they all aim place pressure on conventional modes of

artistic production and consumption under capitalism.”(Bishop, 2012, p.3).

As palavras de Blake Stimson e Gregory Sholette com respeito a novas formas de colectivismo são

também totalmente claras a esse respeito:

This then is our fetish now: that the dream of collectivism realize itself as neither the strategic
vision of some future ideal, of a revised modernism, nor as the mobile, culture-jamming, more-
mediated than-thou counter hegemony of collectivism after modernism, but instead as Marx's self-
realization of human nature constituted by taking charge of social being here and now. This means
neither picturing social form nor doing battle in the real of representation, but instead engaging
with social life as production, engaging with social life itself as the medium of expression. This new
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collectivism carries with it the spectral power of collectivisms past just as it is realized fully within
the hegemonic power of global capitalism. (2007, p.13).

Já aqui se referiu a questão do colectivismo na arte. Se no início do século XX o mesmo se fez

mediante várias motivações, desde os finais dos anos sessenta que se tem feito maioritariamente

sobre  a  premissa  de  resistência  ao capitalismo.  A crítica  debordiana  continua  ainda  hoje  a  ser

essencial nas análises a esta questão na medida em que associa a saturação da imagem nas nossas

sociedades ao sistema neoliberal. A prática artística por ela inspirada opta por isso pelo abandono

da produção da imagem e do objecto original e centra-se no objectivo de 're-humanizar' a sociedade.

O  colectivismo  compreende  que  para  o  fazer  “in  a  world  all  but  totally  subjugated  by  the

commodity form and the spectacle it generates (…) the only remaining theater of action is direct

engagement with the forces of production.” (Stimson  e  Sholette, 2007, p.12).  O desinteresse na

adopção de metodologias passivas de representação ou produção da imagem é de facto comprovado

pela indexação teórica destas práticas a autores como Guy Debord ou Walter Benjamin. Para além

disso, o 'regresso do público', como a estética da recepção defendeu ou a estética relacional sobre a

qual  Nicolas  Bourriaud escreveu,  reforçaram a importância  que o contexto social  e as relações

humanas foi tendo para o discurso teórico-prático da arte. Claire  Bishop traça precisamente esta

conexão afirmando que:

But regardless of geographical location, the hallmark of an artistic orientation towards the social
in the 1990s has been a shared set of desires to overturn the traditional relationship between the
art object, the artist and the audience. To put it simple: the artist is conceived less as an individual
producer of discrete objects than as a collaborator and producer of situations; the work of art as a
finite, portable, commodifiable product is reconceived as an ongoing or long-term project with an
unclear beginning and end; while the audience, previously conceived as a 'viewer' or 'beholder', is
now repositioned as a co-producer or participant. (Bishop, 2012, p.2).

O individualismo, uma marca da ascensão capitalista, dos valores de mercado e do liberalismo “is

viewed with suspicion” (Bishop, 2012, p.12) até porque a ele está associado o facto de que “the

virtuosic contemporary artist has become the role model for the flexible, mobile, non- specialised

labourer who can creatively adapt to multiple situations, and become his/ her own brand.” (Bishop,

2012,  p.12).  Particularmente  nas  últimas  décadas  essa  questão  tem  sido  ressalvada  de  forma

persistente por diversos autores e movimentos, pelo que a sua influência nos colectivos e práticas

artísticas tem também aumentado. 

O  colectivismo  recente  é  uma  forma  de  organização  social  que  procura  resistir  ao  modelo

individualista de existência capitalista. Ele marca um pensamento, uma forma de ver o mundo e

uma vivência comunitária diametralmente oposta ao capitalismo. Não é por isso rara a ligação que

diversas formas de colectivismo têm com o Marxismo. Fazendo ironicamente esta ligação, Stimson
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e  Sholette  iniciam uma publicação sobre as novas formas de colectivismo artístico aludindo ao

início do Manifesto do Partido Comunista: “There is a specter haunting capitalism’s globalization,

the specter of a new collectivism.” (Stimson e  Sholette, 2007, p.1). Neste âmbito, o colectivismo

artístico  contemporâneo  nas  suas  formas  de  organização,  estrutura  e  actuação  não se distingue

sobremaneira do colectivismo em geral. Ainda assim, se se pensar no crescimento exponencial que

as  práticas  colectivas  têm tido nas últimas  décadas,  é  possível  ver  diferenças  substanciais  para

anteriores formas de colectivismo. Essas diferenças prendem-se em grande medida com questões já

aqui  focadas,  nomeadamente  a  perda  de  influência  social  ou  mesmo  a  destruição  de  diversos

partidos comunistas europeus; a dispersão e heterogeneidade que tem caracterizado a intervenção

política na esfera pública; a alteração das próprias condições práticas em que as diferentes lutas se

travam, etc. Essas alterações conduziram a um debate no seio do Marxismo ainda hoje em aberto

sobre as dinâmicas sociais  num espaço público globalizado e heterogéneo. No fundo, a questão

permanece: como interpretar o mundo que se nos apresenta, como transformá-lo e como construir o

novo mundo que se propõe?

De entre os autores que se destacam nesse debate, Antonio  Negri e Michael  Hardt têm tido uma

notória  influência em agentes culturais,  críticos  e artistas,  nomeadamente em colectivos de arte

activista. Os autores têm centrado a sua investigação na crítica ao pós-modernismo e na análise do

desenvolvimento  do  imperialismo  nas  sociedades  contemporâneas,  procurando  compreender  as

dinâmicas sociais que daí resultam e em simultâneo propor estratégias de resistência. É sobejamente

conhecida a trilogia por eles publicada ao longo dos últimos anos  – 'Empire' (2000), 'Multitude:

War and Democracy in the Age of Empire'  (2004) e 'Commonwealth'  (2009)  – sobre as novas

correlações de forças económicas e políticas mundiais, onde se propõe caracterizá-las e delinear

hipóteses  de superação.  Esta  trilogia,  que tornou ambos os autores francamente  conhecidos  em

determinados círculos, procura inscrever-se na história do pensamento marxista enfatizando, ainda

assim,  as  questões  da acção directa  e  auto-organização  da classe trabalhadora  na luta  contra  o

sistema capitalista, razão pela qual Antonio Negri surge associado aos movimentos que reclamam

uma 'democracia real' sem representação partidária. Para o presente contexto, destacar-se-ão apenas

os aspectos considerados essenciais nesta trilogia que podem influir na questão em discussão. 

'Empire', publicado em 2000 contém em grossa medida as questões que seriam desenvolvidas com

maior extensão nos dois volumes seguintes. Aí, os autores formulam a teoria de que o imperialismo

está morto (2001, p.XIV) e que ao novo poder supremo que governa o mundo se deverá chamar

'Império':

The  passage  for  Empire  emerges  from  the  twilight  of  modern  sovereignty.  In  contrast  to
imperialism,  Empire  establishes  no  territorial  center  of  power  and  does  not  rely  on  fixed
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boundaries or barriers. It is a decentered and deterritorializing apparatus of rule tat progressively
incorporates the entire global realm within its open, expanding frontiers. Empire manages hybrid
identities,  fexible hierarchies,  and plural  exchanges through modulating networks of  command.
The distinct national colors of the imperialist map of the world have merged and blended in the
imperial global rainbow. (Hardt e Negri, 2001, p.XII e XIII).

Na nova forma de soberania imperial, nenhuma nação pode ocupar o lugar de líder mundial, uma

vez que as delimitações espaciais e as fronteiras temporais são anuladas. Nestas duas características

situa-se parte do poder deste regime mas o seu controlo estende-se a todos os registos da ordem

social, ou seja, “The object of this rule is social life in its entirety”, pelo que “Empire presents the

paradigmatic form of biopower.” (Hardt e Negri, 2001, p.XV).

O termo que os autores utilizam para caracterizar o que consideram ser um novo regime procura,

por um lado, exacerbar semelhanças em relação a anteriores 'Impérios'. Mas o objectivo principal

parece  estar  na  dissecação  das  diferenças  que  afinal  de  contas,  à  excepção  da  inexistência  de

delimitações  espaciais,  temporais  e  sociais,  não  são  assim  tantas.  Se  grande  parte  do  livro  é

dedicado a explanar sobre a passagem do imperialismo para o Império e sobre as características

deste regime, outra parte importante refere-se às formas de resistência e combate que podem ser

erigidas  sobre  ele.  Consideram os  autores  que  “although  the  practice  of  Empire  is  continually

bathed in blood, the concept of Empire is always dedicated to peace – a perpetual and universal

peace  outside the history.”  (Hardt  e  Negri,  2001,  p.XV).  Erigido  sobre múltiplos  processos  de

globalização, é na identificação, reorganização e redireccionamento dos mesmos que Hardt e Negri

consideram estar a chave da resposta política ao Império:

The  creative  forces  of  the  multitude  that  sustain  Empire  are  also  capable  of  autonomously
constructing  a  counter-Empire,  an  alternative  political  organization  of  global  flows  and
exchanges.  The struggles  to  contest  and subvert  Empire,  as  well  as  those  to  construct  a  real
alternative, will thus take place on the imperial terrain itself – indeed, such new struggles have
already emerge.  Through these struggles and many more like them, the multitude will  have to
invent new democratic forms and a new constituent power that will one day take us through and
behind Empire. (Hardt e Negri, 2001, p.XV).

Por isso,  a  estratégia  política  que  Hardt  e  Negri  defendem não se encontra  particularmente  no

delineamento de formas de resistência. Encontra-se sim na canalização ou 'desvio' dos elementos

constituintes do Império para fins não imperiais, 'reciclando-os' num novo propósito.

A análise que os autores fazem da constituição política do presente baseia-se na total subsunção do

social  pelo capital  e  é  explicada  a  partir  dos  conceitos  de 'biopoder'  e  'sociedade de  controlo',

desenvolvidos  primeiramente  por  Michel  Foucault.  Por  um  lado,  a  sociedade  de  controlo

caracteriza-se por tecer mecanismos de poder mais 'democráticos' e próximos ao campo social de tal

forma que “the behaviors of social integration and exclusion proper to rule are thus increasingly
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interiorized within the subjects itself.” (Hardt e Negri, 2001, p.23). Por seu turno, o biopoder “is a

form of power that regulates social life from its interior, following it, interpreting it, absorbing it

and rearticulating it.” (Hardt e Negri, 2001, p.23 e 24). Nesta óptica, o poder torna-se numa função

vital  para  os  indivíduos  pelo  que  passa  a  estar  directamente  relacionado  com  a  produção  e

reprodução da vida em si mesma (Hardt e  Negri, 2001, p.24).Hardt e  Negri afirmam que só uma

sociedade de controlo pode ter o contexto biopolítico como único terreno referencial (2001, p.25),

pelo que “Society, subsumed within a power that reaches down to the ganglia of the social structure

and its processes of development, reacts like a single body.” (Hardt e Negri, 2001, p.25). Assim, os

autores concluem que isso significa que, na actualidade “the increasingly intense relationship of

mutual implication of all social forces that capitalism has pursued throughout its development has

now been fully realized” (Hardt e Negri, 2001, p.25 e 26) ou seja, que a total subsunção do social

pela lógica capitalista170 se cumpriu. Ora, esta análise – na qual se tem em conta os paradoxos da

multiplicidade  e  pluralidade  e  que  releva  todas  as  dimensões  da  sociedade  e  não  apenas  a

económica  ou  a  cultural  –  torna  evidente  “the  linear  and  totalitarian  figure  of  capitalist

development.” (Hardt e  Negri, 2001, p.25). Assim, “Civil society is absorbed in the state, but the

consequence of this is an explosion of the elements that were previously coordinated and mediated

in civil society. Resistances are no longer marginal but active in the center of a society that opens

up in networks.” (Hardt e Negri, 2001, p.25).

Esta  leitura  é  coincidente  com a  recente  multiplicação  de  propostas  de  resistência  política  ao

sistema capitalista através da auto-organização cidadã nos parâmetros de uma democracia directa ou

participativa. Claro que não foi com Negri e Hardt que ela nasceu nem eles serão os únicos autores

de  referência  nesta  matéria.  Por  exemplo,  a  Internacional  Situacionista  e  particularmente  Guy

Debord, depois da publicação de 'A sociedade do espectáculo' e de acontecimentos como o Maio de

68,  foram  fortes  impulsionadores  da  participação  directa  dos  cidadãos  como  forma  de  acção

política. As organizações e os autores anarquistas como Mikhail Bahktin ou Hakim Bey, tiveram e

têm também nesta matéria uma grande influência, particularmente em alguns países. 

No contexto artístico, o pensamento de Negri e Hardt e a utilização que fazem dos conceitos atrás

expostos tem tido consequências directas nas metodologias e modos de produção das práticas. Em

primeiro  lugar,  porque  são  vários  os  colectivos  artísticos  que  colaboram  intensamente  nos

movimentos internacionais criados a partir de finais da década de noventa, cuja actuação se articula

170Os autores consideram que Marx foi o primeiro a denotar algo similar quando descreveu “the passage from the
formal subsumption to the real subsumption of labor under capital.” . A seguir a ele, a Escola de Frankfurt analisou
“the passage from the subsumtion of culture (and social relations) under the totalitarian figure of the state (...)”
(Hardt e Negri, 2001, p.25).
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com as propostas dos autores. Esses movimentos como o 'Reclaim the Streets'  171 'Peoples' Global

Action'172,  'Global  Carnival  Against  Capital'173,  entre  muitos  outros,  são  entendidos  como

'actualizações'  (Holmes,  2007,  p.279)  das  lutas  históricas  contra  o  capitalismo.  O  seu  modus

operandi  espacio-temporal  versa  por  uma  actuação  descontínua,  ocorrendo  intermitentemente  e

onde e quando determinados cidadãos consideram fazer sentido. Tal como Negri e Hardt sustentam,

estes movimentos recusam qualquer forma de representatividade e vêem na acção directa o método

de actuação política mais eficaz. 

Os colectivos artísticos que acompanham estas estruturas ou que as tomam como exemplo actuam

da mesma forma mas para além de recusarem qualquer representatividade política também recusam

qualquer forma de mediação institucional no campo da arte. Outra questão essencial é a adopção de

metodologias  colaborativas  e  participativas  que bebem muito do seu fundamento conceptual  na

ideia  da  democracia  directa  e  participativa.  Tratam-se  de  metodologias  tendencialmente  não

profissionalizantes, que envolvem indivíduos de áreas muito distintas, entre elas a artística. Assim,

tal  como Brian  Holmes refere “these discontinuous political  mobilizations have helped to make

another  world  possible  for  art,  outside  the  constituted  circuits  of  production  and distribution.”

(Holmes, 2007, p.279). Os colectivos de acção directa e auto-representação procuram contornar os

circuitos institucionais de produção e distribuição através da presença física no espaço público e de

uma componente virtual essencial: “The simplest point of entry is the Internet. E-mail lists and Web

sites have opened up a new kind of transnational  public sphere,  where artistic  activities  can be

discussed as part  of a larger,  freewheeling conversation on the evolution of society.”  (Holmes,

2007, p.279). Um dos exemplos, com maior visibilidade internacional actualmente, de utilização da

Internet  para a criação de plataformas de discussão teórica em torno das políticas  culturais  é o

'European Institute for Progressive Cultural Policies' (EIPCP), criado em 2002 com os seguintes

objectivos: 

intensify networking among actors in the cultural field with the aim of jointly realizing art projects
and organising discursive events;  create new public spheres against the conservative hegemonic
discourse  of  cultural  identity  and  representation;  introduce  issues  of  cultural  politics  into
discussions on democratic politics; reflect and develop exemplary artistic practices. (EIPCP, 2013).

 

Ainda que se trate de um instituto de pesquisa com assento físico na Áustria, o seu  webjournal

tornou-se uma referência na produção e distribuição de ensaios teóricos, manifestos ou entrevistas

171Colectivo criado no início da década de noventa com o intuito de organizar acções de resistência e protesto ao
capitalismo.

172Criado em 1998,como um instrumento de comunicação e organização de movimentos sociais radicais, fortemente
influenciado pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN).

173Criado em 1999 como um dia  internacional  de protesto que  coincidiu com a reunião  dos G8 em Colónia,  na
Alemanha.
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associados  ao  activismo político  relacionado  com a  cultura.  Outro  exemplo,  paradigmático  por

outras razões, é a plataforma virtual 'CORO', “uma iniciativa de artistas, que a principio buscou unir

outros artistas que também trabalhavam coletivamente no Brasil.” (CORO, 2012). Esta plataforma,

fundada  também em 2002 em S.  Paulo,  tinha  como  objectivo  inicial  fazer  o  levantamento  de

colectivos brasileiros e iniciativas activistas, disponibilizando-o na Internet como uma ferramenta

de  trabalho  e  colaboração  entre  colectivos  artísticos  activistas.  Ainda  assim,  através  dela,  foi

possível criar uma “rede (...) estabelecida por artistas e outros profissionais das Artes e da Cultura

Colaborativa, ativos no panorama Brasileiro, nas mais variadas linguagens visuais e que se dispõem

ao trabalho coletivo de processo colaborativo.” (CORO, 2012). Tal como se pode ler no site, a

criação desta rede só foi possível “pelas facilidades tecnológicas atuais, que possibilitam estabelecer

ampla  troca  de  informações,  idéias  e  ações,  pelo  acesso  rápido  com  quem  pensa  e  faz  arte,

comprometidos  em  estabelecer  apoios  e  parcerias  com  outros  e  para  outros  novos  projetos.”

(CORO, 2012).

Em termos práticos, a utilização da Internet é também uma ferramenta essencial para os colectivos

de acção directa, na medida em que permite a disponibilização de materiais gráficos para download

e impressão. Um dos primeiros e mais significativos exemplos neste âmbito é a associação francesa

'Ne  pas  plier'  onde  desde  1991  colaboram  diversos  artistas,  designers  gráficos,  sociólogos  e

semiólogos. Uma das mais importantes frentes de trabalho é a produção e distribuição de imagens

políticas. No site da 'Ne pas plier' pode ler-se que a associação foi fundada “pour qu'aux signes de la

misère ne vienne s'ajouter la misère des signes. Notre terrain est celui de l'éducation et des luttes

populaires. Nous proposons, sur un mode expérimental, des moyens politiques et esthétiques (mots,

images et paroles) pour participer aux luttes avec des formes heureses.” (Ne pas plier, 2013). Um

dos seus objectivos  principais  é penetrar  no espaço público através  de mecanismos directos de

distribuição, considerando este um acto político em si mesmo. Ou seja, não apenas o conteúdo das

imagens tem um carácter político como as metodologias de produção e distribuição o têm. Com a

ascensão de manifestações e protestos cidadãos, ascenderam também as plataformas virtuais que

disponibilizam materiais gráficos que podem ser descarregados livremente, como os do colectivo

argentino 'Iconoclasistas'174.

Em boa verdade, pode-se dizer que as metodologias e estratégias de trabalho confirmam a análise

de  Hardt e  Negri. Os colectivos de acção directa tendem a utilizar o mesmo espaço e as mesmas

ferramentas que o 'Império'.  Assim “this internalization of the control  function has the effect of

offering the master’s tools to all the social subjects, and thus it makes possible the transformation of

174 No website do colectivo 'http://iconoclasistas.net/' encontram-se diferentes materiais para download.
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biopower into  biopolitics” (Holmes,  2007, p.280).  Por outro lado, como Brian  Holmes também

refere: 

Faced with the conditions of real subsumption, or total physical and psychic colonization by the
directive  functions  of  capital,  one  of  the  paradoxical  temptations  for  artists  is  to  use  the
cooperative field of the event to directly represent the globalized state—to show its true face, or to
become its distorted mirror. (Holmes, 2007, p.281).

A estratégia política é precisamente a sugerida por Hardt e Negri, ou seja, a utilização de elementos,

modos  de  actuação  ou  ferramentas  constituintes  do  Império  para  fins  não  imperiais.  Um dos

exemplos  utilizados  por  Chantal  Mouffe  para  referir  o  que  considera  ser  uma  “correcção  de

identidade” – os 'The Yes Men' – é também exemplo da utilização desta estratégia na medida em

que se 'infiltram' em organizações neoliberais, replicam os seus modos de comunicação e actuação

com  o  objectivo  de  exporem  as  suas  reais  intenções.  Para  além  disso,  utilizam  os  meios  de

comunicação como ferramentas  essenciais,  como a  Televisão  e  a  Internet,  ferramentas  também

essenciais para o imperialismo ou 'Império', como Negri e Hardt definem.

Os mediuns utilizados nas práticas artísticas de acção directa são essenciais. Numa era que Rosalind

Krauss designou de  post-medium eles tornam-se determinantes porque daí depende o controlo da

produção e distribuição da arte e a inserção directa no espaço público175. No âmbito dos meios de

175Aliás,  o  medium  utilizado  pelos  artistas  que  procuram  uma intervenção  social  tem sido  sempre  uma  questão
essencial, não por questões estéticas mas por questões políticas. Desde o início do século XX que esta relação se tem
tornado notória como já se referiu na primeira parte da tese. A disseminação da imagem e, sobretudo, a utilização
massiva de meios como a fotografia e o vídeo tornaram-nos, na segunda metade do século XX, meios também
essenciais para as práticas artísticas de intervenção social. Por exemplo, nos finais dos anos oitenta, Douglas Crimp
associa a utilização do vídeo à disseminação da televisão, considerando este um medium essencial para os artistas
que trabalhavam com a questão do VIH - Sida:

To date, a majority of cultural producers working in the struggle against AIDS have used the video medium.
There are a number of reasons for this. Much of the dominant discourse on AIDS has been conveyed through
television,  and this  discourse  has  generated  a  critical  counter-practice  in  the  same medium; video  can
sustain a fairly complex array of information; and cable acess and the widespread use of VCRs provide the
potential for a large audience for this work. (Crimp, 2008, p.148).

Boris Groys, em 'Art Power', escrito em 2008, refere inclusive não ser coincidência que artistas contemporâneos (e
não só) usem mediuns similares aos utilizados por organizações políticas radicais ou terroristas. Recorre ao exemplo
de André Breton para demonstrar que a relação não é descabida e tem sido criada ao longo de todo o século XX: 

In his  Surrealist Manifesto André Breton famously proclaimed the terrorist act of shooting into a peaceful
crowd to be the authentically Surrealist, artistic gesture. Today this gesture seems to be left far behind by
recent developments. In terms of the symbolic exchange, operating by the way of potlatch, as it was described
by Marcel Mauss or by Georges Bataille, this means that in the rivalry in radicality of destruction and self-
destruction, art is obviously on the losing side. (Crimp, 2008, p.148)

Na actualidade,“The contemporary artist uses the same media as the terrorist: photography, video, film. At the same
time it is clear that the artist cannot go further than the terrorist does; the artist cannot compete with the terrorist in
the field of radical gesture.” (Groys, 2008, p.124). Ainda assim, o mesmo autor considera que embora esta utilização
seja  similar,  uma  diferença  substancial  persiste.  É  que  enquanto  a  utilização  dos  artistas  reflecte  uma  atitude
iconoclasta a dos terroristas reflecte uma atitude iconófila. (Groys, 2008, p.124).
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produção, o vídeo é dominante para os colectivos de arte activista e em termos de distribuição a

Internet é um recurso determinante. É isso que Brian Holmes destaca ao afirmar que: 

the media tactics in question are those of knowledge workers in the postindustrial economy, much
closer to what Toni Negri and his fellow travelers would call the “multitudes.” With their DVcams,
Web sites, and streaming media techniques, the new activists practiced “an aesthetic of poaching,
tricking, reading, speaking, strolling, shopping, desiring. . .  .  the hunter’s cunning, maneuvers,
polymorphic situations, joyful discoveries, poetic as well as warlike.”  This was very much the
spirit of n5m3, in the spring of 1999, just as the counterglobalization movement was about to break
into full public view. (Holmes, 2007, p.280).

Esta  questão  conduz-nos  ao  outro  aspecto  debatido  no  livro  'Império',  embora  seja  melhor

desenvolvido no segundo volume da trilogia e que se refere à noção de multitude. Esta noção tem

sido essencial para vários colectivos artísticos de acção directa, até porque ela constitui “the living

alternative that grows within Empire” (Hardt e Negri, 2004, XIII). A noção de multitude é utilizada

pelos autores para definir “the formation of exploited and subjugated producers” que “produces

autonomously and reproduces the entire world of life.” (Hardt e Negri, 2001, p.394 e 395). Como se

depreende, a noção de multitude não coincide com a de povo, massa ou classe trabalhadora. Hardt e

Negri explicam que ela deve ser entendida “as a network: an open and expansive network in which

all differences can be expressed freely and equaly, a network that provides the means of encounter

so that we can work in live in common.” (2004, p.XIV). A multitude é assim constituída de diversas

identidades e incorpora não apenas diferenças de género,  raça,  orientação sexual como também

diferenças laborais, diferentes estilos de vida e diferentes formas de ver o mundo sem que nenhuma

se sobreponha (Hardt e Negri, 2004, p.XIV), “which acts on the basis of what the siguralities share

in common.” (Hardt e Negri, 2004, p.100).

Pode-se dizer que a noção de multitude pretende ser inclusiva e em certa medida ela acaba por ser

compatível  com o modelo  agonístico  que  Chantal  Mouffe  e  Ernest  Laclau  propõem para  uma

democracia plural. Embora não exclua a noção de classe social e não rejeite o modelo marxista,

como aqueles, acaba por mesclá-la com uma série de outras noções, preterindo em certa medida os

conflitos gerados nesse âmbito a uma conflitualidade genérica e tendencialmente abstracta176. Negri

176Resulta esclarecedor a este nível o facto dos autores entenderem a multitude em si mesma como um conceito de
classe (Hardt e Negri, 2004, p.103) e se reportarem à análise económica das sociedades contemporâneas da seguinte
forma:

Theories about economic class are traditionally force to choose between unity and plurality. The unity pole is
usually associated with Marx and is claim that in capitalist society there tends to be a simplification of class
categories such that all forms of labor tend to merge into a single subject, the proletariat, which confronts
capital. The plurality pole is much clearly illustrated by liberal arguments that insist ineluctable multiplicity
of social classes. Both of these perspectives, in fact, are true. It is true, in the first case, that capitalist society
is characterized by the dividion between capital and labor, by those who own the productive property and
does who do not (…) It is equally true, in the second case, that there is a potencially infinite number of
classes that comprise contemporary society based not only on economic differences but also on those of race,
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e  Hardt justificam essa diluição com “the recent shifts of the global economy” nomeadamente o

facto da produção ter de ser concebida não apenas em termos económicos mas também em termos

sociais, dada a produção de comunicações, relações e formas de vida fazer actualmente parte da

economia global. 

Desde a década de setenta  que  Negri utiliza  a noção de 'operaio sociale'  (operário social)  para

abarcar diversas dimensões sociais sem contudo as deixar de interligar ao movimento operário. Por

exemplo em 'Proletari e stato: per una discussione su autonomia operaia e compromesso storico'177,

um texto escrito em 1975, Negri afirma existir uma crise da noção de classe operária (Negri, 2005,

p.126) em virtude do crescimento das diversas lutas sociais desenvolvidas por segmentos sociais

alheios ao operariado. No seu entender,  dá-se uma “socialization of living labor” (Negri,  2005,

p.126) que cresce enquanto movimento de luta contra o capitalismo. O “socialized worker” é o

novo proletariado e “it is no longer exclusion from the extortion of capitalist work that is specific,

but on the contrary inclusion within the totality of the productive social process and within the

twists and turns of its conditions that is fundamental.” (Negri, 2005, p.126).

A substituição do termo “operário de massa” pelo de “operário social” corresponderia à análise do

desenvolvimento da composição de classe (Negri, 2005, p.119) nas sociedades contemporâneas e,

mais importante, faria jus ao facto do antagonismo entre capital e trabalho se encontrar disperso por

todo o terreno da produção social,  uma realidade que  Negri acompanhava de perto em Itália  e

noutros  países  europeus,  nomeadamente  através  do  crescimento  dos  movimentos  estudantis  e

feministas.  A  noção  do  operário  social  seria  objecto  de  desenvolvimento  nas  investigações

posteriores de Negri, particularmente nas que dizem respeito à definição de trabalho imaterial. Em

'Lavoro Immateriale. Forme di vita e produzione di soggettivita'178, artigo escrito com Lazzarato em

1997, os autores consideram que as alterações operadas no mundo do trabalho a partir dos anos

setenta  conduziram a uma hegemonia  do trabalho imaterial  e,  por conseguinte,  ao “proceso de

constitución de una nueva subjetividad autónoma alrededor de lo que llamamos "intelectualidad de

masa".” (Negri e Lazzarato, 2001, p.14). O trabalho imaterial é considerado como um interface da

nova  relação  entre  a  produção  e  o  consumo,  activando-a  e  organizando-a através  do  processo

comunicativo (Negri e Lazzarato, 2001, p.20). Assim: 

Si la producción es hoy directamente producción de relación social, la "materia prima" del trabajo
inmaterial  es la subjetividad y el  "ambiente  ideológico" en el  cual  esta subjetividad vive  y se
reproduce. La producción de la subjetividad deja, entonces, de ser solamente un instrumento de

ethnicity, geography, gender, sexuality and other factors. (Hardt e Negri, 2004, p.103 e 104).

177Na tradução que aqui se utiliza, em inglês, 'Proletarians and the State: Toward a Discussion of Workers Autonomy
and the Historic Compromise'.

178Na tradução espanhola, que aqui se utiliza, 'Trabajo inmaterial: Formas de vida y producción de subjetividad'.
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control  social  (por  la  reproducción  de  las  relaciones  mercantiles)  y  se  torna  directamente
productiva,  porque en nuestra sociedad post  industrial  su objetivo es construir al  consumidor.
(Negri e Lazzarato, 2001, p.20).

Esta noção será depois extrapolada para a de multitude, particularmente naquilo que se refere à sua

importância no processo de democracia. Em 'Empire',  Hardt e Negri destacam duas características

na multitude  que a tornam essencial  para a possibilidade  de construção de uma democracia  na

actualidade: a primeira diz respeito a um aspecto económico, “the production of common (…) the

primacy characteristic  of  the  new dominant  forms  of  labor  today”  uma  vez  que  se  centra  “in

cooperative  and  communicative  networks.”(Hardt  e  Negri,  2004,  p.XV).  Isto  é  verdadeiro

particularmente para a produção de projectos imateriais como as ideias, as imagens, o afecto e as

relações.  Por isso  Hardt e  Negri chamam-lhe, como aqui já se referiu,  “biopolitical  production”

(2004, p.XVI). A segunda característica que destacam na multitude é a sua organização política,

passível de ser vista nos movimentos de resistência e revolta actuais. Neles, é clara “the tendency

for  resistance  and revolutionary organizations  not  only to  be  a  means  to  achieve  a  democratic

society  but  to  create  internally,  within  the  organizational  structure,  democratic  relationships.”

(Hardt  e  Negri,  2004,  p.XVI).  Por  isso,  “the common currency that  runs through out  so many

struggles and movements for liberation across the world toddy – at local, regional an global level –

is the desire for democracy.” (Hardt e Negri, 2004, p.XVI) é um passo importante para que ela se

realize.

Porque consideram Hardt e Negri que a multitude representa a alternativa ao Império? Por existir

enquanto classe, ela é constituída por aqueles que “refuse the rule of capital” (Hardt e Negri, 2004,

p.106). Assim, à semelhança da leitura marxista de luta de classes, a multitude luta contra “those

who work under the rule of capital (...)” (Hardt e Negri, 2004, p.106). Ainda assim, deduz-se das

suas  palavras  que  a  consciência  de  classe,  imprescindível  no  entendimento  marxista,  não  é

determinante para a revolução. A multitude,  ainda que constituída por indivíduos, parece agir à

margem deles como se de um ser independente se tratasse. Senão vejamos o que Negri refere em

relação a ela: “Le concept de multitude nous introduit dans un monde entièrement nouveau, nous

plonge dans une révolution en train se faire. À l'intérieur de cette révolution, nous ne pouvons que

nous  imaginer  comme  des  monstres.”  (Negri,  2002,  p.39  e  40).  Outra  razão,  talvez  a  mais

importante é o facto de a multitude “is able to act in common and thus rule itself.” (Hardt e Negri

2004, p.100) ou seja, contraria “the entire tradition of sovereignty” actuando autonomamente e sem

necessidade de liderança ou de órgãos reguladores. A multitude “se défie de la représentation, car

elle est une multiplicité incommensurable.” e por isso ela é irrepresentável. (Negri, 2002, p.39).
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Nesta perspectiva, a multitude conduz a uma espécie de democracia directa conduzida por todos e

sem qualquer necessidade de representatividade.

Estamos a lidar com um conceito que pretende ter uma abrangência global e que ao contrário da

'democracia  radical'  anseia  conduzir-nos  a  uma  democracia  absoluta  porque  elimina  qualquer

espécie  de  representação  institucional,  Hardt  e  Negri  consideram que os  movimentos  políticos

cidadãos dos últimos anos – com objectivos muitas  vezes  distintos  entre  si  mas com a mesma

'aversão' a qualquer instituição política existente como partidos e sindicatos – são um exemplo da

aplicação real do conceito de multitude. Este não é abstracto nem procura fundar-se numa realidade

porvir.  Parte  da  observação  da  realidade  social  e  política  da  actualidade  e  do  crescimento

entusiástico que as teorias intelectuais autonomistas têm tido no seio da difusão de redes de acção

autónomas que recusam qualquer tipo de representatividade. E é precisamente por aí que as práticas

artísticas activistas acabam por ser também integradas neste processo. Em boa parte dos casos, elas

integram a 'classe' da multitude que recusa integrar o poder capitalista. Constituindo-se em grupos

de acção directa, actuam directamente no espaço social e político, dispensando qualquer forma de

mediação e, em simultâneo, construindo os seus próprios mecanismos de produção e distribuição

artística. Representativo deste 'sentir' são as palavras da artista Daphne Plessner que, pese embora

considere  que  a  multitude  tal  como  Hardt  e  Negri  a  formularam  não  produz  os  resultados

emancipatórios que os autores previam179 considera que:

(...) this is the environment in which activists and art-activists have an important role to play in the
push to examine, articulate, and address our political needs and relations. There is real potential
for a new form of politics to emerge that dispenses with the false concept of ‘mainstream’ society
under the management of, allegedly representative but actually self-serving, elites. One that has
embedded in it a criticality where art-activists draw together disparate networks through embodied
discourse and help to create a new sense of the commons. (Plessner, 2013).

No âmbito  do  activismo artístico  com raízes  ao  Marxismo é possível  tomar  Toni  Negri  como

referência,  particularmente  para  as  práticas  de  acção  directa  e  de  colectivismo.  John  Roberts

considera  que  uma das  questões  mais  interessantes  que  Negri  e  Hardt  levantam para  o debate

179Como se pode ler nesta passagem:

Where Hardt and Negri are wrong is in their assumption that the multitude is deliberative and participatory in
ways that allow for democratic ideals to flourish. The networks could equally be understood as indifferent, or
worse.  The  multitude  is  constituted  of  amorphous  and  nebulous  groupings,  subjective,  yes  certainly,  but
ultimately  self-selecting,  temporal  alliances based  on emotional  need,  shared  beliefs,  and ambitions and/or
lifestyles. Nor are the networks analytical or objective.  The networks are, for the most part, family, friends, and
fans. In political instances that extend to single issue direct-action groups, unions, etc. the public landscape is
increasingly a space where no one entity moves very far from its own satellite of associations and the lines of
communication—the means of public discourse—have dissipated. This environment, this networked subjectivity,
is not a precondition for a thriving democracy. It instead points to a kind of materialistic feudalism, which
conflicts with the view that we have of ourselves as citizens of a society allegedly striving for equity and freedom.
(Plessner, 2013).
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político  e  cultural  da  actualidade  é  fazerem “a  reclamation  and  defense  of  working-class  self-

emancipation as  a  continuous, subterrainean practice of  creative from below.”  o que “ reclaims

working class labour-power as the active site of the critique of the capitalist  value-form.” (Roberts,

2007, p.26). Ora, argumenta Roberts, isso permite reconstruir  o terreno da cultura e da política

económica, promovendo um espaço onde várias tradições culturais e teóricas podem intervir. Neste

contexto “workers and artists are both engaged in a common (if asymmetrical) struggle over techno-

scientific use-valors.” (Roberts, 2007, p.26).

Uma questão com a qual o activismo em geral e  o artístico em particular  tem lidado é com a

'produção do comum', particularmente depois de Elinor Ostrom ter ganho o Prémio Nobel em 2009

por causa da sua investigação na matéria.  Hardt e Negri dedicam a esta problemática um capítulo

em 'Multitude', relacionando o próprio conceito com o de multitude. Se em 'Empire' os autores já se

tinham referido ao comum foi neste ensaio que ele apareceu distinguido da noção de 'público' sendo

apresentado como “the productive activity of singularities in the multitude” (Hardt e Negri, 2004, p.

206). Existe por isso uma relação dual entre a produção e o comum – “the common is produce and

it is also productive” (Hardt e Negri, 2004, p. 197) –  que expõe a importância do comum para o

social  e em simultâneo mostra como o capitalismo contemporâneo tem intervindo neste campo,

usurpando o próprio  comum das  comunidades  sociais.  Assim,  a  produção do comum deve ser

entendida  enquanto  projecto  político  que  tanto  combate  a  lógica  do  privado  como  a  lógica

neoliberal do público.

Neste âmbito, a reflexão sobre o comum está indubitavelmente associada às teorias da autonomia

desenvolvidas pelo Operaismo italiano da década de setenta. Contudo, em termos globais ela é uma

reflexão que tem atravessado vários contextos históricos e movimentos sociais  marxistas e pós-

marxistas. São conhecidos diversos movimentos sociais de acção directa – como os 'Sem Terra' no

Brasil, o EZLN no México ou mais recentemente o 'Occupy Wall Street' nos EUA – que ao longo

das últimas décadas têm feito uma acção baseada nos princípios do comum. Como Pascal Gielen e

Sonia Lavaert afirmam: “Common is the social collective. Common is a cooperation, a product that

is created as if in a laboratory. Common is also ordinary, everyday, from everyone, intended for

everyone, a concept that echoes communism.” (De Bruyne & Gielen, 2011, p.166).

Massimo De Angelis, economista contemporâneo dedicado ao tema, afirma que “Commons are a

means of establishing a new political  discourse that  builds on and helps to articulate  the many

existing,  often minor struggles, and recognizes their power to overcome capitalist  society.”  (An

Architektur, 2010, p.1). Esta definição está de acordo com a de Negri e Hardt mas na actualidade

ambas colocam novos desafios.  Com a crise económica global,  o debate voltou a reacender-se,

particularmente porque o próprio capitalismo se tem reorganizado para agir sobre os bens comuns e
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sobre a produção do comum. De Angelis vê em certos discursos – como o do 'desenvolvimento

sustentável' – a acção do capitalismo “which regards the commons as the basis for new capitalist

growth.” (An Architektur, 2010, p.2). Por isso reitera que embora o 'comum' seja maioritariamente

entendido como sinónimo dos recursos que partilhamos socialmente é necessário ir mais longe e

levar  o  termo  também para  o  campo  das  relações  sociais.  Na  conceptualização  do  termo,  De

Angelis destaca três questões: 

First, all commons involve some sort of common pool of resources, understood as non-commodified
means of fulfilling peoples needs. Second, the commons are necessarily created and sustained by
communities  - this of course is a very problematic term and topic, but nonetheless we have to think
about  it.  Communities  are  sets  of  commoners  who  share  these  resources  and  who  define  for
themselves the rules according to which they are accessed and used. Communities, however, do not
necessarily have to be bound to a locality, they could also operate through translocal spaces. They
also need not be understood as “homogeneous” in their cultural and material features. In addition
to these two elements – the pool of resources and the set of communities – the third and most
important element in terms of conceptualizing the commons is the verb “to common” – the social
process that creates and reproduces the commons. ( An Architektur, 2010, p.2).

Entrando uma vez mais no discurso de Negri e Hardt, é possível articular a conceptualização feita

por De Angelis com a leitura que os autores fazem da produção do comum num contexto em que o

trabalho  imaterial  do  conhecimento  e  comunicação  assume  uma  posição  hegemónica.  Essa

articulação permite compreender, segundo o arquitecto  Stavros  Stavrides, que “the change in the

capitalist  production from material  to immaterial  labour provides the opportunity to think about

commons that are produced in the system but can be extracted and potentially turned against the

system.” (An Architektur, 2010, p.8). Permite ainda entender – e esta é uma questão essencial para

Negri e Hardt e para muitos dos movimentos sociais de resistência ao capitalismo – que por muito

que o sistema capitalista absorva o social e o comum, existe a possibilidade “of finding within the

system the very means through which you can challenge it. Resistance is not about an absolute

externality or the utopia of a good society. It is about becoming aware of opportunities occurring

within the capitalist system and trying to turn them against it.” (An Architektur, 2010, p.9). 

'Commonwealth', o último livro da trilogia de Hardt e Negri, é dedicado precisamente a determinar

as condições necessárias à construção do comum numa possível democracia global (Hardt e Negri,

2009, p.VIII).  E embora  os autores  incluam na definição de 'comum'  os recursos naturais  e os

recursos sociais com os quais nos interligamos, estão particularmente interessados na análise dos

segundos. Como Negri esclareceu noutro lugar, os bens comuns naturais como a água, o ar, etc., já

foram  apropriados  pelo  capitalismo,  sendo  essencialmente  importante  proteger  o  “productive

common”  (De Bruyne &  Gielen,  2011, p.177),  ou seja,  o comum produzido pelas pessoas.  Os

autores consideram que o “man-made common” é substancialmente mais importante no contexto
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actual, o do “Capital of the common” porque “what capital has not been able to appropriate, and

never will be able to appropriate, is the energy of that productive force we call these days the power

of invention or, still differently, the multitude of individuals that produce the common.” (De Bruyne

&  Gielen, 2011, p.177).  Em vários colectivos artísticos de acção directa e de arte comunitária é

reconhecível  este  entendimento  ao nível  da actuação e resistência  ao capitalismo.  As tácticas  e

estratégias que utilizam, como se verá, advêm também neste campo deste pensamento. A própria

organização em colectivos comunitários é já em si mesmo uma forma de trabalho e investigação

acerca da produção do comum como forma de resistência ao sistema capitalista dentro desse mesmo

sistema. Como De Bruyne e Gielen afirmam: “As an antidote to the general trend, iniciatives like

community art – which, defined broadly, thrives on the creation of affection and the nurturing of a

practice of community between sponsor, artist,  artwork and public – has an affiliation with the

common.” (2011, p.4). O 'Arts & The Commons',  rede nascida do 'Ocuppy Wall Street'  à qual

pertencem diversos grupos e colectivos, é um dos vários exemplos de como ao nível da produção

cultural e artística estas questões têm sido importantes e influentes não apenas em torno da acção

social e política como também da reflexão de noções como 'comunidade' ou 'espaço público'. Por

exemplo, ao contrário da noção empírica de comunidade, esta rede partilha da ideia de comunidade

defendida  por  Negri  e  Hardt,  “a  community  that  arises  from contradictory  passions  and  from

conflits”  (De  Bruyne  &  Gielen,  2011,  p.178),  ou  seja,  uma  comunidade  baseada  na  ideia  de

multitude.

Ainda em 'Commonwealth', os autores destacam a produção de condições necessárias à felicidade

geral,  uma  questão  que  se  julga  poder  ser  relacionada  com  a  arte  comunitária  e  com  a  arte

relacional. Negri e Hardt defendem que “Revolution requires not merely emancipation, as we said

earlier,  but liberation; not just an event of destruction but also a long and sustained process of

transformation, creating a new humanity.” (Hardt e  Negri, 2009, p.361). O percurso e trabalho é

portanto longo, cabendo à multitude a responsabilidade de o trilhar, governando a nova sociedade.

E na nova governação,  os  autores  consideram que “happiness  should  be the  primary  object  of

government. It is a collective good, perhaps the ultimate collective good, which must take on an

institutional character to guarantee its longevity.” (Hardt e Negri, 2009, p.377). 

Segundo Hardt e Negri, a instituição da felicidade como objectivo primeiro e principal obedece a

determinados parâmetros sendo que é neles que se encontram paralelismos com os objectivos gerais

das  tipologias  artísticas  atrás  referidas.  A  felicidade  não  é  algo  que  possa  ser  simplesmente

decretado. No entender dos autores ela é “the process of developing our capacities of democratic

decision  making  and  training  ourselves  in  self-rule.”  (Hardt  e  Negri,  2009,  p.377).  Assim,

“Instituting happiness, therefore, is not only a political  but also  an ontological project.”(Hardt e
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Negri, 2009, p.378) que necessariamente cada individuo terá que abraçar, trabalhando para atingir o

objectivo final:  a felicidade  comum.  Hardt e  Negri recorrem à análise  da filosofia  de Spinoza,

sustentando que: 

The path of joy is constantly to open new possibilities,  to expand our field of imagination, our
abilities to feel and be affected, our capacities for action and passion. In Spinoza's thought, in fact,
there is a correspondence between our power to affect (our mind's power to think and our body's
power to act) and our power to be affected. The greater our mind's ability to think, the greater its
capacity to be affected by the ideas of others; the greater our body's ability to act, the greater its
capacity to be affected by other bodies. (Hardt e Negri, 2009, p.379).

A relação que se estabelece entre esta fundamentação de Hardt e  Negri e as práticas artísticas de

carácter relacional está precisamente na convicção de que a construção da felicidade passa pelo

estímulo à criação de relações comuns e à interactividade. Ou seja, “Joy, in other words, is really

the result of joyful encounters with others, encounters that increase our powers, and the institution

of these encounters such that they last and repeat.” (Hardt e Negri, 2009, p.379). O relacionamento

entre as pessoas é então um poder inegável que cria em cada um novas formas de pensar e agir. Este

pensamento é também o da arte de carácter relacional no seu todo – tanto a mais abstracta nos seus

propósitos  como  a  mais  concreta  políticamente  –,  que  encontra  aqui  um  fundamento  teórico

inelutável.

As teorias  críticas  de Toni  Negri  e  Michael  Hardt,  assim como as  posturas  que têm assumido

perante o mundo não são consensuais no seio dos autores e pensadores marxistas. Para além disso,

as práticas artísticas de acção directa  e de alguns sectores de arte comunitária  não são o único

terreno  de  acção  da  arte  com  assento  político  e  social,  pelo  que  discursos  marxistas  menos

conhecidos têm-se apresentado como alternativas bastante sólidas. Por exemplo nos territórios da

geografia  e  da  antropologia  têm  surgido  reflexões  aos  conceitos  contemporâneos  de  Político,

Público, Esfera Pública, Lugar, entre outros, sobejamente utilizados pelos artistas. Para além disso,

como se tem clarificado, o debate referente à intervenção da arte no espaço social é sobejamente

exercido em relação com a urbanidade e com a organização social. Também por isso, os autores da

filosofia política e económica dividem a sua proeminência com autores de outras áreas relativas à

constituição  do  espaço  social  como  a  geografia  urbana,  a  antropologia  de  proximidade  ou  a

sociologia.

O geógrafo marxista David Harvey é um dos autores que mais acerrimamente tem contraposto as

teorias  de  Hardt  e  Negri.  É  conhecido  o  debate  que  se  estabeleceu  entre  eles  quando

'Commonwealth' foi publicado, em 2009. Não por acaso esse debate emergiu na revista 'Artforum',

atestando o claro interesse da arte nestas questões. David Harvey lança ai várias críticas à trilogia de
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Hardt e Negri. Entre elas, destaca-se a que se funda na questão da multitude e das lutas biopolíticas

que, como já se arguiu, pretende homogeneizar todas as formas de identidade incluindo a de classe.

Para Harvey “there is something far more foundational about class than there is about all the other

forms of identity in relation to the perpetuation of capitalism (...)” (2009, p.212). E isso é facilmente

comprovável:

No matter how important race, gender, and sexual identity may have been in history of capitalism's
development, and no matter how important the struggles waged in their name, it is possible to
envisage the perpetuation of capitalism without them – something that is impossible in the case of
class. (Harvey, 2009, p.212). 

Harvey considera que Hardt e Negri procuram construir uma teoria política que sirva “those leftist

movements that sought to change the world in radical ways without forming hierarchical political

parties or engaging with what the authors saw as the futile quest to take state power.” (Harvey,

2009, p.210) e  distancia-se claramente desse posicionamento.David  Harvey,  enquanto geógrafo,

urbanista e antropólogo marxista, tem contribuído nas últimas décadas para um fértil debate sobre

algumas das questões mais focadas por práticas artísticas assentes na intervenção política e social

entre as quais se incluem o espaço público, a importância do Lugar e a construção de uma sociedade

participativa. Em relação ao debate atrás focado em torno do comum, Harvey deixa uma nota que se

julga essencial. Distinguindo entre espaços públicos, bens públicos e bens comuns, ele considera

que os primeiros só se tornam comuns quando as forças sociais os apropriam, protegem e utilizam

para benefício mútuo (Harvey, 2012, p.73). Assim:

The common is not to be construed, therefore, as a particular kind of thing, asset or even social
process, but as an unstable and melleable social relation between a particular self-defined social
group  and  those  aspects  of  its  actually  existing  or  yet-to-be-created  social  and/or  physical
environment  deemed  crucial  to  its  life  and  livehood.  There  is,  in  effect,  a  social  practice  of
commoning. (Harvey, 2012, p.73).

Esta prática social de “comungar” produz ou estabelece a relação social com o comum pelo que: 

at the heart of the practice of commoning lies the principle that the relation between the social
group and that aspect of the environment being treated as a common shall be both collective and
non-commodified – off-limits  to  the  logic  of  market  exchange and market  valuations.  (Harvey,
2012, p.73). 

Harvey sustenta  assim de forma mais  clara  que  Hardt e  Negri  que a produção do comum está

totalmente dependente da participação social. O autor dá o exemplo de uma rua onde são cobradas

taxas de acesso por forma a controlar e minimizar o tráfego automobilístico. Essa rua deixa de ser

comum e passa a ser apenas um espaço público (Harvey, 2012, p.74). Espaço comum é “a place of
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popular sociality”  (Harvey,  2012, p.74) que, como o autor reconhece está em desaparição.  Este

exemplo denota que “the problem is not the common per se, but the relations between those who

produce or capture it at a variety of scales and those who appropriate it for private gain.” (Harvey,

2012, p.79) ou seja, que o problema principal está muitas vezes no facto dos investimentos públicos

parecerem bens comuns  mas  promoverem essencialmente  ganhos para privados (Harvey,  2012,

p.79).  Ora,  se “state-supplied public goods either  decline or become a mere vehicle  for private

accumulation” (Harvey, 2012, p.87) a solução, no entender de Harvey, passa pelas “populations to

self-organize to provide their own commons.” (Harvey, 2012, p.87).

O percurso de investigação de David Harvey tem denotado uma franca atenção a aspectos caros ao

âmbito artístico tais como o espaço e o tempo assim como formas de experienciação dos mesmos.

'The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the origins of Cultural Change', livro publicado

em 1990, trata precisamente sobre a emergência de novas formas de experienciação do espaço e do

tempo, indiciando-as a uma reordenação do próprio capitalismo. David Harvey questiona-se sobre a

hipótese – tida como certa por vários autores – de as alterações sentidas na vida social desde a

década de setenta serem sinónimo de uma era pós-moderna. A partir desta estrutura argumentativa,

o autor traça uma crítica ao discurso do pós-modernismo, percorrendo algumas das suas premissas

essenciais como as que se entrosam com as dimensões espacial e temporal. Focado nas contradições

desse discurso, este ensaio de David Harvey procura ainda demonstrar a actualidade do pensamento

marxista, refutando a ideia de desactualização ou estatismo do mesmo.

Ganhando de imediato  popularidade  em vários  países,  as  teorias  defendidas  por  David  Harvey

foram lidas e discutidas em diversos meios, entre os quais o cultural e artístico. Já aqui se referiu

um dos textos que Rosalyn  Deutsche escreveu em reacção a esta publicação mas são vários os

exemplos. A forma 'apaixonada' com que Harvey é discutido prende-se com a desmontagem que o

mesmo faz ao pós-modernismo mas em simultâneo com a crítica directa à condição pós-moderna,

onde se incluem as teorias pós-marxistas. Por exemplo, Harvey nota que o Outro, numa sociedade

capitalista, é o trabalhador na medida em que “The purchase of labour power with money gives the

capitalist certain rights to dispose of the labour of others without necessary regard for what the

others might think, need, or feel.” (Harvey, 1990, p.104). Ou seja:

The omni-presence of this class relation of domination, offset only to the degree that the labourers
actively struggle to assert  their rights and express their feelings,  suggests one of  the founding
principles upon which the very idea of 'otherness' is produced and reproduced on a continuing
basis in capitalist society. The world of the working class becomes the domain of that 'other', which
is necessarily rendered opaque and potentially unknowable by virtue of the fetishism of market
exchange. (Harvey, 1990, p.104).
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Se  a  questão  da  alteridade  é  fértil  na  referência  a  minorias  sociais  que  acabam  a  ser

conceptualizadas  como  o  Outro “then  the  conflation  of  class  exploitation  with  gender,  race,

colonialism, ethnicity, etc can proceed apace with all manner of invidious results. Capitalism did

not  invent  'the other'  but  it  certainly made use of and promoted it  in  highly structured ways.”

(Harvey, 1990, p.104). O autor reitera por isso que embora o pensamento pós-modernista “opens up

a radical prospect by acknowledging the authenticity of other voices” (Harvey, 1990, p.117) veda a

oportunidade das mesmas acederem a fontes de poder mais universais, “ghettoizing them within an

opaque otherness, the specificity of this or that language game.” (Harvey, 1990, p.117). Na verdade,

“It thereby disempowers those voices (of woman, ethnic and racial minorities, colonized peoples,

the unemployed, youth, etc.) in a world of lop-sided power relations.” (Harvey, 1990, p.117).

Ainda sobre o confronto com o pós-modernismo e pós-marxismo, outro aspecto relevante do estudo

de Harvey diz respeito ao sentido de efemeridade e caos, tido como caracterizador do pensamento

pós-moderno. A ele estão associados elementos como a fragmentação ou o ecletismo, partilhados

por diferentes áreas desde a arquitectura e design urbano até à arte, à literatura, à teoria social, à

psicologia  ou  à  filosofia  (Harvey,  1990,  p.98).  Os  autores  do  pós-modernismo,  nomeadamente

Lyotard,  vêem na utilização recorrente destes elementos  uma demonstração do fim das grandes

narrativas, algo que distinguiria o modernismo do pós-modernismo. David Harvey, ao invés, não vê

aí relação e considera inclusive que:

The  meta-narratives  that  the  post-modernists  decry  (Marx,  Freud,  and even  later  figures  like
Althusser) were much more open, nuanced, and sophisticated than the critics admit.  Marx and
many of the Marxists (I think of Benjamin, Thompson, Anderson, as diverse examples) have an eye
for detail, fragmentation, and disjunction that is often caricatured out of existence in postmodern
polemics.  Marx's  account  of  modernization  is  exceedingly  rich  in  insights  into  the  roots  of
modernist as well as postmodernist sensibility. (Harvey, 1990, p.115).

A par de uma visão alternativa tanto ao pensamento pós-modernista como ao pós-marxista, uma das

questões cimeiras estudadas por David Harvey – as categorias de espaço e tempo da actualidade –

pode  ser  apontada  como  imprescindível  para  várias  práticas  artísticas  contemporâneas  que

trabalham no terreno social. A perspectiva materialista destas categorias, que o autor partilha com

pensadores como Dilthey e Durkheim (Harvey, 1990, p.204) determina que “objective conceptions

of time and space are necessarily created through material practices and processes which serve to

reproduce social life.” (Harvey, 1990, p.204). 

Nesta  perspectiva,  é  descartada  a  hipótese  de  um sentido  uno e objectivo  do  tempo  e  espaço,

embora também seja descartado um sentido totalmente subjectivo dos mesmos. A questão está em

“recognize the multiplicity of the objective qualities which space and time can express, and the role
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of human practices in their construction.” (Harvey, 1990, p.203). Fazendo-o, reconhece-se que cada

modo de produção ou formação social  encerra distintas práticas e conceitos de tempo e espaço

(Harvey, 1990, p.204) e que qualquer alteração na conceptualização dos mesmos implica alterações

materiais no quotidiano das sociedades (Harvey, 1990, p.204). Harvey reitera por isso que: 

Conflicts arise not merely out of admittedly diverse subjective appreciations, but because different
objective  material  qualities  of  time  and  space  are  deemed  relevant  to  social  life  in  different
situations. Important battles like wise occur in the realms of scientific, social, and aesthetic theory,
as well as in practice. How we represent space and time in theory matters, because it affects how
we and others interpret and then act with respect to the world. (1990, p.205).

David Harvey considera que historicamente a teoria social se centrou prioritariamente na categoria

do tempo e que  a teoria estética se centrou, ao invés, no espaço e na espacialização do tempo

(1990, p.205). Mas embora teoricamente nos antípodas, o autor considera que “there is much to be

learned  from  aesthetic  theory  about  how  different  forms  of  spatialization  inhibit  or  facilitate

processes of social change. Conversely, there is much to be learned from social theory concerning

the flux and change with which aesthetic theory has to cope.” (Harvey, 1990, p.207). A relação

entre  as  duas  áreas  da  teoria,  embora  comportando  riscos,  é  determinante  para  a  natureza  e

significado do espaço e  do tempo (Harvey,  1990, p.  210) e é exactamente  por isso que David

Harvey introduz  questões  importantes  para  as  práticas  artísticas  contemporâneas  em estudo.  A

noção de que “The history of social change is in part captured by the history of the conceptions of

space and time, and the ideological uses to which those conceptions might be put” assim como o

facto de que “any project to transform society must grasp the complex nettle of the transformation

of  spatial  and  temporal  conceptions  and  practices.”  (Harvey,  1990,  p.218)  são  aspectos

fundamentais que merecem uma maior atenção.

Para David Harvey, estando os conceitos de espaço e tempo relacionados com as práticas materiais,

variam de acordo com as nossas experiências individuais e colectivas. Assim, “The challenge is to

put some overall interpretative frame around them that will bridge the gap between cultural change

and the dynamics of political economy.” (Harvey, 1990, p.211). No sentido de o conseguir, o autor

recorre  essencialmente  a  Michel  Foucault,  Michel  De  Certeau,  Pierre  Bourdieu  ou  Gaston

Bachelard trabalhando aspectos por eles tratados. Mas é nas três dimensões espaciais referidas por

Henri  Lefebvre em 'La production de l'espace' que  Harvey se detém. Como aqui já foi referido,

essas dimensões – a prática espacial, as representações do espaço e os espaços de representação –

têm entre si uma relação dialéctica importante, podendo-se afectar mutuamente. Harvey considera a

esquematização  de  Lefebvre  determinante  mas,  ainda  assim,  vaga  no  que  refere  às  relações

dialécticas  mantidas entre as três dimensões.  Com o intuito de aprofundar esta questão,  associa
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quatro aspectos transversais às três dimensões que se manifestam de forma distinta em cada uma.

São elas: Acessibilidade e distanciação (Acessibility and distanciation); apropriação e uso do espaço

(Appropriation and use of space);  Dominação e controlo do espaço (Domination and control of

space)  e  Produção  do  espaço  (Production  of  space).  A  primeira  reporta-se  à  importância  das

unidades de medida e da “friction of distance” (Harvey, 1990, p.219) nas interacções humanas. A

segunda  examina  a  forma  como  cada  espaço  é  ocupado  por  objectos,  actividades,  indivíduos,

classes  ou  outros  grupos  sociais  (Harvey,  1990,  p.222).  A  terceira  diz  respeito  à  forma  como

indivíduos ou grupos de poder dominam ou não os termos legais da organização e produção do

espaço (Harvey, 1990, p.222) e o último aspecto procura reflectir sobre como são produzidos os

novos sistemas de utilização da terra, de transportes e comunicações, da organização territorial, etc

e como novos modos de representação, como a tecnologia de informação, o design, etc., nascem

(Harvey, 1990, p.222).

Com estes quatro aspectos, David  Harvey constrói uma tabela (Figura 87) onde cruza exemplos

práticos com as dimensões espaciais inspiradas em Lefebvre. Por si mesma, a tabela não significa

nada mas  “when placed in  the context  of  capitalist  social  relations  and imperatives  (…) helps

unravel  some  of  the  complexity  that  prevails  in  understanding  the  transformation  of  spatial

experience associated with the shift from modernist to postmodernist ways of thinking.” (Harvey,

1990,  p.223).  Sobre  essa  alteração,  o  autor  denota  uma  continuidade  da  compressão  espacio-

temporal. Se “the history of capitalism has been characterized by speed-up in the pace of life” outra

coisa  não  poderia  ser  constatada:  “space  appears  to  shrink  to  a  'global  village'  of

telecommunications and a 'spaceship earth' of economic and ecological interdependencies (…) and

[as] time horizons shorten to the point where the present is all there is (...)” (Harvey, 1990, p.240).

Isto significa que o espaço e o tempo se foram unificando e homogeneizando progressivamente,

razão  pela  qual  Negri  e  Hardt  referiram a  anulação  das  delimitações  espaciais  e  temporais  no

'Império'. 

Mas esta compressão não encurta apenas o espaço e o tempo. No contexto capitalista, ela encurta

também as diferenças. Por isso, considera Harvey “the more unified the space, the more important

the qualities of the fragmentations become for social identity and action.” (Harvey, 1990, p.271).

Homogéneo mas fragmentado (Harvey, 1990, p.271), assim seguiu o mundo até à actualidade. Com

ele, foi-se também intensificando a compressão do tempo e do espaço provocando a partir dos anos

sessenta “a disorienting and disruptive impact upon political-economic practices,  the balance of

class power, as well as upon cultural and social life.” (Harvey, 1990, p.284). Harvey considera que

a transição do modernismo para o pós-modernismo “from Fordism ro flexible accumulation” (1990,

p.284) foi também marcada do ponto de vista cultural por uma rápida penetração do capitalismo em
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muitos sectores da produção da cultura. Esse fenómeno, explicável em parte por ter existido ao

nível do consumo uma substituição de bens materiais para os serviços, acentuou a volatilidade e a

efemeridade “of fashions, products, production techniques, labour processes, ideas and ideologies,

values  and  established  practices.”  (Harvey,  1990,  p.285).  Ora,  e  aqui  entra-se  numa  questão

importante, a produção de volatilidade implica a manipulação do gosto e da opinião (Harvey, 1990,

p.287),  conseguida pela  construção “of  new sign systems and imagery” (Harvey,  1990,  287) e

“images, have, in a sense, themselves become commodities.” (Harvey, 1990, 287). Como é ponto

assente, “aesthetic has triumphed over ethics as a prime focus of social and intellectual concern,

images dominate narratives (...)” (Harvey, 1990, p.328). Essa é a condição da pós-modernidade e

uma das razões para que as práticas artísticas que lhe procuram resistir tenham saído do domínio da

imagem.

A imagem como mercadoria é, como se sabe, um traço característico da condição pós-moderna,

notada por vários outros autores entre os quais Jean  Baudrillard.  Aliás, como  Harvey nota, este

fenómeno conduziu a que este autor considerasse datada a análise da produção de mercadoria de

Marx, uma vez que estamos a referir-nos essencialmente  à produção de bens imateriais.  Ainda

assim,  Harvey considera que a mesma pode ser estendida sem dificuldade às novas condições de

produção capitalista.

Em todo o caso, o que sempre se observa na condição pós-moderna é um processo “the annihilation

of space through time”, porque ele sempre esteve no centro da dinâmica capitalista (Harvey, 1990,

p.293). Mas podemos considerar que esse processo conduziu em simultâneo ao desaparecimento do

significado social do espaço? David Harvey considera que não: “As spatial barriers diminish so we

become much more sensitized to what the world's spaces contain.” (1990, p.294). Na verdade, “the

uniqueness  of  this  or  that  geographical  circumstance  matters  more  than ever  before.”  (Harvey,

1990, p.294). Isto significa o desenvolvimento de um paradoxo nas nossas sociedades que é o de

“The qualities of place stand thereby to be emphasized in the midst of the increasing abstractions of

space.” (Harvey, 1990, p.295). O reconhecimento deste paradoxo torna-se essencial para o contexto

da presente tese que, entre outras questões, se foca na aproximação da arte à realidade contextual.

Esta aproximação fez-se, como já se referiu, também em torno da reflexão de noções como as de

Espaço e de Lugar. Ela implica compreender que “the less important the spatial barriers, the greater

the sensibility of capital to the variations of place within space, and the greater the incentive for

places to be differentiated in ways attractive to capital.” (Harvey, 1990, p.296). O Lugar, enquanto

espaço experienciado com memória e sentido, tem sido nas últimas décadas uma noção fundamental

em várias práticas artísticas com implementação no contexto social. Neste sentido, pode-se dizer

que o aumento do interesse artístico no Lugar acompanhou o aumento do interesse capitalista no
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mesmo.  Pode-se  também  dizer  que  os  efeitos  do  interesse  capitalista  no  Lugar  acresce  as

dificuldades de organização dos diferentes movimentos que se lhe opõem que, como Harvey reitera

“are relatively empowered to organize in place but disempowered when it comes to organizing over

space.”  (1990,  p.303).  Mas,  relativamente  à  arte,  pode-se  dizer  que  o  Lugar  fomentado  pelas

práticas artísticas contemporâneas é o mesmo que o capitalismo incentiva? A noção de Lugar tanto

compreende uma relação com a identidade social como compreende uma relação com a identidade

individual.  E  nessa  relação  está  parte  da  resposta.  Porque  o  Lugar  que  as  práticas  artísticas

contemporâneas trabalham tem em conta factores qualitativos na experienciação espacial enquanto

que o Lugar incentivado pelo capitalismo assenta numa “aestheticized spatiality” (Harvey, 1990,

p.305). Por isso não, não se trata do mesmo Lugar. É interessante cruzar este pensamento com o que

Marc  Augé manifestou em 'Le temps en ruines'180,  escrito e 2003. A propósito das intervenções

urbanísticas e arquitectónicas em cidades com grande afluência turística o autor parte do exemplo

de Paris para confessar um temor:

que  estos nuevos barrios, con independencia de su éxito técnico o estético – que será sin duda
desigual – se parezcan un día a otros de cualquier otro lugar del mundo, que obedezcan a una
moda planetaria, pero que no la creen, que se parezcan, en suma, a esas ciudades «genéricas» que
«se parecen a sus aeropuertos» (Rem Koolhas).(2003, p.148 e 149).

O autor continua a sua confissão insistindo que sente mais inquietação quando nos seus passeios

pela cidade de Paris, da qual é originário, percebe:

en sus calles la invasión lenta, insidiosa e irresistible de la ciudad genérica que se infiltra desde la
periferia a través de los boquetes abiertos por el ferrocarril.  A lo largo de los recorridos que
realizo incesantemente por la ciudad, feliz de que siga siendo posible caminar por ella, me doy
cuenta además de que la tarea de la subversión se encuentra más adelantada de lo que pensaba.
(Augé, 2003, p.149 e 150).

A subversão que Augé aqui refere é a do ajuste da cidade a uma padronização orientada para o que

se julga que os turistas querem ver. Augé refere que não reprova essa uniformidade “excepto que le

falte originalidad, que no diseñe un París nuevo, sino una ciudad comodín, sin pasado ni porvenir.”

(2003, p.150). A eliminação da história é uma das questões que preocupa Marc  Augé porque ela

testemunha sobretudo “La conversión del mundo en espectáculo” (2003, p.153). Acrescentar-se-ia

que  nessa  conversão  a  espacialidade  é  claramente  estetitizada  por  forma  a  responder  às

necessidades do capitalismo.

A nossa  experiência  do  espaço  influi  sobremaneira  naquilo  que  somos  e  na  forma  como  nos

posicionamos  no  mundo.  Em  'The  politic  economy  of  public  space'  David  Harvey  comenta

180 Na tradução que se utiliza, em espanhol, 'El tiempo en ruinas'.
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precisamente que “We do not, after all, experience the city blankly and much of what we do absorb

from that daily experience (...) surely has some kind of influence upon how we are situated in the

world and think and act politically accordingly.” (Harvey, 2013). Essa experiência influi também na

formação de opinião acerca do que gostaríamos de experienciar no espaço público. Por isso existe

uma relação directa entre o espaço público e a esfera pública, “an arena of political deliberation and

participation.” (Harvey, 2013). Tem sido pois natural que as práticas artísticas com uma motivação

de transformação social e política utilizem o espaço público como terreno privilegiado de acção e

instalação. Por um lado, esse é o espaço onde os assuntos comuns devem ser experimentados e por

outro lado é o espaço de excelência para a confrontação com o poder hegemónico. 

O entendimento que aqui é feito  de espaço público comporta,  para além das suas propriedades

físicas e materiais, o espaço social e as particularidades humanas do mesmo. Assim, a dimensão

pública  destas  práticas  não funciona  como uma  metodologia  abstracta  de  trabalho181.  Funciona

como uma estratégia  que amplia  e possibilita  os objectivos sociais  que as mesmas se propõem

atingir,  fundados num conceito  de democracia  participativa para o qual  cada cidadão é um ser

político.  Por  isso,  a  sua dimensão  relacional  pode  ser  entendida  como  o  estabelecimento  de

mecanismos  de  resistência  à  homogeneidade  social  e  em  simultâneo  de  combate  ao  sistema

económico  e  social  vigente,  à  exclusão,  às  injustiças,  ao  silenciamento,  aos  preconceitos  e

contradições  sociais.  O  registo  maioritário  das  práticas  artísticas  aqui  inscritas  não  é  o  da

pacificação social ou o estabelecimento de elos supostamente quebrados entre indivíduos mas o de

reiterar as várias divergências, desacordos e diversidades do composto social com vista a alterá-lo.

Uma das questões não raras vezes comum a estas práticas artísticas é a oposição que pretendem

oferecer  à  privatização  tendencial  do  espaço  público  e  em  simultâneo  ao  desinvestimento  na

requalificação  dos  espaços  comunitários.  Este  fenómeno  acontece  com particular  incidência  no

contexto actual mas é notado desde há várias décadas. É possível compreendê-lo através do que

David  Harvey designa  "accumulation by dispossession". O termo 'acumulação por despossessão'

pretende referir-se à continuidade e proliferação de práticas nascidas com o capitalismo e que foram

designadas por Marx de acumulação primitiva ou original (Harvey, 2007, p.159). Particularmente a

partir da década de setenta do século XX, as políticas neoliberais capitalistas nos países ocidentais

empenharam-se mais na redistribuição “rather than to generate, wealth and income.” (Harvey, 2007,

p.159). A centralização de riqueza e poder numa minoria, desapropriando em simultâneo o povo

dos bens essenciais que deveriam ser públicos é um facto inquestionável actualmente e é isso que

caracteriza a 'acumulação por despossessão'.  David  Harvey considera que a mesma compreende

181A este respeito, Paul Ardenne refere que a participação utilizada com frivolidade denuncia uma certa “cultura da
reparação” que apenas acentua a disposição do artista ao messianismo (2006, p. 137).
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quatro  características  essenciais:  a  privatização  e  mercantilização,  a  financialização,  a  gestão  e

manipulação das crises e por último a redistribuição estatal (Harvey, 2007, p.160-165). A primeira

característica  reporta-se  à  privatização  e  mercantilização  de  bens  públicos,  o  que  inclui  bens,

serviços e instituições, algo que “has been a signal feature of the neoliberal project.” (Harvey, 2007,

p.160). Por outro lado, inclui também “the commodification (through tourism) of cultural forms,

histories,  and intellectual  creativity  entails  wholesale  dispossessions.”  (Harvey,  2007, p.160).  A

segunda característica diz respeito ao sistema financeiro.  Este,  considera  Harvey,  é actualmente

“one  of  the  main  centres  of  redistributive  activity  through  speculation,  predation,  fraud,  and

thievery.” (2007, p.161), conduzindo “whole populations, even in the advanced capitalist countries,

to debt peonage, to say nothing of corporate fraud, dispossession of assets (the raiding of pension

funds and their decimation by stock and corporate collapses) by credit and stock manipulations.”

(Harvey,  2007,  p.161).  A  terceira  característica  consiste  num  dos  principais  instrumentos  de

acumulação por despossessão e é baseada em “Crisis creation, management, and manipulation on

the world stage has evolved into the  fine art  of deliberative redistribution of wealth from poor

countries  to  the  rich.”  (Harvey,  2007,  p.162).  Por  último,  a  redistribuição  estatal  consiste  em

“redistributive policies, reversing the flow from upper to lower classes that had occurred during the

era of embedded liberalism.” (Harvey, 2007, p.163).

É  neste  registo  que  se  enquadram  muitas  práticas  artísticas  participativas  com  objectivos  de

transformação social. Através de metodologias colaborativas, trabalham com comunidades locais no

sentido de resistir  e inverter  a engrenagem da 'acumulação por despossessão'  e em simultâneo,

cimentar as relações com o Lugar. Os projectos que desenvolvem a médio e longo prazo, centram-

se  na  ocupação  e  manutenção  de  espaços  públicos,  muitas  vezes  baldios,  reabilitando-os  e

dinamizando  aí  diversas  iniciativas  que  cruzam  arte,  investigação  e  activismo.  São  práticas

interdisciplinares,  de  diálogo  e  confronto  com  as  políticas  espaciais  urbanas.  'The  Baltimore

Development Cooperative (BDC)', um colectivo de artistas fundado em 2007 é disso exemplo. No

site oficial pode ler-se que “The BDC is dedicated to the analysis of neoliberal urbanism and the

invention of alternatives based on social, economic and ecological justice in the city.” (Baltimore

Development Cooperative, 2013). Um dos projectos que actualmente desenvolvem, 'Participation

Park', cumpre com precisão esses objectivos. O grupo dinamiza um espaço até então baldio desde

2007, convertendo-o “into an urban farm, social space, community kitchen, radical planning studio,

free store and adventure playground.” (Alyssa, 2008). Um dos membros do grupo, Scott Berzofsky,

numa entrevista concedida em 2008, associava precisamente o projecto à noção de David Harvey,

afirmando:
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the  project  is  about  squatting  land  and  reclaiming  public  space,  we  wanted  to  do  it  in  a
neighborhood that’s been negatively affected by uneven development and disinvestment. We see it
as a form of  protest  against  what David  Harvey calls  "accumulation by dispossession" — for
example, when Johns Hopkins and the City use eminent domain to take 80 acres of land for a
biotech park and displace over 300 families in the process.  Also, because the project is about
growing food, it seemed appropriate to do it in an under-resourced neighborhood without much
access to fresh vegetables. (Alyssa, 2008)

O 'atelier d'architecture autogérée (aaa)' criado em 2001 é também exemplo desta actuação. O aaa,

com assento em França, centra-se na realização de pesquisas e acções sobre as mutações culturais,

sociais  e  políticas  emergentes  no  contexto  urbano  contemporâneo.  À  semelhança  do  BDC,

estabelece-se como uma rede, o que determina um trabalho colaborativo entre pessoas de diversas

áreas, saberes e posição profissional. Actualmente, o núcleo central é constituído por arquitectos,

realizadores, estudantes, artistas e investigadores mas para cada projecto é constituída uma equipa à

qual se associam vários elementos, entre os quais residentes locais. Os projectos desenvolvidos sob

a égide do 'aaa' procuram uma incorporação local e são motivados pela reactivação de práticas do

quotidiano  assentes  no  conceito  de  comunidade.  É  através  do relacionamento comunitário  que

conseguem uma actuação política e social no espaço comum. Os projectos são na grande maioria

dos casos  de  longa duração porque isso  permite  compreender  as  necessidades  e  exigências  do

espaço urbano que são identificadas  pelos próprios habitantes,  trabalhando-as autonomamente e

frequentemente  à  margem das  estruturas  de  poder  local,  no sentido  de explorar  o  potencial  da

cidade enquanto território comunitário.

Os  projectos  desenvolvidos  têm  por  norma  um  cariz  nómada  e  reversível  que  permite  o  seu

desmantelamento. No site da associação pode ler-se que:

It is by micro-political acting that we want to participate in making the city more ecological and
more democratic, to make the space of proximity less dependent on top-down processes and more
accessible  to  its  users.  The  ‘self-managed  architecture’  is  an  architecture  of  relationships,
processes and agencies of persons, desires, skills and know-hows. Such an architecture does not
correspond to a liberal practice but asks for new forms of association and collaboration, based on
exchange  and  reciprocity  and  involving  all  those  interested  (individuals,  organizations,
institutions), whatever is their scale. (Urbantactics, 2008). 

Assim,  o  aaa funciona  como  plataforma  política  de  negociação  e  organização,  focado  em

estratégias e tácticas alternativas centradas na acção e em áreas de contestação precisas que quando

combinadas com as noções de Lugar, representam uma disrupção à acumulação por despossessão.

Em 2001, o colectivo começou a estabelecer contacto com os moradores do bairro de La Chapelle,

um dos bairros mais carenciados da cidade de Paris que enfrenta um crescimento desordenado, a

ausência de espaços comunitários e problemas sociais de vária ordem. O objectivo era promover o

pensamento crítico dos residentes e incentivar a transformação temporária de espaços abandonados
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ou sub-aproveitados. Um dos projectos que resultou desse contacto foi o 'Ecobox' (Figura 88), a

construção de um jardim público temporário feito com materiais reciclados. Ao longo de quatro

anos,  aquilo  que  começou  como  um  pequeno  jardim  executado  com  estrados  cedidos  por

comerciantes  e  materiais  encontrados  no  lixo,  tornou-se  numa  estrutura  eco-urbana  na  qual  se

organizaram várias iniciativas e em torno da qual se envolveram, para além dos membros do 'aaa',

mais de duzentos residentes locais, cem participantes e parceiros exteriores ao bairro, entre eles a

Prefeitura  de  Paris  e  outras  instituições  públicas  que se associaram já  no  decorrer  do  projecto

(Figura 89).  Para além destes participantes  directos,  o 'Ecobox' foi  visitado por cerca de mil  e

quinhentas pessoas por ano. 

Significa isto que mais do que se estabelecer no espaço físico este projecto se estabeleceu no espaço

crítico da sociedade. A intervenção do 'aaa' no bairro de La Chapelle despertou a participação cívica

dos moradores,  alterando  a  sua consciência  social  e  a  postura  individual  de  cada  um sobre os

destinos da comunidade tendo potenciado os mecanismos de democracia e participação popular.

Depois deste projecto, a comunidade local tinha mudado. Para além da mudança material e física,

mudou a sua perspectiva individual, mudou a forma de pensar os espaços, mudou as experiências e

solidificou o seu posicionamento e sentido comunitário. De igual forma, os membros do colectivo

também mudaram.  É esse  o  principio  da  alteridade  que  estes  projectos  reivindicam.  Mas  se  é

inegável  que  a  curto  prazo  os  projectos  deste  cariz  produzem  resultados  tanto  ao  nível  da

experienciação  do Lugar  como ao  nível  da  consciência  e  participação  social  algumas  questões

persistem:  quais  os  efeitos  políticos  e  sociais  a  longo prazo?  Que transformações  são de  facto

produzidas no espaço público e no sentido de pertença a um Lugar? Tendo em conta que se tratam

de formas de actuação recentes e com variáveis muito alargadas talvez seja impossível fazer essa

avaliação. David Harvey, contudo, é claro a este nível. Considera que:

the character of public space counts for little or nothing politically unless it connects symbiotically
with  the  organization  of  institutional  (...)  and  private  spaces.  It  is  the  relational  connectivity
between public, quasi-public and private spaces which counts when it  comes to politics in the
public sphere. (Harvey, 2013).

Os efeitos da “Contestation over the construction, meaning and organization of public space only

takes effect, therefore, when it succeeds in exercising a transformative influence over private and

commercial spaces.” (Harvey, 2013). Assim, “Action on only one of these dimensions will have

little meaning in and of itself.  Attempts to change one dimension may prove worthless or even

counterproductive  in  the absence of  connectivity  to  the others.  It  is,  in  the end,  the symbiosis

between the three that matters.” (Harvey, 2013).
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Voltemos ao tempo e ao espaço, à sua compressão nas sociedades ocidentais actuais e à relação da

mesma com a identidade individual e colectiva.  Julga-se esta questão central,  tendo em conta o

interesse que várias práticas artísticas têm manifestado por elas, particularmente desde a década de

noventa. E na problemática que Harvey apresenta, a adopção do conceito de Lugar é essencial para

a construção de uma dialéctica entre o espaço público, o institucional e o privado.

Do ponto de vista antropológico, o Lugar é associado à cultura localizada no tempo e no espaço.

Um dos autores que mais se tem dedicado na última década ao estudo desta questão é Marc Augé,

etnólogo  conhecido  também  por  defender  uma  antropologia  de  proximidade.  Em  'Non-Lieux,

introduction à une anthropologie de la surmodernité'182, publicado em 1992, o autor reflectiu sobre o

sentido  de  Lugar  no  contexto  das  sociedades  contemporâneas.  Augé  identificou  no  mundo

contemporâneo um ritmo acelerado de transformações que atraia o olhar antropológico para uma

nova reflexão à categoria de alteridade (Augé, 2000, p.30). Dessas transformações, destacava três: a

primeira relativa ao tempo, a segunda relativa ao espaço e a terceira relativa ao indivíduo.

Em relação ao tempo, Augé centralizou a questão na nossa percepção do mesmo e simultaneamente

na utilização que fazemos dele. Tal como Harvey, focou-se na perda de inteligibilidade do tempo

que conduz a uma permanência sistemática no presente. Esta perda está relacionada “con una duda

sobre la historia como portadora de sentido.” (Augé, 2000, p.31) e o seu efeito mais imediato é a

dificuldade de inscrição do tempo no princípio de identidade.  Se a História  como portadora de

sentido se perde, por outro lado e simultaneamente, “a historia se acelera.” (Augé, 2000, p.33). Quer

isto dizer que se dá uma superabundância dos acontecimentos particulares do nosso presente, que

são os que preenchem a nossa memória individual, não nos permitindo dar-lhes qualquer sentido.

Na contradição entre a incapacidade de dar sentido ao mundo e a vontade de dar sentido a um

universo  particular  multiplicam-se “las  ocasiones  en  las  que  cada  individuo  puede  tener  la

sensación de que su historia atraviesa la Historia y que ésta concierne a aquélla.” (Augé, 2000,

p.36). Neste caso padecemos, segundo Augé, de “un excesso de tiempo” (2000, p.36).

A  segunda  transformação  acelerada  do  mundo  contemporâneo  refere-se  ao  espaço.  Tal  como

acontece com o tempo,  Augé considera que o encurtamento do espaço conduz a um excesso de

espaço. (2000, p.37). Se por um lado o mundo se abriu por via dos meios de comunicação e de

mobilidade  por  outro  lado  temos  uma  maior  consciência  da  escala  ínfima  que  ocupamos  no

universo. A superabundância espacial do presente subverte igualmente a inteligibilidade do espaço,

criando aqui também um paradoxo: 

182Na tradução  que se utiliza,  em castelhano,  'Los  «no  Lugares» Espacios  de anonimato.  Una antropología  de la
Sobremodernidad'.
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en el momento mismo en que la unidad del espacio terrestre se vuelve pensable y en el que se
refuerzan las grandes redes multinacionales, se amplifica el clamor de los particularismos: de
aquellos que quieren quedarse solos en su casa o de aquellos que quieren volver a tener patria,
como si el  conservadurismo de los unos y el mesianismo de los otros estuviesen condenados a
hablar el mismo lenguaje: el de la tierra y el de las raíces. (Augé, 2000, p.41).

A terceira transformação a que Augé se refere diz respeito ao indivíduo. Num momento histórico

marcado pela flutuação das referências de identidade colectiva, as histórias individuais cruzam-se

com a história colectiva como nunca tinha acontecido (Augé, 2000, p.43). Assim, a figura do ego

está de volta e “el individuo se cree un mundo.” pelo que “La producción individual de sentido es,

por lo tanto, más necesaria que nunca.” (Augé, 2000, p.43). Ainda assim:

Más allá del acento importante que hoy se pone sobre la referencia individual o, si se quiere, sobre
la individualización de las referencias, a lo que habría que prestar atención es a los hechos de
singularidad:  singularidad  de  los  objetos,  singularidad  de  los  grupos  o  de  las  pertenencias,
recomposición de lugares,  singularidades de todos los  órdenes que constituyen el  contrapunto
paradójico  de  los  procedimientos  de  puesta  en  relación,  de  aceleración  y  de  deslocalización
rápidamente  reducidos  y  resumidos  a  veces  por  expresiones  como  "homogeneización,  o
mundialización, de la cultura". (Augé, 2000, p.45-46).

Através destas três transformações ocorridas no mundo contemporâneo, Marc  Augé define o que

considera ser a sobremodernidade, “que es el anverso de una pieza de la cual la posmodernidad sólo

nos presenta el reverso: el positivo de un negativo.” (Augé, 2000, p.36). Assim, sob o ângulo da

sobremodernidade,  Augé pode centrar-se nas transformações da percepção do tempo, do espaço e

do indivíduo enquanto “figuras de excesso”, o que permite “captar esta situación sin ignorar sus

complejidades y contradicciones, pero sin convertirlas tampoco en el horizonte infranqueable de

una modernidad perdida de la que no tendríamos más que seguir las huellas, catalogar los elementos

aislados o inventariar los archivos.” (Augé, 2000, p.46).

Ora,  se o sentido de Lugar  depende da cultura localizada no tempo e no espaço,  as alterações

sofridas nestas noções alteram também essa produção de sentido. Por isso Marta Traquino, artista e

investigadora nesta matéria,  ao analisar precisamente esta questão considera que “O que parece

estar em causa são os moldes em que se pode (re)estabelecer hoje a experiência de Lugar (...)”

(2010, p.13). Se a inteligibilidade do tempo e do espaço nos escapam como podemos encontrar o

sentido  do Lugar?  Por  outro  lado,  tendo em conta a  compressão  espacio-temporal  referida  por

Harvey, assim como as deslocações, movimentações e despossessões a ela inerentes, como integrar

os  “os  recém-chegados,  desintegrados  dessa  memória  colectiva?”  (Traquino,  2010,  p.14).  À

pergunta, Marta Traquino considera que a resposta pode emergir “nas experiências comuns que se

sedimentam e associam a um espaço físico, passíveis de serem acessíveis também para aqueles de

curta  permanência  temporal  nesse  espaço:  a  população  móvel,  uma  grande  percentagem  dos
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habitantes  das  cidades  actuais,  com  o  seu  mosaico  de  culturas,  histórias,  línguas,  religiões.”

(Traquino, 2010, p.14).Marc  Augé afirma que “el estatuto intelectual del lugar antropológico es

ambiguo. No es sino la idea, parcialmente materializada, que se hacen aquellos que lo habitan de su

relación con el territorio, com sus semejantes y con los otros.” (2000, p. 61). É no fundo uma ideia

sustentada pela criação de identidade a partir  de ligações históricas e relacionais a determinado

espaço social. Mas, dada a composição das sociedades ocidentais contemporâneas – nomeadamente

as deslocações massivas de populações e a cada vez menos ligação individual a espaços identitários

– não são os Lugares que caracterizam a actualidade. Frente à evidência da sua rarefacção, Marc

Augé observa a produção do seu contrário, dos Não-Lugares, ou seja, “de espacios que no son en sí

lugares antropológicos y que (...) no integran los lugares antiguos (...)” (2000, p.83). São estes os

espaços  por  onde  cada  vez  mais  passamos  e  permanecemos  voluntária  ou  involuntariamente

provisoriamente, como são exemplo as auto-estradas, os aeroportos, os hotéis, as casas ocupadas

ilegalmente, os clubes de férias, os campos de refugiados, etc.. No fundo, são os espaços dedicados

ao 'trânsito'  pelo mundo,  “un mundo así  prometido  a la  individualidad solitaria.”  (Augé,  2000,

p.84).

Assim, pode-se dizer que a nossa vivência actual se gere entre o Lugar e o Não Lugar:

Mientras que la identidad de unos y otros constituía el  "lugar antropológico",  a través de las
complicidades del lenguaje, las referencias del paisaje, las reglas no formuladas del saber vivir, el
no  lugar  es  el  que  crea  la  identidad  compartida  de  los  pasajeros,  de  la  clientela  o  de  los
conductores del domingo. Sin duda, inclusive, el anonimato relativo que necesita esta identidad
provisional puede ser sentido como una liberación por aquellos que, por un tiempo, no tienen más
que atenerse a su rango, mantenerse en su lugar, cuidar de su aspecto. (Augé, 2000, p.104).

Actualmente, a nossa existência divide-se entre uma identidade permanente – a do Lugar – e uma

identidade provisória  – a do Não Lugar.  Na nossa vivência diária,  os lugares  e os não lugares

cruzam-se e relacionam-se. Mas, uma vez que “El espacio del no lugar no crea ni identidad singular

ni relación, sino soledad y similitud.” (Augé, 2000, p.107) procuramos sempre voltar à experiência

do Lugar. De certa forma, os Não Lugares são espaços de despossessão onde em muitos casos se

fomenta a espacialidade estética que procura somente suprir a ausência de Lugar, como  Harvey

referia.  Na sua perspectiva materialista,  eles podem ser também tomados como um exemplo de

alteração material provocada pelas alterações conceptuais de tempo e espaço.

De qualquer forma, dizer que a sobremodernidade “encuentra naturalmente su expresión completa

en los no lugares.” (Augé, 2000, p.112) é dizer que a identidade social tende a desaparecer, uma vez

que o não lugar “sólo tiene que ver con individuos (clientes, pasajeros, usuarios, oyentes) pero no

están identificados, socializados ni localizados (nombre, profesión, lugar de nacimiento, domicilio)
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más que a la entrada o a la salida.” (Augé, 2000, p.114). Assim, conclui  Augé “el juego social

parece desarrollarse fuera de los puestos de avanzada de la contemporaneidad.” e “aquellos que

reivindican nuevas socializaciones y nuevas localizaciones no pueden ver en ello sino la negación

de su ideal. El no lugar es lo contrario de la utopía: existe y no postula ninguna sociedad orgánica.”

(Augé,  2000,  p.114).  É  por  aí  que  se  pode considerar  que  as  práticas  artísticas  orientadas  por

abordagens ao Lugar desempenham um papel fundamental para a contemporaneidade. Papel esse

político  e  social,  na  medida  em que  equacionam a  importância  do  Lugar  para  a  produção  de

identidade individual e colectiva. 

Desde as últimas décadas do século XX até à actualidade o regresso da realidade reafirmou-se a

partir da motivação pela sua transformação. Se do ponto de vista material, essa transformação é

constatável em áreas distintas que vão desde a biologia à arquitectura, do ponto de vista social e

humano  ela  está  presente  na  emergência  de  novos  movimentos  sociais  e  no  fortalecimento  de

algumas  organizações  políticas  e  sociais.  As mesmas “han inaugurado  un “nuevo principio  de

realidad” rompiendo definitivamente com la ilusión de un supuesto fin de la historia que anunciaría

que habíamos llegado al mejor (y al único) de los mundos posibles.” (Fernández-Savater, A. et al.,

2004, p.206).

Pode-se dizer que embora nas últimas décadas tenha existido uma clara aliança da arte com o social

e  político,  com  implicações  várias,  em  termos  académicos  uma  pergunta  continua  a  ser  feita

insistentemente no campo da arte: “Will art always remain a fiction, or can it, in fact, generate

societal  change?” (De Bruyne e  Gielen,  2011, p.3) Essa pergunta não carrega consigo qualquer

preconceito ou moralismo em relação ao entendimento da arte mas antes procura objectivamente ir

ao encontro dos objectivos propostos por determinadas práticas artísticas. Reformulando a pergunta

por forma a abranger o âmbito total  da presente tese,  perguntaria:  Continuará a arte a ser uma

ficcção ou pode, de facto, gerar alterações na realidade tangível? Os próximos capítulos seguem na

senda da resposta a esta questão.

2 – Arte e realidade, Realidade e arte: Da diluição à simbiose

Todas as práticas artísticas inscritas nesta tese têm de uma forma ou de outra, uma relação estreita

com a realidade tangível. Pode-se dizer que se trata de uma 'arte de proximidade' com a realidade,

seja a nível material, contextual, social ou político. A questão que separa as práticas estudadas na

primeira  parte  das  que  serão  agora  estudadas  com  maior  incidência  é  a  transmutação  dessa

proximidade em simbiose, passando entretanto por um processo de diluição entre arte e realidade.
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Considera-se que as práticas artísticas aqui incluídas não representam uma ruptura com o passado.

Ao invés, elas traduzem o continuar da aproximação à realidade tangível, um caminho que durante

o século XX se intensificou. Por isso, elas têm uma relação genealógica com as práticas artísticas

analisadas  na primeira  parte da tese embora radicalizando os seus preceitos  e efeitos.  De certa

forma, como se pretende demonstrar, todas elas representam a superação de um nítido preconceito

que tradicionalmente o edifício estético manteve com a realidade, com a ligação da arte ao real.

Desde o surgimento do realismo e naturalismo que esse preconceito se tem cimentado. Durante o

século XX, mesmo quando a ligação ao real foi óbvia, há sempre quem a procure contornar. Por

isso se consideram certeiras as palavras de Carlos  Vidal que recentemente afirmou que “Há no

historiador  algo que tem origem remota na arte  e na sua história (desde muito cedo, apesar de

Vasari apreciar o “realismo” de Giotto): um desdém pelas formas de realismo, desdém que bem

poderíamos ver desde logo manifesto na expressão de Hegel de que  a arte é a visita da ideia ao

sensível.” (Vidal, 2012, 58).

Embora “o edifício que chamamos arte e/ou estética tem no “real”, ou no “realismo”, aquilo por que

mais sente verdadeiro desdém e, porque não? horror – aquilo que desvaloriza, secundariza, interdita

mesmo.” (Vidal, 2012, p.57) isso não significa que a produção artística não contrarie esta ideia. Não

significa também que, embora se aproximando do real ou de determinadas formas de realismo, não

procure desviar as leituras interpretativas dessa ligação. Estamos portanto num terreno complexo

que ainda assim deixa evidências de uma aproximação formal e/ou conceptual com a realidade

tangível que por si só em nada significa (nem nunca significou) a realização de cópias da realidade.

Como  enquadrar  então  práticas  artísticas  que  têm  como  objectivo  principal  'fazer'  realidade,

transformar a realidade existente não de forma metafórica ou simbólica mas de forma efectiva e

permanente? É necessário compreender, em primeiro lugar, o contexto histórico da sua emergência

e do seu desenvolvimento e compreender também o contexto artístico e as influências que estão na

sua  origem.  O  capítulo  precedente  pretendeu  fazer  um  enquadramento  teórico-filosófico  que

percorre sensivelmente os últimos trinta anos. Esses foram os anos do surgimento das teorias do

simulacro, da crise das meta-narrativas, da era do vazio. Foram os anos de uma realidade em crise e

de uma sociedade sem rumo e destino às  quais  sucederam o regresso do político,  do social  e,

diríamos, da realidade. Entretanto, o capitalismo solidificou-se e a sociedade estetizou-se. 

Poder-se-ia afirmar que a imagem, nesta sociedade estetizada, tem vindo a perder duas das suas

características  fundamentais  enquanto  mediação  da  realidade:  a  garantia  de  veracidade  e  a

potencialidade  em constituir  experiências.  Ainda que se possa considerar  que esta  tipologia  de

imagem está em crise, a questão principal é que o papel que a mesma cumpria tradicionalmente está
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em  mutação.  O  conhecimento  inteligível  e  sensível  que  proporciona  surge  actualmente

menosprezado pela relativização do mundo e pela banalização da sua circulação.

A  circulação  massiva  da  mesma  imagem  provoca  no  ser  humano  uma  habituação  que

inevitavelmente inibe as emoções e inclusive os juízos críticos. O acesso constante que se tem a ela

tem o efeito perverso de nos incapacitar para o choque, indignação ou simplesmente surpresa. Um

exemplo claro diz respeito às imagens da queda das Twin Towers, em Nova Iorque, que de tantas

vezes repetidas desde 2001, perderam o impacto que na realidade deveriam continuar a ter. E se aí

as imagens são de facto as mesmas, porque se tratou de um acontecimento único, o mesmo se passa

com  acontecimentos  continuados,  como  a  guerra  do  Iraque,  da  qual  nos  continuam  a  chegar

imagens que classificamos de “terror” porque a razão nos indica que assim é e não os sentidos. Essa

é à partida uma das razões que justificam a tendência para a experiência urgente do real nas nossas

sociedades. O ditado popular “ver para crer” parece estar a entrar em desuso e a sua actualização ao

contexto actual constituiria um novo ditado: viver para crer.

Mas independentemente do que a alteração do estatuto da imagem comporta em termos sociais,

deve perguntar-se de que forma ela tem atingido as artes, porque neste contexto a imagem referente

ao real não é linearmente utilizada da mesma forma. Ainda assim, também aí a utilização mediada

que é a  imagem sofreu alterações  que dizem respeito  ao estatuto  que a  sociedade e  a  arte  lhe

confere. A tradição conceptualista que perdura na arte até à actualidade parece responder à questão.

Desde que a arte conceptual trocou a imagem visual pela linguagem, os modos de fazer e entender o

edifício da arte têm sofrido uma alteração considerável. A série de obras intituladas 'Art as idea as

idea'  (Figura 90), de Joseph Kosuth, realizadas entre 1966 e 1967, são um claro exemplo desta

troca. Trata-se de uma série de fotografias de entradas de dicionário ampliadas e manipuladas, com

quatro definições:  arte,  água,  significado e ideia.  E precisamente por serem definições  elas  são

textos, não são imagens. Textos que pretendem propor determinado significado ao que é nomeado a

partir de palavras que devem ser lidas e não vistas. E o facto de Kosuth as ter feito assim, inserindo-

as no domínio das artes visuais, denuncia que para ele a linguagem visual seria incapaz de chegar à

ideia ou conceito ali definido da mesma forma que a palavra o faz.  A arte conceptual relegou a

linguagem visual para segundo plano porque essa era a via mais directa de centralização naquilo

que considerava ser importante  na arte,  os conceitos e não os objectos.  Assim,  no processo de

questionamento da natureza artística, a desvalorização da imagem foi mais uma consequência do

que uma motivação. 

O contexto cultural dos anos sessenta foi determinante para a alteração do paradigma artístico. Ao

mesmo tempo que a arte conceptual se centrava em combater as estratégias estéticas formalistas e

uma concepção de arte associada à criação de objectos, a arte de acção centrava-se na aproximação
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entre a arte e a vida. A sua integração no contexto das artes visuais foi determinante no sentido em

que pressupôs que a arte poderia estar na experiência concreta e real do corpo e de todos os sentidos

em  simultâneo.  As  práticas  artísticas  que  procuram  interferir  na  realidade  são  inegavelmente

herdeiras do pensamento conceptualista, uma vez que partilham a teoria de que os significados da

arte  não se encerram na criação de um objecto autónomo mas  também na contextualização de

determinada ideia ou conceito. Por outro lado, são igualmente herdeiras do entendimento da arte

como experiência vivida. Mas o essencialismo da arte conceptual e o experimentalismo da arte de

acção dos anos sessenta esfumou-se nos nossos dias. A obra de arte hoje é um processo que pode

compreendee  várias  etapas:  o  conceito,  a  acção  e  o  objecto.  O  legado  objectual  destas  obras

funciona muitas vezes como uma espécie de testemunho físico de que as mesmas existiram e neste

sentido, funciona como documento. Mas não deixa de ser parte importante da constituição da obra e

portanto os artistas  empenham-se na sua execução,  ainda que de uma outra  forma.  Os registos

visuais e sonoros, assim como outros materiais apresentados em exposições, como sejam vídeos,

álbuns e catálogos, são tanto a obra como o foram o acontecimento, a performance ou a residência

artística.  Nesta  óptica,  a  imagem passou a  assumir  um papel  e  estatuto  diferente,  que  no  que

concerne à perda de potencialidade experiencial não é coincidente com aquele que se produziu na

sociedade em geral, uma vez que a sua valorização enquanto documento é fulcral.

Foi precisamente da consciência de uma necessária conexão entre a prática artística e o público, ou

seja,  a  comunidade  social  que  os  discursos  da  crítica  se  voltaram  para  a  discussão  sobre  a

componente pública da arte. Mas aqui releva uma questão que acaba por diferenciar o que podemos

entender ainda hoje por 'arte pública' ou por 'arte activista'. Se em ambos os casos o papel do 'Outro'

é  fundamental  e  portanto é  inegável  que o carácter  público da prática assenta em pressupostos

relacionais; se, exactamente por isso, em ambos os casos se adoptam metodologias colaborativas e

se  elegem  problemáticas  consideradas  de  micro-escala  num  entendimento  global  do  composto

social; e se em ambos os casos se procuram produzir efeitos reais e imediatos na sociedade através

de  um exercício  de  cidadania  arreigado  no sentido  de  democracia,  a  separação  entre  elas  está

precisamente no entendimento que fazem desse exercício. 

Resumindo,  pode-se  afirmar  que  as  práticas  artísticas  de  que  se  fala,  no  que  concerne  ao

entendimento de arte, têm como influência directa a arte dos anos sessenta e setenta, que resultou

em práticas processuais, onde vários elementos constituem a obra. Isto não significa que outros

paralelos não possam ser definidos, por exemplo no que concerne às motivações que as movem ou

no que se refere  aos  modos  de fazer,  como veremos  em seguida.  Ainda assim,  as  abordagens

compreendidas no âmbito desta tese não se realizariam da mesma forma se antes delas não tivesse
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existido todo um caminho associado à relativização objectual e à concepção processual no contexto

da arte.  

Importa igualmente perceber as características que identificam estas práticas. A arte contemporânea

de cariz processual tem-se caracterizado por uma composição estratificada. Não se tratando de uma

arte objectual, a sua compreensão depende da análise de todo o projecto, o que significa conhecer e

compreender as várias fases da construção do mesmo desde a decisão do artista à concretização

final. Para além disso, para muitos projectos, a contextualização e inserção na sociedade, fase que

regra geral sucederia à execução, prolonga-se como fase de concretização. Mesmo que não o faça,

conhecê-la pode ajudar a enquadrar e compreender a obra e portanto a sua inclusão nos estudos de

arte contemporânea tem sido recorrente. Ainda que a constituição das várias fases do projecto não

seja propriamente hierárquica, do ponto de vista da análise e teorização da arte torna-se importante

não apenas identificar cada etapa de desenvolvimento como determinar a importância que cada uma

tem no conjunto estrutural da obra. 

A motivação é a peça basilar que dá seguimento às práticas artísticas que ocupam o lugar central

neste capítulo, a saber, a transformação efectiva da realidade tangível. Ainda assim, essa não é a

qualidade  que  por  si  só  as  define.  Enquanto  processo  que  desencadeia  e  origina  determinada

actividade, a motivação existe para além destas práticas e para além da arte. Contudo, ela não é

abstracta, ou seja, a motivação está associada aos objectivos que encetam a obra. Por exemplo, a

motivação que leva alguém a escrever um texto pode estar relacionado com o edifício literário, com

os seus fundamentos conceptuais e práticos, com o exercício linguístico e gramatical, mas também

pode significar que o autor pretende tornar público determinado conteúdo e escolheu a linguagem

escrita  para o fazer.  É no fundo o que acontece  com as práticas  artísticas  contemporâneas  que

trabalham a realidade, transformando-a, ao mesmo tempo que se diluem parcialmente nela. 

Se existem vários pontos de contacto entre  os projectos e práticas  aqui compreendidos – como

processos de trabalho assentes  num período alargado de investigação e pesquisa em regime de

residência  artística,  na  adopção  de  metodologias  participativas  e  inclusive  nas  formas  de

financiamento dos projectos e rendimento dos artistas através de bolsas, é nos objectivos que a

separação ocorre. Quando se centram no fazer artístico em dependência com os mecanismos de

percepção visual, os projectos seguem uma linhagem genealógica ligada à aproximação material

com a realidade. A alteração da realidade assenta em objectivos relacionados com a visualidade e a

construção da obra centra-se em valores como a inovação e a originalidade. Quando os objectivos

do projecto se centram no fazer artístico em dependência com o colectivo social, as práticas seguem

uma tendência de cariz relacional, trabalhando com o espaço público e com as dinâmicas próprias

do mesmo, centrando-se nos modos de sociabilidade, de alteridade ou de intervenção política.
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Referiu-se aqui que estas práticas artísticas  experimentam um grau de diluição com a realidade

tangível até recentemente inexistente. A identificação e análise dessa diluição é imprescindível, uma

vez que essa é uma dimensão variável que pode ser verificável em algumas fases da execução da

obra,  na sua apresentação ou em ambos.  A intensidade da diluição depende das motivações do

artista, do enquadramento histórico-cultural da obra, das metodologias adoptadas, da estrutura que

enforma a obra e do próprio entendimento de arte que os artistas envolvidos têm, que determina o

tipo de enquadramento da obra no regime de apresentação. A diluição no real acaba por ser uma

estratégia adoptada pelo artista para conseguir atingir determinados objectivos que estão na origem

da motivação. 

2.1. – Diluição material entre arte e realidade: Inserção de novas técnicas e materiais

Slavoj Žižek, trabalhando na óptica dos conceitos lacanianos, considera que o espaço da fantasia é

onde o desejo se desenvolve. Assim, anular ou reduzir a diferença entre a realidade e o espaço da

fantasia  é  impedir  o  acesso  à  produção  de  desejos  (Žižek,  2000,  p.9).  Mas,  se  o  desejo  for

transformar o espaço da fantasia em realidade, ao concretizá-lo não se estará também a dar espaço a

novos desejos? Como se analisou anteriormente a partir dos anos noventa o debate sobre a realidade

e sobre formas de a transformar tornou-se uma presença constante. Como também se analisou, esse

debate  extravasou as  instâncias  filosóficas  e  teóricas,  tendo sido simultaneamente  expresso em

distintas áreas práticas da sociedade. Na arte, a aproximação com a realidade tangível assumiu o seu

patamar de diluição durante este período, tendo-se expresso nas suas múltiplas dimensões. Focando-

nos agora na dimensão material e matérica, as práticas artísticas onde a diluição material apresenta

maior relevo são as que trabalham no terreno das ciências naturais, particularmente na biologia e

com sistemas vivos, pelo que será sobre elas que este sub-capítulo se centrará.

Entre Arte e Ciência podem ser efectivadas várias pontes e têm-no sido ao longo de vários séculos.

Como o  artista  e  professor  na  área  das  implicações  das  novas  tecnologias  na  cultura,  Stephen

Wilson, reitera: “Questions about the nature of life, about how brains and bodies work, and about

the limits on our abilities to shape life processes transcend academic categories.” (Wilson, 2010,

p.6), sendo transversais à cultura. O que aconteceu no final da década de noventa foi mais uma

forma de efectivação desse princípio de transversalidade, mas o que a caracterizou em particular foi

a eliminação da rigidez metodológica e processual através da qual artistas e cientistas “have tried to

remove  their  isolating  disciplinary  blinders.”  (Wilson,  2010,  p.6).  Dessa  alteração  resultou  um

processo colaborativo onde artistas experimentam áreas da investigação científica,  adoptando os
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seus métodos, técnicas e procedimentos metodológicos e cientistas formulam e testam questões fora

do seu perímetro contextual, embora continuem a trabalhar fisicamente no seu espaço laboratorial

habitual, obrigados a códigos deontológicos rígidos e a protocolos sujeitos a aprovação ética.

Como se referiu em capítulo  anterior,  no decorrer  da  década  de noventa  uma série  de autores

retornaram a Jacques  Lacan e cruzaram a sua investigação na área da psicologia com tendências

comportamentais  observáveis  na  sociedade  contemporânea.  Alain  Badiou,  Slavoj  Zĭzěk,  Mario

Perniola ou Hal Foster são exemplo desse retorno. Deles, Mario Perniola e Hal Foster destacam-se

por  terem partido  dos  ensinamentos  lacanianos,  formulando  um cruzamento  com determinadas

tendências  artísticas  contemporâneas.  Contudo,  em  ambos  os  casos,  esses  ensinamentos  não

determinaram a sua aplicação  irredutível,  antes  o  ponto  de  partida  que,  salvas  as  distinções,  é

originário da observação de uma irrupção da arte no Real.

Já aqui foram focadas as linhas de pensamento dos dois autores em relação a esta questão pelo que

agora  importa  essencialmente  focar  os  aspectos  que  se  considera  estarem relacionados  com as

práticas artísticas de que se fala, em particular os inclusos na designação de 'realismo traumático'

desenvolvida por Hal  Foster e de 'realismo psicótico' desenvolvida por Mario Perniola. Ambas as

designações  definem  uma  forma  de  realismo  extremo  observável  na  arte  contemporânea,

caracterizado  pela  vontade  de  experimentar  e  proporcionar  uma  experiência  perturbadora  da

realidade.  Originadas pela crise da ordem simbólica que se desenvolveu socialmente a partir  da

década  de  noventa,  as  tendências  de realismo extremo expressam-se com a  menor  intervenção

possível de mediação simbólica e através de experiências que causam inquietação.  Se para Hal

Foster  a  essência  destas  tendências  artísticas  encontra-se  na  noção de  'Trauma'  lacaniano,  para

Mario  Perniola esta noção, “caracterizada pela vontade de colocar o espectador perante qualquer

coisa  de  aterrador  e  abjecto”  (Perniola,  2006,  p.21)  não é  suficiente.  Assim,  propõe definir  as

tendências de realismo extremo através da noção de 'idiotia' que mais não é do que “a pretensão de

captar a essência do real para lá de todas as falsas mediações da linguagem e do pensamento.”

(Perniola, 2006, p.25).

Nas formas de arte integráveis no realismo extremo (traumático e psicótico) podem inserir-se, como

aliás Perniola insere, as performances corporais que advêm de transformações do próprio corpo do

artista. Desde a década de setenta que vários artistas assumiram o corpo como medium de trabalho,

expondo-o a processos dolorosos como forma de testar a resistência física, a experiência sensível ou

a dor – como fizeram Vito Acconci, o Accionismo Vienense, Michel Journiac ou Gina Pane, entre

outros. Não obstante, nos anos noventa, começaram a ter lugar nos EUA e na Europa performances

corporais que continuando a expor o corpo do artista, tiveram como intuito a sua transformação

física. Através da cooperação com diversas áreas da ciência e da engenharia, cresceram as práticas
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artísticas assentes na transformação do corpo do artista através, por exemplo, de cirurgias estéticas e

da  aplicação de  próteses.  Este  é  por  isso um processo distinto  daquele  que caracterizou a  arte

corporal da década de setenta, centrada na intervenção corporal física mas não na transformação

física do corpo.

Um dos exemplos pioneiros a este nível  é o da  artista francesa  ORLAN, cujo percurso se tem

mantido no diálogo constante da estética com as ciências, em particular com a biologia e a medicina

reconstrutiva. Artista pluridisciplinar, a utilização do seu próprio corpo como suporte de trabalho

tem sido recorrente, procurando através dele “reflectir sobre o estatuto do corpo na sociedade” e

“mostrar as pressões políticas,  culturais  e religiosas,  que nele se inscrevem.” (Moura,  L.,  2009,

p.178). Não obstante a transversalidade interpretativa que o trabalho de  ORLAN permite – que

engloba com frequência os discursos feministas e os pós-colonialistas – aqui importa reflectir sobre

as constantes transformações reais que o seu corpo sofreu a partir de 1987 através da intervenção de

cirurgias  estéticas  que  tiveram  como  objectivo  a  substituição  do  seu  rosto  por  representações

criadas por si.

As  nove  'performances-cirurgias'183 feitas  até  ao  momento  por  ORLAN  caracterizaram-se

estruturalmente pela sua actuação performativa durante a submissão a diferentes cirurgias estéticas.

Cada um destes trabalhos responde a um tema particular184, sendo a sua concepção previamente

projectada incluindo a selecção de textos a ler e de músicas a acompanhar, os cenários da cirurgia e

a  indumentária  da  artista,  dos  médicos  e  dos  enfermeiros.  No  local,  ORLAN controla  todo  o

processo, desde a sua própria actuação aos movimentos da equipa de cirurgiões. Todo o acto é

registado em fotografia e vídeo para 'objectificação' do projecto artístico no sentido da sua inserção

museológica a partir da instalação185. Se a maioria dos registos apenas são acessíveis à posteriori –

nas  exposições  e  documentos  publicados  –  em  1993  a  'performance-cirurgia'  'Omnipresence',

realizada em Nova Iorque pela cirurgiã Marjorie Cramer, foi transmitida ao vivo por satélite a partir

da  galeria  Sandra  Gering  para,  entre  outros  locais,  o  Centre  Georges  Pompidou,  em Paris,  o

McLuhan Center, em Toronto e o Multi-Media Center, em Banff. A interacção que aqui aconteceu,

permitindo  aos  espectadores  a  visualização  em directo  da  'performance-cirurgia'  assim como a

realização de perguntas e comentários à artista, nunca tinha acontecido e não viria a acontecer nas

183Termo criado por ORLAN que pretende fazer denotar a hibridez medial (performance e cirurgia) empregue nestes
trabalhos.

184Entre as quais se encontram 'La Réincarnation de Sainte ORLAN ou Images nouvelles images', 1990; 'Successful-
Surgery', 1991; 'Opera-Surgery', 1991 e 'Omnipresence-Surgery', 1993.

185Estes materiais são produzidos de acordo com as instruções dadas in loco por ORLAN, tal como a própria confirma:
The operating room becomes my studio from which I am conscious of producing images, making a film, a video,
photos, and objects that will later be exhibited. These works attempt, by varying degrees, to be autonomous. I try to
inscribe again in substance the same ideas that presided in the elaboration of the performances - from which they
issue - so that the quality of this materiality reveals the essence of these ideas. (ORLAN, 2013a)
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seguintes. Desta forma, o modelo performativo de ORLAN segue por regra o modelo tradicional da

performance,  centrado  no  discurso  e  na  plasticidade  do  corpo  do  artista  sem  implicar

necessariamente a presença de público. 

Nas imagens  das  'performances-cirurgias'  vemos  a  artista  sempre  consciente,  vestida  de  forma

exuberante em diversas acções como a leitura de textos filosóficos, psicanalíticos ou literários e a

interacção com determinados objectos, médicos e técnicos (Figura 91). Vemos ainda determinados

procedimentos cirúrgicos como a marcação do desenho no rosto, o corte e intervenção no mesmo

(Figuras 92 e 93). Em todas elas,  ORLAN transparece a mesma postura serena e desafiadora que

fixa directamente  a  câmara  mesmo nos momentos  de maior  fragilidade.  Como interpretar  estes

trabalhos?

Ainda  que  as  cirurgias  sejam  estéticas,  nenhuma  delas  procurou  replicar  os  padrões  estéticos

femininos  das sociedades  contemporâneas  ou sequer  melhorar  o seu aspecto de acordo com os

mesmos186. Tendo em conta que as imagens cedidas às equipas de cirurgia foram construídas com

base em representações femininas icónicas da História da Arte ocidental como a Vénus de Boticelli

ou a Gioconda de Leonardo Da Vinci, é evidente um teor crítico referente à utilização tradicional do

corpo feminino pela arte. Similar às críticas que grupos feministas ligados à cultura e à arte têm

feito, como o caso do colectivo Guerrila Girls, questiona-se aqui o lugar da mulher na arte, que é

tendencialmente o da representação. Mas, simultaneamente, pode-se dizer que  ORLAN inverte a

questão, criando as suas representações femininas híbridas (porque o mesmo rosto é composto com

diferentes  partes de outros rostos representados) tornando-as reais  e vivas em si própria.  Ainda

assim, versando sobre os padrões de beleza, ORLAN afasta-se dos movimentos feministas por não

condenar o desejo individual das mulheres em recorrer à cirurgia estética. A artista reitera não ser

“against cosmetic  surgery”  (ORLAN, 2013a),  particularmente quando associada ao processo de

envelhecimento onde as mulheres “have a feeling of strangeness in front of a mirror” (ORLAN,

2013a). Para além disso, embora ORLAN se considere uma feminista e se afaste dos ideais estéticos

impostos  socialmente parece não deixar de adoptar um comportamento similar  ao adoptado em

determinados meios dominantes das nossas sociedades, como o dos meios de comunicação. Se, por

exemplo, nas fotografias de moda e publicidade o corpo feminino continua a ser manipulado como

se de um objecto ou coisa se tratasse – com técnicas de manipulação da imagem que retocam o

corpo das modelos ou lhe sobrepõem o produto que está a ser publicitado, transformando-os num só

– pode-se questionar se  ORLAN, ao assumir o seu corpo como matéria de trabalho manipulando

186A este respeito, Kathy Davis reitera que as operações de ORLAN  “have left her considerably less beautiful than she
was before” partindo da cirurgia sete como exemplo: “For example, in Operation Seven she had silicone implants
inserted in her temples  (the forehead of Mona Lisa), giving her a slightly extraterrestrial appearance”. (Davis, 203,
p.109).
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fisicamente a sua imagem, não o está a tratar igualmente como objecto, como coisa, reduzindo-o à

sua dimensão material independentemente de o fazer de acordo ou não com os padrões estéticos.

As diferentes  'performances-cirurgias'  que  ORLAN fez podem ser enquadradas teoricamente no

'Manifesto of Carnal Art', escrito por si na década de noventa. A 'arte carnal', assim designada, é:

self-portraiture in the classical sense, but realised through the possibility of technology. It swings
between defiguration and refiguration. Its inscription in the flesh is a function of our age. The body
has become a “modified ready-made”, no longer seen as the ideal it once represented ;the body is
not anymore this ideal ready-made it was satisfaying to sign. (ORLAN, 2013).

Distingue-se da body art por “not conceive of pain as redemptive or as a source of purification.”,

não se tratando por isso de qualquer acto de auto-mutilação. A pose serena e impassível da artista

(Figura 94), que não estando inconsciente se encontra anestesiada localmente, resulta precisamente

da sua recusa em “inherit the Christian Tradition”, repudiando o sacrifício, a martirização e a dor.

Essa impassividade,  contudo,  contrasta  com algumas das imagens  (Figura 95) onde o corte,  as

fendas e o sangue são expostos explicitamente procurando dar relevo não ao resultado da cirurgia

plástica “but in the process of surgery, the spectacle and discourse of the modified body which has

become the place of a public debate.” (ORLAN, 2013). Por isso o que vemos é sempre assente no

processo  cirúrgico  nunca  sendo  revelado  o  resultado  pós-operatório  como  parte  integrante  do

projecto. Não obstante, a impassividade da artista não elimina a presença da dor natural que o acto

cirúrgico sugere, pelo que facilmente as suas séries são associadas a uma experiência perturbante

que mescla dor e prazer, medo e desejo, repulsa e atracção (Perniola, 2007). Estes trabalhos causam

intensas  reacções  e um desconforto inerente à experiência  dicotómica que proporcionam187 mas

também às questões éticas e morais que levantam.

No Manifesto da Arte Carnal  a  artista  afirma ainda que: “Carnal  Art transforms the body into

language, reversing the biblical idea of the word made flesh; the flesh is made word. (...) The artist

works on representation.” (ORLAN, 2013) e embora se possa ver aqui a substituição do real natural

pelo real  representado/artificial,  em boa verdade o que se denota é  um conjunto de revelações

perfeitamente  enquadráveis  na  noção  de  'realismo  psicótico'  que  Perniola  desenvolve.  Numa

187Por exemplo Kathy Davis recorda que em 1995, enquanto assistia a uma conferência da artista em Amsterdão que 
aqui se transcreve:

On this particular occasion, the artist read a statement about her art while images of one of her operations
flashed on the screen behind her. The audience watched as the surgeon insertd needles on her face, sliced open
her lips, and most gruesomely of all, severed her ear from the rest of her face with his scalpel. While Orlan
appeared to be unmoved by these images, the audience was clearly shocked. Agitated whispers could be heard
and several people left the room. Obviously irritated, Orlan interrupted her lecture and ask whether it  was
'absolutely necessary to talk about the images  now'  or whether she could proceed with her talk.  Finally one
young woman stood up and exclaimed: 'You act as though it were not you, up there on the screen. (Davis, 203,
p.105).
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conferência concebida por ORLAN em 1990 e repetida ao longo de vários anos em vários locais, a

artista afirma:

Like the Australian artist, Stelarc, I think that the body is obsolete. It is no longer adequate for the
current situation. We mutate at the rate of cockroaches, but we are cockroaches whose memories
are in computers, who pilot planes and drive cars that we have conceived, although our bodies are
not designed for these speeds. We are on the threshold of a world for which we are neither mentally
nor physically ready. (ORLAN, 2013a).

A obsolescência  do corpo humano dá-se ao nível  da biologia,  do nosso ADN, do processo de

evolução  natural,  isto  apesar  de  “Are  we  still  convinced  that  we  must  bend  ourselves  to  the

decisions  of  Nature,  this  lottery of  genes  distributed  by chance.”  (ORLAN, 2013a).  A criação

artificial confronta-se aqui com a criação natural, procurando superá-la permanentemente. De facto,

a relação actual do ser humano com a vida e com o mundo ultrapassa largamente a relação com os

meios naturais. Actualmente,  o encontro entre o ser humano e a máquina,  entre o orgânico e o

inorgânico é uma condição, mais do que uma opção. Esta condição, que faz de cada um de nós um

cyborg, como Mario  Perniola sugeriu, alterou a ideia de corpo e inclusive a de vida pelo que o

artificial pode ser facilmente tomado como natural e vice-versa. Perniola observa por isso que “O

corpo parece, deste modo, conquistar relevo, e a tónica deixa de assentar na bela aparência das

formas  mas  naquilo  que  ameaça  e  compromete  a  sua  integridade,  seja  através  de  penetrações,

desmembramentos,  dissecações,  seja através de próteses, extensões,  interfaces.” (Perniola,  2006,

p.12) e é precisamente isso que o trabalho de ORLAN confirma. Neste caso, é possível afirmar que

a artista procura responder de forma adequada à tendência geral das sociedades contemporâneas,

não todas, as ditas 'desenvolvidas' e 'pós-industriais'. 

Contextualizando o seu trabalho no território artístico, ORLAN considera que os rivais directos dos

artistas são “the innate, the inexorable, the programmed, Nature, DNA (...), and God!” (ORLAN,

2013a). Nesta perspectiva, coloca o labor artístico no acto da criação, comparando-o com a natureza

e com Deus, de acordo com as teorias teológicas da criação universal, partindo sempre da óptica

material  de  ambas,  pelo  que  quando afirma  “Art  can,  art  must  change the  world,  it's  its  only

justification.” (ORLAN, 2013a), pressupõe-se que considera que é na dimensão material que está a

essência da transformação do mundo. 

Outro  exemplo  claro  desta  abordagem  é  o  trabalho  que  o  artista  australiano  Stelarc  tem

desenvolvido. Artista performativo,  tem trabalhado desde a década de setenta com o seu corpo,

procurando  ultrapassar  os  seus  limites  físicos  e  ampliá-los  artificialmente.  Entre  1976 e  1988,

Stelarc realizou uma série de vinte e cinco performances caracterizadas pela sua suspensão corporal

com ganchos cravados na pele (Figuras 96, 97 e 98). Realizadas todas no Japão, nos EUA e na
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Austrália,  as suspensões corporais  variaram de acordo com a localização mas a grande maioria

foram  realizadas  em  galerias  e  espaços  momentaneamente  interditos  a  qualquer  audiência,

exceptuando a equipa que trabalhava no momento com o artista.  Stelarc relata que no período em

que se encontrava suspenso, todos os sons do seu corpo se amplificavam, desde o bater do coração,

ao ajuste da pele e dos músculos, criando uma maior consciência da força gravítica exercida sobre o

corpo e em simultâneo da sua obsolescência. Sobre estas experiências, o artista reiterava que:

Although the suspensions deal with the physical difficulty of the body strung up they have neither
religious intent (transcending the body), the yearning for shamanistic empowering nor as yogic
displays of control. They are realised with neither the intention of initiation rites nor the S&M
exploration of pain and pleasure. (Stelarc, 2013).

Englobado na performance corporal dos anos setenta e oitenta, as suspensões corporais de Stelarc

tinham o intuito  de provocar  “a painful  experience” que colapsasse “the convenient  distinction

between the mind and body. When overwhelmed with pain you perceive and experience yourself as

a  physical  body,  rather  than  a  self  that  thinks  and  objectively  evaluates  in  some  kind  of

disconnected and objectified way.” (Stelarc, 2013). 

Desde o início que o trabalho artístico de  Stelarc recorre a instrumentos médicos,  a próteses, a

sistemas robóticos e de realidade virtual,  à Internet e à biotecnologia,  explorando através deles

sensações  físicas  como  a  dor  e  reacções  involuntárias  do  corpo  a  determinadas  agressões  ou

intervenções.  O artista engloba nesta perspectiva uma linhagem de artistas que entende o corpo

como possibilidade de transformação levada ao limite, inclusive físico, embora a maioria dos seus

projectos  não  incluam  alterações  efectivas  no  corpo,  mas  sim  próteses  que  o  potenciem

despoletando a relação cyborguiana entre o natural e o artificial já aqui referenciada.

Mas depois de ter trabalhado com próteses rígidas – criando por exemplo uma terceira mão e um

exoesqueleto, em ambos os casos extensões corporais externas – Stelarc começou a desenvolver em

2003 o projecto 'Ear on arm', que consiste na aplicação de um implante interno com a forma de uma

orelha no seu braço, munido de um microfone e dispositivo wireless para a captação e transmissão

de som (Figuras 99, 100 e 101). O seu projecto implica naturalmente a colaboração de cientistas de

diferentes  áreas  e  tal  como  ORLAN,  a  exposição  do  próprio  corpo  implica  alterações  físicas,

implica uma transformação material e uma habituação e resposta bioquímica, o que enquadra este

projecto no âmbito da diluição entre arte e realidade material.  A respeito da origem do mesmo,

Stelarc justifica que “I have always been intrigued about engineering a soft prosthesis using my

own skin, as a permanent modification of the body architecture.” (Stelarc, 2013) e sobre o objectivo

pretendido  diz  que  “está  centrado  na  replicação  de  uma  estrutura  corporal,  relocalizando-a  e

religando-a para cumprir funções alternativas. Manifesta tanto um desejo de desconstrução da nossa
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arquitectura  evolucionista  como  a  integração  da  electrónica  miniaturizada  dentro  do  corpo.”

(Stelarc, 2009, p. 244). 

Neste sentido, submeteu-se até ao momento a três cirurgias sendo que só conseguiu fazer o implante

da orelha em silicone. Trata-se de um processo moroso e doloroso e o artista não o esconde. O

corpo é um sistema vivo difícil de esculpir (Stelarc, 2013) e embora a nova orelha seja em parte

'esculpida'  cirurgicamente  está  também  dependente  do  crescimento  celular  e  da  aceitação

bioquímica  a  um  corpo  estranho.  O  facto  de  se  tratar  de  um  projecto  ainda  inacabado  está

relacionado  precisamente  com  as  exigências  do  organismo,  sendo  necessário  um  tempo  de

recuperação longo entre cada procedimento cirúrgico assim como o controlo de possíveis infecções

que surjam188. Embora Stelarc tenha chegado a ter o microfone implantado, o organismo rejeitou-o,

estando ainda a serem estudadas outras formas de o fazer.

Tanto ORLAN como Stelarc partem do mesmo principio: a de que o real contemporâneo não é algo

exterior  às  mutações  do  ser  humano  e  portanto  é  algo  passível  de  transformação  e  de

operacionalidade e manipulação. É esse principio que está na base do posicionamento da diluição

entre  arte  e  realidade  que  une  todas  as  práticas  artísticas  que  embora  tenham objectivos  bem

distintos, constroem realidade na acepção física do termo. Este é um posicionamento totalmente

novo para a arte, para a cultura, mas também para a nossa sociedade uma vez que testemunha “o

188Stelarc relata todo o procedimento técnico, assim como algumas das complicações mais graves até ao momento: 

There  were  several  serious  problems  that  occurred:  a  necrosis  during  the  skin  expansion  process
necessitated excising it and rotating the position of the ear around the arm. Ironically, this proved to be the
original site that the 3D model and animation was visualized. Anyway, the inner forearm was anatomically a
good site for the ear construction. The skin is thin and smooth there, and ergonomically locating it on the
inner  forearm minimizes  the  inadvertent  knocking  or  scraping  of  the  ear.  A  second  surgery  inserted  a
Medpor  scaffold  and the  skin  being  suctioned  over  it.  The  Medpor  implant  is  a  porous,  biocompatible
polyethylene material, with pore sizes ranging from 100-250 micrometers. This can be shaped into several
parts and sutured together to form the ear shape. Because it has a pore structure that is interconnected and
omnidirectional it encourages fibrovascular ingrowth, becoming integrated with my arm at the inserted site,
not allowing any shifting of the scaffold. We had originally considered mounting the ear scaffold onto a
Medpor plate thinking that this might elevate it more, and position it more robustly to the arm. But this wasn't
the case and this solution was abandoned after being tested during surgery. Now, implanting a custom made
silastic ridge along the helical rim would certainly increase helical definition but also would make room for
later replacement of that ridge with cartilage grown from my own tissues. The helix would need to be lifted
enabling the formation of a conch and make the ear a more 3D structure. The ear lobe will most likely be
formed by creating a cutaneous 'bag' that will be filled with adipoderived stem cells and mature adipocytes.
In other words the ear lobe would be partly grown using my own adult stem cells. Such a procedure is not
legal in the USA, so it will be done in Europe. It's still somewhat experimental with no guarantee that the
stem cells will grow evenly and smoothly - but it does provide the opportunity of sculpturally growing more
parts of  the ear-  and possibly resulting in  a cauliflower ear!  During the second procedure  a miniature
microphone was positioned inside the ear. At the end of the surgery, the inserted microphone was tested
successfully. Even supported with a partial plaster cast, the arm fully wrapped and the surgeon speaking with
his face mask on, the voice was clearly heard and wirelessly transmitted. Unfortunately it had to be removed.
The infection caused by the implanted microphone several weeks later proved to serious and heroic efforts
were undertaken to save the scaffold, after the microphone was surgically extracted. The final procedure will
re-implant a miniature microphone to enable a wireless connection to the Internet, making the ear a remote
listening device for people in other places. (Stelarc, 2013).
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deslocamento  da  arte  como  representação  dos  possíveis,  previamente  inscritos  numa  matriz

universal,  para  a  arte  como  realização  dos  possíveis  per  se.”  (Cascais,  2007,  p.75). Contudo,

ironicamente,  tem sido uma possibilidade  filosófica  reflectida  secularmente.  Por  exemplo,  num

plano meramente especulativo, qual seria o posicionamento de Platão em relação a estas tendências

da arte contemporânea? Certamente não as excluiria da República por o artista, enquanto imitador,

nada entender da realidade. 

Quando Marshall McLuhan escreveu 'Understanding Media: the extensions of men' em 1964, estava

longe de poder utilizar como 'estudos de caso'  projectos desta natureza, porque obviamente não

existiam. Ainda assim, embora a análise que empreendeu acerca dos efeitos harmoniosos que os

novos  meios  e  a  tecnologia  teriam  na  humanidade  possam  ser  hoje  considerados  utópicos,  o

impacto  que  tiveram em algumas  sociedades  devem ser  tomados  em conta.  A ideia  de que  as

tecnologias são extensões do ser humano – alterando-lhe o próprio ser – e a necessidade de perceber

que efeitos  isso produz são questões  às  quais  McLuhan procura  responder  neste  ensaio e  cuja

pertinência se mantém actual. Se pensarmos no desenvolvimento tecnológico das últimas décadas e

nos  acessórios  electrónicos  que  se  tornaram  indispensáveis  nas  nossas  vidas,  claramente  os

podemos entender como extensões de nós próprios, como próteses acrescentadas à nossa fisionomia

natural. Mais ainda quando atentamos a áreas como a robótica, onde a investigação tem produzido

resultados  verdadeiramente  surpreendentes  como  a  criação  de  robots que  replicam  a  nossa

aparência  e  as  funções  que somos  capazes  de desempenhar,  compreendemos  que para além de

extensões do ser humano, as tecnologias atingem hoje o estatuto de substitutos do ser humano.

Estas considerações são implícitas à leitura do ensaio de McLuhan, particularmente por a elas estar

inerente o discurso da associação dicotómica entre o natural e o artificial, ou seja, da extensão de

nós mesmos a outra coisa que é mecânica e tecnológica. E aqui, embora se possa considerar que já

não estamos a referir-nos a 'extensões do Homem', o que se torna relevante é perceber que estamos

sempre no mesmo perímetro: o dos desafios tecnológicos colocados à corporalidade biológica e

natural.  Quando Marshal  McLuhan referia  que 'Medium is  the  message'  (McLuhan,  2002,  p.7)

estava  precisamente  a  referir-se  a  esses  desafios.  Por  isso  considerava  que  esta  afirmação

significava simplesmente que “the personal and social consequences of any medium – that is, of any

extension  of  ourselves  – result  from the  new scale  that  is  introduced  into  our  affairs  by each

extension of ourselves, or by any new technology.” (McLuhan, 2002, p.7).

A questão defendida por McLuhan era a de que “the “message” of any medium or technology is the

change of scale or pace or pattern that it introduces into human affairs.” (2002, p.8) ou seja, era a de

que o uso de determinado meio enforma e controla a escala e a forma de acção e associação humana

(2002,  p.9).  O  impacto  da  sua  teoria,  na  própria  interpretação  das  artes,  resultou  do  facto  de
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McLuhan procurar demonstrar que o 'conteúdo' de determinada obra não era necessariamente a sua

mensagem  e  que  essa  suposição  estava  afecta  ao  sentido  unitário  dado  à  forma  e  à  função

(McLuhan, 2002, p.14). Para o autor, vanguardas como o cubismo ou a abstracção atestavam com

clareza que o medium era a mensagem e que numa era de grandes transformações tecnológicas, as

questões não podiam ser entendidas de outra forma.

A esta distância  temporal,  é possível aplicar  a sua teoria  também às práticas  artísticas  aqui em

análise, extraindo delas uma questão essencial: precisamente a de que o medium é a mensagem, no

sentido de aí residir uma ideia particular de 'humano' e de corporalidade. Só numa sociedade que

assume  o  corpo  humano  como  'coisa'  inacabada  e  extensível  tecnologicamente,  poderiam

desenvolver-se  projectos  artísticos  centrados  na  transformação  do corpo  sem qualquer  valência

utilitária ou funcional prática. E aqui ressalva-se o facto de já não nos encontrarmos propriamente

no perímetro  do  binómio  natural/artificial,  uma  vez  que  o  mesmo foi  ultrapassado  a  partir  do

momento  em  que  “a  própria  subsistência  das  formas  naturais  depende  crescentemente  do

laboratório, que a própria conservação das formas vivas é tão dependente da intervenção artificial

quanto a inovação que cria formas inéditas.” (Cascais, 2007, p.78).

Em 'The Medium is the massage', publicado originalmente em 1967, Marshal  McLuhan defendia

que “Society have always been shaped more by the nature of the media by which men communicate

than by the content of the communication.” (McLuhan, , M. e Fiori, Q., 2001, p.9). Por isso, tal

como sempre havia acontecido, também “The medium, or process, of our time – electric technology

– is reshaping and restructuring patterns of social interdependence and every aspect of our personal

life.”  (McLuhan,,  M.  e  Fiori,  Q.,2001,  p.9).  Pode-se  entretanto  dizer  que  o  medium  dos  anos

sessenta – a tecnologia electrónica e informática – foi absorvida socialmente e as questões que na

altura foram suscitadas, mesmo as mais fantasiosas, deixaram de merecer a mesma atenção. Outros

meios surgiram, nomeadamente os da biologia, e com eles novas teorias. A este respeito Marta de

Menezes e Luís Graça notam que:

é curioso verificar que neste momento a biotecnologia está a substituir a informática no centro das
expectativas e receios da sociedade. Mesmo no cinema começam a ser mais frequentes as ameaças
em forma de vírus, clones, ou ser vivos geneticamente modificados. Enquanto que cada vez é mais
raro as ameaças serem robots, computadores ou outras máquinas.(2007, p.23 e 24).

A investigação científica  e  particularmente  a  investigação biológica  têm de facto assumido um

relevo crescente na nossa sociedade pelo que é natural que as referências às ciências biológicas se

tenham também tornado comuns no trabalho de vários artista. Seguindo a lógica de  McLuhan é

possível dizer que esse facto diz mais sobre nós próprios enquanto sociedade, do que aquilo que

podemos depositar no conteúdo dos trabalhos. À luz deste entendimento, Leonel Moura referiu que:
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Enquanto a ciência se move no campo do possível, a arte explora o território da impossibilidade.
Enquanto a ciência serve para resolver problemas, a arte serve para criar novos problemas. Nesse
sentido a arte é talvez a expressão cultural mais próxima do modelo de evolução natural o que é,
como se sabe, radicalmente aleatório e assente na tentativa e erro. (Moura, 2009, p.42).

Esta afirmação resulta de facto de um novo paradigma social desenvolvido da fusão entre o natural

e o artificial e facilmente entendível à luz do efeito que a evolução das ciências da vida, das novas

tecnologias informáticas ou da biotecnologia teve nos nossos padrões culturais e sociais. E aqui o

contexto  artístico  tem desempenhado  um papel  de  relevo,  particularmente  na  sua  associação  à

ciência.  O que não deixa de ser curioso é o facto de nesta relação, já antiga,  se destacarem as

práticas  artísticas  associadas  à  bio-arte,  que  não  trabalham  exclusivamente  nesta  questão

tematicamente,  incorporando antes  “ferramentas  da biologia  e  da  biomedicina  na  realização  de

trabalhos artísticos” e fazendo uso “de material vivo como art medium”.  (Fontes da Costa, 2007,

p.10). 

A bio-arte é “uma forma de arte que utiliza diversos métodos biotecnológicos como novos meios de

expressão  na  sua  prática  efectiva.”  (Hauser,  2007,  p.81).  No sentido  em que o  medium  destas

práticas artísticas – assumidas por caracterizarem “transformações fundamentais na relação entre

arte e ciência” (Fontes da Costa, 2007, p.10) – é o seu elemento essencial e é dele que brotam todas

as questões sequentes, considera-se que é pertinente fazer o seu enquadramento genealógico em

algumas  das  primeiras  vanguardas  assim como na  linhagem do pensamento  protagonizado  por

Marshal McLuhan. A associação destas práticas a tendências da media art é feita por exemplo por

Jens Hauser, investigador francês focado nas interacção da arte com a tecnologia, que sustenta que

estas formas de arte têm que ser posicionadas por forma a incluir “as dimensões fenomenológicas

da percepção e da experiência estética corpórea e multi-sensorial, uma vez que nesta forma de arte o

visual não é dominante.” (Hauser, 2007, p.82).

Genericamente,  as  novas  práticas  artísticas  assentes  na adopção de metodologias  e  ferramentas

tecnológicas baseadas na biologia como medium podem ser inseridas nos paradigmas gerais que as

primeiras vanguardas definiram, resumidas por Jens Hauser da seguinte forma: 

le  remplaçement  de  la  représentation  de  la  vie  par  sa  modification,  une  certaine  impulsion
"prométhéenne" à l'échelle de la société, une conception de la réalité elle-même comme matériau,
et surtout, de nouveau la tentation du savoir scientifique et une utilisation à la fois expérimentale et
analytique des technologies émergeantes. (Hauser, J. 2003, p.11).

Do ponto de vista da historiografia da arte elas seguem também os ensinamentos e os caminhos das

primeiras  vanguardas,  assentando  a  sua  motivação  em grande  medida  na  procura  de  inovação

tecnológica.  Seguindo a tradição  na  velha ideia  de inovação,  a  originalidade  é  assumida  como
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motivação artística e a ruptura como regra artística, pelo que estas práticas demonstram fazer parte

de um processo contínuo de experimentalismo e procura de novas técnicas, novos materiais e novos

meios de expressão que conduziram à interdisciplinaridade, também aqui presente. Do ponto de

vista discursivo essa é maioritariamente a abordagem inclusa nas práticas artísticas que laboram

com sistemas vivos e com metodologias e ferramentas científicas. Exactamente por isso o impacto

museológico e institucional  da bio-arte  é frequentemente comparado com o que ocorreu com a

inclusão da fotografia, do vídeo ou da  performance  na arte (Wilson, 2010, p.8) ou ainda com  a

incorporação da fotografia, do cinema ou da informática (Menezes, M. e Graça, L., 2007, p.28).

Leonel Moura, um dos artistas portugueses mais influentes no que se refere ao estabelecimento de

pontes  entre  a  arte  a  ciência,  no  catálogo  da  exposição  'Inside  [Arte  e  Ciência]',  realizada  em

Portugal em 2009, confirma esta descendência genealógica: 

Desde que o objecto de arte ganhou total autonomia, ou seja, a partir do momento em que se
tornou uma coisa em si mesma e não a representação de algo, a força impulsionadora da criação
artística passou a ser a inovação. Criar algo de novo, inexistente até ao momento e distinto do que
já se encontra realizado, é aquilo que motiva os artistas e também o que suscita o continuado
interesse da sociedade. (Moura, L., 2009, p.40).

A  utilização  de  processos  tecnológicos  e  científicos  é  nesta  óptica  garante  da  inovação,  um

elemento que para Leonel Moura é característico da arte. Através da colaboração com cientistas, os

artistas trabalham em novos temas, novas técnicas e novos materiais. A importância desta questão

para a presente tese está no facto de por via desta colaboração se ter passado do manuseamento e

transformação de elementos inanimados, não vivos, para o manuseamento e transformação de seres

vivos.  E  se  a  origem  do  material  foi  essencial,  por  exemplo,  na  adopção  da  colagem  e  no

alargamento  das  questões  colocadas  pelas  obras  que recorreram a  ela,  também aqui  o  material

extrapola o território da percepção visual e do ponto de vista filosófico e ético coloca questões que

motivam outras reflexões. 

Enquadrando  estas  práticas  artísticas  na  sua  origem genealógica  é  possível  reconhecer  ainda  a

'paixão pelo Real' que Alain  Badiou identificou nos movimentos de vanguarda. Por exemplo, se

inúmeros  debates  ocorridos  acerca  das  primeiras  vanguardas  assentaram  na  questão  da

especificidade do meio, na importância de destacar a sua materialidade e na adequação do fazer

artístico como forma de reafirmar a autenticidade da arte, podemos agora associar estas práticas à

continuação dessa problemática. Neste caso, a materialidade do corpo vivo, o meio de trabalho, é

destacado pela sua transformação em 'coisa' estética. Mas, tal como aconteceu no início do século

XX com os materiais do quotidiano que diversos artistas utilizaram, estes materiais estabelecem

pontes multisensoriais que extravasam o campo visual. Para além disso, a natureza dos materiais
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desperta  também um inevitável  sentido social  e  cultural  que,  tal  como aconteceu com diversas

vanguardas do início do século XX, extravasa a ligação do material às suas qualidades formais e se

implanta em questões contextuais.

Palmira Fontes da Costa  encontra  no vasto campo que a designação 'bio-arte'  compreende,  três

características comuns – A recriação de categorias e identidades, o questionar da instrumentalização

dos seres vivos e a bio-arte como espelho crítico da tecnociência. (2007, p.12-20). Ainda assim,

refere apenas um objectivo definidor na bio-arte: explorar “as possibilidades estéticas das ciências e

tecnologias da vida.” (Fontes da Costa, 2007, p.11). Quer isto dizer que embora as práticas artísticas

de bio-arte possam levantar inúmeras questões sociais, políticas, financeiras, morais e éticas, o seu

objectivo reside primeiramente na experiência do sensível. E essa é a razão para se considerar estas

práticas  no  seguimento  das  analisadas  na  primeira  parte  da  tese,  no  capítulo  de  aproximação

material entre arte e realidade tangível. Porque salvas todas as diferenças, o que motiva a utilização

de metodologias e ferramentas da biologia é o novo material com que se trabalha – os organismos e

sistemas vivos – e inevitavelmente os novos modos de experiência sensível que ele pode produzir.

Não obstante, procurando a integração destas práticas artísticas no alinhamento das práticas que

durante a primeira metade do século XX aproximaram a arte e a realidade tangível é inevitável

reconhecer aqui questões que se prendem também com o deslocamento contextual. Uma vez que a

identidade do medium utilizado é em grande medida mantido e as alterações visuais e físicas são

mínimas e muitas vezes irrelevantes, há um retorno de toda a problemática  da descontextualização

do objecto, que coloca no contexto o seu significado e não em si mesmo. Reconhecem-se excepções

e “Enquanto algumas criações artísticas são celebrações da tecnociência, outras expressam as suas

ambivalências  e  ainda  outras  expõem uma  mistura  de  reacções  que  englobam a  reverência,  o

maravilhamento, a esperança, o medo, o cepticismo e a crítica.” (Fontes da Costa, 2007, p.18), mas

considera-se de facto que a articulação entre um novo material e a descontextualização é essencial

para o processo interpretativo de boa parte dos trabalhos de bio-arte.

Também  por  isso,  a  esta  linhagem  genealógica,  pode  acrescentar-se  a  influência  que  a  arte

conceptual exerceu: é que se no inicio do século XX os parâmetros se regiam pela inovação formal,

acabaram por durante a década de sessenta se centrarem em simultâneo na inovação conceptual,

sendo que a aplicabilidade do projecto em objecto estava dependente do processo conceptual  e

processual a ele associado. Existe uma clara influência do panorama artístico dos anos sessenta, que

aliás  perdura  até  à  actualidade,  nestas  e  em  muitas  propostas  da  arte  contemporânea,  que

transformou o entendimento de “obra” como objecto visual físico em processo e iniciou o que foi

designado como caminho de desmaterialização da obra de arte. Exactamente por isso, o olhar das

ciências da arte a estas práticas não passa apenas pela análise da instalação final apresentada ao
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público189, onde são mostrados os documentos, os registos existentes, os objectos, materiais e obras

decorrentes do período de investigação, etc. Passa necessariamente também pela análise das etapas

que a antecedem – desde as motivações do artista, às metodologias adoptadas e às estratégias de

inserção da obra no sistema da arte – e das etapas que a sucedem, nomeadamente os efeitos que o

projecto produziu socialmente. É exactamente isso que sucede com os trabalhos associados à bio-

arte, tendo estes “uma dinâmica particular na qual a componente fundamental não é já o objecto

mas o próprio processo de criação artística.” (Fontes da Costa, 2007, p.11). Não obstante, se os

novos modos de fazer e de produzir  a obra são utilizados em substituição  aos modos de fazer

tradicionais  da  arte  –  como  a  pintura,  a  escultura,  etc.,  –  eles  decorrem  dos  novos  materiais

utilizados  como o ADN, as  células,  as  proteínas  ou os  genes.  Contudo,  isso não significa  que

acabem inevitavelmente  por  constituir  novas  formas  de  visualidade,  estando as  mesmas  muitas

vezes em correspondência directa com as tradicionais. 

Em  termos  metodológicos  os  projectos  que  envolvem  a  investigação,  o  manuseamento  e  a

transformação de sistemas e organismos vivos requerem com frequência a constituição de equipas

de  trabalho.  Estabelecem-se  pontes  entre  diferentes  áreas  do  conhecimento  e  portanto,  na  fase

seguinte à constituição do projecto e sua conceptualização, os artistas trabalham em colaboração

com elementos de diversas áreas como a biologia, a medicina e a engenharia, responsáveis pela

exequibilidade  da  obra.  Mesmo  quando  o  artista  tem  alguns  conhecimentos  em  biologia,  as

particularidades processuais destas práticas obrigam à resolução de questões conceptuais e técnicas

para as quais o artista pode não ter competências nem autonomia de execução e que exigem uma

colaboração com cientistas em laboratórios. 

A relação que se estabelece entre ambos tende,  como António Fernando  Cascais refere, “não à

banalização das respectivas actividades, mas a revestir o artista da aura de demiurgo iniciado na

ciência e a conferir ao cientista o fascínio de que se reveste a arte, fazendo dele um produtor de

maravilhoso.”  (Cascais,  2007, p.75).  Exactamente  por isso importa  avaliar  de que maneira  esta

colaboração forma parte integral da estrutura da obra, fazendo dos colaboradores co-autores como

acontece  noutras  práticas  artísticas,  ou  diz  respeito  essencialmente  à  resolução  de  questões

executivas ou de concretização técnica. 

A respeito desta questão importa notar que os projectos de bio-arte são tendencialmente de natureza

individual, tendo uma assinatura única que exclui os cientistas ou os integra apenas em termos de

consultadoria  e  apoio  técnico.  Marta  de  Menezes  –  artista  portuguesa  que  desde  a  década  de

189Tendo em conta que a arte contemporânea obrigou a estabelecer várias fases ou tipologias de público, o sentido que
aqui se dá é o tradicional - aquele que tem uma experiência directa da obra. Para as várias tipologias de público ver,
por exemplo, Lacy, S. (Ed.) (1995) Mapping the terrain: New Genre Public Art. Washington: Bay Press. ISBN: 0-
941920-30-5.
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noventa tem centrado a sua investigação e prática artística na relação com a biologia recorrendo a

métodos  oriundos  da  biotecnologia  –  trabalha  frequentemente  em  laboratórios  científicos,

transformando-os momentaneamente no seu espaço de trabalho, no seu atelier (Menezes, M., 2002,

p.53-58). No âmbito de uma entrevista para o website 'Rhizome' e a propósito do projecto 'Ectopia',

refere que:

I  don't  think  art  is  out  of  place in  the  field of  science,  and definitely  not  misplaced within  a
scientific research facility. If I did, I wouldn't be working in this area, or trying to implement my
ideas in a laboratory space. Ectopia, a singular initiative in a "hard science" or a basic research
environment  like  the  Research  Institute,  exists  to  promote  the  collaborative  research  projects
between artists and scientists, so that both the arena of art and science can gain, grow and flourish
in a new interdisciplinary environment. (Silva, 2008).

Nesta  afirmação,  que  pretende  responder  à  questão  do  deslocamento  da  arte  em relação  a  um

suposto território  que lhe é  próprio190,  a  artista  esclarece  ver vantagens no desenvolvimento  de

projectos  colaborativos  para  ambas  as  “arenas”  mas  não  deixa  de  tornar  claro  o  carácter

individualista  da colaboração,  afirmando que “o espaço laboratorial  é onde  implementa as  suas

ideias”. O ambiente interdisciplinar tem a sua origem e razão de ser em questões que a arte coloca à

ciência e que esta devolve à arte resolvidas, sem que isso determine uma fusão efectiva entre ambas.

A colaboração não é em si estrutural, ou seja, os colaboradores podiam não ter sido especificamente

os  que  foram,  porque  o  seu  envolvimento  no  projecto  esteve  associado  às  suas  capacidades

profissionais. Claro que a interacção pode levar a alterações no projecto do artista, mas isso decorre

essencialmente das limitações técnicas e científicas do artista, ou seja, resulta de um domínio frágil

sobre a tecnologia com que trabalham191.

190O contexto da bio-arte remete com frequência para a questão das fronteiras reais ou artificiais entre a arte e a
ciência. Considera-se existir aqui uma relação desta questão com o debate geral da relação entre arte-não arte e da
existência de um espaço próprio e autónomo da arte que também aqui se rejeita. Exactamente por isso, o argumento
da recuperação das questões levantadas no início do século XX pela descontextualização objectual é válido, embora
não seja propriamente dirigido nem ao sistema institucional da arte nem ao sistema social em geral.

191Marta de Menezes refere uma das situações em que isso aconteceu:

(…) durante uma residência no departamento de anatomia e biologia humana da University of  Western
Australia, em Perth, Marta de Menezes procurou criar esculturas tridimensionais representando a estrutura
de  neurónios,  incorporando  também  neurónios  vivos  como  medium.  A forma  espacial  da  escultura  foi
concebida  a partir de imagens tridimensionais  de neurónios  vivos  no cérebro  de ratinhos,  obtidas pelo
cientista português Miguel Vaz-Afonso no Max-Plank Institute em Munique. O plano inicial consistia em
fazer crescer neurónios vivos sobre uma estrutura de suporte tridimensional, com cerca de 15 cm de lado,
feita a partir dessas imagens de microscópio. No entanto a interacção com os cientistas veio a modificar este
plano. (…) Do ponto de vista conceptual seria mais interessante incorporar na escultura neurónios com uma
arquitectura  semelhante  com  aquela  que  ocorre  no  cérebro.  (...)O  projecto  evoluiu  para  a  criação  de
esculturas de  vidro,  construídas com pequenos  tubos ocos e comunicantes,  que  foram preenchidas com
matrigel contendo neurónios vivos em cultura. Este desenvolvimento obrigou à criação de um sistema de
perfusão para transportar o meio de cultura com os respectivos nutrientes a toda a escultura. Deste modo, a
obra  final  também  necessitou  do  seu  próprio  sistema  circulatório,  algo  não  antecipado  no  início  da
colaboração. (Menezes, M. e Graça, L., 2007, p.29).
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Pode-se assim dizer que a obra mantém-se num regime da arte assente na criação a partir de um

único  elemento,  o  artista.  Não  porque  deixe  de  proporcionar  uma  experiência  subjectiva  no

espectador nem porque o seu tema de trabalho não seja do interesse público ou foque questões

sociais ou políticas. Mas porque a obra (material ou processual) nasce, cresce e torna-se pública

partindo  exclusivamente  da  experiência  subjectiva  do  artista.  O  artista  adopta  uma  postura

individual e pessoal no processo de trabalho e centra-se na sua experiência inteligível e sensível,

ainda que em determinado momento do processo de trabalho recorra a outras pessoas e esteja aberto

a sugestões de alteração. Marta de Menezes, quando questionada sobre a forma como encara esta

relação afirmou que:

(...)faço-o de uma forma muito pessoal.  Baseio toda a minha prática profissional  numa forma
pessoal de viver os projectos. Vou fazendo amigos, vou tentando descobrir o que fazem, conhecer
melhor os seus interesses e as ideias surgem naturalmente. Depois vou pensando melhor sobre as
ideias, amadurecendo os conceitos e os projectos vão aparecendo naturalmente. Ainda depois, vou
amadurecendo o próprio projecto, à medida que espero pela altura certa para o desenvolver e
expor. (Moreira, 2009, p.33).

Esta  afirmação  não  deixa  dúvidas  quanto  ao  carácter  individual  e  pessoal  dos  projectos  que

desenvolve. Os objectivos da artista são individuais e portanto ela é uma espécie de filtro por onde

passam as  experiências  de mundo que traduz em obra de arte,  o resultado dessa filtragem.  Na

realidade, este entendimento não difere muito do adoptado por vários artistas no inicio do século

XX. O cubismo, por exemplo, trabalhou na égide do mesmo entendimento, adoptando métodos de

pesquisa e investigação que tinham por objectivo a adaptação do mundo visível às qualidades e

propriedades dos suportes, convertendo os  ateliers  em laboratórios de investigação e as obras no

resultado dessas investigações subjectivas, muitas vezes já visualmente abstractas de tão depuradas.

O trabalho num novo medium pode proporcionar uma nova visualidade mas, no caso da bio-arte, a

estrutura visual produzida pelo artista baseia-se não em raros casos num entendimento clássico da

percepção visual. Como exemplo refere-se o primeiro projecto de bio-arte que Marta de Menezes

desenvolveu entre 1999 e 2000. 'Nature?' consistiu na criação de novos padrões visuais em asas de

borboletas vivas  (Figura 103). Os novos padrões das asas não foram produzidos com recurso a

qualquer  pigmento artificial  nem a nenhum procedimento cirúrgico.  Os padrões nas asas foram

produzidos a partir de um processo biológico não permanente, ou seja, durante o crescimento das

asas da borboleta não pressupondo qualquer modificação dos genes nem da espécie animal, situação

acautelada pela artista. Desenvolvido no laboratório de Paul Brakefield, na Universidade de Leiden,

Holanda, a artista contou com o auxílio de vários cientistas (A. Monteiro, M. Bax, K. Koops, R.

Kooi e P. Brakefield) no sentido da concretização deste projecto. 
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Os propósitos artísticos de 'Nature?' centraram-se por um lado, na criação de seres vivos únicos e

por outro lado, na criação de imagens visuais com padrões e texturas. A manipulação dos padrões

das asas foi feita em apenas uma das asas da borboleta, repetindo os padrões originais ou retirando

partes do mesmo, sendo que a outra asa manteve os padrões originais. Segundo a artista:

by adding, changing or deleting eyespots and colour patches it is possible for our imagination to
identify  shapes  and  rhythms  familiar  to  our  senses.  Another  approach  includes  highlighting
particular aspects of the natural wing – for example, the removal of the outer rings of an eyespot to
simply show the white centre of it. I do not have the intention of enhancing in any way nature’s
design. (Menezes, M., 2013).

O discurso de Marta  Menezes denota uma preocupação ao nível  da percepção visual, focando  a

questão das formas e dos ritmos que a imagem produzida na asa provoca opticamente. Embora não

parecendo existir aqui qualquer intuito de melhoramento do aspecto visual – uma vez que a imagem

produzida  manipulava  a  existente  anteriormente  –  é  possível  fazer  uma  abordagem  plástica  à

intervenção da artista referindo por exemplo a complexificação de determinadas formas como o

arrastamento óptico produzido pela adição de círculos numa asa  (Figura 104) ou a simplificação

cromática produzida pela redução do degradé natural noutra asa (Figura 105). 

No sentido formal, o discurso é contudo limitado, uma vez que a abordagem a novos materiais não

pressupõe,  neste  caso  e  em  muitos  exemplos  de  bio-arte,  uma  imagética  elaborada.  Mas  das

intenções da artista fez ainda parte a criação de borboletas únicas192 e é sobretudo neste aspecto que

percebemos a motivação individual que se centra num regime de singularidade artística presente nas

artes plásticas pelo menos desde o Romantismo. Estas borboletas são a afirmação de uma criação

única,  ainda  que  efémera  do  ponto  de  vista  da  existência  física.  Não  se  pretendem  efeitos

substanciais  na  genética  da  espécie  mas  pretendem-se  efeitos  visuais  naqueles  indivíduos

particulares  da  espécie,  substituindo  as  formas  naturais  –  que  eventualmente  podem  cumprir

determinadas funções (defesa, protecção, camuflagem, etc.) – por formas artificiais. Essa criação

única passa a ter a assinatura da artista, é a tradução da sua subjectividade e confere ao projecto a

dinâmica da obra como projecção do fazer.

De todo o projecto, esta é a fase em que o fazer arte coincide com o fazer realidade. E embora se

possa afirmar  que “a reinvenção da natureza  nos  laboratórios  científicos  é  cada vez  mais  uma

192 A artista afirma que:

It has also been my intention to create unique butterflies. The changes are not at the genetic level, and the
germline is left untouched. As a consequence, the induced modifications are not transmitted to the offspring.
Each modified butterfly is different from any other. The new patterns are something never seen in nature
before, and quickly disappear from nature not to be seen again. This form of art has a life span – the life span
of a butterfly. It is a form of art that literally lives and dies. It is simultaneously art and life. Art and Biology.
(Menezes, 2010).
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constante.” (Fontes da Costa, 2007, p.12) a diferença substancial está precisamente no contexto, ou

seja, se “a transformação da natureza com propósitos científicos” (Fontes da Costa, 2007, p.12) é

entendível  da  mesma  forma que a  transformação  da natureza  e  de  seres  vivos  com propósitos

artísticos,  quando  os  mesmos  estão  limitados  à  questão  da  materialidade  e  da  experiência  do

sensível. Isso torna-se claro quando se atenta às próprias questões que assolam alguns dos artistas

que  trabalham  em  organismos  vivos.  Por  exemplo,  George  Gessert,  cujo  trabalho  se  tem

desenvolvido em torno da criação de plantas com características visuais novas obtidas a partir de

cruzamentos selectivos das plantas do seu jardim, centra-se na obtenção de melhoramentos visuais.

Enquanto artista plástico, afirma que “Aestheticism begin with attention to materials” (Gessert, G.,

2002, p. 30) e que “Form, color and pattern are what most interest me in art” (Gessert, G., 2002, p.

31). Considera por isso que entre as características materiais e a composição visual, a escolha de

plantas como medium é pertinente “because they are more wonderfully than animals” (Gessert, G.,

2002, p.  31) e,  do ponto de vista ético “present few ethical  barriers to aesthetic  consideration”

(Gessert, G., 2002, p. 31). Ainda assim, Gessert questiona “when the medium is alive, is a purely

aesthetic approach to art desirable or even posible?” (Gessert, G., 2002, p. 29).

A diluição entre  arte  e realidade tangível  dá-se então durante a  execução da obra mas  importa

perguntar que tipo de interferência se exerce na realidade e que efeitos a diluição produz tanto em

termos artísticos como em termos sociais? A diluição entre arte e realidade é uma contingência dos

materiais escolhidos e consequentemente da alteração nos modos de fazer arte resultando daí uma

interferência matérica e física com a realidade. Mas essa interferência não pretende ter qualquer

repercussão  efectiva  e  prende-se  com  aspectos  de  natureza  experimental,  sem  consequências

efectivas a não ser as imediatas. Para o campo da arte, pode-se dizer que o efeito que estas práticas

introduzem é o do manutenção da discussão artística nas questões técnicas e meios utilizados. Neste

sentido, e porque se tratam de organismos e sistemas vivos, existe sempre uma instrumentalização

material e simbólica da realidade. Material porque nos reportamos à transformação ou criação física

de  um ser  vivo  e  simbólica  porque “a  criação  de  um animal  para  fins  artísticos,  mesmo  sem

pretender reduzir o animal em questão ao estatuto de artefacto, não deixa de constituir uma forma

de  instrumentalização  simbólica  que  sujeita  o  seu  devir  a  uma  finalidade  tanto  alheia  como

antropocêntrica.” (Rieusset-Lemarié, Isabelle, Apud Fontes da Costa, 2007, p.16). É precisamente

aí que se reconhecem os mecanismos de descontextualização do objecto utilizados desde o início do

século  XX, quando os  artistas  começaram a  utilizar  materiais  e  objectos  do  quotidiano para  a

criação de obras de arte. Neste caso, por mais que se procure não associar o ser vivo utilizado a um

'artefacto', algumas similitudes são perceptíveis, não apenas porque a abordagem estética o permite

mas  também  porque  a  natureza  do  material  levanta  sempre  questões  que  se  prendem  com  a
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legitimação  da  obra no contexto  institucional  da arte.  E tal  como com os  materiais  e  objectos

funcionais que Duchamp e inúmeros outros artistas utilizaram, também neste caso o organismo vivo

conserva a sua identidade original, acumulando-a com uma nova identidade, a artística.

Esta questão é mais perceptível ainda quando se atenta aos mecanismos de inserção das obras no

sistema  de  apresentação  da  arte,  embora  estes  projectos  apresentem  também  estratégias  muito

diversas. Neste aspecto, torna-se importante destacar uma vez mais que a sua centralidade divide-se

entre o conceito e a construção de uma obra a ele associado. No fundo, trata-se aqui da conjugação

de dois paradigmas da arte do século XX – o marco formalista, centrado nas possibilidades formais

do objecto e o marco conceptualista, centrado nos processos intelectuais que estão na origem da

obra.  Muitos  destes  projectos  trabalham  com o  financiamento  de  instituições  e  entidades  que

suportam o marco conceptualista  e  sem os  quais seria  impossível  o seu desenvolvimento.  Mas

adjacente ou em paralelo aos resultados visuais e físicos do projecto, é comum que o artista crie

uma série de materiais e objectos visuais que se destinam à inserção nas estruturas tradicionalmente

ligadas ao marco formalista e mais concretamente às estruturas convencionais da arte. Embora não

se reduza a ele, este facto está certamente relacionado com a transacção e comercialização da arte,

centrado em objectos e não em ideias,  pelo que a reificação da obra se torna muitas vezes um

imperativo e na falta de perenidade da mesma, estes materiais e objectos cumprem essa função.

Muitos dos projectos assentes nesta óptica conseguem resultados surpreendentes do ponto de vista

do  fazer,  conseguindo uma fusão total entre  fazer  arte e  fazer  realidade. Ainda assim, na fase de

apresentação pública acabam com frequência por repartir a proeminência com a execução de outros

materiais visuais que não estão directamente associados ao projecto e à sua execução mas sim ao

prolongamento do tema. O projecto 'História Natural do Enigma', realizado entre 2003 e 2008, de

Eduardo Kac, é aqui tomado como exemplo. Como é sabido, o artista trabalha na área da bio-arte

desde a  década  de noventa  e  vários  dos  projectos  já  desenvolvidos  decorreram do seu próprio

conceito de arte transgénica, desenvolvido em 1998 e que nas próprias palavras de Kac se distingue

da bio-arte porque enquanto “aí era a vida como nós a conhecemos, por isso o biológico, a lógica da

vida, o  Logos, o conhecimento, o conhecer a vida enquanto tal” a arte transgénica “não é a vida

como nós a conhecemos, ela é a vida como nós a imaginamos, como o artista vai imaginar, primeiro

você imagina depois você cria.” (Kac, 2005, p.79). 

O conceito de 'História Natural do Enigma' centra-se numa reflexão sobre a “contiguidade da vida

entre diferentes espécies” (Kac, 2009, p.140) e o seu projecto consiste em criar um “plantimal” ou

seja, uma nova espécie de vida híbrida porque é resultante do cruzamento entre um vegetal (uma

flor) e um animal (uma pessoa, o próprio artista)  (Figura 106). Como se pode ler no  website do

artista, a ideia é incutir no público sentimentos de admiração perante a vida e sobretudo perante a
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proximidade entre espécies, nomeadamente as que supomos mais afastadas – como as animais e

vegetais. Neste caso, ainda que o artista produza uma espécie visualmente distinta, a intenção não

passa pelo apelo ao domínio visual mas pela centralidade na subjectividade da vida, mesmo porque

para Kac o papel do artista é concebido” já não mais como o de criador de objectos mas como o

criador de sujeitos.” (Kac, 2005, p.80).  

Para tornar exequível o projecto, Eduardo  Kac recorreu à engenheira genética,  responsável pelo

cruzamento de ADN entre as duas espécies. Numa primeira etapa, Kac centrou-se individualmente

na  flor  e  no  ser  humano.  Depois  procurou  o  “património  comum” entre  as  duas  espécies,

identificando-a na cor - “a vermelhidão do sangue e a vermelhidão das veias da planta” (Kac, 2009,

p.140) que, em simultâneo, é utilizado pelo dramatismo visual que produz. E daí nasceu um ser vivo

híbrido, uma flor com ADN humano (Figura 107). Criada a flor, a colaboração entre o artista e a

equipa científica terminou. Mas não o trabalho do artista. Para além da instalação artística onde

todo o projecto foi apresentado193, do projecto 'História Natural do Enigma' fez parte uma escultura

intitulada 'Singularis' (Figura 108), que reproduz em termos formais as formas moleculares únicas

encontradas na nova flor. Para além da escultura, foram ainda criados outros materiais: uma edição

especial limitada de sementes 'Edunia' (Figura 109), cujo invólucro foi feito a partir de um conjunto

de  seis  litografias  intituladas  'Edunia  Seed  Pack  Studies'  (Figuras  110  a  115),  uma  série  de

aguarelas, compostas em díptico que evocam padrões biomórficos e sistemas de signos, aos quais

intitulou 'Mysterium Magnum' e que pretendem fazer um cruzamento entre a vida e a linguagem

(Figura 116) e também uma série  de fotografias  da 'Plantimal'  (Figura 117),  feitas  a partir  das

primeiras plantas que floriram em 2009 e que pretendem salientar a singularidade da vida, uma vez

que embora todas as plantas tenham sido clonadas e serem geneticamente idênticas, cada uma é

diferente das restantes. Visualmente similares a uma abstracção lírica com referente, a escultura, as

litografias e as aguarelas têm naturalmente uma poética própria. Por exemplo, o artista identifica na

escultura  o  contraste  da  “minute  scale  of  the  molecular  procedure  with  the  larger-than-life

structure” assim como “the ephemeral quality of the living organism with the permanence of the

large sculpture.” (Kac, 2011, p.73). Formalmente, diz-nos que:

I created the visual choreography of the sculpture based on the flower's molecular uniqueness. The
sculpture was created  wtih a vocabulary of organic twists and turns, helices, sheets, and other
three-dimensional features common to all life. The sculpture is blood red, in connection with the
starting point of the work (my blood) and the veinal coloration of the Edunia. (Kac, 2001, p.73).

193A instalação artística em espaços museológicos e galerias de arte faz parte da grande maioria dos projectos de bio-
arte, sendo esta uma forma de tornar público para a comunidade artística o trabalho desenvolvido. No caso do 
projecto em questão a primeira vez aconteceu em 2009 no Weisman Art Museum em Minneapolis. 

382



Todos os materiais referidos, exemplares únicos (a escultura, os sacos de sementes e as aguarelas)

ou de  edição  limitada  (as  litografias,  com uma edição  de  15 exemplares  cada)  fazem parte  da

colecção  permanente  do  Weisman  Art  Museum,  em Minneapolis,  fazendo  com que  “the  new

organism itself, in its germinal state, is in the collection.” (Kac, 2011, p.74). É aqui que a diluição

da  arte  com a  realidade  tangível  se  desfaz  e,  simultaneamente,  a  arte  se  reifica,  adaptando-se

inquestionavelmente aos modos de produção capitalista dominantes194. Nesta fase do projecto de

Eduardo Kac é possível reconhecer o processo que anteriormente se referiu. A obra resultante dos

materiais  utilizados  pelo  artista  colocam-na na  senda do caminho  da  aproximação  entre  arte  e

realidade tangível através das questões referentes à experiência do sensível e à descontextualização

objectual, sendo a abordagem visual de pouco relevo para a criação da flor.

Os materiais visuais produzidos à posteriori não são essenciais nem para a compreensão nem para a

exequibilidade do projecto. Se no contexto da bio-arte os artistas podem ser entendidos como “não

produtores  de  imagem”  (Hauser,  2007,  p.81),  estes  trabalhos  constituem-se  claramente  como

“acrescentos”  que  servem  sobretudo  os  propósitos  das  estruturas  museológicas  e  do  mercado

artístico, nomeadamente no que se refere à disseminação da obra (o conceito) de forma permanente

e à comercialização de materiais a ela associados. 

As problemáticas que os projectos aqui compreendidos levantam estão inequivocamente centrados

nos parâmetros da inovação conceptual e prática da arte, pelo que se considera assentarem numa

lógica axiológica da arte, referente aos modos de fazer. Neste âmbito, existe claramente um novo

fazer artístico  mas  não  um  novo  entendimento  do  fazer  artístico  e  a  sua  importância  reside

precisamente na passagem do acto de representar para o acto de fazer realidade. Trata-se “de uma

experiência  estética  específica,  baseada  na  «produção da  presença».”  (Hauser,  2007,  p.83).  No

entanto,  estas  práticas  não  abalam  o  regime  de  identificação  da  arte,  nem  as  estratégias  de

disseminação  pública  da  mesma,  nem ainda  o  modo  como tradicionalmente  se  pensa  em arte.

Defende-se por isso que as práticas artísticas de bio-arte mencionadas revelam a reincidência da

problemática iniciada pelas primeiras vanguardas, reflectindo o mesmo impulso experimentalista ao

nível da utilização material e técnica, introduzindo neste campo a questão da diluição. Já no plano

da realidade social colocam diversas questões, particularmente as de teor ético, no sentido em que

nos referimos a práticas artísticas assentes na manipulação tecnocientífica de sistemas e formas de

vida. E se a questão ética se levanta no âmbito da investigação científica, como Fernando António

Cascais defende, esta questão

194A este respeito Jens Hauser entende que a própria existência dos “documentos fotográficos ou videográficos, ou
como vestígios tais como posters e panfletos, ou ainda (…) restos materiais ou desperdícios físicos (…) que se
referem ao processo (…) são as únicas concreções através das quais um elo de ligação ao mercado da arte é possível
e cuja influência neste sector até agora não tem sido previsível.” (Hauser, 2007, p.84).
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assume contornos tanto mais dramáticos no respeitante à bioarte quanto esta se afigura perseguir
um  móbil  incomparavelmente  mais  fútil,  indefensável  e  arbitrário,  porque  menos  obviamente
utilitário  na  sua  necessidade  da  satisfação  de  necessidades  humanas  básicas,  como  as  da
subsistência e da saúde.(Cascais, 2007, p.76).

Embora seja importante referir que a alteração da natureza tem feito parte dos impulsos humanos ao

longo de séculos (Menezes, M. e Graça, L., 2007, p. 23 e seguintes) e que de facto com frequência

essa alteração não foi motivada por outras razões que não as estéticas (por exemplo, alterações de

paisagens, de flora e fauna, etc.), isso não retira o questionamento ético que estas práticas levantam.

Simultaneamente complexas são as questões do ponto de vista filosófico, nomeadamente no que se

refere ao nosso relacionamento com o mundo sensível e inteligível, à legitimidade de interferir com

o mundo natural ou, mais importante ainda, à capacidade e desejo insaciável do ser humano em

alterar e interferir sobre o mundo existente que pode, de facto, levar à criação de um mundo novo.

Ainda assim, importa avaliar que efeitos são alcançados no âmbito, por exemplo, do conhecimento,

e para o fazer apropria-se a questão colocada por Jens Hauser:

(…)teremos que nos perguntar se os artistas envolvidos estão activamente a contribuir para o
processo de produção de conhecimento de acordo com uma abordagem cognitivista, fazendo desse
modo um uso rival do «poder epistemológico da imagem» ou se, em vez disso, eles vêem o seu
papel como o questionar subversivo de conceitos dominantes e de dogmas, assim como os seus
modos de representação. (Hauser, 2007, p.83).

Ora, tendo em conta o percurso que aqui foi tomado, a inclinação de resposta a esta questão pende

para o segundo posicionamento. Não procurando responder a qualquer necessidade prática do ser

humano  e  trabalhando  nas  ciências  naturais  e  na  biologia  com o objectivo  de  revelar  as  suas

potencialidades estéticas, o conhecimento cognitivo produzido tende a não ser relevante pelo que as

alterações na realidade tangível não são consequentes e o impacto na realidade social é praticamente

nulo, tendo em conta particularmente a sua restrição a círculos muito restritos.

2.2. – Diluição contextual entre arte e realidade: Inserção e intervenção nos contextos 

A  continuidade  dos  processos  e  práticas  artísticas  contextuais,  analisados  no  capítulo  dois  da

primeira parte da tese, determinou uma reflexão mais cuidada e atenta a alguns conceitos-chave

utilizados por artistas e teóricos, tais como o de Espaço e Lugar. Se até aos anos setenta as práticas

artísticas que se apresentam na relação com o contexto penderam para duas abordagens investigadas

separadamente – a experiência do vivido e a experiência do Espaço – a partir dessa década houve
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uma  tendência  para  o  incremento  de  práticas  artísticas  que  investigam  conjuntamente  as  duas

abordagens. 

A  proeminência  de  práticas  artísticas  dirigidas  ao  Lugar  reflecte  precisamente  a  investigação

conjunta  da  experiência  do  vivido  e  do  espaço.  É  pois  possível  considerar  que  estas  práticas

artísticas foram imediatamente precedidas pelas propostas de arte de acção que aconteceu a partir

dos finais  dos  anos cinquenta.  Assim,  tal  como aí,  pode-se dizer  que a expressão 'arte  = vida'

continua a ter relevo para os pressupostos destas práticas, ainda que, como Martí Peran nota:

La vieja consigna de orientar el arte hacía la vida ha disfrutado de una verdadera rehabilitación
que, a grandes trazos, podríamos decir que pasa por investir los términos tradicionales. Ya no se
trata tanto de poner el acento en la dimensión artística de las formas de vida, sino de recuperar
una pulsión vital (y social) para las prácticas artísticas. (Peran, 2007, p.49).

Por  outro  lado,  estas  práticas  foram  igualmente  precedidas  pelas  propostas  de  site-specific  e

environment. Elas desencadearam, como Miwon  Kwon referiu, “the shift from site specificity to

community specificity” (Know, 2002, p.6), o que teve implicações nas áreas artísticas, sociais e

políticas.

Nas práticas artísticas dirigidas ao Lugar identifica-se uma maior tendência para a diluição entre

arte e realidade, na medida em que se a diluição começou por ser formal assume agora uma 'pulsão

vital' de “creación de valor de uso mediante iniciativas capaces de ser praticadas en el mundo real,

por  ciudadanos  reales  y  com  exigencias  de  eficacia  real.”  (Peran,  2007,  p.50).  Esse  impulso

começou a acontecer quando as práticas artísticas entenderam ser necessária uma efectiva inserção

no interior da esfera pública para cumprir novos objectivos artísticos, os da própria construção do

espaço público através de práticas de cidadania. A este respeito, o colectivo artístico  BAVO nota

que:

A notable aspect of this revival of engagement in art is the shift in emphasis from classical art
criteria such as meaning or form to criteria such as result, performativity or even utility value. For
a growing group of artists, art has long ceased to be about what it says, represents or reflects, but
about what the  work 'does',  effects  or  generates  in the  social  context  in  which it  operates.(De
Cauter, L e De Roo, R. et al., 2011, p.288).

Foi nos finais dos anos oitenta que tal impulso aconteceu, com uma franca explosão nos EUA de

práticas  artísticas  'de  interesse  público'  que  fizeram uma  reflexão  atenta  a  noções  como  as  de

'comunidade'  ou  de  'público'.  O  interesse  manifestado  pelo  artista  em  trabalhar  assuntos

comunitários e uma extensa variedade de problemáticas sociais determinava uma atenção particular

às  necessidades  locais,  tornando-o  uma  figura  de  proximidade.  Mas  esse  mesmo  interesse

determinava também que o artista implicasse a própria comunidade no desenvolvimento do seu
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trabalho.  Assim,  uma  das  questões  essenciais  destas  práticas  passou  a  ser  a  utilização  de

metodologias e processos de trabalho colaborativos, vinculando determinados grupos da sociedade

local aos projectos em desenvolvimento. Como já se referiu noutros capítulos da tese, para que tal

acontecesse  foi  fundamental  que  o  entendimento  de  espaço  fosse  alargado  da  sua  dimensão

matemática e geográfica para as dimensões antropológica e social. A contribuição de sociólogos,

antropólogos e geógrafos, entre outros e a influência dos mesmos nas práticas artísticas foi desde aí

fundamental para esta matéria.

Foi também nos finais dos anos oitenta que os primeiros esforços de sistematização teórica destas

práticas surgiram. E no sentido em que o artista adopta também uma postura de investigador, esses

esforços surgiram primeiramente dos artistas. Em 1989 foi organizado pelo  California College of

Arts and Crafts um ciclo de conferências proferidas por dez artistas envolvidos em projectos de arte

pública, entre os quais se encontravam Judith Baca, Adrian Piper, Allan Kaprow e Suzanne Lacy.

Precisamente de acordo com o testemunho de Lacy, a teorização das práticas que haveriam de ser

denominadas de 'novo género de arte pública' emergiu destas conferências. Delas saiu um modelo

de definição regido por quatro aspectos essenciais: o comprometimento social, a reflexão consciente

dos meios empregues, a consciência da necessidade de desenvolvimento de uma pedagogia artística

e a vinculação do trabalho artístico a comunidades específicas. (Blanco, 2001, p.30).

A continuidade  deste  anseio  de teorização  aconteceu  em 1991,  quando se  realizou  o simpósio

'Mapping the Terrain: New Genre Public Art', no San Francisco Museum of Modern Art. Aí foram

proferidas algumas comunicações ainda hoje consideradas imprescindíveis para o enquadramento

histórico destas práticas artísticas que a partir daí receberam então a designação de 'novo género de

arte pública'. Deve-se a Suzanne Lacy o trabalho de edição da publicação homónima – 'Mapping the

Terrain: New Genre Public Art' – publicada em 1995. Na introdução da mesma, a autora refere

precisamente o papel pioneiro e o contributo da iniciativa para um conhecimento e compreensão do

trabalho de determinados artistas, considerando que até aí “such artists have not linked to each other

in  the  critical  discourse.”  (Lacy,  1995,  p.12).  A  contextualização  teórica  era  feita  a  partir  da

designação  lata  de  'artistas  políticos'  (Lacy,  1995,  p.12)  e  o  discurso  crítico  centrava-se

maioritariamente nas disciplinas artísticas que cada um deles utilizava (Lacy, 1995, p.12). 

A necessidade de adaptação dos métodos de investigação, assim como as questões a reflectir eram

assim  prementes,  havendo  por  exemplo  a  necessidade  de  incluir  na  análise  teórica  questões

inerentes às audiências e ao carácter público e político das práticas artísticas. Sobre este aspecto o

crítico e curador de arte Christian Kravagna escrevia em 1998: 

The NGPA [New Genre Public Art] is first of all and primarily interested in a definition of its
audience. For this there are - alongside individual concerns - at least two objective reasons. For
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one, many of the (older) socially and politically engaged artists were long so marginalized by the
dominant art system that they were forced to open up other fields of work outside the institutions.
The other reason is that local resistance to "art in public space" and the ensuing discussions (see
Serra's "Titled Arc") showed that the question of the audience had not been taken seriously enough
by the conventional public art programs. (Kravagna, 1998).

É precisamente isso que os textos contidos nesta publicação fazem, dando aos artistas aí focados e

ao seu trabalho um enquadramento teórico, uma inserção no contexto histórico e uma proposta de

organização sem precedentes, como são exemplo os textos a cargo de Suzanne  Lacy ou o texto

'Looking around: where we are, where we could be' (1995), de Lucy Lippard.

Uma  das  prioridades  do  simpósio  era  encontrar  uma  nova  designação  que  pudesse  enquadrar

determinadas práticas na história da arte pública mas que, ainda assim, as pudesse distinguir das

questões tradicionalmente a ela afectas. A designação 'novo género de arte pública' tinha em conta o

facto das mesmas  se centrarem numa intervenção social  baseada na interacção continuada com

diferentes  segmentos  das  populações  locais  ou  comunidades  específicas,  alargando  portanto  o

perímetro da contextualidade que até aí  tinha estado afecto ao princípio da espacialidade.  Lacy

descreve-as considerando que “They have engaged broad, layered, or atypical audiences, and they

imply or state ideas about social change and interaction. Most important, the artists selected provide

different  models  of  practice  and  ideology.”  (1995,  p.13). O 'novo  género  de  arte  pública'  era

definido como “visual art that uses both traditional and nontraditional media to communicate and

interact with a broad and diversified audience about issues directly relevant to their lives.” (1995,

p.19). Assim, as características que uniam determinadas práticas e em simultâneo as distinguiam

das restantes  era  a  “sensibility  about  audience,  social  strategy,  and effectiveness”  (Lacy,  1995,

p.20). A vinculação das mesmas a questões sociais evidenciava uma convergência histórica com

“through the development of various vanguard groups, such as feminist, ethnic, Marxist and media

artists and other activists.” (Lacy, 1995, p.25). Mas o que permitia agrupar o trabalho desenvolvido

por vários artistas contemporâneos era o facto de  “such artists adopt “public” as their operative

concept and quest.”. Através da adopção de metodologias participativas, a relação entre o artista e a

audiência  “may  itself  become the artwork.”  (Lacy,  1995, p.20).  As características  relacionais  e

dialógicas são destacadas pela autora que vê nelas uma prática estética (Lacy,  1995, p.35), um

indiciamento que coloca inequivocamente estas práticas na tradição da estética relacional teorizada

por Nicolas  Bourriaud em 1997. Sobre o desenvolvimento de uma arte centrada na audiência a

curadora de arte Mary Jane Jacob posiciona historicamente estas práticas da seguinte forma: 

If, in the 1970s, we were extending the definition of who the artist is along lines of nationality or
ethnicity, gender and sexual orientation; and in the 1980s the place of exhibitions expanded to
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include any imaginable venue ...; then in the 1990s we are grappling with broadening the definition
of who is the audience for contemporary art.(Jacob cit. por Kravagna, 1998).

Na introdução de Suzanne  Lacy é referido um aspecto que se julga importante.  Não obstante a

veiculação do 'novo género de arte pública' a questões de ordem social,  Lacy considera que estas

práticas apenas podem ser relacionadas com as de “political  spectrum” (1995, p.30) em termos

teóricos,  uma vez que as áreas sociais  em que actuam – por exemplo a oposição ao racismo, a

violência sobre as mulheres, a Sida ou a ecologia – “are as much a recounting of a traditional leftist

agenda as they are the subject matter of new genre public art.” (Lacy, 1995, p.30). Neste sentido,

embora procurando actuar no terreno social,  as questões que privilegiam são de ordem cultural

como as questões de raça, género, sexualidade ou ecologia. O discurso de Lacy é compatível com o

discurso filosófico associado ao pós-marxismo. Relembre-se por exemplo que uma das questões

focadas com maior veemência por Chantal  Mouffe e Ernest  Laclau se centra na importância dos

conflitos  gerados  fora  do  contexto  económico,  especialmente  os  gerados  no  contexto  cultural.

Christian  Kavragna  considera  precisamente  que  “What  is  noticeable  about  the  programmatic

writings by  Lacy and Jacob, but also by Lucy  Lippard,  Suzi Gablik and Arlene Raven, is that

political analysis is largely missing, even though there is much talk of social change at the same

time.” (1998). Esta contastação clarifica o discurso contido em 'Mapping the terrain', muito típico

do pensamento pós-marxista que propõe pensar o espaço social rebatendo o caracter ontológico de

classe social  e passando à margem de uma análise política concreta.  Por isso Kravagna vê nas

práticas artísticas aí citadas sobretudo uma alteração do próprio entendimento de arte. Na crítica que

enceta ao volume, refere que:

I place a higher value on its role within the current re-definition of the concept of art than on the
practice itself. If we presume that one of the central points of this artistic self-understanding is the
switch from the symbolic level to the level of the "real", in other words positing social practice in
the place of the interpretation and criticism of the social aspect, then it is primarily the rhetoric of
this pragmatic attitude that can provide insights into the world view it is based on. (1998).

Suzanne Lacy introduz um aspecto que Lucy Lippard, no mesmo volume, desenvolverá e que ainda

hoje marca  o discurso  teórico  e  prático  de  várias  práticas  artísticas.  Esse  aspecto  centra-se no

conceito de cultura. Em 'Looking around: where we are, where we could be' a autora propõe que se

volte a olhar em redor, ao que está ao alcance dos olhos e do corpo. Considera que “because we

have lost  our  own places  in  the world,  we have lost  respect  for the  earth,  and treat  it  badly.”

(Lippard, 1995, p.115) e questiona-se em que medida pode a arte contribuir para reestabelecer esta

ligação? (1995, p.115). É na senda da resposta à mesma que Lippard interliga a cultura ao lugar,

afirmando  que  “Culture  and the  concept  of  place  are  in  fact  inseparable  (...)”  (Lippard,  1995,
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p.115). O Lugar é definido por Lippard como um espaço social com conteúdo humano, através do

qual  se  podem  compreender  as  interligações  pessoais,  sociais  e  culturais.  Postula  por  isso  a

necessidade  de aprofundar  a  reflexão sobre a  experiência  pública  dos  Lugares  e  considera  que

“When this kind of research into social belonging is incorporated into interactive and participatory

art forms, collective views of place can be arrived at. It provides ways to understand how human

occupants are also part of the environment rather then merely invaders (but that too).” (Lippard,

1995, p.116). Assim, no seu entender, as práticas artísticas de alguma forma comprometidas com o

contexto social devem trabalhar com as particularidades humanas geradas nos Lugares, centrando-

se nesse microcosmos para dele retirar as dimensões práticas, sociais e políticas da comunidade.

É mergulhando na definição antropológica de Lugar que Lucy Lippard estabelece as distinções para

o conceito de espaço, utilizado na arte site-specific: 

While place and home are not synonymous, a place must have something of the home in it. In these
chilling times, the concept of place has a warm feeling to it. The implications is that if we knoe our
place we know something about it; only if we “know” it in the historical and experiencial sense do
we truly belong there. (Lippard, 1995, p.117).

O sentido atribuído ao Lugar por Lucy Lippard tem um evidente carácter antropológico na medida

em que, como já se referiu, ele compreende uma relação dialéctica entre a identidade individual e a

identidade colectiva. A autora compreende neste texto as mutações da sociedade a este nível e de

certa forma, o próprio desaparecimento dos Lugares ou, por outra, do reconhecimento dos mesmos

(Lippard, 1995, p.117). Identifica também outra questão, debatida por sociólogos e antropólogos do

mundo contemporâneo que é a redefinição do Lugar “as a felt but invisible domain.” (Lippard,

1995,  p.117).  A  arte  que  trabalhava  com a  geografia  cultural,  por  exemplo  sobre  as  relações

estabelecidas como parte da ecologia cultural,  tinham que ter esta questão em consideração pelo

que,  sugeria  Lippard,  os  artistas  tinham  que  integrar  nas  suas  investigações  os  Estudos

Multiculturais.

Lucy  Lippard refere-se às práticas que o fazem como “art of place” (Lippard, 1995, p.119). De

facto, como Paloma Blanco afirma, esta denominação mostra uma maior concisão que a de “new

genre of public art”, que “pone un énfasis confuso en sus vínculos com la anterior concepción de

arte público” (Blanco, 2001, p.31). Naturalmente que com ela partilham algumas características,

como o facto de serem práticas que utilizam metodologias processuais ou, como a autora refere, de

fazerem igualmente parte “de un impulso o deseo de contextualización más amplio que ha influido

en muchos sectores del arte, así como en la cultura en sentido amplio, desde finales de los 60.”

(Blanco, 2001, p.31).
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As práticas artísticas compreendidas nesta tradição teórica são várias e os propósitos que as movem

também.  Não obstante,  existe  uma  questão  que  as  pode unir  actualmente  no  conceito  de  'arte

comunitária' (community-based art). Essa questão é o relacionamento com as pessoas, o eixo central

que determina que “a community art project has only 'succeeded' when it realizes an interaction

between participants and the artist and wider community at which it was aimed.” (De Bruyne e

Gielen, 2011, p.21). No essencial, é um discurso afecto ao 'Outro', razão pela qual Kravagna afirma

que:

The rhetoric of the NGPA hardly obscures the process of "othering", the construction of an "other"
as a condition for further projections. The "others" are not only poor and disadvantaged, they are
also representatives of what is genuine and real, so that they are at once both needy and a source
of inspiration. (1998).

Foi precisamente a partir da aproximação da arte a novos modos de relacionamento entre o artista e

determinadas  comunidades  locais  que Hal  Foster  identificou  uma das  vias  de  regresso ao  real,

analisada no texto 'The artist as etnographer' (1996). A partir de uma recuperação do pensamento

que Walter  Benjamin expressou em 1934 no texto 'Der Autor als Produzent'  (O autor enquanto

produtor), Hal Foster considera que a partir dos anos oitenta vários artistas e críticos começaram a

trabalhar em versões contemporâneas do paradigma aí expresso. Mas a par do modelo do 'autor

enquanto  produtor',  Hal  Foster  identifica  o  nascimento  de  um  novo  paradigma,  o  do  'artista

enquanto etnógrafo' (1996, p.172). Estruturalmente similares, os dois paradigmas consideram que

“the site of political transformation is the site of artistic transformation as well” (1996, p.173) e

identificam  o  mesmo  objecto  de  contestação,  “the  bourgeois-capitalist  institution  of  art  (the

museum, the academy,  the market,  and the media),  its exclusionary definitions of art and artist,

identity and community.” (1996, p.173). 

O que as distingue é o sujeito “in whose name the committed artist most often struggles.”, uma vez

que no modelo do artista como produtor o sujeito é definido em termos da relação económica e no

modelo do artista como etnógrafo é definido em termos da identidade cultural (1996, p.173). Assim,

embora a intervenção social seja fundamental em ambos os modelos, o sujeito, o 'Outro', é definido

em termos do discurso da luta de classes no primeiro caso, projectando-se no proletariado e no

segundo  caso  em  termos  do  discurso  pós-colonial,  projectando-se  nas  minorias  oprimidas  em

termos culturais.

No seguimento desta  reflexão,  Hal  Foster  refere o cruzamento dos diferentes  discursos e,  mais

importante  para  o  contexto,  detecta  alterações  na  relação  das  artes  com  diversas  disciplinas,

nomeadamente a antropologia,  a crítica ou a história (1996, p.180). O autor observa uma certa

hibridez nos campos de trabalho e no que respeita à ligação da arte com a antropologia considera
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existir  uma  espécie  de  “inveja”  mútua  que  se  traduz  numa  arte  quase  antropológica  e  numa

antropologia que entende o artista como “a paragon of formal reflexivity,  a selfaware reader of

culture understood as text.” (1996, p.180).

Para Hal  Foster a viragem antropológica da arte resulta de várias questões, entre as quais ser a

antropologia  uma  ciência  da  alteridade  que  toma  a  cultura  como  objecto  de  trabalho  e  cuja

metodologia  é  contextual  (1996,  p.182).  Todas  questões  pertinentes  para  a  prática  artística

contemporânea que se identifica com a disciplina procurando aproximar-se metodologicamente da

mesma. Para além destes factores, o facto de epistemológicamente a antropologia ser dividida entre

uma lógica simbólica e uma razão prática assente na cultura material, pode ser identificada com

dois modelos contraditórios que têm dominado a arte contemporânea (Foster, 1996, p.182):

on the one hand, in the old ideology of the text, the linguistic turn in the 1960s that reconfigured
the social as symbolic order and/or cultural system and advanced “the dissolution of man”, “the
death of the author”, and so on; and, on the other hand, in the recent longing for the referent, the
turn to context and identity that opposes the old text paradigms and subject critiques. (Foster, 1996,
pp.182-183).

Hal Foster identifica assim na viragem etnográfica da arte contemporânea um regresso ao real que

se cumpre a partir de pressupostos materiais, contextuais e sociais, pressupostos que no âmbito da

presente tese foram reflectidos como relevando aspectos novos e característicos da arte do século

XX. Por isso, embora se considere ter existido um reforço desses pressupostos em práticas artísticas

emergentes a partir dos anos oitenta considera-se que mais do que um regresso ao real houve uma

continuidade  dialógica  que  nesta  altura  confluiu  com uma  diluição  entre  arte  e  realidade.  Isto

embora as metodologias, as estratégias e as abordagens terem sofrido metamorfoses de acordo com

os momentos, espaços e temporalidades em que aconteceram. Hal Foster não nega esta genealogia,

aliás,  ele  próprio sublinha uma sequência  de investigações  ocorridas  a partir  dos  anos sessenta

(1996, p.184) que conduziram as práticas artísticas para o momento em que se encontram:

first of the material constituents of the art medium, then of its spatial conditions of perception, and
then of the corporeal bases of this perception – shifts marked in minimalist art in the early 1960s
through  conceptual,  performance,  body,  and  site-specific  art  in  the  early  1970s.  Soon  the
institution of art could no longer be described only in spatial terms (studio, gallery, museum, and
so on); it was also a discursive network of different practices and institutions, other subjectivities
and communities. (Foster, 1996, p.184).

Tanto na identificação do real como trauma como no modelo etnográfico,  identificados por Hal

Foster, existem propostas cuja proximidade com a realidade tangível assenta na diluição. Sabe-se

que a aproximação entre arte e realidade tangível conduziu a uma série de alterações do seu próprio
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lugar e chegados aos anos oitenta vemos que a vontade de diluição, latente em décadas anteriores,

atingiu novos pressupostos. 

Tendo em conta as diversas noções que surgiram nas últimas quatro décadas em relação à arte

pública, assim como uma certa perda de eficácia estética e política da arte  site-specific  dos anos

sessenta e setenta (Know, 2002, p.1), Miwon  Kwon propôs em 'One Place After Another: Site-

Specific Art and Locational Identity', publicado em 2002, que as mesmas fossem organizadas em

três distintos paradigmas: arte em espaços públicos, arte como espaço público e arte como interesse

público. A primeira noção de arte pública centra-se no seu sentido tradicional de extensão de uma

lógica museológica ao espaço da cidade, caracterizando-se pelo intuito meramente decorativo do

território urbano sem uma adequação específica ao lugar ou às populações. Exactamente por isso foi

um modelo bastante criticado que num esforço de adequação a novas sensibilidades adoptou as

propostas  de  site-specificity  oriundas  do  minimalismo.  O  segundo  paradigma  identificado  pelo

autor, o de arte como espaço público, desenvolve-se particularmente a partir da década de oitenta e

comporta  uma  vertente  crítica  e  activista  fundamental,  centrando  os  seus  objectivos  numa

transformação cultural alargada e não propriamente em questões da estética tradicional. Neste caso,

já não estamos particularmente no terreno da escultura ou da arte objectual, sendo que os artistas aí

integrados – desde o Guerilla Girls, o Group Material, Antoni Muntadas ou Krzysztof Wodizcko –

recorrem  a  meios  muito  diversos  de  acordo  com  o  intuito,  objectivo  e  efeito  pretendido.  Ao

contrário do primeiro paradigma, estes artistas partem de uma atitude de dissenso com o poder

institucional e formam a emergência das práticas artísticas activistas tal como hoje as conhecemos.

O terceiro e último paradigma – a arte como interesse público – tem uma maior relação com o

primeiro paradigma, ainda que se distinga dele por atender não apenas às condições físicas do lugar

de implantação mas em simultâneo atender às expectativas de quem o vivencia. Desta forma, este

paradigma fundamenta os seus projectos em articulação com as comunidades locais que participam

em todo o processo desde a sua idealização até à sua efectivação final.

Partindo  da  sistematização  de  Miwon  Kwon  é  possível  entender  que  o  primeiro  e  terceiro

paradigma se centram num esforço de integração consensual, ainda que no primeiro ele aconteça

com os organismos públicos e no terceiro aconteça com as comunidades locais. Mas em ambos os

casos  o  sentido  de  vivência  do  espaço  é  fundamental  pelo  que  neles,  o  significado  do  Lugar

acabaria por substituir o de Espaço. Ao invés, o segundo paradigma releva uma postura dissensual,

com um cariz crítico efectivo e muitas vezes disruptivo.

Para o âmbito da presente tese e de acordo com os conteúdos desenvolvidos no segundo capítulo da

primeira parte são as práticas artísticas compreendidas no terceiro paradigma formulado por Miwon

Kwon que interessa seguir aqui. Independentemente da designação que se utilize para as definir –
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Arte  do  Lugar,  Arte  Comunitária  ou  Arte  de  Interesse  Público195 –  é  possível  chegar  a  uma

caracterização genérica que as cobre na maioria dos casos e, mais importante, é possível definir em

que aspectos elas sofreram mutações em relação às práticas desenvolvidas até aos anos sessenta.

É o foco nas relações humanas que define estas práticas artísticas. E embora a inter-relacionalidade

seja uma característica apontada a toda a arte, como Antoni Remesar afirma “Cuando se argumenta

que “todo arte es público” se puede llegar a la incongruencia de hablar de todo y de nada al mismo

tiempo.  Es  obvio  que  una  de  las  condiciones  estructurales  del  arte  es  su  posibilidad  de

“interrelación” con el otro, con el público.” (2010, p.3). Mas, quando se fala de 'Arte Pública', o

““público”  no  es  un  calificador  de  Arte”  (Remesar,  A.  e  Ricart,  N.,   2010,  p.3)  e  sim  “un

componente simbólico esencial en la construcción de la ciudadanía mediante la generación de los

procesos simbólicos que contribuyen a la identidad social,  al tiempo que, desde una perspectiva

genética,  anclan  en  los  procesos  de construcción/  destrucción  de  la  memoria.”  (Remesar,  A.  e

Ricart, N. 2010, p.3).

Estas práticas apenas podem ser bem sucedidas se existir uma efectiva interacção entre o artista e os

participantes.  Daí  derivam  características  formais  como  a  enfatização  no  processo,  a

performatividade e as metodologias colaborativas ou participativas. Estamos a referir-nos a práticas

artísticas  definidas  por  estruturas  tendencialmente  dialógicas  que  procuram  uma  integração  na

comunidade  e  que  por  isso  trabalham com determinado  contexto  nas  suas  dimensões  físicas  e

sociais. O facto destas práticas terem por característica essencial o relacionamento que se gera entre

as pessoas tem sido determinante para a sua integração na estética relacional. Já aqui se referiu a

caracterização feita por Nicolas Bourriaud em 1997 de 'estética relacional', assim como a projecção

que a mesma teve para determinadas práticas artísticas que estavam a ser desenvolvidas desde a

década  de  noventa.  Também já  se  referiram  as  similitudes  encontradas  com práticas  artísticas

anteriores,  entre  as  quais  as  desenvolvidas  pelo  Fluxus  e  por  Allan  Kaprow.  Aí,  houve  uma

indexação dessas práticas a um 'efeito de real'  conseguido ao nível estrutural que tanto pode ser

aplicada a exemplos anteriores como aos que o crítico de arte utiliza. Rirkrit Tiravanija, Gabriel

Orozco  ou  Pierre  Huyghe,  entre  outros,  têm  em  comum  o  facto  de  não  estarem  plenamente

integrados no espaço público e de utilizarem uma base institucional que as acolhe e divulga e que,

195As designações atribuídas a estas práticas artísticas variam ainda hoje. Arte do Lugar,  Arte Comunitária e Arte
como interesse público são três designações que aqui se utilizam respeitando os respectivos autores citados. Existem
ainda outras designações que também são utilizadas, como “arte relacional”, assim designada por Nicolas Bourriaud
(Bourriaud,  2008) ou  “novo situacionismo”,  tal  como Claire  Doherty as  designa,  procurando  estabelecer  uma
relação com a Internacional Situacionista (Doherty, 2004). Tem-se a consciência de que existem variações entre as
práticas e que qualquer simplificação terminológica pode redundar na anulação teórica dessas diferenças. Ainda
assim,  as  questões  essenciais  das  práticas  a  que  se  referem  estas  designações  são  similares  nos  aspectos  que
interessam para o âmbito da presente tese e essa é a razão para aqui apenas se desenvolver esses aspectos e não se
entrar numa reflexão orientada para as designações.
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como Marta Traquino afirma, acaba por ser “de certo modo limitadora do desenvolvimento das tais

relações externas.” (2010, p.111).

Não obstante, o trabalho de artistas nesta área é ampla e particularmente desde o início do século

XXI têm surgido colectivos e artistas com uma investigação acerca da intersubjectividade e dos

modelos de sociabilidade “com origem e funcionamento fora das instituições, mais integrados no

espaço público e em estreita relação com a vida quotidiana dos seus habitantes.” (Traquino, 2010,

p.111). Esses exemplos são também os de maior importância para a presente tese uma vez que

revelam um grau de diluição com a realidade tangível não apenas em termos formais, através da

estrutura, mas em simultâneo em termos contextuais, produzindo efeitos distintos desses. 

'[Murmur]' é um trabalho de índole documental centrado na história oral das cidades (Figura 118).

Iniciado em 2003 por Shawn Micallef, James Roussel e Gabe Sawhney em Toronto, no Kensington

Market, acabou por se expandir a diversas zonas da cidade assim como em anos mais recentes a

outras cidades canadianas como Kenora e Sudbury, escocesas, como Edimburgo, brasileiras, como

S. Paulo e norte-americanas, como San Jose, na Califórnia. '[Murmur]' começou por ser criado ao

abrigo do programa 'Habitat's Interactive Art & Entertainment do Canadian Film Centre', entidade

que financiou o projecto na sua primeira fase de implementação e que em certa medida o moldou

sob determinadas premissas, como o próprio colectivo afirma:

The idea for [murmur] grew organically, but was firmly rooted in the strong feelings the three of us
have for the city, and the agreement that a computer screen is just too far from the street to have
any  real  emotional  impact  when  talking  about  the  city.  The  faculty  at  Habitat  provided  an
environment where anything is possible and no idea is too wild or fantastic to be explored - and
while this can be REALLY daunting at first,  the faculty are really good at poking and kicking
around those ideas, getting us to think critically and figure out how we could make the "intangible
and  unwieldy"  a  workable  reality.  Without  their  knowledge,  suggestions,  experience  and
mentorship, there is no way [murmur] could be as advanced as it is now. (YZO, 2013).

O trabalho  consiste  na  recolha  e  gravação  de pequenas  histórias  e  memórias  dos  moradores  e

habitantes  de determinada  cidade  sobre lugares  geográficos  específicos.  Esses  depoimentos  são

disponibilizados  nos  próprios  locais196 a  que  se  referem  através  da  instalação  de  uma  placa

sinalizadora do trabalho com um número de telefone para o qual se pode ligar para ouvir a história

gravada  (Figura  119).  Ao  estabelecer  a  ligação,  o  ouvinte  é  introduzido  no  trabalho  e  é-lhe

solicitado que marque o código referente ao local onde se encontra, passando em seguida a ouvir a

história  correspondente  ao  mesmo.  A intenção  dos  criadores  é  precisamente  que as  histórias  e

memórias possam ser ouvidas no ponto exacto a que se referem por forma a que se tenha uma

experiência física que relacione o depoimento com o local. Para além disso, quem faz a ligação e

196 No website do colectivo (http://murmurtoronto.ca/index.php) são dispnibilizados todos os mapas e gravações dos 
locais.
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ouve a história tem também a oportunidade de gravar em seguida a sua própria história sobre aquele

local, no que resulta numa espécie de trabalho em contínua actualização e acumulação.

Pode-se dizer que este é um trabalho centrado na investigação sobre o Lugar que, dadas as suas

características, procura que a mesma seja construída pelos participantes. As memórias e histórias

contadas  permitem acrescentar  vivências  ao  espaço  geográfico,  permitem  torná-lo  num espaço

experienciado e vivido. Em alguns casos, a história ou memória que contam exige a passagem por

vários espaços pelo que se sugere ao ouvinte que os percorra ou que contorne determinado espaço.

O conteúdo das gravações é heterogéneo, embora tenham em comum o facto de se tratarem de

relatos pessoais. O colectivo descreve-as da seguinte forma:

The stories we record range from personal recollections to more "historic" stories, or sometimes
both — but always are told from a personal point of view, as if the storyteller is just out for a stroll
and was casually talking about their neighbourhood to a friend. 
It's history from the ground up, told by the voices that are often overlooked when the stories of
cities are told. We know about the skyscrapers, sports stadiums and landmarks, but  [murmur]
looks for the intimate, neighbourhood-level voices that tell the day-to-day stories that make up a
city. The smallest, greyest or most nondescript building can be transformed by the stories that live
in it. Once heard, these stories can change the way people think about that place and the city at
large. (Murmur, 2013).

A questão  não  está  em criar  um áudio-guia  turístico  mas,  como  se  subentende,  transformar  a

perspectiva  que  temos  sobre  as  cidades  que  visitamos,  dando-nos  a  oportunidade  de  as

vivenciarmos  não  como  espaços,  edifícios  e  locais  a  visitar  mas  como  lugares  vividos,  com

memória e por isso “by engaging with [murmur], people develop a new intimacy with places, and

"history" acquires a multitude of new voices.” (Murmur, 2013). As histórias contadas são pessoais,

tanto  “as  the relationship  people  have with the spaces  they inhabit.”  Quem as  disponibiliza  ao

projecto  é  quem as  vivenciou  e  por  isso  todos  os  membros  da  comunidade  são  convidados  a

participar  por  forma  a  que  “the  "voice"  of  [murmur]  reflects  the  diverse  voices  of  the

neighbourhood.”  (Murmur, 2013). Para o colectivo “These are the stories that make up the city's

identity,  but they're kept inside of the heads of the people who live here.  [murmur] brings that

important archive out onto the streets, for all to hear and experience, and is always looking for new

stories to add to its existing locations.” (Murmur, 2013). 

Reconhecem-se neste projecto as noções de Michel Foucault assim como as de Michel De Certeau

acerca da produção de espaço. Reconhecem-se ainda as características de uma arte relacional, no

sentido de tomar como ponto de partida as relações humanas e o seu contexto social (Bourriaud,

2008, p.142), tal como ela é definida desde a década de noventa. Nicolas  Bourriaud afirma que

“Después de haber imaginado la arquitectura y el arte del futuro, el artista propone ahora soluciones
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para  habitarlos.”  (Bourriaud,  2008,  p.142).  Este  projecto  é  também uma  proposta  de  habitar  a

cidade de forma alternativa à usual. 

Não é coincidência que se pense na Internacional Situacionista quando se toma contacto com este

projecto. O colectivo considera ser esta uma experiência psicogeográfica que utiliza ferramentas

tecnológicas  contemporâneas  como  os  meios  de  comunicação  digital.  Ainda  assim,  se  para  os

situacionistas a  psychogéographie e concentrava no estudo dos efeitos que os espaços tinham nas

emoções e comportamentos dos indivíduos para este colectivo 

psychogeography is an exploration of the urban environment for it's own sake. Discovering how the
city changes as you stroll through it excites us and that by stepping outside of the daily routine - a
psychogeographic dérive - and approaching the city from a different perspective than the usual, a
richer perspective can be achieved. (YZO, 2013).

Os objectivos parecem estar aqui de certa forma invertidos uma vez que o entendimento conceptual

do  projecto  assenta  não  na  noção  de  que  os  espaços  provocam  determinadas  emoções  e

comportamentos nas pessoas mas na noção de que as vivências e emoções das pessoas, quando

transmitidas, alteram a nossa noção sobre os espaços. Por outro lado, ao contrário dos situacionistas

que reagiam contra o crescente domínio do espaço privado sobre o espaço público '[Murmur]' não

reage  contra  nada em específico,  centrando-se apenas  na investigação  das  noções  de Espaço e

Lugar.  Não deixam no entanto de estar  associados à noção situacionista  de  dérive,  evocando a

mesma liberdade de tempo individual e de vagueio. Por isso faz parte do trabalho a construção de

mapas manuais que servem para localizar os pontos de transmissão mas que, ao fazê-lo, sugerem

um percurso  (Figuras 118 e 119). Esse mesmo percurso identitário que os situacionistas tanto se

preocupavam em traçar.

A função dos membros do colectivo é em primeiro lugar a de um investigador, a de um antropólogo

que recolhe a documentação necessária à construção da ideia de determinado Lugar. As tarefas do

colectivo  passam  por  motivar  a  comunidade  a  ceder  depoimentos,  por  registá-los  em  áudio,

disponibilizá-los  nos  locais  específicos  e  arquivá-los  no  website do  projecto.  O  paradigma  do

“artista como etnógrafo” está aqui claramente presente, pelo que ele cruza duas perspectivas. Sob a

perspectiva da arte relacional “the art is created through three social exchanges: the collaboration

between artist and storyteller; the creation of a social context for the [murmur] story to be listened

to by another subject; and the opportunity for the listener to record a personal memory of the same

place.”  (Orpana,  2009,  p.8).  Sob  a  perspectiva  da  antropologia,  esses  registos  descodificam  a

relação  das  pessoas  com  os  espaços.  A  diluição  deste  trabalho  na  realidade  tangível  é  aqui

claramente formal – nomeadamente através das metodologias participativas – e contextual – através

da sua implementação no espaço público.
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O  Oda  Projesi  (Projecto  Quarto/Espaço),  projecto  colectivo  que  a  artista/  investigadora  Marta

Traquino (2010) utiliza como um exemplo contemporâneo de práticas artísticas com um propósito

relacional é também aqui destacado pela diluição contextual que os trabalhos atingem. Constituído

por três  artistas  turcas  – Özge  Açikkol,  Güneş  Savas  e  Seçil  Yersel  – é em Istambul  que têm

desenvolvido  o  seu  trabalho,  organizando  diferentes  actividades  sempre  com a  participação  da

comunidade  local.  Ainda  que  tenham começado  a  trabalhar  com esta  orientação  nos  finais  da

década de noventa, foi em 2000 que assumiram o trabalho colectivo que desenvolviam através da

criação de um nome para o colectivo e da transformação de um apartamento alugado num antigo

bairro de Istambul, Galata, em centro de trabalho. O apartamento foi o lugar de encontro com a

população local até 2005, altura em que o colectivo teve uma ordem de despejo (Figura 120).

Desde essa altura Oda Projesi tem mantido o contacto próximo com os cidadãos da cidade através

de  pontos  de  encontro  móveis  que  consoante  a  especificidade  do  projecto  alteram  as  suas

características. De qualquer das formas, o colectivo mantém os mesmos objectivos, a saber: “raise

questions on space and place creating relationship models by using different mediums like radio

stations, books, postcards, newspapers or giving form to different meeting points” (Oda Projesi,

2013). Todos os trabalhos que produziram ou com os quais se associaram procuram “recuperar a

vida quotidiana como um modo de fazer arte, entendida como uma escultura social formada pelas

relações entre as pessoas e espaços.” (Traquino, 2011, p.112). Trata-se por isso de um projecto

efectivamente dirigido à investigação do Lugar que combina ideias sobre arte e arquitectura com

teorias sociológicas, filosóficas e antropológicas orientadas para a cidade, para o espaço social e

para as noções de público/privado.

Derya Özcan, num artigo publicado em 2011, considera ser possível sistematizar o trabalho artístico

de  Oda Projesi  em duas  categorias:  “exhibition  works” e  “situacional  works”(2011,  p.51).  É  a

segunda  categoria,  a  dos  trabalhos  situacionais,  que  domina  o  projecto,  podendo  estes  serem

caracterizados da seguinte forma: 

The situational works interweave several strategies: the first strategy is to make use of already
available socio-spatial situations in the neighborhood, interact with them, learn from them, and
develop a response to them. The second involves creating situations by bringing to the Italian
Courtyard people, ideas, and practices which are normally foreign to the neighbors – although
they are readily available within walking distance around Tünel. This strategy was deployed to
create collaborative artworks or realize various events (such as a book reading, a shadow play
show, an experimental music workshop) that took place either in the apartment, in the courtyard,
or elsewhere in its close vicinity. All these works are necessarily site-specific and require corporeal
involvement.  They animate  social  spaces  and create  spatial  situations,  in  search of  innovative
forms of artistic representation. (Özcan, 2011, p.51).
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Algumas questões neste projecto são determinantes para a sua caracterização geral e em simultâneo

para a  sua integração no presente capítulo.  Uma delas  é  o facto  das três  artistas  residirem em

Istambul,  local  onde aliás nasceram e portanto elas próprias são parte  da comunidade com que

trabalham.  Conhecem  as  dinâmicas  da  cidade,  dos  seus  cidadãos,  assim  como  os  hábitos,  as

preocupações e os desejos comunitários mas também o uso que os residentes da cidade dão aos

espaços. Já que Oda Projesi tem sido “inspired by the ways in which Istanbul residents use their city

without  always  respecting  rules  and  regulations:  for  example,  how  shopkeepers  find  clever

solutions for showing their wares outside the shop without extra cost, or how additions are made to

residential buildings.” (Lind, 2004) essa é uma questão fundamental,  com a qual articulam uma

concepção de espaço fluída e processual, oriunda das definições de Michel Foucault e Michel  De

Certeau, já aqui focadas.

Quando as artistas se instalaram em Galata, um bairro desfavorecido economicamente no centro da

cidade  turca,  procuravam  um  espaço  onde  pudessem  trabalhar  de  forma  independente  das

instituições artísticas e em simultâneo, um espaço que pudessem dividir com outros artistas e com a

comunidade local. Durante o período em que conseguiram manter o apartamento foi exactamente

isso  que  aconteceu.  Aquele  espaço,  originariamente  pensado  enquanto  espaço  privado,  foi

convertido num espaço público activamente utilizado197, num espaço vivido pelas artistas e pelos

residentes do bairro, enfim, num Lugar. Sobre a relação inicial das artistas com os residentes do

bairro, Derya Özcan refere que:

The first  encounters  were with local  children,  who began to pay frequent  visits  to  their artist
neighbors' apartment to join them painting or chatting. Next came the women of the neighborhood,
who felt comfortable enough to share their daily lives with the artists. Acquaintances developed
and the studio gradually transformed into a gathering place for the children and women living
around the courtyard. (2011, p.51).

Pode-se  dizer  que  parte  dos  trabalhos  realizados  em  Galata  com  os  residentes  locais,

particularmente num período inicial,  “exists on the level of art education” (Bishop, 2012, p.21),

consistindo em workshops, actividades com crianças, debates, etc. Por exemplo, no âmbito de 'A

197A conversão de espaços e sua reutilização para usos e funções alheias às pensadas originalmente, não sendo comum
entre as cidades ocidentais faz parte do quotidiano de países com dificuldades económicas.  Ainda assim, como
Marta Traquino refere, esse aspecto é visto pelas artistas como algo positivo, “na medida em que se relaciona com a
ideia de flexibilidade do espaço e permite a consciência,  por parte das pessoas,  do seu poder transformador do
ambiente em que vivem, privado e público.” (Traquino, 2011, p.113). Sobre a mesma questão, Derya Özcan cita as
artistas numa entrevista cedida em 2006, onde referem: 

the constantly changing courtyard, the multiple uses of penthouses, the make-shift ladder used as a shortcut
from the courtyard to the apartments on upper floors, the kitchens extended into  balconies in relatively small
apartments,  the  laundry  drying  rope  stretched  between  windows"  are  some  of  the  habits,  practices,  or
situations Oda Projesi  members consider as models which they borrow from everyday life in the neigh-
borhood. (Özcan, 2011, p.51).
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Day in the Room' (Figuras 121 e 122), que consistiu no convite dirigido a outros artistas para

durante um dia realizarem uma actividade com os moradores do bairro, realizou-se 'Slide Show', a

30 de Agosto de 2000. Esta actividade, a cargo da artista Aydan Murtezaoglu, versou sobre uma

mostra de slides a crianças. Com o intuito de assim as introduzir nas problemáticas da arte, a artista

misturou  fotografias  da  sua  autoria  com  fotografias  do  seu  álbum  de  fotografias  de  família,

discutindo a partir dessa experiência as ténues diferenças entre as imagens e entre as fronteiras da

arte  com  a  vida  quotidiana  e  privada  de  cada  indivíduo.  Claire  Bishop  considera  que  esta

característica  de  Oda  Projesi,  ainda  que  possa  ter  aspectos  positivos  quanto  à  dinamização  da

comunidade,  do  ponto  de  vista  conceptual  “leaves  little  to  separate  their  work  from  arts  and

museum educators worldwide, or indeed the community arts tradition.” (2012, p.21). Contudo – e

essa é uma característica da grande maioria das práticas artísticas inscritas numa perspectiva social

e/ou política,  a discussão das fronteiras entre as actividades desenvolvidas pelas artistas e a sua

indexação ao território artístico – isso pouco preocupa a Oda Projesi. O facto de os seus trabalhos

versarem sobre a organização de refeições, convívios, piqueniques ou passeios pela cidade funciona

como medium, como plataforma necessária à investigação que enquanto colectivo artístico propõem

fazer sobre o Espaço e o Lugar.

Esta é uma questão fundamental para o âmbito da presente tese porque nela reside também o que

define a diluição destas práticas artísticas no contexto da realidade tangível. Existem três factores

que se considera essenciais para que a diluição se cumpra: a inserção do trabalho no contexto social

e a transformação da audiência em participante; a inexistência de contacto com o mundo da arte e o

desinteresse dos artistas em discutirem se as suas práticas são ou não arte. O primeiro factor aqui

identificado é aquele que insere estas práticas no terreno da arte relacional. Embora tenha sido a

partir dos anos oitenta que a inserção no contexto social e a conversão da audiência em participante

tenha  ganho  bastante  visibilidade  é  um  factor  observável  em  determinadas  práticas  norte-

americanas  e  europeias  anteriores,  como  já  se  mostrou.  Tratando-se  de  práticas  artísticas

processuais, o contexto social é o medium com que trabalham, daí que se pode afirmar que quando

apenas este factor existe na prática artística a diluição com a realidade tangível acontece em termos

formais.  Nestes  casos,  a  inserção  no  tecido  social  tende  a  ser  pontual,  intermitente  e  sempre

mediada por instituições artísticas. 

Situação  distinta  é  aquela  que  acontece  com práticas  artísticas  que  para  além de  utilizarem  o

contexto social e as comunidades locais assumem uma total independência com o mundo da arte.

Neste caso estão a garantir uma total autonomia de trabalho e um compromisso com a comunidade.

O rompimento com o mundo da arte ou, melhor dizendo, o afastamento às instituições de arte não

está  propriamente  relacionado  com  uma  atitude  anti-sistema  artístico  mas  com  o  facto  destas
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práticas estarem alinhadas a aspectos relacionados com o desenvolvimento social. O Oda Projesi é

um  exemplo  desta  forma  de  actuação,  sendo  que  os  trabalhos  'situacionais'  produzidos  pelo

colectivo são totalmente financiados pelas artistas. A dinâmica do apartamento mantido em Galata

até 2005 mostra-se curioso a este nível. Maria Lind relata que o projecto:

It is not part of a programme or campaign; it has neither opening hours nor advertising. When
artists  are  invited  to  participate,  there  are  openings  to  which  the  local  art  crowd  come,  but
otherwise it is possible to make arrangements to drop in by word of mouth. When the members of
Oda Projesi are away, the key is kept by a neighbour who looks after the flat and lets in children
and others who want to use it. (Lind, 2004).

A relação do colectivo com a comunidade é claramente privilegiada (Figuras 123 e 124). Não pode

ser classificada nem como intrusiva nem como impositiva, já que foi sendo estabelecida “ao longo

do tempo,  sem limites  pré-estabelecidos  e  sem pressa.”  (Traquino,  2011,  p.112).  Não existiam

quaisquer  imposições  externas  ao  relacionamento  das  artistas  com  a  comunidade  pelo  que

“Primeiro,  avizinharam-se  das  pessoas  pela  informalidade  do  dia-a-dia  e,  depois,  os  projectos

começaram naturalmente a desenvolver-se encadeados. Sem separação entre o “mundo da arte” e o

“mundo real”.” (Traquino, 2011, p.112). 

A relação do Oda Projesi com o contexto social, pode-se dizer, tende à pacificação, ou seja, tende à

criação de micro-comunidades dinamizadas pela cooperação, situação que Claire Bishop apelida de

“Consensual collaboration” (2012, p.19). Trabalhando sobre questões como o Espaço e o Lugar, a

indexação deste projecto a acções políticas directas raramente tem acontecido198. Maria Lind destaca

este facto sustentando que “An important difference in relation to most of the 'new genre public art'

is, however, that  Oda Projesi is not reactive; that is, they do not respond in the first instance to a

social or cultural problem.” (2004).  Bishop vê neste aspecto um padrão “typical of the discourse

around participatory art,  in which an ethics of interpersonal interaction comes to prevail  over a

politics of social justice” (2012, p.25). Acrescenta ainda que:

In  insisting  upon  consensual  dialogue,  sensitivity  to  difference  risks  becoming  a  new  kind  of
repressive norm – one in which artistic strategies of disruption, intervention or over- identification
are immediately ruled out as ‘unethical’ because all forms of authorship are equated with authority
and indicted as totalising. (Bishop, 2012, p.25). 

198As circunstâncias políticas vividas nos últimos meses na Túrquia e particularmente em Istambul levou Oda Projesi a
organizar ou participar em alguns protestos públicos. Em Julho de 2013, inspiradas pelo protesto silencioso iniciado
por um homem em Junho na Praça Taksim, ao qual se juntaram centenas de participantes, as artistas organizaram
uma performance em Copenhaga,  no Parque Superkilen. O trabalho, intitulado 'Stand up for Gezi Park',  esteve
incluído  num  projecto  aí  realizado  durante  algumas  semanas  e  convidando  a  população  local  a  participar
silenciosamente, procurava lembrar e repensar o que estava a acontecer em Istambul. 
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É preciso ter em mente que esta assumpção de Claire  Bishop é claramente transposta de Chantal

Mouffe e Ernest  Laclau. A partir das noções de antagonismo, agonismo e lutas democráticas,  a

autora considera que estas práticas artísticas não trabalham no espaço social. Para  Bishop, o que

ressalta delas é o relacionamento que se estabelece entre o artista e o espectador e essa é a razão

para a crítica e teoria da arte não fazer uma avaliação acerca dos efeitos sociais por elas produzidos.

Concretamente em relação a  Oda Projesi,  Bishop nota que a avaliação incide sempre nos efeitos

sociais mas, contraditoriamente “are constantly compared to other artists, rather than to similar (but

non- art) projects in the social sphere.” (Bishop, 2012, p.23).

Inversamente a esta leitura, é possível contrapor o facto de que a produção de relações humanas é

por si mesma uma acção social que contrariando a tendência individualista e solitária das nossas

sociedades  representa  uma alternativa.  Esta  acaba  por  ser  uma leitura  que  descende dos  textos

norte-americanos e europeus já aqui citados, como os de Suzanne Lacy, Lucy Lippard ou Nicolas

Bourriaud que primam todos eles por localizar a intervenção social fora do prisma da intervenção

política. Aqui, reconhece-se não só o entendimento alargado de política, como aquele que Chantal

Mouffe e Jacques Rancière advogam mas também o entendimento de que o relacionamento entre as

pessoas tem um poder subversivo no contexto actual. Tendo em conta as novas dinâmicas sociais, a

participação cidadã no meio ambiente das cidades é inclusive tomada como uma directriz política a

fomentar.  Por  exemplo,  a  Nova Carta  de  Atenas,  dirigida  em 2003 pelo Conselho Europeu de

Urbanistas, reitera a importância da participação para a integração e vivência social  nas cidades

“Sustainability - integrating the economic, ecological and social dimensions of change, based on

participation and involvement - will be a pivotal  objective for making this possible.” (Conselho

Europeu  de  Urbanistas,  2013).  Outro  exemplo,  oriundo  do  poder  local  são  os  orçamentos

participativos onde os cidadãos podem escolher que projectos a autarquia a que pertencem deve

apoiar no sentido de melhoria do espaço público. Hardt e Negri atribuem também à participação a

manutenção saudável de uma nova democracia. Ainda assim, como Antoni Remesar, especializado

em Arte Pública refere “Es evidente que la fórmula del concurso y la consulta al usuario sobre sus

resultados no puede ser llamada participación. (...) Los procesos de participación deberían perseguir

generar poder (...)  hacer que los ciudadanos se apropien de su propia ciudad, no tan solo en la

utilización, sino, también, en la creación de sus formas.” (Remesar, A e Ricart, N., 2010, p.10).

Por isso, cabe perguntar, fará parte dos objectivos de Oda Projesi a alteração da realidade social?

Como Maria Lind refere, o projecto não pretende reagir a nenhum problema social ou cultural nem

sequer,  como  as  artistas  referem,  a  questões  relativas  à  noção  de  'comunidade'  na  actualidade

(Özcan, 2011, p.55). Mais que ao conceito de comunidade,  Oda Projesi responde ao conceito de

'vizinhança',  como  Seçil,  uma  das  artistas  do  colectivo  explica:  “Community  is  indeed  a
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fragmented,  procreative,  disharmonious, and conflictual structure. That's why it can survive and

produce new thinking. Therefore, I would propose a definition of Oda Projesi as a project involving

neighbours rather than a pre-defined community.” (Özcan, 2011, p.55). Daí a congruência de num

dos seus folhetos apresentarem o slogan ‘exchange not change’ (Bishop,  2012, p.20).  Sobre esta

questão, Güneş Savas é clara quando refere o que retira dos trabalhos: 

Each  project  brings  me  a  sense  of  excitement  and  unforeseeability.  Then  come  moments  of
exchange. When the project comes to its end, what remains are relations that are produced during
these exchanges. In several instances, we realized that we could not fully manage to share the
relations that had emerged during the project.(Özcan, 2011, p.56).

O crítico  e  curador  Christian  Kravagna  afirmava  em 1998  que “the  fashionable  approach” of

“working  with  others” that  is  so  popular  among  the  young,  dynamic  curators  of  mainstream

exhibition operations, because it allows for the incorporation of “the social” in small bites that are

aesthetically  easily  digestible,  but  do  not  require  any  further  reflection.”  (1998).  Kravagna

sustentava que os modelos de arte participativa que então emergiam199, centravam-se na “activation

and participation of the audience” com o intuito de “transform the relationship between producers

and  recipients  in  its  traditional  variation  of  the  work-viewer  relationship.”  e  que  deviam  ser

enquadrados “to what extent is "social action" political, to what extent does a social interest take the

place of the political.” (Kravagna, 1998).  De facto,  o interesse social  toma também o lugar do

político em Oda Projesi que não pretende com os seus trabalhos contribuir para a transformação da

sociedade. Considerar que faz necessariamente parte deste tipo de projecto essas intenções é um

pressuposto  errado  que  muitas  vezes  tem  conduzido  a  discussões  'deslocadas'  do  prisma  de

actividade dos mesmos. Como Pascal  Gielen sustenta,  o facto de estas práticas se centrarem na

participação e  relacionamento  entre  as  pessoas  “does not  imply that  the relational  artist  makes

critical, let alone subversive, work. The only criticism one might detect in his artistic work is rather

indirect,  with his  explicit  hunger for communication and dialogue perhaps expressing a lack of

sociability in contemporary society.” (De Bruyne, P. e Gielen, P., 2011, p.17).

199O autor distingue três modelos de arte contemporânea centrada no 'outro': 

At least in terms of its  tendency,  the concept of  a participatory practice is  to be distinguished from two
others: from interactivity and collective action. Interactivity goes beyond a mere perceptional offer to the
extent that it allows for one or more reactions, which influence the work - usually in a momentary, reversible
and repeatable manner - in the way it is manifested, but without fundamentally changing or co-determining
its structure. Collective practice means the conception, production and implementation of works or actions by
multiple people with no principle differentiation among them in terms of status. Participation, on the other
hand,  is  initially  based  on  a  differentiation  between  producers  and  recipients,  is  interested  in  the
participation of the latter, and turns over a substantial portion of the work to them either at the point of
conception or in the further course of the work. Whereas interactive situations are usually addressed to an
individual, participatory approaches are usually realized in group situations. There are combinations of all
three, the boundaries are permeable, and rigid categorizations have little purpose. (Kravagna, 1998).
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Os trabalhos de  Oda Projesi  desenvolvidos  no âmbito de Galata,  assim como os desenvolvidos

posteriormente, são, na maioria dos casos participativos, ou seja, requerem uma participação activa

da comunidade local. Diferem de trabalhos colaborativos que requerem a participação activa desde

o  momento  projectual.  A  questão  da  autoria  não  é  utilizada  pelas  artistas  enquanto  instância

autoritária  embora  mantenham o  planeamento  e  concepção  dos  trabalhos  no  perímetro  do  seu

controlo. Em alguns casos cedem esse controlo a outros artistas, como no já citado 'A Day in the

Room' mas a participação da comunidade só é requerida após esta fase, ou seja, para a execução do

trabalho e a título voluntário, ou seja, sem contrapartidas financeiras como acontece com alguns

trabalhos colaborativos.

A razão para que tal aconteça é naturalmente deliberada. Derya Özcan sustenta que a forma como

Oda Projesi trabalha a este nível indicia uma problematização da questão em dois sentidos distintos:

artistic authorship and spatial authorship. For me, the central problem is not about who holds
authorship, or whether it is transferred (easily and heroically) from the artists to the participants
(or  from the architect/city planner to the neighborhood community) or not  – as exemplified in
Bishop's  argumentation.  The  main  issue  is  conceiving  and  dissecting  authorship  itself  as  a
problem. When it comes to spatial authorship, it becomes even more difficult, since the knowledge
of architecture, urbanism, and design is taken as a given and its authority and dominance are
usually not challenged. This dominant expert knowledge and its professional ideology do not allow
any dispute about who holds the authorship of space. I would say, here one also needs to think of
the concepts of autonomy and authorship together. (2011, p.56).

Por seu turno, Claire Bishop sustenta que isso deve ser entendido como um “conceptual gesture of

reducing  authorship  to  the  role  of  facilitation”  (2012,  p.21)  que  acaba  sempre  por  ser

contraditoriamente discutido pela crítica e teoria nos termos de princípios éticos e não estéticos. A

autora considera ainda que “This line of thinking has led to an ethically charged climate in which

participatory and socially engaged art has become largely exempt from art criticism: emphasis is

continually shifted away from the disruptive specificity of a given practice and onto a generalised

set of ethical precepts.” (Bishop, 2012, p.23).

Não obstante, parece que essa problematização e polémica pertence mais à crítica do que à prática

de  Oda Projesi. É necessário compreender que embora os trabalhos possam ser discutidos sob a

perspectiva da autoria, eles procuram induzir a uma discussão diferente. Embora reconheçam que

consideram uma contradição alguns artistas trabalharem em projectos participativos pagando aos

participantes através de fundos cedidos pelo Estado ou por instituições específicas (Özcan, 2011,

p.56)  também admitem que num estágio  inicial  do projecto  o fizeram por  não existir  qualquer

estrutura na Túrquia que o permitisse (Özcan, 2011, p.56). Consideram contudo acertada a ligação

que Derya  Özcan estabelece entre a autoria e a autonomia. Uma das artistas do colectivo, Özge

Açikkol, responde da seguinte forma à questão: 
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The real issue is to generate states of autonomy in contexts formed through authorship. Only at this
point can autonomy perhaps equalize anonymity and authorship. Yes, Oda Projesi is a signature,
and I think there is room for autonomy in the spheres it creates as long as it maintains open-
endedness in its projects.”(Özcan, 2011, p.56).

A perda de contacto com o mundo da arte,  particularmente com as instituições  de exposição e

divulgação é o segundo factor de diluição da arte na realidade tangível. A ele liga-se naturalmente a

resistência que o mundo da arte tem tido na aceitação destas propostas.  Suzanne  Lacy estabelece

inclusive  uma relação  entre  a  detracção  destas  práticas  e  a  sua  eficácia  efectiva  na  sociedade,

considerando que:

Appropriated, performative, conceptual, transient, and even interactive art are all accepted by art
world critics as long as there appears to be no real possibility of social change. The underlying
aversion to art that claims to “do” something, that does not subordinate function to craft, presents
a resonant dilemma for new genre public artists. That their work intends to affect and transform is
taken by its detractors as evidence that it is not art. (Lacy, 1995, p.21)

Não obstante, este já não é o cenário da actualidade que salvo raras excepções tem-se orientado para

a aceitação e apoio a práticas de cariz relacional e/ou comunitário. O que prevalece sobretudo é a

questão  da  manutenção  da  autonomia  da  produção  em  relação  ao  mercado  e  às  instituições

dominadas  pelo sistema capitalista.  É possível ver nesta atitude reminiscências  de um discurso,

bastante anterior, centrado na análise das primeiras vanguardas. Esse discurso é o de Peter Bürger

que considera que o objectivo da vanguarda do início do século XX era definida “(...) no sentido de

reintegrar a arte nos processos da vida (…).” (Bürger, 1993, p.92), concluindo por isso que:

Os movimentos europeus de vanguarda podem definir-se como um ataque ao  status  da arte na
sociedade  burguesa.  Não  impugnam  uma  expressão  artística  precedente  (um  estilo),  mas  a
instituição arte na sua separação da praxis vital dos homens. Quando os vanguardistas formulam
a exigência de que a arte volte a ser prática, não querem dizer que o conteúdo das obras seja
socialmente  significativo.  A  exigência  não  se  refere  ao  conteúdo;  é  dirigida  contra  o
funcionamento  da arte na sociedade, que decide tanto sobre o efeito da obra quanto sobre o seu
conteúdo particular. (Bürger, 1993, p.90).

Ainda assim, embora haja uma ligação, nomeadamente a que influi sobre o mercado da arte, não é

contra a instituição de arte que os artistas a que se refere reagem. Aliás, o sistema da arte diz muitas

vezes  pouco a  artistas  que  desenvolvem trabalhos  de  carácter  relacional  e  comunitário.  A este

respeito  julgam-se  esclarecedoras  as  palavras  de  Özge  Açikkol  quando  questionada  sobre  as

condições  financeiras  de  implementação  dos  trabalhos  de  Oda  Projesi  em  confronto  com  as

condições e apoios institucionais que outro artista, Thomas Hirschhorn, tem:

404



Hirschhorn  produces  his  work  as  an  artist  in  the  context  of  contemporary  art.  He  pays  the
participants from the neighbourhood and as an artist he himself is also a remunerated part of the
chain. This is also what distinguishes the early phase of Oda Projesi: if there is no public funding
for contemporary art in Turkey, we told ourselves that we can then develop alternative strategies.
As Huseyin Alptekin once said, "complaining does not help." I think it is important to be aware of
these kinds of institutional conditions while discussing the works of artists operating in these kinds
of art systems in a European context. There the artist is paid for criticising the state; and this is a
by-product of compensation policies in Europe. Artists oppose the state with funds from the state;
that is, and I am exaggerating of course, the state is buying self-criticism. (Özcan, 2011, p.56).

Se em alguns casos os trabalhos destes artistas é financiado pelas galerias e museus o mais comum,

como Özge refere, é que o financiamento seja feito através da atribuição de bolsas com fundos

comunitários  ou  estatais,  o  que  permite  um trabalho  desenvolvido  a  mais  longo prazo  sem os

condicionamentos impostos pelo mercado da arte. Mas, como também Özge refere e julga-se ser

este  o  aspecto  central,  este  tipo  de  financiamento  acarreta  uma espécie  de  contradição  porque

muitas vezes o posicionamento crítico do trabalho aponta precisamente para quem o financia. Por

um lado, o corte com o mundo da arte está relacionado com os condicionamentos impostos pelas

instituições  artísticas,  nomeadamente  o  tempo  disponibilizado  para  a  execução  do  trabalho,  a

produção  de  objectos  palpáveis  que  possam  ser  vendidos  ou  a  imposição  de  exposições

documentais. Por outro lado, quando o artista se quer distanciar dessas condições, acaba por com

frequência cair no que a artista designa de “compensation policies”,  uma estratégia utilizada pelas

instituições  estatais  e  governamentais  mas  também  por  instituições  privadas  de  vária  ordem

dominadas pelo sistema capitalista que, na sua essência, está na base das condições sociais que o

artista reprova.

Voltando  às  razões  que  levam ao  afastamento  do  mundo  da  arte  por  parte  de  alguns  artistas

dirigidos para a investigação sobre os modos de relacionamento uma questão tem sido apontada

com frequência. Essa questão diz respeito à atribuição de uma função 'moral' à arte para reparar o

mal estar social e o individualismo crescente nas nossas sociedades. Retornando a 'Mapping the

terrain – New Genre Public Art', o texto de Lucy Lippard é claro sobre este aspecto. Referindo que

“Art itself, as a dematerialized spark, an act of recognition, can be a catalyst in all areas of life once

it breaks away from the cultural confinement of the market realm.” (Lacy, 1995, p.126)  Lippard

termina o seu texto da seguinte forma: “Art is or should be generous. (…) Believing as I do that

connection to place is a necessary component of feeling close to pleople, to the earth, I wonder what

will make it possible for artists to “give” places back to people who can no longer see them.” (Lacy,

1995, p.129).

O que se identifica no discurso de  Lippard é precisamente a atribuição de uma função moral ao

artista, a de devolver o Lugar que os outros já não conseguem ver. Neste discurso que, diga-se, é

representativo da convicção dos principais autores que teorizaram estas práticas nos anos noventa,
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esta é a razão principal do afastamento dos artistas ao mundo da arte, enfim, “a manifestação do

carácter  desinteressado  da  actividade  (...)”  (Maio,  2011,  p.25).  Fernanda  Maio,  na  sua  tese  de

doutoramento publicada afirma que: 

O artista-intelectual dos anos sessenta torna-se o prestador de serviços dos anos noventa como
uma nova forma de “pureza” – pois, de acordo com os próprios artistas, isso evita a produção de
bens de consumo. “Dar ao outro” a oportunidade de se expressar (um “ser para os outros”) e
“testemunhar o outro” são duas narrativas importantes na reinvenção do papel social do artista.
(Maio, 2011, p.25).

Bens  vistas  as  coisas,  esta  nova função social  está  associada  à  crescente  perda  de  valorização

autoral  que  ao  longo  do  século  XX os  artistas  e  as  instituições  foram advogando  em prol  da

recepção.  Mas,  paradoxalmente,  ela  revela  em simultâneo “un fondo de culpabilidad que se ve

compensado  por  un  compromiso  al  servicio  del  outro.”  (Ardenne,  2006,  p.137).  Como  Paul

Ardenne sustenta:

La  ideología  de  la  reparación  (…)  dibuja  del  mundo  la  imagen  primera,  no  de  un  conjunto
realizado sino de una miseria, de una pérdida irreprimible, de un éxito de la voluntad, mar de
desgracias que el artista reparador se crea el deber de contener cuanto antes. La ideología de la
reparación acentúa la disposición del artista al mesianismo, a la misión sagrada. (Ardenne, 2006,
p.137).

Este paradoxo, quando assumido exactamente desta forma, acarreta novos efeitos para o papel do

artista na arte e na sociedade “De violento y desobediente el artista se convierte en dulce y servicial;

(…) se conforma (…) a lo común y va a llamar a la puerta de los laboratorios del salario social.”

(Ardenne, 2006, p.138).  Ardenne, de uma forma que pode inclusive ser chocante considera que

“Este reclutamiento del público por el artista relacional es casi del mismo orden que la prostitución,

venalidad aparte: el artista ofrece bienestar, tal como la prostituta ofrece placer (...)” (2006, p.139).

A comparação tem uma razão de ser. O autor considera que esta forma de actuação dos artistas é

facilmente manipulável por quem tem interesse em criar mecanismos de pacificação social:

Solicitamos  o  valoramos  a  unos  artistas  domesticados,  convertidos  en  los  misioneros  de  una
transitividad consensual, para poner a los ciudadanos en estado de simpatía recíproca, asimilar
una población indiferente o ladina, darle la impresión de preocupaciones comunes, promover en
superficie una fraternidad cultural.(Ardenne, 2006, p.139).

E o principal interessado nessa pacificação social é o poder político afecto ao sistema capitalista. De

tal forma assim é que na Nova Carta de Atenas, já aqui citada, o bem estar social e o conceito do

'utilizador pagador' são colocados em relação directa, ou seja, o cidadão que está disposto a pagar

pelos serviços que a cidade lhe disponibiliza evitando qualquer envolvimento nas decisões políticas:
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Sufficient time must be built into the decision-making processes relating to spatial planning and
development, so that social links can be established, and positive interactions facilitated. At the
same  time  it  must  be  acknowledged that  in  the  connected  city  of  the  future,  many  groups  of
residents,  both  permanent  and temporary,  will  be  content  to  make use  of  urban facilities  and
services without wanting to be involved in local decision-making. Nevertheless, they will demand
quality and will be prepared to pay for the services and facilities which are provided. (Conselho
Europeu de Urbanistas, 2013).

Desprovida de conciência política e de objectivos concretos de alteração social, a arte de carácter

relacional vive de uma diluição contextual pouco significativa no que se refere à realidade social.

Embora frequentemente pretenda produzir efeitos no composto social, os efeitos mais significativos

acontecem no contexto tradicional da arte, nomeadamente ao nível da práxis artística e ao nível da

visão essencialista identitária de arte, tal como tem acontecido ao longo de todo o século XX com

os movimentos  de  vanguarda  aqui  referidos.  No caso  específico  de  Oda Projesi,  os  efeitos  no

composto social, a existirem, reduzem-se a uma micro-escala sem consequências sociais relevantes.

Ainda  assim,  os  trabalhos  apenas  devem  ser  avaliados  a  este  nível  caso  isso  faça  parte  dos

objectivos do mesmo. Considera-se por isso que existe uma diluição da arte no que são os seus

parâmetros  formais e contextuais  embora se considere também que os princípios relacionais  do

trabalho não traduzem inequivocamente consequências práticas para a realidade tangível. O BAVO,

um colectivo  sediado em Roterdão fundado pelos  arquitectos-filósofos  Gideon Boie e  Matthias

Pauwels,  tem  desenvolvido  uma  investigação  nesta  matéria  designando  as  práticas  artísticas

comunitárias sem propósitos políticos concretos de “NGO art”, ou seja, arte ONG (Organização não

governamental).  Este  colectivo  centra  a  sua pesquisa  e  acção  na  dimensão  política  da  arte,  na

arquitectura e planeamento urbano através da filosofia e psicanálise e sustenta que:

It  is  no  doubt  noble  and  much-needed  that  artists  undertake  some  direct  action  in  the  often
harrowing  social situations that continue to exist in our current societies (...). When it comes to
gauging the effectiveness of these socially committed practices in tackling the problems at hand in
a more fundamental sense, however, they are often found lacking. (...) They reason and operate
more  like   humanitarian  organizations  or  NGOs:  rather  than  addressing  the  larger,  political
issues, they focus on what they can do immediately for the affected individuals or groups within the
limitations of the feasible. With these organizations they share a high measure of self-censorship. It
is a known fact that humanitarian organizations deliberately avoid tackling head-on controversial
political  issues  for  fear  that  the  relief  effort  might  be  compromised  (...).  NGO-art  is  in  fact
characterized by a denial of politics: the question of what can be done here and now, and how this
can be achieved most efficiently is more important than exposing and combating more underlying
structures – which should be the essence of politics. (De Cauter, L. e De Roo, 2011, p.291).

O colectivo artístico destaca “the preocupation with direct action”, a característica essencial  das

práticas artísticas de carácter participativo e relacional, como denotadora do pragmatismo próprio

das mesmas (De Cauter, L. e De Roo, 2011, p.289). O objectivo passa por “do what can be done
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within the  realms  of possibility  and to offer  instant  relief  or  empowerment  through a concrete

project or intervention” (De Cauter,  L. e De Roo, 2011, p.291) e não por “initiating long-term

political processes in which 'the impossible is demanded' and of which no one knows whether they

will ultimately produce a concrete improvement for the social groups in question.” (De Cauter, L. e

De Roo, 2011, p.291).

A juntar às características já aqui referidas das práticas artísticas em regime de diluição, coloca-se

então a hipótese do conteúdo político do trabalho ser determinante. O BAVO considera que sim,

embora observe que o objectivo político tem que estar enquadrado num projecto social global, pelo

que se torna impossível a obtenção de efeitos a curto prazo. Por isso consideram que a compulsão

em atingir resultados imediatos não só “condems the commited artists to political neutrality, it also

makes them extremely vulnerable for being co-opted politically.” (De Cauter, L. e De Roo, 2011,

p.291).  Em  certa  medida,  a  análise  deste  colectivo  coloca  em destaque  a  importância  que  as

diferentes concepções de intervenção política no espaço social têm na concepção e estruturação da

prática artística. À luz da democracia radical formulada por Chantal  Mouffe e Ernesto  Laclau as

práticas artísticas aqui referidas fazem parte das formas dissensuais dispersas cujo carácter político

reside na ocupação do espaço público. Pode-se entender neste prisma que a abstracção muitas vezes

detectada na identificação do problema social de fundo ou dos responsáveis pelo mesmo reside num

entendimento agonístico dos conflitos sociais. 

Por outro lado, o contributo filosófico de Jacques Rancière no que respeita à relação entre a arte e a

política,  já  aqui  focada  em capítulo  anterior,  assim como as  suas  considerações  acerca  da arte

relacional, focadas na primeira parte da tese, procuram, à semelhança de  Mouffe, redireccionar o

sentido  político destas  práticas  para  a  reconfiguração  de  espaços.  Se  para  o filósofo  a  política

consiste em reconfigurar a divisão do sensível, a política da arte relacional “consiste en practicar

una  distribución  nueva  del  espacio  material  y  simbólico.”  (Rancière,  2005,  p.17)  e  com  isso

“interrumpir las coordenadas normales de la experiencia sensorial.”(Rancière, 2005, p.19). Por seu

turno, ela indubitavelmente pertence ao regime estético da arte que “ya no está dada por critérios de

perfección técnica, sino por la asignación a una cierta forma de aprehensión sensible.” (Rancière,

2005, p. 25).  Por outras palavras,  Rancière resolve a questão da relação entre a arte e a política

considerando que a estética da política passa pela criação de dissensos e a política da estética pela

intervenção na divisão do sensível e na sua reconfiguração (Rancière, 2005, p.19).

As concepções de intervenção política do BAVO afastam-se substancialmente destas, estando muito

mais próximas do pensamento marxista que do pensamento pós-marxista. Por isso, alerta o BAVO,

“Because they supress any fundamental political  critique in order to achieve their actions, these

actions can be easily abused by the system as a sign that things are not so bad in the world after all
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or to give the victims of structural social injustices the feeling that their voices still count.” (De

Cauter, L. e De Roo, 2011, p.291).

Se  as  concepções  filosóficas  e  políticas  de  Jacques  Rancière  e  Chantal  Mouffe  fazem  um

enquadramento teórico destas práticas, a análise de Pascal Gielen sobre as práticas artísticas de arte

comunitária  contribuí  para  uma  melhor  compreensão  e  avaliação  das  mesmas  em  relação  à

produção de efeitos para a realidade tangível e para a arte. Em 'Mapping Community Art' (2011),

um dos  ensaios  académicos  mais  recentes  escritos  sobre  a  questão,  o  autor  considera  que  “an

engaged artist, who sincerely wishes to make a political statement, forces himself into a particulary

complex role. This is especially the case when he tries to substantiate this social claim from an

artistic position.” (2011, p.18). A complexidade que Gielen identifica aqui está relacionada com um

pretenso frágil equilíbrio entre o contexto artístico e o contexto político, podendo por vezes levar à

anulação de um dos contextos em prol do outro (De Bruyne, P. e  Gielen, P., 2011, p.19). Pascal

Gielen  considera existirem dois  posicionamentos  extremos  na arte  comunitária.  Um responde à

noção de “auto-relational aesthetics” e acontece quando o trabalho serve a identidade do artista (De

Bruyne, P. e  Gielen, P., 2011, p.18) e o outro pressupõe a existência da noção de “allo-relational

aesthetics” e acontece quando o trabalho serve a identidade da outra pessoa, do Outro. (De Bruyne,

P. e Gielen, P., 2011, p.18). Estes dois posicionamentos sugerem que a arte comunitária pode seguir

duas direcções: obedecer às regras da arte profissional (De Bruyne, P. e Gielen, P., 2011, p.21) ou

servir  exclusivamente  a  interacção  social  levando  inevitavelmente  a  um  suicídio  artístico  (De

Bruyne, P. e Gielen, P., 2011, p.20). Ainda assim, considera o autor, o sucesso do trabalho “it calls

for the right balance between auto-and allo-relational aesthetics.” (De Bruyne, P. e Gielen, P., 2011,

p.21).

Na arte de carácter relacional o propósito da interacção social é sempre relevante, sendo por isso

referido por artistas, críticos e teóricos nas leituras e avaliações que fazem do trabalho. Para Pascal

Gielen o propósito que conduz o trabalho para a interacção social determina que o mesmo possa ser

considerado  subversivo  ou digestivo  (De  Bruyne,  P.  e  Gielen,  P.,  2011,  p.21)  sendo  a  última

descrita da seguinte forma:

Digestive community art, is, if you wish, a form of 'naturalizing art'. It conforms to rules that are
already in place within society. In some cases, community artists are deliberately put in place and
subsidized – by companies, governments, or other official agencies – to bring about integration.
Conformity and non-obstruction are at the centre of this way of working, which makes digestive art
the opposite of the subversive artistic act.(De Bruyne, P. e Gielen, P., 2011, p.21).

A arte comunitária “digestiva” pode, nestes termos, ser equiparada ao posicionamento que Claire

Bishop designa de “colaboração consensual”. Não obstante, e aqui reside parte da importância que
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se reconhece no texto de Gielen, a divisão entre os dois polos não é intransponível (De Bruyne, P. e

Gielen,  P.,  2011,  p.21)  pelo  que  a  uma  estética  auto-relacional  não  tem  que  corresponder

necessariamente um propósito digestivo, assim como a uma estética alter-relacional não tem que

corresponder  um propósito  subversivo.  Isto  complexifica  a  questão,  muitas  vezes  analisada  de

forma simplista. Para além disso, como o autor refere, este mapeamento permite reconhecer uma

oscilação que frequentemente acontece ao longo do tempo em que o trabalho se desenrola: 

Over  time,  artistic  trajectories  may  also  transmute  or  change  directions.  This  means  that  the
development of an artistic idea may at first be merely an auto-relational matter, which opens up
into  a  digestive  allo-relational  (repetitive)  process,  after  which  the  final  product  is  again
summarized  auto-relationally  (though  it  may  be  highly  offensive  for  the  artistic  in-crowd
confronted with it). (De Bruyne, P. e Gielen, P., 2011, p.23).

Gielen afirma que a estética auto-relacional digestiva está tradicionalmente afecta à arte em espaços

públicos  onde  o  artista,  embora  possa  ter  a  participação  da  comunidade  local,  de  instituições

públicas ou inclusive de empresas locais (ao nível do patrocínio,  por exemplo), segue “his own

particular artistic signature” (De Bruyne, P. e  Gielen, P., 2011, p.23). É frequente nestes casos o

artista trabalhar com organizações focadas em Arte no Espaço Público (comuns nos EUA e em

alguns países europeus) que servem de intermediárias neste processo a fim de encontrar consensos:

“ On the one hand, they explore the wishes of the sponsors and look for a 'matching artist', whereas,

on the other hand, they also guard the singular identity of the latter.  Through consultation,  any

frictions between artist and community are smoothed out beforehand.” (De Bruyne, P. e Gielen, P.,

2011, p.23). Por seu turno, a estética alter-relacional digestiva prima por procurar atingir resultados

sociais “with the artistic signature of the artist coming second.” (De Bruyne, P. e Gielen, P., 2011,

p.25). Nela, podem-se integrar todos os projectos onde acreditar “in the healing effects of the arts is

remarkably strong” (De Bruyne, P. e  Gielen, P., 2011, p.25) e cujo objectivo artístico passa pela

integração social de determinados elementos da comunidade. Gielen dá como exemplo a iniciativa

do National Endowment for the Arts, organização norte-americana que em 1977 criou um programa

onde os artistas realizavam projectos em prisões. Outro exemplo que se julga paradigmático deste

posicionamento  é  o projecto  'megafone.net'200 dirigido  desde 2003 pelo  artista  espanhol  Antoni

Abad (Figura 125). O projecto consiste em convidar grupos de pessoas em risco de exclusão social

a  expressar  as suas experiências  de vida,  opiniões e sugestões na primeira  pessoa.  Escolhido o

grupo é cedido a cada participante um telemóvel para que registe episódios do seu quotidiano e os

publique directamente no sítio da Internet. Até ao momento foram desenvolvidos treze trabalhos

com colectivos distintos: em 2004 com taxistas (México), em 2005 com ciganos (Lleida e Léon) e

200 É possível acompanhar todo o projecto no website http://www.megafone.net/site/index
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com prostitutas  (Madrid),  em 2006 com imigrantes  nicaraguenses  (Costa  Rica),  em 2007 com

motociclistas  (motoboy)  em  São  Paulo,  em  2009  com  saharauis  deslocados  em  campos  de

refugiados, na Argélia, em 2010 com pessoas com deficiência visual em Barcelona, em 2011 com

imigrantes  nova-iorquinos  e  em 2012 com pessoas  com mobilidade  reduzida  em Montréal,  no

Canadá. 

Este  projecto  em  desenvolvimento  caracteriza-se  inequivocamente  por  encontrar  na  arte  uma

plataforma de sociabilidade  que neste  caso se traduz por  dar  voz a  determinadas  comunidades

fragilizadas. Como o próprio website do projecto refere, a intenção é que “The phones, which allow

participants to create audio recordings and images that are immediately published to the web, act as

digital megaphones, amplifying the voices of individuals and groups who are often overlooked or

misrepresented in mainstream media.” (Megafone.net,  2013). Aqui, o artista fala a partir do outro,

ou seja,  em discurso indirecto.  Renuncia ao espaço privilegiado que lhe é concedido enquanto

artista cedendo-o a outros que em condições regulares não o teriam pelo que se trata de uma prática

alter-relacional. Considera-se que a mesma é 'digestiva' por duas razões: em primeiro lugar porque o

projecto  advoga o  objectivo  de  deixar  falar  o  outro,  impedido  pelos  média  de  o  fazer.  Acaba

portanto por se substituir aos mesmos, transferindo a responsabilidade de serviço público para si

mesmo sem que isso se traduza  em qualquer  alteração na  atitude  dos  média.  Não existe  neste

trabalho a intenção de ir mais longe a este nível, exigindo por exemplo que os média cumprissem as

suas funções, mas antes substituir-se a eles numa função que diríamos ser protésica. A outra razão,

mais  evidente,  prende-se  com  o  suporte  financeiro  do  projecto  dado  por  instituições  sociais,

culturais  ou  artísticas  e  também  por  empresas  privadas,  especialmente  as  dirigidas  às

telecomunicações201. Antoni Abad, numa entrevista, afirma que: 

O que estou fazendo é desviar fundos que estão destinados à arte e à cultura para outro território,
mais social,  no qual certos colectivos possam auto-representar-se. Eu tenho a possibilidade de
fazer isso porque tenho uma trajectória como artista. Então, quando recebo convites para fazer
projectos, proponho esses experimentos.(Abad, 2007).

O  financiamento  do  projecto  coloca-o  numa  posição  dúbia  em  relação  aos  propósitos  que  se

pretendem atingir e que alterações se pretendem almejar. Por outro lado, o próprio artista coloca-se

numa posição de facilitador das políticas financeiras empresariais que primam com frequência pelo

apoio  a  iniciativas  de  cariz  social  com o objectivo  de  ganhar  estatuto  social  e  em simultâneo

benefícios  fiscais,  pelo  que  de  certa  forma,  como  o  BAVO  referia,  o  projecto,  sendo  alter-

201No  website da  Internet  do  projecto  (http://www.megafone.net)  é  possível  aceder  aos  patrocínios  e  apoios
financeiros de cada trabalho.
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relacional,  colabora  mais  na  manutenção  do sistema social  e  político  em vigor  do  que  na sua

alteração profunda.

Retornando  aos  posicionamentos  encontrados  por  Gielen,  é  ainda  identificada  a  estética  auto-

relacional subversiva, que acontece quando “the artist  managed to capitalize on his own artistic

signature” (De Bruyne, P. e  Gielen, P., 2011, p.25) o que resulta num trabalho indiscutivelmente

aceite como 'arte'. Gielen dá o exemplo do trabalho 'The Perfect Moment' de Robert Mapplethorpe

afirmando que “His esthétique relationelle is not so much to be found in the social attitude of the

artist, but in his photographs. Whether consciously intended or not, his work fits perfectly with the

kind of identity politics in which a community finds expression.” (De Bruyne, P. e Gielen, P., 2011,

p.26). A subversão aqui acontece porque “the work of Mapplethorpe may not only be read as a

manifestation for the right to artistic freedom, but also as an expression of the right to make the

(often socially suppressed) culture of a specific community visible” (De Bruyne, P. e  Gielen, P.,

2011,  p.26).  O  facto  do  artista  confrontar  a  sociedade  norte-americana  com  as  suas  próprias

fantasias,  frequentemente  reprimidas  pode  ser,  para  Gielen,  considerado  um  acto  político.  A

comunicação com determinada comunidade, à excepção da utilizada para as fotografias acontece

através da obra e não do artista e por isso, conclui o autor, o trabalho de Mapplethorpe “is perhaps

far  more  community-forming  and  community-affirming  than  much  deliberately  community-

oriented artistic fieldwork. The hypothesis is defended that it is perfectly possible for an artist to

make community art without addressing his work to a particular community.” (De Bruyne, P. e

Gielen, P., 2011, p.26). 

Outro exemplo que se considera clarificador deste posicionamento é o do artista Alfredo Jaar. 'The

Rwanda Project', um trabalho desenvolvido entre 1994 e 2000 consistiu na recolha de inúmeros

materiais – entre imagens e textos – sobre a grave situação humanitária do Ruanda num work in

progress de seis anos do qual resultaram várias instalações apresentadas em contextos diferentes202.

Uma das instalações, 'Untitled 1994 (Newsweek)' (Figura 126) consistiu em contrapor as capas da

revista 'Newsweek' a factos históricos que ocorreram no Ruanda durante o mesmo período, entre

Abril e Agosto de 1994. Este confronto induzia o espectador à constatação de que durante semanas,

enquanto  ocorria  um genocídio  no  Ruanda,  os  temas  de  destaque  da  revista  centraram-se  em

generalidades triviais. A última imagem do trabalho é a capa do mês de Agosto de 1994, quando a

'Newsweek' decide destacar pela primeira vez o genocídio ruandês, que já contava com cerca de um

milhão de pessoas mortas.

O artista não precisou de acrescentar nada ao conteúdo da obra nem criou qualquer imagem nova. O

seu  trabalho  consistiu  em  compilar  determinados  elementos  no  mesmo  dispositivo  que  juntos

202 O projecto completo pode ser visto no site do artista: http://www.alfredojaar.net/index1.html 
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assumiram um discurso específico. Este posicionamento pressupõe que Alfredo Jaar tenha assumido

a condição de investigador visual, apropriando as imagens que circulam no espaço comum para as

trabalhar. Nesta abordagem, embora a figura do artista possa estar identificada com uma espécie de

etnógrafo (Foster, 1999, pág. 171), não existe necessariamente a renúncia à presença autoral  nem à

mediação  entre  o  artista  e  o  espectador.  Existe  sim  a  tendência  para  que  o  artista  discurse

politicamente a partir do reposicionamento dos elementos que compõem o mundo quotidiano, como

objectos, imagens, documentos ou testemunhos directos, numa atitude claramente subversiva e de

confronto com os media, questionando em simultâneo a quem servem os mesmos.

Por último, a estética alter-relacional subversiva acontece quando se dá uma completa diluição da

prática artística em prol de determinada causa social. Aliás, a prática pode até nunca ser pensada

como artística, ainda que recorra à estética. O exemplo escolhido por Gielen é a parada do Orgulho

Gay, organizada em inúmeras cidades do mundo e que evoca a função social do 'carnaval' tal como

ela foi pensada pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin. Ainda assim “Only when Gay Pride transcends

the temporality of the feast to point to the political rights of homosexuals does the manifestation

find itself in the field of subversion. The aesthetics are invested, however, in serving the rights of

the community rather than an individual artistic identity.” (De Bruyne, P. e Gielen, P., 2011, p.26 e

27)  e  é  por  isso  que  pode  ser  considerada  alter-relacional  subversiva.  Considera-se  que  este

posicionamento,  mais  do  que  se  centrar  em  questões  contextuais  e  relacionais,  centra-se  na

produção de subjectivação colectiva, razão pela qual se dilui nos próprios movimentos sociais e

políticos. É pois mais correcto integrá-lo no contexto da associação simbiótica entre arte e realidade

tangível, que será desenvolvida no último capítulo da presente tese. 

A  questão  é  pois  reconhecidamente  complexa  e  a  sua  compreensão  depende  sobremaneira  da

análise de cada projecto.  Ainda assim, através da sistematização de  Gielen,  é possível chegar a

algumas conclusões sobre o que respeita aos efeitos da arte comunitária na realidade tangível. O

comprometimento social com determinada comunidade local não parece ser, de facto, um factor

determinante para se operar qualquer alteração social,  seja a curto ou médio e longo prazo. As

intenções  expressas  nos  textos  teóricos  aqui  analisados  assim como as  expressas  por  inúmeros

artistas e colectivos que referem trabalharem em torno de relacionamentos  entre as pessoas por

forma a atingir determinados resultados sociais acabam por se traduzir numa retórica sem efeitos

práticos quando a elas não está adjacente um comprometimento político objectivo.

Esta  é também a conclusão de Pascal  Gielen que após ter  analisado diversas  propostas  de arte

comunitária financiadas por entidades municipais observou que “When social  engagement turns

into  political  engagement,  administrations  prefer  to  withdraw their  financial  engagement.”  (De

Bruyne, P. e Gielen, P., 2011, p.29). O facto das entidades municipais retirarem estes apoios assim
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que o trabalho se torna político demonstra que a questão não está em ser auto ou alter-relacional,

embora, como se verá, também não está em ser digestiva ou subversiva. 

2.3. – Diluição social entre arte e realidade: Inserção, intervenção e acção política directa

A relação da arte com a política tem sido sempre um tema controverso. Ainda assim,  como se

demonstrou no terceiro capítulo da primeira parte, tem sido simultaneamente uma relação de relevo

ao longo de todo o século XX. Assim continuará na passagem para o século XXI. A politização da

arte, a utilização da subversão como estratégia de contra-cultura ou a colectivização como forma de

organização dos produtores artísticos, questões levantadas nas primeiras décadas do século XX e

testadas ao longo de todo o século, procuraram ser a resposta a uma vontade de diluição social que

tinha como objectivo a participação política do contexto artístico na sociedade. Pode-se afirmar que

até ao final dos anos setenta e com a excepção óbvia das vanguardas e movimentos que integraram

o processo revolucionário russo, essa participação concretizou-se em grande medida de uma forma

disruptiva,  ou seja, procurando romper com as normas e os valores instituídos.  Esta atitude foi

sendo  interpretada  por  vários  teóricos  como  um  indício  da  vontade  de  alteração  efectiva  das

condições de produção e de recepção artística, como uma forma de inserção da arte na esfera da

vida ou como uma forma de actuação política. Ainda assim, a utilização exaustiva da subversão, um

mecanismo  definido  “as  a  disruptive  attitude  that  tries  to  create  openings,  possibilities  in  the

'closedness of a system.” (De Cauter, L. e De Roo, R. et al., 2011, p.9) embora represente sempre

uma certa  hostilidade em relação ao sistema dominante  ou à cultura hegemónica,  não significa

necessariamente a vontade de o derrubar (De Cauter, L. e De Roo, R. et al., 2011, p.9). Por isso:

Subversivity is not revolutionary thinking and acting, it does not advocate a world revolution or
upheaval, but consists in temporary disruptions of states of affairs – generally not the system in its
totality. It aims to create space for alterity, for deviance and drifting; a place for taboos, truths
which generally must remain hidden, a space for the reality of the abject, for the forbidden, for
transgression, the breaking the norms and normality, a space for nonconformity, a space for the
undermining of convention and tradition, the canon. (De Cauter, L. e De Roo, R. et al., 2011, p.10).

Lieven  De  Cauter,  filósofo,  historiador  de  arte  e  activista  contemporâneo  reitera  aqui  que  a

utilização  da  subversão  não  implica  um  envolvimento  político  ou  a  participação  numa  acção

política que tenha em vista a alteração profunda do sistema no seu todo mas apenas daquilo com

que se é transgressor, seja o contexto artístico, o estético, o moral, o político, o económico, etc.. Isso

é aliás claro para o espírito da maioria dos movimentos de vanguarda que fundamentalmente foram

subversivo com o sistema estético. Mas se até à década de setenta a subversão foi uma constante
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não só na arte como em todas as áreas sociais, De Cauter considera que a partir daí desapareceu de

uma forma generalizada (De Cauter, L. e De Roo, R. et al., 2011, p.10). Levanta pois a hipótese de

a  mesma  ser  um fenómeno  moderno  “that  does  not  belong  to  this  postmodern  age,  this  post-

historical era.” (De Cauter, L. e De Roo, R. et al., 2011, p.10). Assim, defende o autor, não só há

que repensar o papel desta noção como há que repensar a atribuição do epíteto a determinadas

práticas contemporâneas, particularmente as que procuram com isso testemunhar a sua intervenção

política.

Esta questão acaba por dar continuidade à reflexão iniciada no final do capítulo anterior, onde por

via dos posicionamentos encontrados por De Gielen se reflectiu acerca dos efeitos que as práticas

artísticas de cariz relacional produziam para o edifício artístico e para a realidade tangível. Se De

Gielen e De Cauter discordam quanto à atribuição do carácter subversivo a determinadas práticas

artísticas  contemporâneas,  são  coincidentes  noutros  aspectos,  particularmente  no que  respeita  à

actuação política da arte. Porque ambos consideram que a alteração efectiva em termos sociais só

pode  ser  almejada  através  da  intervenção  política.  Ambos  concordam  por  isso  com  a

inoperatividade prática das propostas de arte de cariz relacional, participativo ou comunitário se não

forem acompanhadas  por  uma  intervenção  directa  que  exija  o  derrube  do  sistema  político  em

vigência – o neoliberalismo no contexto global. De Cauter sintetiza a questão da seguinte forma:

(…) this is not a time for subversion. It is a time for 'affirmative action'; as social life implodes, as
solidarity is under threat, art and culture feel compelled to take on a role in the social sphere as
community work: participatory art, process-based art, etc. This risk is that most of these projects
will remain purely aesthetic, and appear as nothing more than amateur social work. Or worse: a
lubricant for neoliberal development. Intervening into politics is the only real option. Temporary
and fleeting subversive artistic interventions  will  not  change the world or  save the planet.(De
Cauter, L. e De Roo, R. et al., 2011, p.16).

A arte  activista,  conceito  agora explorado,  difere  das  anteriores  práticas  artísticas  estudadas  no

contexto da diluição da arte na realidade tangível por ter uma consciência e implicação política

directa  nas  propostas  que desenvolve,  que se traduz  mais  num objectivo  global  de  derrube  do

sistema político e económico que num objectivo parcial,  de transformação ou melhoramento de

alguns aspectos relacionais. Descendente de uma série de práticas artísticas anteriores, oriundas das

primeiras  décadas  do  século  XX,  particularmente  as  envolvidas  no  processo  da  Revolução  de

Outubro, a sua história não vive desligada da história dos movimentos sociais, pelo contrário. Ela

integra essa mesma história, sendo que os seus protagonistas actuais têm assumido como questão

essencial a diluição da arte no contexto da realidade tangível por via de uma actuação política. Os

desenvolvimentos que estas práticas têm tomado são pois de inegável interesse no contexto desta

tese. Interessa neste momento traçar não apenas as suas características essenciais no contexto da
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contemporaneidade como avaliar os efeitos concretos que as mesmas têm para a realidade tangível e

para a arte, tal como se fez com as práticas analisadas nos capítulos anteriores.Nina  Felshin, uma

das autoras mais proeminentes durante os anos noventa nesta matéria, afirma que o surgimento das

práticas artísticas activistas – “with one foot in the art world and the other in the world of political

activism and community organizing” (Felshin, 1995, p.9) – deu-se nos anos setenta, expandiu-se

nos  anos  oitenta  e  atingiu  uma  forte  componente  crítica  nos  anos  noventa,  momento  em que

acabaram por ser institucionalizadas (1995, p.9). Este activismo artístico denota ter características

similares  a  anteriores  práticas  artísticas  de  cariz  político,  nomeadamente a  de  à  margem  da

expressão individual, formular uma estética crítica orientada para a produção de efeitos políticos e

sociais.  Ainda  assim,  os  'modos  de  fazer'  e  as  estratégias  utilizadas  divergem por  procurarem

eliminar qualquer tipo de mediação e serem pensadas para uma integração e interacção directa nos

movimentos  de contestação social.  Daí resulta  uma efectivação de diluição  formal  e contextual

entre arte e realidade tangível que, como se verá, nem sempre será cumprida mas que ainda assim

atinge um patamar até aí inexistente.

A  partir  do  final  dos  anos  setenta,  nos  EUA  e  Europa,  a  arte  activista  teve  um crescimento

significativo. Mas se, como se denotou na primeira parte da tese, a ligação entre arte e política foi

até aí estabelecida maioritariamente em torno da filosofia marxista,  nas últimas três décadas do

século XX essa ligação espartilhou-se. Como foi analisado em capítulo anterior, embora várias das

práticas artísticas continuem a beber a sua actuação em princípios marxistas, optam com frequência

por não assumir  um posicionamento ideológico concreto mantendo-se 'abstractamente'  no que é

entendido genericamente enquanto 'posicionamento de esquerda' perante o contexto do capitalismo

global  e  do  neoliberalismo.  O  pensamento  hegemónico  filosófico,  o  contexto  político,  o

enfraquecimento da influência das ideologias marxistas nomeadamente com a queda do muro de

Berlim e o próprio contexto pós-colonial e pós-modernista contribuíram indelevelmente para que

assim  tenha  acontecido,  embora  esta  tendência  se  apresente  mais  vincada  no  contexto  norte-

americano do que no contexto europeu.

Não obstante, o enquadramento político e público destas práticas manteve-se uma questão essencial,

muitas  vezes  interligada  entre  si.  Esse  enquadramento  é  de  tal  forma  importante  que  tem

determinado  vivas  reflexões  em torno da  nomenclatura  a  atribuir  a  práticas  que  revelam certa

hibridez entre arte e política. As designações 'arte política', 'arte activista' e 'activismo artístico' são

as mais comuns mas cada uma delas revela variações quanto à importância atribuída à estética e à

política. Em boa verdade “El concepto “activismo artístico” surgió en el seno de la politización de

la vanguardia europea de entreguerras.”  (Expósito, M., Vindel, J. e Vidal, A., 2012, p.43) mas foi

sendo substituído,  particularmente pelo criticismo norte-americano, pelos termos 'arte política'  e
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'arte  activista'.  Só  recentemente,  já  no  século  XXI,  estas  designações  começaram a  determinar

práticas distintas da primeira, nomeadamente no que se refere à diluição no contexto da realidade

tangível. Um dos primeiros textos relevantes nesta matéria foi escrito por Lucy Lippard em 1984.

Em 'Trojan Horses: Activist Art and Power', publicado na antologia 'Art After Modernism', a autora

procurou posicionar a arte activista em relação ao mundo da arte e da política (Lippard,  1992,

p.341). Definia aí a arte activista como uma arte processual que apenas podia ser identificada a

partir das suas funções (Lippard, 1992, p.341). Como tal, considerava Lippard “It has to take into

consideration not only the formal mechanisms within art itself, but also how it will reach its context

and audience and why.” (Lippard, 1992, p.343). Embora os argumentos aqui expressos possam ser

aplicados  a  distintas  formas  de  práticas  artísticas,  nomeadamente  as  do  'novo  género  de  arte

pública', então também em franca ascensão, a autora distinguia o que considerava ser uma 'arte

política'  de  uma  'arte  activista'.  Através  da  atitude  que  o  artista  assumia  na  prática  Lippard

argumentava que:

(…) a political  artist  as  someone whose subjects  and sometimes contexts  reflect  social  issues,
usually in the form of ironic criticism. Although “political” and “activist” artists are often the
same people,  “political”  tends to  be  socially  concerned and “activist  art  tends to  be  socially
involved – not a value judgment so much as a personal choice. The former's work is a commentary
or analysis,  while the  latter's  art  works  within its  context,  with its  audience.” (Lippard,  1992,
p.349). 

Assim, se o terreno operativo da arte política é o mesmo que o da arte activista, a forma de actuação

do artista é distinta, sendo o envolvimento social fundamental para demarcar essa distinção. Lippard

atentava não apenas aos trabalhos desenvolvidos pelos artistas como também às condições que estes

tinham e que construíam para os concretizar. Aí destacava que “Even though most art is not directly

affected by the external social situation, most artists as people are.” (Lippard, 1992, p.348). E por

isso  reiterava  que  tinham  sido  as  condições  sociais  da  década  de  oitenta  a  conduzir  ao

estabelecimento da arte activista. Não obstante, a autora centrava-se essencialmente nas condições

estéticas  em território norte-americano, estabelecendo uma correlação da arte activista  com três

comportamentos anteriormente distintos: 

(1) experimental or avant-garde artists working in the mainstream or “high art” community; (2)
progressive or so-called “political artists” working together or within political organizations, often
simultaneously  in  and  out  of  the  mainstream  art  world;  and  (3)  community  artists  working
primarily outside the art world with grassroots groups.” (Lippard, 1992, p.348).

Desta  conjunção,  o  artista  activista  manteve  e  retirou  algumas  características  de  cada  um dos

comportamentos. Por exemplo, manteve o espírito experimentalista de vanguarda, o espírito crítico

do artista político assim como a possibilidade de se manter 'dentro' e 'fora' do mundo da arte e do
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artista comunitário foi buscar uma questão essencial,  o contacto com comunidades arredadas do

mundo da arte. Lippard reflecte sobre esta questão a partir do controlo e poder que o artista, nesta

nova condição activista, tem sobre o seu trabalho. Refere que:

Artists  have  an  unprecedented  kind  of  control  over  their  own  production,  but  most  lose  it
immediately  in  the  post-production  phase.  They  lose  control  not  only  of  the  object,  but  of  its
objective. When a work of art is out of the artist's hands it gets out of hand in several senses. (…)
At this stage, the artist surrenders the power of the object to the dealer, museum, or new owner,
turning back to the studio, to new work over which s/he still has the illusion of control. (Lippard,
1992, p.347).

Nesta medida, o artista activista marca no seu entender uma diferença essencial porque mantém o

controlo não apenas na fase da produção como na fase da distribuição e  da recepção,  dirigida

simultaneamente por si. Mesmo quando o seu trabalho é atractivo para o mercado da arte, o artista

elimina  a  desvantagem sobre  outras  formas  de  arte  política  que  cedem a  terceiros  o  poder  de

distribuição e de comunicação com a recepção, arriscando-se entre outras coisas, a uma deturpação

do  seu  posicionamento  político  ou  à  inserção  dos  seus  trabalhos  em  contextos  indesejáveis

(Lippard, 1992, p.347).

É nesta questão que encontramos o sentido do título de  Lippard assim como a importância que a

autora atribui à arte activista. A referência ao episódio mitológico do cavalo de Tróia, à qual dedica

apenas uma frase no final do texto tem que ver com esta ideia: Lippard considera que a arte activista

penetra na instituição de arte através de um disfarce sedutor, o 'objecto' estético, mas como controla

todo o processo consegue subverter as regras da mesma e deter sempre nas suas mãos o poder.

Deduz-se  por este texto que a principal relevância atribuída à arte activista é a de se conseguir

incluir  no  movimento  geral  de  alteração  da  realidade.  Uma  vez  integrada  do  ponto  de  vista

institucional  e  simultaneamente  integrada  em  comunidades  políticas,  a  prática  artística  pode

conduzir  a  instituição  de  arte  para  um sentido  político.  A este  respeito  parece  esclarecedor  o

seguinte trecho do ensaio:

Two frequent criticisms of activist art run as follows: “Art can't change anything, so if you care
about politics you should be a politician instead of an artist.” (This plays in tandem with another
act called “It's not art, it's sociology.”) Next comes “Social-change art is rendered useless when
co-opted by exhibitions and sales within the mainstream art world.”
Activist artists are not as naive as their critics. Few labor under the illusion that their art will
change the world directly or immediately. (…) With the deepening and broadening of activist art
practice  in  the  United  States  during  the  past  five  years,  this  partnership  is  receiving  more
consideration from political groups as well as from the mainstream. It is also crucial to remember
that grassroots activism begins at home. We tend to forget that organizing within the art community
is also “effective”. Artists alone can't change the world. Neither can anyone else, alone. But we can
choose to be part of the world that is changing. There is no reason why visual art should not be
able to reflect the social concerns of our day as naturally as novels, plays, and music.  (Lippard,
1992, p.344).
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A arte  activista  conduz então a  uma forma de comprometimento da instituição de arte  com as

questões sociais, com o político. A dicotomia que a autora observa no discurso do criticismo – arte/

activismo – é aquela que a arte activista pretende eliminar. E fá-lo através da inclusão no mundo da

arte e simultaneamente na comunidade política. Para Lucy Lippard, esse é o seu poder.

O discurso da autora não deixa de denunciar uma preocupação pela integração destas práticas no

contexto da arte mas, simultaneamente, a noção de que a arte é uma esfera especializada e separada

da esfera política. A própria alusão ao Cavalo de Tróia denuncia a convicção da existência de um

exterior e de um interior,  neste caso 'invadido' por um outro contexto de forma sub-reptícia.  A

presença desta preocupação acabará por ser eliminada do discurso teórico e crítico que se fará a

partir dos anos noventa. Um exemplo significativo a este nível é a publicação 'But is it Art? The

Spirit of Art as Activism', editada por Nina  Felshin em 1995. No texto introdutório escrito pela

autora reitera-se que os artistas aí incluídos sugerem que “the proper answer to the question posed

by the ironic title But Is It Art? is: “But does it matter?”” (1995, p.13). Não obstante, irá ainda

demorar alguns anos para que de facto a arte activista rompa com a ideia de existência  de um

contexto artístico e de um contexto político.  Isso acontecerá,  como se verá,  mais recentemente,

quando da arte activista se descenderá para o activismo artístico.

Por  ora,  refira-se  que  a  publicação  atrás  citada,  de  Nina  Felshin,  foi  um  marco  teórico  na

sistematização e enquadramento das práticas artísticas activistas decorridas entre os anos sessenta  e

os anos noventa.  Foi publicada no mesmo ano que 'Mapping the terrain:  new genre public art',

editada por Suzanne  Lacy e focada no capítulo anterior e tal como  Lacy, Nina  Felshin procurou

criar  uma  sistematização  teórico-prática para  formulações  artísticas  muito  recentes.  Através  da

edição de doze ensaios, para além da introdução da sua autoria, Nina Felshin traçou a genealogia e

os parâmetros essenciais do que considerou ser uma “hybrid cultural form” (1995, p.9). Procurou

ainda o legado conceptual destas práticas, “characterized by the innovative use of public space to

address issues of sociopolitical and cultural significance, and to encourage community or public

participation as a means of effecting social change.” (Felshin, 1995, p.9). O facto desta publicação

ter surgido no mesmo ano que a de Suzanne Lacy, assim como o facto de ambas terem objectivos

semelhantes é por si só demonstrativo do forte crescimento das práticas artísticas que através da

intervenção directa procuram alterar a realidade. Ainda assim, as práticas apontadas em cada um

dos casos, embora similares em alguns aspectos, divergem quanto aos processos, às metodologias e

às estratégias de actuação. 

As práticas analisadas por Nina Felshin propõem uma intervenção social activista, ou seja, baseada

em estratégias de acção directa integradas no contexto político. Nesse âmbito, a sua caracterização e
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actuação é bastante mais efémera, toma forma a partir de intervenções temporais e explora uma

noção de cultura enquanto espaço de contestação gerador de conflito. A autora define-a da seguinte

forma:

Activist art, in both its forms and methods, is process – rather than object – or product-oriented,
and it usually takes place in public sites rather than within the context of art-world venues. As a
practice, it often takes the form of temporal interventions, such as performance or performance-
based activities, media events, exhibitions, and installations. Much of it employs such mainstream
media techniques as the use of billboards, wheat-pasted posters, subway and bus advertising, and
newspaper inserts to deliver messages that subvert the usual intentions of these commercial forms.
(Felshin, 1995, p.10).

A partir desta definição,  compreende-se que se tratam de colectivos e artistas que grosso modo

partilham características atribuíveis também às práticas de cariz relacional como a implementação

preferencial no espaço público, particularmente o urbano. Do ponto de vista estrutural, divergem

destas pelo privilégio que dão aos métodos colaborativos de execução e a formas de organização

colectiva, aspectos que se podem dar nas práticas de cariz relacional mas que não assumem tanta

importância como, por exemplo, a participação das audiências. Estas divergências são mais do que

casuísticas. Elas denunciam a adopção de um comportamento tradicional no contexto das práticas

artísticas  de  cariz  político  que  é  a  centralidade  nos  modos  de  produção.  E  aí  existe

indiscutivelmente a presença de uma tradição marxista, porque o peso dos métodos colaborativos e

do colectivismo na  arte  activista  está  indubitavelmente  ligado às  teorias  da  produção e  não às

teorias da recepção. 

Formas de produção artística colectiva aconteceram ao longo de todo o século XX. Mas, como já se

referiu, houve uma clara retracção do colectivismo artístico durante as segundas vanguardas. Pese

embora a criação de alguns colectivos no final dos anos sessenta e início dos anos setenta – como o

Art Workers Coalition (AWC – 1969), o Guerrila Art Action Group (GAAC – 1969) ou o colectivo

da Arte Sociológica – foi no decorrer dos anos oitenta que o colectivismo artístico regressou em

força, particularmente nos EUA, de onde são exemplo alguns colectivos sobejamente conhecidos

como o Group Material (1980), o Political Art Documentation and Distribution (PAD/D) (1980), o

Carnival Knowledge (1981), o Guerrilla Girls (1985), o Critical Art Ensemble (1987), o Gran Fury

(1987) ou o The Yes Men (1996), entre outros. Este novo colectivismo redefiniu a sua proximidade

ao marxismo,  não raras vezes  opondo-se a  ele.  Para além disso,  alterou  as  suas  estratégias,  as

formas de organização e os propósitos (Stimson e Sholette, 2007, p.XII).  

Mas apesar das diferenças, o que moveu as formas de colectivismo do passado continuou a vigorar

no presente: a ambição de pensar e construir a sociedade colectivamente e portanto em qualquer um

dos casos “It marked a shift within the practices of visual artists from a focus on art as a given
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institutional and linguistic structure to an active intervention in the world of mass culture.” (Stimson

e  Sholette,  2007,  p.9).  A  intervenção  no  espaço  social  e  político  é  a  razão  principal  para  a

constituição de colectivos. Mas, ao contrário do que aconteceu no passado do colectivismo artístico,

essa constituição é acompanhada por métodos de produção e execução colaborativos. Formas de

organização e criação individual são raras no âmbito da arte activista. Pode-se apontar como razão o

desafio à importância que as noções de autoria individual têm no mundo institucional da arte, mas,

em boa verdade, o facto de assim acontecer tem propósitos bastante mais pragmáticos. Em primeiro

lugar, tem que ver com o facto da constituição destes colectivos não ser fechada, ou seja, a sua

composição altera-se ao longo do tempo. Por outro lado, tem que ver com o facto de fazer parte

destes colectivos  a organização de acções  não raras vezes ilegais  ou que podem ser facilmente

indiciadas juridicamente, como a ocupação de determinados espaços, o insulto e a provocação a

determinadas personalidades, como acontece com as acções empreendidas pelo Guerrila Girls ou o

Gran Fury para quem o anonimato é uma forma clara de protecção.

Isto em termos de estrutura e formação. Porque no que se refere aos métodos colaborativos a razão

principal  está  na  inclusão  equitativa  de  todos  os  membros  nas  actividades  em mãos,  desde  a

idealização  até  à  concepção  do  projecto.  Esta  questão  remete-nos  para  uma  característica

fundamental  destas  práticas,  os  modos  de  fazer.  E  aí,  há  que  dizê-lo,  não  só  se  reconhecem

estratégias sugeridas muitas décadas antes por Walter Benjamin, nomeadamente em 'Der Autor als

Produzent' (O autor enquanto produtor), como se reconhecem inevitavelmente estratégias sugeridas

recentemente  por  Antoni  Negri  e  Michael  Hardt.  Por  um  lado,  existe  nestas  práticas  uma

centralidade inequívoca na adopção e exploração da técnica. A produção de material a partir de

técnicas oriundas do design gráfico, da publicidade e dos meios de comunicação contemporâneos

em  geral  revela-se  predominantemente  estratégica  e  ideológica.  Tal  como  Benjamin  referia,  é

através da técnica que estes colectivos marcam a sua posição e é por via da mesma que procuram

penetrar no tecido social através do que consideram ser uma intervenção política. Por outro lado,

tendo em conta que essas mesmas técnicas são também centrais para a comunicação neoliberal e

capitalista, é possível reconhecer neste acto uma das estratégias que Negri e Hardt reconhecem nos

novos movimentos sociais: o desvio de elementos constituintes do 'Império' para fins não-imperiais.

O mesmo é defendido em relação aos valores imateriais.  A absorção capitalista  do social  e do

comum  apenas  pode  ser  combatida,  no  entender  dos  autores,  procurando  no  próprio  sistema

ferramentas que permitam a sua alteração. A proximidade destas práticas ao pensamento de Negri e

Hardt  é  ainda  reconhecível  nas  metodologias  e  estratégias  de  trabalho  que  utilizam  como  a

colaboração e a acção directa, indiciando um pensamento político assente na auto-organização e na

democracia directa tal como os autores têm vindo a teorizar. Diz-nos Hardt e Negri que através da

421



prática  colectiva  “the  state  of  being-in-common  is  transformed  into  a  process  of  making  the

common.” (Hardt, M. e Negri, A., 2009, p.125). Tendo em conta a exploração capitalista do comum

imaterial,  próprio  do  nosso  tempo,  a  prática  colectiva  é  entendida  por  si  mesma  como  uma

ferramenta da resistência e alteração do sistema.

Tome-se como exemplo o colectivo artístico Gran Fury criado nos EUA nos finais dos anos oitenta.

Constituído originalmente por cerca de quinze membros oriundos não apenas das artes plásticas

como do design, da publicidade, da moda, da arquitectura, da realização cinematográfica e inclusive

da área da enfermagem, o Gran Fury constituiu-se oficialmente em 1988. Ainda assim, a actividade

dos seus membros na área do activismo cultural remonta a anos anteriores, à formação do ACT-UP,

um colectivo de acção directa internacional nascido em 1987 com o intuito de defender doentes de

VIH-Sida, dando-lhes apoio jurídico e aconselhamento médico,  promovendo acções públicas de

esclarecimento da população em geral e pressionando as entidades políticas para a implementação

de medidas de apoio aos doentes.

O período de actuação do Gran Fury – sensivelmente de 1988 a 1992 –, mesmo enquanto colectivo

autónomo,  esteve  sempre  associado  ao  ACT-UP  de  Nova  Iorque,  nomeadamente  no  facto  de

localizar “the root cause of the AIDS crisis  not  in HIV infection but in larger social forces and

constituencies – the government, the corporate culture, the mainstream public – that ignore, remain

silent about, or profit from the pandemic.” (Meyer,  1995, p.52). A ligação manteve-se ainda no

facto do Gran Fury produzir a grande maioria do material gráfico utilizado pela organização. Pode-

se pois dizer que tendo em conta a sua origem e desenvolvimento, um dos principais aspectos a

destacar é a integração do colectivo artístico numa formação social em rede. Se aqui a questão da

organização em colectivos é importante, mais importante é esta integração, uma vez que revela uma

vontade  de actuação expandida,  assente em metodologias  colaborativas  e  filosofias  políticas  de

acção directa que actuam paralelamente às estruturas políticas organizadas ao mesmo tempo que as

pressionam para agir de determinada forma.Gran Fury elegeu a produção de material gráfico como

meio  de trabalho estrutural.  Os seus  trabalhos  centraram-se na produção de cartazes,  outdoors,

pancartas,  flyers,  etc. Ou seja, material cujo local de exposição e distribuição é o espaço público

uma vez  que  se destina  a  comunicar  com a população.  Mas,  na contemporaneidade,  salvo  em

períodos específicos, nomeadamente campanhas eleitorais, o contacto que as populações têm com

este tipo de material está veiculado à publicidade, não à política. É a publicidade que domina as

ruas, os edifícios e os transportes públicos pelo que a utilização destes espaços e destes materiais

pelos artistas serve comummente um intuito subversivo e um carácter crítico. Esta questão tinha

sido  já  tratada  anteriormente,  por  exemplo  pelas  artistas  Jenny Holzer  e  Barbara  Kruger,  cujo

trabalho foi representativo das novas formas de arte activista de finais da década de setenta.
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O que importa agora considerar é a imagética utilizada pelo  Gran Fury e como é que ela surge

entrosada  aos  objectivos  políticos  do colectivo.  Partindo da habituação  de ocupação do espaço

público  pela  publicidade,  o  colectivo  criou  o  projecto  'Kissing  doesn't  kill'  (Figura  127),

desenvolvido entre 1989 e 1990, que replicava uma campanha publicitária da marca United Colors

of Benetton. 'Kissing doesn't kill' centrava-se na produção de painéis de afixação em transportes

públicos (Figuras 128 e 129) e num video-clip pensado para a televisão que mostrava vários casais

interraciais  e  homo  e  heterossexuais  a  beijarem-se.  Tanto  os  painéis  como  o  video-clip eram

acompanhados pelas  mensagens “Kissing doesn't  kill:  greed and indifference  do.” e “Corporate

greed, government inaction, and public indiferrence make AIDS a political crisis.”.

O impacto deste projecto foi grande. Naturalmente que o foi pelo tema,  pela mensagem e pela

fractura que a temática do VIH - Sida provocava na sociedade norte-americana e no mundo em

geral. Mas também o foi pela estratégia que o Gran Fury decidiu utilizar. Richard Meyer retrata da

seguinte forma a reacção tida ao atentar no painel afixado na lateral exterior de um autocarro: 

Indeed, at first glance, we may think we have encountered yet another in that-be provocative, if
ultimately vacant, series of advertisements. It only takes another moment, however, to notice the
differences this image has propelled into the space of advertising and to recognize that its agenda
has nothing to do with boosting retail sales (…).(Meyer, 1995, p.51).

Esse momento foi o de surpresa e choque. Replicando a imagética de um anúncio publicitário de

uma  marca  empenhada  em  criar  alguma  controvérsia,  como  a  Benetton  era,  e  colocando-o

precisamente no sítio onde ele habitualmente se encontraria, Gran Fury conseguiu atrair de imediato

a atenção e em simultâneo conseguiu criar um impacto adicional quando o transeunte se apercebia

que a publicidade não era o contexto ou o intuito do painel. Meyer considera que este trabalho:

exemplifies  the  spectacular  strategies  often  exploited  by  the  collective:  it  mimics  the  codes  of
capitalist pleasure and visual seduction to capture the viewer's attention and direct it to the AIDS
crisis.  Equally  as  important,  it  affirms  the  power  of  queer  desire  in  the  face  of  an  ongoing
epidemic, insisting that lesbians and gay men fight the efforts of the larger culture to render their
sexuality – their desiring bodies – invisible. (Meyer, 1995, p.52).

Este projecto é o exemplo de uma estratégia essencial para o Gran Fury que está presente em todos

os  seus  trabalhos  e  que  se  define  pela  usurpação  de  uma  linguagem  imagética  oriunda  da

publicidade e a colocação dos trabalhos em locais públicos como autocarros, metros, ruas, painéis

televisivos, etc.. Este é um dos exemplos em que a proximidade à filosofia política tanto de Walter

Benjamin como de Toni Negri e Michael Hardt se faz notar. A replicação das técnicas publicitárias

e a apropriação dos seus locais tradicionais de exposição, a adaptação da sua linguagem para outros

fins remonta indubitavelmente às questões que Benjamin levantou em torno da integração do artista
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na luta dos movimentos sociais – nomeadamente na utilização da colagem e da montagem pelo

dadaísmo – como forma de apropriação técnica oriunda de outro contexto subvertendo-lhe os fins.

E embora Benjamin se refira particularmente ao dadaísmo esse foi um comportamento próprio de

inúmeras outras vanguardas, algumas inclusive apenas centradas nas questões estéticas que esse

acto  comportava.  Essa  estratégia,  há  que  reconhecer,  não  introduz  propriamente  na

contemporaneidade  uma  novidade  no  contexto  artístico  embora  se  admita  que  possa  ser  uma

novidade das 'novas' estratégias políticas apontadas por Negri e Hardt no derrube do 'Império'. 

O sucesso mediático de 'Kissing doesn't kill' foi imediato. O cartaz foi “widely reproduced in both

the mainstream and alternative presses, reprinted several thousand times as a poster, even resgated

as a music video and broadcast on European MTV and American public television.” (Meyer, 1995,

p.53). Significa que o objectivo mais imediato do colectivo – ganhar visibilidade para a questão do

VIH - Sida – foi atingido. 

Uma das características do novo colectivismo no contexto da arte produzida a partir de finais da

década  de  oitenta  é  a  heterogeneidade  profissional  dos  seus  membros.  Uma  boa  parcela  dos

colectivos  formados  neste  período  foram constituídos  por  indivíduos  com variadas  actividades

profissionais, alguns sem qualquer formação em áreas artísticas, como aconteceu no  Gran Fury.

Deles  fizeram  ou  fazem  parte  também  artistas  e  a  sua  contextualização  histórica  é  assumida

essencialmente  pelas  disciplinas  artísticas  mas  a  sua heterogeneidade  a  este  nível  revela  que o

alargamento do entendimento de produção estética passou do campo essencialmente teórico em que

tinha estado até então para uma aplicação prática.  Para a produção artística destes colectivos,  a

imaginação e  a criatividade são ferramentas  essenciais  e a  responsabilidade  da sua utilização é

compartida por todos os membros integrantes, artistas ou não.

Blake  Stimson e Gregory  Sholette encontram nesta heterogeneidade uma correspondência com o

que  Antonio  Negri  descreveu  como  'multitude'.  (Stimson  e  Sholette,  2007,  p.12).  Ou  seja,

consideram que o novo colectivismo artístico é constituído por pessoas profissionalmente distintas

porque assim se constrói uma alternativa ao 'Império'.  Por um lado, estes colectivos integram a

'multitude', constituída por várias identidades e onde as diferenças são expressas livremente e por

outro lado são constituídos à sua semelhança, por “who dream of turning the very tools of global

capital into the means of its destruction (...)”. (Stimson e Sholette, 2007, p.12). Neste sentido, “they

move within and are literally constituted by the same,  nearly global force of capital they aim to

disrupt.” (Stimson e Sholette, 2007, p.12).

Canalizando a questão para a temática central desta tese reconhece-se nesta heterogeneidade um dos

efeitos do processo diluitivo entre arte e realidade tangível. Não se trata apenas de inserir a arte no

seu contexto espacial e temporal mas de a diluir na produção da subjectividade humana em geral,
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obstruindo aqui qualquer necessidade de especialização 'artística'. A prática artística, ou melhor, a

arte,  não tem, no entender  dos membros  destes colectivos,  uma essência particular.  Ela  integra

mecanismos de subjectivação do mundo compartilhados por áreas distintas, nomeadamente a da

política, pelo que os mecanismos e estratégias que utiliza – as visuais, as sensoriais ou as racionais

– têm um carácter universalizante. Daí também não existir a necessidade de individualização. 

A adopção de metodologias colaborativas advém deste entendimento colectivo da criação e não

propriamente, como é largamente difundido, da necessidade de romper com o modelo hegemónico

da  divisão  do  trabalho  sobre  princípios  autorais.  A  este  respeito,  Marcelo  Expósito,  artista  e

investigador  nesta  matéria,  relembra  inclusive  que  esta  atitude  não  é  propriamente  nova:  “el

desmenuzamiento de esa división del trabajo "clásica" está muy enraizado en la tradición de las

vanguardias, siendo por ello ya perfectamente "clásico" a su manera, desde según qué puntos de

vista.” (Expósito, 2006). O autor observa por isso que:

Así que no estoy muy seguro de que las prácticas que evitan caer en esa determinada división del
trabajo se puedan entender siempre —como a veces tópicamente se afirma— como "negación" de
un modelo clásico o como búsqueda de paradigmas "nuevos" u "otros". Me parece más bien que
muestran en sus  mejores  momentos una potencia propia,  que gozan de su propia consistencia
ontológica, que están enraizadas históricamente y se trata por tanto de prácticas cuya naturaleza
no siempre se  puede interpretar en términos de "alternatividad" respecto al  modelo "clásico".
(Expósito, 2006).

Arjun  Appadurai,  em  1996,  sugeria  que  nas  sociedades  contemporâneas  tinha  ocorrido  uma

alteração social fundamental: “the imagination has become a collective, social fact.” (Appadurai,

2003, p.5). O antropólogo queria com isto afirmar que: 

the imagination in the postelectronic world plays a newly significant role (…) has broken out of the
special expressive space of art, myth, and ritual and has now become a part of the quotidian mental
work of ordinary people in many societies. It has entered the logic of ordinary life from which it
had largely been successfully sequestered. (Appadurai, 2003 p.5).

No seu entender,  a  imaginação tem “the sense of  being  a  prelude  to  some sort  of  expression,

whether aesthetic or otherwise.”  (Appadurai, 2003, p.7) e enquanto que a fantasia obedece a uma

lógica autotélica e individualista,  a imaginação,  por seu turno,  particularmente nas suas formas

colectivas,  “can  become  the  fuel  for  action.”  (Appadurai,  2003,  p.7).  Appadurai  associava  a

expansão da imaginação à própria expansão dos média a partir da sua condição electrónica. Nesta

óptica,  ao  contrário  da  leitura  que  a  Escola  de  Frankfurt  fez,  Appadurai  observava  a  natureza

dicotómica e inclusive bipolar da sua utilização contemporânea,  ao serviço do capitalismo e da

resistência  ao  mesmo.  O  autor  considerava  por  isso  que  a  imaginação  era  um  motor  para  a

transformação sendo que:

425



The transformation of everyday subjectivities through electronic mediation and the work of the
imagination is not only a cultural fact. It is deeply connected to politics through the new ways in
which individual attachments, interests, and aspirations increasingly crosscut those of the nation-
state. (Appadurai, 2003, p.7).

Quando  se  atenta  ao  novo  colectivismo  artístico  a  tese  de  Appadurai  ganha  expressão

particularmente  em  dois  aspectos:  a  heterogeneidade  profissional  dos  seus  membros,  já  aqui

referida,  e  a  utilização  privilegiada  que  os  mesmos  fazem  dos  novos  média. A  expansão  da

imaginação de contextos particulares como a arte ou a religião para o território da vida quotidiana

tornou-a, segundo Appadurai, facto social. Quando se considera “the work of the imagination as a

constitutive feature of modern subjectivity” está-se a considerá-la “as a property of collectives, and

not merely as a faculty of the gifted individual” (Appadurai, 2003, p.8). Ou seja,  Appadurai tem

naturalmente consciência que a imaginação é uma capacidade humana global de todos os tempos. A

distinção  fundamental  para  outras  épocas  está  no  facto  dela  ser  agora  utilizada  em colectivo.

Transmutando  isso  para  o  colectivismo  artístico  recente  a  mesma  característica  é  notada.  Essa

ferramenta crucial para os artistas torna-se ferramenta essencial para qualquer colectivo que procura

pensar em novas possibilidades para a construção do mundo.

Durante  a  década  de  noventa  uma  designação  tomou  sentido  e  expressão  no  seio  de  muitos

colectivos artísticos norte-americanos e europeus:  tactical  media'  O conceito explorado por esta

designação remete para a utilização táctica de materiais, procedimentos, plataformas ou contextos,

ou seja, para a sua utilização de forma política.  Como Gregory  Sholette o define, é “a form of

interventionist cultural  activism that typically borrows new media technology made accessible by

global capitalism in order to turn it against state and corporate authority.” (2011, p.11).  Os média

tácticos  abrangem um vasto campo de produção,  variando  os  seus  suportes  de  acordo com os

objectivos e com os visados. Ainda assim, existe uma franca incidência na utilização de meios de

comunicação que vão desde os mais tradicionais – meios impressos, TV, rádio, vídeo – aos mais

contemporâneos como a produção de softwares ou de websites.

Esta  concepção  táctica  de  utilização  do  meio  está  intimamente  associada  ao  desenvolvimento

massivo  que  os  meios  de  comunicação  social  tiveram  na  década  de  oitenta  e  noventa  e,

simultaneamente, ao crescimento de um activismo político descentrado das ideologias nascidas no

século XIX, como o marxismo e o anarquismo. Centrada inicialmente nos meios impressos e no

vídeo, depois na televisão e rádio e finalmente na Internet, o seu desenvolvimento remete sempre

para as novas tecnologias de informação e a sua utilização para o cruzamento da arte, do activismo,

da teoria e da tecnologia. David Garcia e Geert Lovink, dois activistas alemães definiam em 1997

assim o conceito:
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Tactical Media are what happens when the cheap 'do it  yourself'  media, made possible by the
revolution in consumer electronics and expanded forms of distribution (from public access cable to
the internet) are exploited by groups and individuals who feel aggrieved by or excluded from the
wider culture. Tactical media do not just report events, as they are never impartial they always
participate and it is this that more than anything separates them from mainstream media.  (Garcia,
D. e Lovink, G., 2013).

Esta definição, inserida num manifesto escrito pelos autores no contexto da criação de um programa

de iniciativas intitulado 'Tactical Media Network', levado a cabo durante 1997 e 1998 pela Society

for Old and New Media, contém as directrizes fundamentais dos média tácticos que na sua hibridez

acabam por  se  transmutar  em movimento  cultural  e  político.  Não obstante,  do  ponto  de  vista

prático,  em  termos  de  produção,  os  média  tácticos  centram-se  em  ultrapassar  quaisquer

constrangimentos  financeiros  através  da  utilização  de  meios  a  baixo  custo.  Em  termos  de

distribuição,  centram-se  em  ultrapassar  os  constrangimentos  inerentes  à  divulgação,  utilizando

meios de acesso público de distribuição massiva. Em ambos os casos trata-se de combater a cultura

hegemónica do sistema ultrapassando-o através dos mecanismos e meios por si próprio criados. Por

isso os autores referem que a adopção do 'tactical media' nunca é imparcial, ela toma sempre partido

contra a cultura 'mainstream', a capitalista, ou seja ela é “A distinctive tactical ethic and aesthetic

(...)” (Garcia, D. e Lovink, G., 2013).

Garcia e  Lovink explicam esta prática a partir da análise que Michel  De Certeau fez da cultura

popular.  Como  já  se  referiu,  De  Certeau  chama  a  atenção  para  a  importância  das  práticas  e

operações utilizadas no contexto da cultura popular. Ou seja, ele enfatiza não apenas a obra em si

mesmo mas também o contexto de produção e de recepção. Garcia e  Lovink destacam que “He

characterized the rebellious user (a term he preferred to consumer) as tactical and the presumptuous

producer  (in  which  he  included  authors,  educators,  curators  and  revolutionaries)  as  strategic.”

(Garcia, D. e Lovink, G., 2013). Na sua opinião, é esta dicotomia entre o táctico e o estratégico que

“allowed him to produce a vocabulary of tactics rich and complex enough to amount to a distinctive

and recognizable aesthetic.”  (Garcia,  D. e  Lovink, G., 2013). A estética do “Poaching, tricking,

reading,  speaking,  strolling,  shopping,  desiring.  Clever  tricks,  the  hunter's  cunning,  maneuvers,

polymorphic situations, joyful discoveries, poetic as well as warlike.” (Garcia, D. e  Lovink, G.,

2013), ou seja, uma estética prática.

Se a adopção da designação tactical media pode ser apontada à arte activista da década de noventa,

a análise e a reflexão acerca dos seus pressupostos é, como se pode notar, bastante anterior. Ela

remonta  no  passado  mais  imediato  à  emergência  das  novas  tecnologias  e  à  sua  essência

'democratizante',  disponibilizando  potencialmente  aos  excluídos  do  sistema  formas  de  auto-

representação  alternativas.  Repare-se  a  este  respeito  que  o  sentido  atribuído  ao  meio  é  aqui
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contrário à análise que Marshall McLuhan empreendeu nos anos sessenta acerca do impacto que a

tecnologia electrónica estava a ter nas nossas sociedades. Ao contrário dele, não consideram que o

“medium é a mensagem”. Mas consideram que o  medium é uma ferramenta de resistência.  Felix

Stalder considera que: 

This new media activism was motivated by three key insights. First, cultural theorists had been
calling  for  a  reevaluation  of  how  individuals  dealt  with  media  products.  Rather  than  seeing
individuals  merely  as  passive  consumers,  they  were  understood  as  engaged  in  a  tactical
appropriation of media. New media could transform this practice from an individual to a social
level. Hence the term "tactical media". Second, it became understood very clearly that all politics
is, to a significant degree, mediated politics and that the long-held distinction between the "street"
(reality) and the "media" (representation) could no longer be upheld. On the contrary, the media
had come to pervade all of society, and in order to challenge the domination, it was necessary
develop new means of media production and distribution. Not as a specialized task separate from
the social movements, but as key activity around which social movements could coalesce. Finally, a
media environment characterized by the geographical  logic of  broadcasting was supplemented
with an environment defined by a many-to-many logic of access.  (Stalder, 2008).

Os colectivos que primeiramente deram uso aos média tácticos – como o Critical Art Ensemble, o

RTMark, o The Yes Men, o Institute for Applied Autonomy, o Bureau of Inverse Technology ou o

0100101110101101.org – utilizam, como  Sholette observa, uma forma de resistência imaginativa

“that  could  only fully emerge  within the precarious  networked world of  neoliberalism.”  (2011,

p.12).  O Critical Art Ensemble (CAE), colectivo formado em 1987, permite explorar melhor esta

questão, uma vez que desde a sua constituição tem utilizado o tactical media como modelo central

de actividade. Protagonizado por cinco elementos cujas especializações vão desde o web design, ao

vídeo,  à  fotografia  e  à  performance,  o  foco  do  CAE  “has  been  on  the  exploration  of  the

intersections  between  art,  critical  theory,  technology,  and  political  activism.”  (Critical  Art

Ensemble, 2013). Os trabalhos inicialmente desenvolvidos pelo CAE incidiram na área do vídeo, da

performance e dos materiais impressos como livros de artista, cartazes e panfletos. As temáticas

iam desde a revisitação a intelectuais como Godard,  Foucault  ou  Baudrillard até temas teórico-

filosóficos.  Vídeos  como  'Baudrillard's  Lasso',  'Speed  and  Violence',  'Godard  revisited'  ou

'Excremental Culture', produzidos entre 1987 e 1994, partilham a mesma estrutura e abordagem

experimentalista  que  os  filmes  de  Guy  Debord,  por  exemplo  na  apropriação  de  imagens

publicitárias  e televisivas,  cenas cortadas  abruptamente e argumentos  sinuosos. Na produção de

livros de artista, nos panfletos e cartazes e nas performances dos anos noventa o CAE empreendeu

de forma mais directa uma crítica e intervenção política. Por exemplo, 'Action is Addiction' (Figura

130), uma brochura produzida em 1992, incidia na crítica à indústria farmacêutica e aos métodos

por ela utilizados na propaganda de medicamentos. Com uma capa discreta, de fundo cinzento a

contrastar com o branco do símbolo alusivo à medicina sobre o qual se sobrepunha o título 'Action
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is addiction', a estratégia gráfica era a de se diluir no universo das brochuras de propaganda médica.

À  semelhança  do  trabalho  aqui  analisado  do  Gran  Fury,  mimetiza-se  visualmente  a  imagética

utilizada  na  publicidade  ou  propaganda.  A  brochura,  comissionada  pela  Muranushi/Lederman

Gallery  para  a  exposição  'Culture  Bites',  foi  distribuída  por  hospitais  e  centros  médicos  e  foi

apresentada como propaganda médica em expositores e locais próprios. A utilização táctica do meio

é aqui uma questão central  no sentido de se poder introduzir  subrepticiamente no contexto que

pretende criticar.

Enquanto colectivo prático-teórico,  o  CAE tem desenvolvido simultaneamente uma reflexão em

torno da utilização das novas tecnologias. A este respeito, reiteram que: 

While the promises made about technology are many and appear in various permutations, they
tend to fall into four main categories—democracy, liberty, efficiency, and progress. Democracy
appears as the notion that everyone will be empowered by the new technology, and thereby have
increased agency within the social realm. (…) Liberty is usually presented in terms of freedom
from restrictive social elements. This promise can take many forms. Liberation from drudgery in
the form of work is an example of a typical form; however, decades of technoculture have taught us
only that the greater the intensity of technology, the greater the workload. Much the same is true of
efficiency. Improved efficiency only means more profit  and speed for capital,  while the implied
promise of individual benefit never seems to materialize. Taken together, a working definition of
progress emerges that means nothing more than the expansion of capital, but presents itself as
advancement of the common good. (Critical Art Ensemble, 2001, p.42 e 43).

O desenvolvimento das tecnologias da comunicação ao longo do século XX é entendido pelo CAE

como uma clara expansão do capital que inversamente ao protelado, demonstra que a ciência está ao

serviço do sistema capitalista e não propriamente do bem comum. A utilização que o colectivo faz

dos meios que utiliza, claramente oriundos das novas tecnologias, pretende inverter este sentido,

utilizando-se das mesmas para combater  o sistema nas suas diversas frentes.  Em 1993, quando

publicaram 'The Electronic Disturbance', os membros do  CAE afirmavam que a célere revolução

tecnológica havia criado “a new geography of power relations in the first world that could only be

imagined as little as twenty years ago” (Critical Art Ensemble, 1993, p.3). Assim, afirmavam “The

location of power—and the site of resistance—rest in an ambiguous zone without borders.” (Critical

Art  Ensemble,  1993,  p.11).  Esta  nova  geografia,  virtual  e  simultaneamente  nómada,  tornava

premente a criação de novas ferramentas  de resistência  política e cultural  adequadas  ao espaço

electrónico. Era em tom de crítica que o CAE referia a abordagem que os trabalhadores culturais

(como designam os artistas) estavam a fazer à tecnologia “as a means to examine the symbolic

order.” (Critical Art Ensemble, 1993, p.120), ou seja, utilizando-a “as an end in itself” (Critical Art

Ensemble, 1993, p.120). Reiteravam que:
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Electronic technology has not attracted resistant cultural workers to other time zones, situations, or
even bunkers  that  yield new sets  of  questions,  but  instead has  been used to  express  the  same
narratives and questions typically examined in activist art. This, of course, is not a totally negative
development, as the electronic voice is potentially the most powerful in the exercise of free speech;
however, it is disappointing that the technology is monopolized by interrogations of the imperialist
narrative. (Critical Art Ensemble, 1993, p.120-121).

Para o colectivo,  as questões sobre o meio não podiam ser simplesmente importadas  de outros

contextos  temporais  sem “addressing  the  questions  inherent  to  the  media  itself.”  (Critical  Art

Ensemble,  1993, p.121).  A utilização táctica  do meio  passava precisamente  por compreender  a

importância que cada meio tinha para o poder económico e social,  utilizando-o como forma de

resistência. Por isso, o CAE observava que:

One of the key critical functions of cultural workers is to invent aesthetic and intellectual means for
communicating  and  distributing  ideas.  If  the  nomadic  elite  completely  controls  the  lines  of
communication, resistant cultural workers have no voice, no function, nothing. If they are to speak
at  all,  cultural  workers  must  perpetuate  and  increase  their  current  degree  of  autonomy  in
electronic space. (Critical Art Ensemble, 1993, p.121).

A questão da resistência  cultural,  ou seja, de reflectir  sobre formas de intervenção efectiva nos

mecanismos de poder, tem sido central para este colectivo desde a sua emergência. Aliás, como

Jorge David García reitera:

la resistencia cultural es un tema prioritario para cualquier proyecto que se proponga articular
procesos  efectivos  de  transformación social,  por  el  simple  hecho de que para  transformar  un
sistema es necesario saber qué es lo que queremos modificar, cómo funciona aquello a lo que nos
oponemos, y cuáles son las estrategias efectivas que tenemos para intervenir en dicho sistema.
(2013). 

Para o CAE essa resistência faz-se primordialmente através da utilização estratégica dos meios de

produção artística e por uma prática que se pretende estender a um público mais alargado que o das

instituições culturais, pelo que prima pela distribuição gratuita do material que é produzido e pela

sua disponibilização livre. 

Considerando que “As the key knowledge producer for capital, science finds itself in a subservient

middle-management position.” (Critical Art Ensemble, 2001, p.41) desde sensivelmente 1997 que o

CAE tem centrado a sua investigação e prática na área da biotecnologia, área que mais controvérsia

provoca  na  esfera  do  poder  e  simultaneamente  na  esfera  pública.  O  colectivo  estabelece  um

paralelismo entre  o discurso do progresso da tecnologia  e  o  discurso do progresso da biologia

(Critical Art Ensemble, 2001, p.44) sustentando que no desenvolvimento das pesquisas na área da

biologia  as  mesmas  promessas  de  bem comum  são  feitas.  Ainda  assim,  tal  como  no  caso  da

tecnologia, também considera tratar-se de uma falácia, argumentando com um dos exemplos mais
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macabros da história da humanidade: a prática da eugenia e a influência que a mesma teve das

teorias evolucionistas de Darwin. (Critical  Art Ensemble,  2001, p.44). Não significa isto que os

membros  do  CAE  se  oponham  ao  conhecimento  científico  nem  inclusive  que  se  oponham  a

determinados segmentos  mais  polémicos  da biotecnologia  como a modificação genética.  A sua

oposição é ao controlo capitalista destas áreas que se traduz num desenvolvimento da ciência em

prol de interesses financeiros e corporativos. Reiterando que “The values/needs of capital are now

being inscribed on the body at a molecular level.” (Critical Art Ensemble, 2001, p.54) o CAE tem

dedicado o seu trabalho nos últimos anos a demonstrá-lo e sobretudo a combatê-lo. O colectivo

elegeu a biotecnologia como território primordial de investigação e prática, nomeadamente a área

da modificação genética de organismos vivos.

O trabalho que o Critical Art Ensemble desenvolve na área da biotecnologia é distinto das propostas

apresentadas no capítulo da diluição material  entre arte e realidade.  A principal  questão que as

diferencia  é  a  abordagem  política  que  o  CAE  engloba  nos  trabalhos.  A  biotecnologia  é  aqui

utilizada não por permitir ensaiar novas técnicas nem tão pouco por permitir trabalhar em novos

materiais. O colectivo deixa isso claro quando, reportando-se à crescente utilização de metodologias

e áreas científicas pela arte, afirma que:

As a cultural resource for artistic material, transgenics is becoming a trendy exploitable topic for
savvy  career-minded cultural  producers.  Not  that  this  trend is  atypical:  Whenever  new vision
technologies appear, and less endowed areas of specialization (like art production) finally gain
access to them, there are those who will immediately seize the opportunity to exploit new aesthetic
possibilities. It seems reasonable to assume that at this very moment, some artists are exchanging
their web cams for electron microscopes. And already, the “art world” has begun to see work
derived from molecular biology drifting out of the laboratories and into various cultural spaces.
With two decades of the vision-tech explosion behind us, what is ahead is relatively predictable—
monumental molecular landscapes emphasizing the paradox of scale and the colorful beauty of the
micro-world,  and the next  step in living sculpture,  consisting of  expressions of  frankensteinian
desire in the form of manufactured or intentionalized life forms (glowin-the-dark rats and proteins
performing textual patterns). To be sure, these projects of technological and/or formal novelty will
be  more depressing this  time around,  because so much of  the  highly visible  is  and will  be as
apolitical (or hiding its politics) as possible and designed to further feed the cultural commodity’s
market for novelty.  In terms of  political economy in general,  such work does help educate the
public, but also functions on behalf of corporate culture to calm public skepticism by ripping bio-
imaging  out  of  the  realm  of  political  debate  and  fortifying  it  within  the  spectacularized  and
specialized bunker of aestheticization. (Critical Art Ensemble, 2002, p.6 e 7).

O CAE insere o seu trabalho no que designa ser uma biologia contestatária, centrada em travar o

domínio capitalista  sobre a investigação molecular  e transgénica e portanto o seu perímetro de

acção vai além da educação e da esteticização material. O controlo do capital nesta área gera uma

investigação centrada nos interesses comerciais e não no interesse público o que tem determinado

uma crescente privatização de recursos e bens antes considerados propriedade pública. A biologia
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contestatária procura boicotar este processo, ainda que as estratégias e métodos utilizados variem. O

CAE considera que:

The answer is as singular as the pancapitalist machine itself-disturb the profit flows. Certainly, the
use of  traditional  and electronic methods of  contestation will  be useful,  but  how can the new
molecular/biochemical front be directly engaged as a means to profit disruption? This is an area
that is completely under theorized. The development of tactical models and organic tools for direct
action is the subject matter of contestational biology. (Critical Art Ensemble, 2013).

Entre 2002 e 2004 o colectivo,  juntamente com as artistas Beatriz da Costa e Claire Pentecost,

desenvolveu  o  projecto  'Molecular  Invasion'   centrado  na  questão  do  controlo  corporativo  do

fornecimento  mundial  de  comida  geneticamente  transformada.  Tratou-se  de  um  trabalho

colaborativo e participativo, construído em colaboração com estudantes da Corcoran School of Art

and  Design  e  posteriormente  exibido  em  formato  de  instalação  e  laboratório  participativo  no

Corcoran Museum, em Washington DC (Figuras 131 e 132). O objectivo a que se propuseram era o

de: 

to  reverse-engineer  the  genetically  modified  canola,  corn,  and  soy  plants  through  the  use  of
nontoxic  chemical  disrupters.  In  this  theater  of  live  public  experimentation,  we  attempt  to
transform artificial biological traits of adaptability into ones of susceptibility, as well as establish a
model for contestational biology. (Critical Art Ensemble, 2013).

Os  autores  chamam-lhe  “theater  of  live  public  experimentation”  porque pretendem envolver  o

público, dar-lhe a conhecer a biotecnologia e os seus métodos, contribuindo assim para a formação

de um discurso crítico informado e generalizado sobre a bio-ciência. Acreditam que desta forma

encurtam o distanciamento existente em relação ao progresso científico, tornando-o mais informado

acerca  das  implicações  da  biotecnologia  na  construção  do  mundo  e  das  consequências  da  sua

aplicação essencialmente em projectos comerciais. Uma das suas tácticas, presente em praticamente

todos os trabalhos, passa precisamente por retirar a biotecnologia dos laboratórios especializados e

levá-la para o espaço público como para escolas e museus. Esta táctica esteve também presente no

momento da concepção do projecto referido, traduzindo-se na inclusão da comunidade estudantil

durante o processo de investigação e na exposição num espaço museológico de toda a informação e

material produzido. A intenção é a de demonstrar que “anyone who is modestly literate can learn

the fundamentals of scientific study and ethics.” (Critical Art Ensemble, 2002, p.4). Porque para o

colectivo:

The  real  question  of  GMOs  [genetically  modified  organisms] is  how to  create  models  of  risk
assessment that are accessible to those not trained in biology so people can tell  the difference
between a product that amounts to little more than pollutants for profit and those which have a
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practical and desirable function, while at the same time have no environmental impact. (Critical Art
Ensemble, 2002, p.3 e 4).

Não obstante,  a  táctica  principal  de  acção  do  Critical  Art  Ensemble  dá  pelo  nome  de  'Fuzzy

Biological Sabotage' ou seja, sabotagem biológica imprecisa/indistinta. O colectivo explica que:

The fuzzy saboteur situates he/rself  in the in-between-in the areas that  have not  yet  been fully
regulated. The fuzzy saboteur has to stand on that ambiguous line between the legal and the illegal
(both criminally and civilly). From that point, the individual or group can set in motion a chain of
events that will yield the desired final result. (Critical Art Ensemble, 2013).

Esta táctica de acção é aplicada tendo em conta os efeitos que se pretendem atingir. No projecto

específico aqui referido, a sabotagem biológica imprecisa atenta contra “the US legal system and

ecological problems.” (Critical Art Ensemble, 2013). A ambiguidade na sua utilização permite aos

seus  praticantes  moverem-se em diferentes  áreas  e  contextos  sem com isso comprometerem os

objectivos do projecto. 

Do projecto 'Molecular  Invasion'  resultou também a publicação de um documento,  em jeito  de

manifesto, onde se revelavam os propósitos e posições políticas assim como as tácticas ideais em

relação ao tema tratado. Aí, referiam que a resistência tradicional ao corporativismo dominante na

área da bio-ciência passava por desenvolver uma posição reactiva: 

Corporations have already infiltrated most governments and markets at such a furious pace that all
that can be done is attempt to slow them down, while cells and organizations regroup and decide
on a way to address the many problems that have already arisen, and the many potential accidents
that are in front of us. (Critical Art Ensemble, 2013a). 

Nesta óptica, consideravam que tácticas como a desobediência civil electrónica ou a negação de

serviço  não  surtiriam  os  efeitos  desejados  e  apenas  criariam  um  pretexto  para  acusações  de

sabotagem e bioterrorismo que criariam uma opinião negativa no público (Critical Art Ensemble,

2013a).  A estratégia passaria então por desenvolver a táctica da sabotagem biológica imprecisa,

encontrando falhas  no  próprio  sistema que  pudessem ser  utilizadas  em proveito  da resistência.

Tratando-se de uma estratégia experimental na área da biotecnologia o CAE sugere que:

Microorganisms,  plants,  insects,  reptiles,  mammals,  tactical  GMOs,  and  organic  chemical
compounds can all be a part of the resistance. The use of living nonpathogenic biological agents as
disrupters will depend on each individual's or group's particular relationship to these creatures, as
well as on localized conditions. Obviously, considerable arguments will erupt between the various
positions  on  what  constitutes  an  acceptable  relationship  between  humans  and  other  living
creatures, and how various creatures will be employed, but let us say at the outset that we are not
proposing  that  sentient  organisms be  considered  for  suicide  missions or  other  incarnations  of
sacrificial economy. (Critical Art Ensemble, 2013a).
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Explicam os autores que a sabotagem biológica imprecisa pode ser utilizada em várias formas de

acção  directa,  desde  o  recurso  a  'brincadeiras'  com um efeito  perturbador  ou  a  destruição  dos

laboratórios e locais de teste. Ainda assim, no seu entender, a melhor forma é a que demonstra uma

alta precisão nos alvos a atingir, ainda que seja também a mais difícil de organizar por envolver

“advanced  electronic  hacking,  genetic  hacking  and reverse  engineering”(Critical  Art  Ensemble,

2013a). No caso do projecto 'Molecular Invasion', a sabotagem biológica imprecisa escolhida foi a

da  engenharia  reversa,  desconstruindo  o  processo  de  alteração  genética  através  da  análise  de

amostras de sementes produzidas pela empresa Monsanto Corporationʼs Round-Up (Figuras 133 e

134).  Para o  CAE, os alvos  são precisamente  as próprias  corporações  financeiras  que geram o

mercado da comida geneticamente modificada. Por isso, expõem o seu contributo:

The best civil action that CAE has in development is a model to bond a colorigenic compound (dye)
onto the RR enzyme. A colorigenic compound is one that has been synthesized so that it is initially
colorless. Upon reaction, the compound is modified and releases a dye. Again, we would exploit the
fact that GMOs carry a specific EPSP synthase that transforms chemical compounds. The trick is
to create either a PEP or a S3P look alike that is actually a colorigenic compound that only binds
to resistant EPSP synthase, but not to the plant's natural EPSP synthase. Upon binding to the
enzyme this compound could then release a dye, thus making all RR crops an undesirable color
from the point of view of the consumer. 
There are three requirements for this application to be successful: 1) That a colorigenic compound
can in fact be created; 2) that the compound has an affinity for the active resistant RR enzyme that
is substantially greater than its affinity for the endogenous enzyme; and 3) that the compound and
the effects that emerge from its application are harmless to living creatures. The best case scenario
is  that  the  compound  can  be  made  using  FDA-approved food coloring  already  available  and
deemed safe for human consumption, as opposed to producing the dye from scratch. If the dye can
be  developed,  it  would  function  as  a  contestational  marker  in  the  fields,  and  possibly  in
supermarkets and homes. Home testing kits are a viable possibility. This marker would act as a
DIY labeling device that could potentially force a better labeling policy out of the corporations.
Finally, it would demonstrate to corporate culture that the future of biotechnology and transgenics
in particular will be made a matter of public policy one way or another.  (Critical Art Ensemble,
2013a).

Os projectos do Critical  Art Ensemble levantam diversas questões para os domínios da arte, do

social e do político. Os limites da legalidade que o CAE toca permanentemente, aos olhos da justiça

e da sociedade em geral, apenas parecem legítimos se apresentados enquanto arte. Uma vez mais

chegamos à importância do contexto na legitimação das acções que tomamos e à clarificação de que

o contexto artístico permite ter uma liberdade extremamente mais alargada que outros contextos,

particularmente  o  político.  Os  trabalhos  do  CAE  são  extensivamente  suportados  financeira  e

eticamente por instituições artísticas e é aí que fundamentalmente são dados a conhecer. A este

nível o  CAE marcou presença em algumas instituições e museus carismáticos como o Whitney

Museum e The New Museum em Nova Iorque; o Corcoran Museum em Washington D.C.; o ICA e
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o London Museum of Natural History em Londres; o MCA em Chicago; o Schirn Kunsthalle em

Frankfurt e o Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 

Não obstante, pese embora nenhuma autoridade tenha questionado a legalidade destas exposições

ou do conteúdo ali discutido e das acções empreendidas, questionou-a quando os mesmos materiais

foram encontrados na habitação de um dos membros fundadores do Critical  Art Ensemble.  Em

2004, Steven Kurtz foi preso nos EUA sob acusação de bioterrorismo. Os materiais utilizados nos

projectos do CAE203 foram apreendidos pelo FBI e o artista, professor e activista assim como Robert

Ferrell,  colaborador  científico  do  CAE  e  professor  de  genética  da  University  of  Pittsburgh's

Graduate School of Public Health foram investigados por possível construção de armas biológicas.

Ainda  que  o  The New York State  Commissioner  of  Public  Health  tenha  declarado  o  material

apreendido como inofensivo, ambos enfrentaram uma acusação com pena proposta até vinte anos de

cadeia. Este processo apenas terminou em 2008 com a ilibação de todas as acusações. No entender

do colectivo,  este processo foi “a politically motivated attempt to silence an artist  and scientist

whose work is critical of government policy.” (Critical Art Ensemble, 2013b). Essa foi aliás a razão

para que o CAE tenha alterado a temática central do seu trabalho desde 2006, centrando-se agora na

crítica à política de segurança seguida pelos EUA o que, como Nicola Triscott afirma “which may

imply that the US Department of Justice were, to some extent, successful.”(Triscott, 2009, p.166).

Nicola Triscott é investigadora especializada na ligação entre arte e ciência e sustenta que “Critical

Art Ensemble members, despite calling themselves an art ensemble, say they use labels such as

‘activist’, ‘theorist’, ‘explainer’ or ‘artist’ in a tactical manner, as best sets the expectations of the

203No site criado pelo colectivo para expor todo o processo judicial é referido que todos os materiais apreendidos
tinham sido utilizados em exposições ou estavam em fase de investigação para futuras exposições e performances:
“The  seized  materials  included  a  project  that  was  to  have  been  part  of  an  exhibition  and  performance  at  the
Massachusetts  Museum  of  Contemporary  Art  (MASS  MoCA)  and  three  other  projects  that  had  been  safely
displayed in museums and galleries throughout Europe and North America.” (Critical  Art Ensemble, 2013b). O
colectivo publicou no mesmo site  a lista  de material  apreendido e os projectos artísticos em que o mesmo foi
utilizado:

1) GenTerra used a harmless form of gut E. coli to educate the public about transgenic organisms. When the FBI
seized the materials for this project during their raid on Kurtz's home, it had already been exhibited and performed
at major museums, galleries, and other public spaces throughout North America and Europe.
2)  The second project  seized by the FBI,  Marching Plague,  was commissioned by the Arts Catalyst,  UK, and
received its American premiere in the 2006 Whitney Biennial. Marching Plague used the benign bacteria Bacillus
subtilis  and Serratia marcescens  in an installation,  performance and film dedicated to demystifying the issues
surrounding germ warfare.
CAE's companion book, Marching Plague: Germ Warfare and Global Public Health (Autonomedia, 2006) had to
be reconstructed after the FBI refused to return the manuscript.
3) The 3rd project seized by the FBI,  Free Range Grains, allowed participants to test food for the presence of
genetically modified organisms. Like GenTerra it had also been performed internationally and was then scheduled
for exhibition at the Massachusetts Museum of Contemporary Art (MASS MoCA).
4) The FBI also took the seeds CAE was using in Molecular Invasion, a participatory science-theater work done in 
cooperation with students from the Corcoran School of Art and Design, at the Corcoran Museum, Washington, DC. 
(Critical Art Ensemble, 2013b).
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audience.” (Triscott, 2009, p.161). Esta afirmação sugere que o contexto em que o colectivo insere

o seu trabalho é  escolhido também tacticamente.  A este  respeito  seria  pois  possível  supor  que

utilizam a categoria de arte porque isso facilita o financiamento e a exposição pública do trabalho.

Ainda assim, a utilização táctica desta categoria para classificar os seus trabalhos não lhes retira

qualquer  credibilidade  na  ligação  à  arte  tal  como não lhes  retira  a  credibilidade  na  ligação  ao

activismo político. A questão pode pois ser formulada de outra forma. Se se analisar o trabalho do

CAE como sendo inquestionavelmente arte e intervenção política, pode-se ver de facto a detenção e

julgamento judicial de Kurtz e dos restantes membros do colectivo que também foram interrogados,

como uma acção política do governo norte-americano no sentido de censurar um projecto artístico

com fundamentos políticos. Essa é aliás, como se expôs, a opinião do próprio colectivo, partilhada

por alguns autores e teóricos de arte. Gregory  Sholette, centrando-se no episódio que envolveu o

CAE, recorda a existência de uma tradição de censura a projectos artísticos nos vários governos

norte-americanos ao longo de todo o século XX (Sholette, 2005, p. 9 e seguintes). Recorda ainda

que  a  censura  incidiu  permanentemente  em  projectos  artísticos  e  culturais  que  se  mostraram

incómodos e que a directiva governamental a este respeito tem sido tradicionalmente a de controlar

a  produção e  distribuição  artística  por  forma  a  controlar  igualmente  os  efeitos  políticos  que  a

mesma pode vir a ter. Diz o autor que assim se justifica o enquadramento museológico que a arte

activista dos anos sessenta e setenta teve na década de noventa, assim como a conversão icónica de

algumas  vanguardas,  “included  avant-garde  painting  and  sculpture,  which  became  a  global

advertisement  for  capitalismʼs  apparently infinite  tolerance  of artistic  expression and individual

freedom.” (Sholette,  2005, p.10).Sholette observa contudo que o  CAE “links tactical media to a

distinctly anti-modern form of ʻcellularʼ collectivism and political autonomy.”(Sholette, 2005, p.5).

Para o autor, as abordagens tácticas do colectivo enformam uma organização actualizada à própria

organização neoliberal, baseada por isso na flexibilização das actividades. Citando Brian Holmes, o

autor reitera que:

the new conditions erase the division between consumption and production and worker alienation
seems to vanish as  “individuals aspire  to mix their  labor with their  leisure.” Even businesses
began to see themselves as a “sphere of creative activity, of self-realization” in which the new,
ʻnetʼ worker becomes “the manager of his or her own self-gratifying activity.”  (Sholette, 2005,
p.11).

Perante essa flexibilização, o autor coloca a hipótese de:

Likewise, the investigation and intimidation of journalists, scientists, academics and artists may be
more than just a public scape-goating of relatively powerless individuals and groups. It  might
instead  be  aimed  at  loudly  signaling  an  end  to  the  interdisciplinary,  trans-national
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entrepreneurialism that dominated the pre-911 technological, economic, and cultural environment.
(Sholette, 2005, p.13).

Nesta perspectiva,  Sholette argumenta que quando o  CAE torna acessíveis e praticáveis “various

insurgent theories – be these avant-guardist or radical-corporate” e em seguida “directed a diffuse,

yet unquestionably resistant force towards select, private and governmental targets” está a operar

“within the same nebulous terrain of power that the state now deems its privileged concession to

own, lend out, or direct.”  (Sholette, 2005, p.14). Isso explica porque é que “when they published

manuals explicating how to make use of this counter-knowledge, including its tactics and circuitry,”

o fazem “not with the ambiguous idioms of art-speak, but rather with the determined hyper-clarity

of the techno-geek.”(Sholette, 2005, p.15). Para o autor, a censura e as pressões dirigidas ao Critical

Art Ensemble, são-no porque o colectivo “refuse to stay in their assigned role as isolated cultural

workers.” (Sholette, 2005, p.15).

Encontra-se na argumentação de Gregory Sholette uma similaridade com a que dez anos antes Lucy

Lippard e Nina Felshin formularam, ainda que de forma inversa. Nina  Felshin e Lucy  Lippard

destacam a hibridez da arte activista e adaptam o discurso por forma a analisá-la no âmbito do

discurso artístico. Ainda que Nina Felshin considere que a designação de arte activista caracteriza

práticas “shaped as much by the “real world” as by the art  world” (Felshin, 1995, p.10) e que

“represents a confluence of the aesthetic,  socio-political,  and technological impulses of the past

twenty-five years or more that have attempted to challenge,  explore, or blur the boundaries and

hierarchies  traditionally  defining the culture as represented by those in  power.”  (Felshin,  1995,

p.10), o enquadramento que empreende, nomeadamente no que respeita às raízes históricas e ao

contexto institucional, é em grande medida dirigido para a história da arte. De tal forma assim é que

o percurso traçado pela autora – desde os anos sessenta até aos anos noventa – culmina com a

'musealização'  da  arte  activista.  De  facto,  durante  essa  década  multiplicaram-se  as  exposições

centradas no tema da arte politicamente comprometida, tanto nos EUA como na Europa204. Como

Alan W. Moore referiu: 

These groups used the increasingly receptive art institutions as a base to bring their message to the
public. The work collectives produced—posters, telegenic demonstrations, videotapes – was highly
instrumental, using commercial techniques to get the angry message out. These groups worked like
advertising agencies for their cause, laying a baseline of sophisticated agit-prop graphics and an
example of collective cultural production in social service. (Moore, 2007, p.208).

204 A  título  de  exemplo  refira-se:  'The  Decade  Show.  Frameworks  of  Identity  in  the  1980s'  no  Museum  of
Contemporary Hispanic Art; The New Museum of Contemporary Art; The Studio Museum, Nova Iorque (1990),
'Rhetorical  Image',  no  New  Museum  of  Contemporary  Art,  Nova  Iorque  (1991),  'Artists  of  conscience',  no
Alternative Museum, Nova Iorque (1991/1992), 'Dislocations', no Museum of Modern Art, Nova Iorque (1992) e
'Documenta 10: Poetics/Politics', Kassel (1996).
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Ora, se para  Lippard e  Felshin a manutenção da ligação da arte activista às instituições artísticas

revelava uma forma subversiva de fazer entrar a política no contexto da arte, Sholette considera que

não é a manutenção desta ligação que é subversiva, mas antes a intromissão do território artístico e

dos artistas no contexto político. Não obstante, em ambos os casos, a argumentação recai sempre na

existência de uma osmose entre os dois contextos. Destaque-se a este respeito que a organização e a

estrutura do CAE ao nível da integração no espaço público não difere em grande medida daquela

utilizada  pelo  colectivo  Gran  Fury,  também  aqui  analisada. 'Kissing  doesn't  kill',  o  trabalho

analisado do Gran Fury, estava integrado num projecto de arte pública desenvolvido por diversas

instituições de arte contemporânea cujos lucros reverteriam para a American Foundation for AIDS

Research. Juntamente com Gran Fury, outros colectivos e artistas foram convidados entre os quais

Barbara Kruger, Cindy Sherman e Robert Mapplethorpe. Isto significa que pese embora os métodos

e os temas do colectivo não fossem os mais  ortodoxos,  o mundo da arte não só os reconhecia

enquanto colectivo artístico como apoiava o trabalho que desenvolviam. Aliás, esse envolvimento

remonta a um período anterior à formação oficial do colectivo, que enquanto membros do ACT-Up

já  tinham  realizado  trabalhos  para  instituições  artísticas,  como  a  instalação  'Let  the  Record

Show .  .  .” no The New Museum of Contemporary Art em Nova Iorque,  em 1987. Depois de

'Kissing doesn't kill', que recebeu em 1990 o Brendan Gill Prize pela Municipal Art Society of New

York vários outros convites aconteceram, sendo um dos mais importantes a participação na 44ª

Bienal de Veneza, ainda no mesmo ano. O mesmo se pode dizer do projecto 'Molecular Invasion' e

dos  restantes  projectos  levados  a  cabo  pelo  CAE.  Todos  eles  foram  e  continuam  a  ser

comissionados e financiados maioritariamente por instituições artísticas reconhecidas205, ainda que

as  instalações  e  o  material  documental  possam  e  tenham  circulado  simultaneamente  fora  das

mesmas, nomeadamente na Internet e em escolas e universidades.

O envolvimento da arte activista com estas instituições nunca foi consensual entre os colectivos, tal

como nunca o foi para vários artistas. Por exemplo, Avram Finkelstein, um dos membros do Gran

Fury,  menciona  a  reacção  que  teve  perante  alguns  dos  convites  que  o  colectivo  recebeu,

particularmente os do Whitney Museum of American Art e da Bienal de Veneza:

205Em 2000, o Critical Art Ensemble dava uma entrevista a Ryan Griffis para a revista Net time, onde referia o 
seguinte sobre o financiamento dos seus trabalhos:

We don't understand how to finance work either. No granting agency has ever given CAE money. We raise 
funds in three ways. First, we all have straight jobs. Second, we do a lot of visiting artist and speaking gigs in
conjunction with writing, so we get royalties, writer's fees, and speaking fees. This money goes exclusively 
toward projects. Finally, we try to throw as many expenses as possible at any institution that wants to 
sponsor a project. We just  hobble along from project to project, usually working with an extremely limited 
budget. A lot of our imaginative power goes into figuring out how to make things for minimal cost. However, 
it's better than it was when we first started. At least we don't have to liberate materials anymore. (Critical Art 
Ensemble, 2000).

438



When I went to school, it was the height of Situationism. The institutional critique that you see in
some of the work that I’m describing goes incredibly deep for me. So that’s why when Bill came to
me with the proposal for the museum I had no interest in the project. But I felt like, in deference to
ACT UP, it wasn’t mine to decide whether ACT UP should avail themselves of this project. So I
brought the project to the floor and I said, "Is anyone interested in working on this project, if so,
meet me in the back of the room and we’ll decide on a time and date," and I basically organized the
meeting, went to the first one, and then I didn’t participate in that installation at all because of my
own politics. But many of the people who did were in the Whitney [Independent Studies] Programs,
a lot of them were working artists, they identified as artists, so the way Gran Fury constituted itself
was  as  an  art  collective  in  my  estimation.  It  was certainly  far  less  political  a  collective  than
Silence=Death was. Consequently there were huge tensions around what kind of funding we should
accept,  how we should navigate that.  .  .  We were almost  always invited as a collective  to do
installations overseas and everyone would go but me. I actually mentioned that we were invited for
the Venice Biennale  and I  didn’t  block us  doing  it  because obviously  we  did,  but  there  were
tremendous tensions around it and I didn’t go to Venice because I had my own politics about these
things so I refused to participate in it. (Finkelstein, A. e Glaser, B., 2013).

Relatos semelhantes de outros membros206 demonstram a presença do mesmo incómodo. Richard

Meyer refere que “even as  Gran Fury became celebrated within the contemporary art world, the

collective insisted on its connection to the larger AIDS activist movement and on the necessity of

situating its work within the public sphere.” (Meyer, 1995, p.56). 

Por seu turno, quando questionado sobre a integração dos seus projectos no contexto artístico, o

CAE responde:

If CAE has to pick a label, we prefer "tactical media practitioners." However, in keeping with this
tendency, we use labels in a tactical manner. If the situation is easier to negotiate using the label
"artist," then we will use it; if it's better to use "activist" or "theorist" or "cultural worker," then we
will use those labels. Regardless of the label, our activities stay the same. Labels are useful only in
so far as they set expectations among those with whom we wish to have a dialogue. The label that
best taps the knowledge resources of the audience is the one we try to choose.
A lot of this problem has to do with the social constructions of the roles of artist and activist. For
the  most  part,  these  roles  are  placed  within  a  specialized  division  of  labor,  where  one  role,
segment, or territory is clearly separated from the other. We view ourselves as hybrids in terms of
role. To CAE, the categories of artist and activist are not fixed, but liquid, and can be mixed into a

206À semelhança de Finkelstein, Loring McAlpin também denota em entrevista um certo incómodo com a cooperação
com o mundo da arte,  justificando-o com a necessidade de obtenção de rendimentos para a luta que estavam a
empreender e referindo algumas imposições que enquanto colectivo assumiam perante o mesmo:
 

As the art world looked for ways to support ACT UP and the activist response to the pandemic, we were
offered grants and opportunities. Simply, we sought to bring awareness about the pandemic that would lead
others to join us in asking for the appropriate steps to be taken, whether that was streamlining the drug
approval process, making funds available to allow for treatment and social services for HIV+ individuals, or
countering  social  stigma  that  prevented  those  affected  from  getting  appropriate  care.  Additionally,  we
recognized that our "propaganda" had a role in the group identity. Having graphics that made our demands
not only visible but also to some extent pleasing gave ACT UP a stronger sense of itself. We chose not to
sequester ourselves within the art world, removed from a broader public. Therefore we always demanded
that our work to be visible in public space, and made that a condition for sponsors. We also decided not to
make anything that could be sold, no unique objects that could be marketed, or to participate in the gallery
economy. In retrospect, perhaps we could generate funds for bigger projects, but in not having to focus on
that aspect, it forced us to concentrate on a message. None of us pursued this work as a full time career, and
so there was a need to keep it simple. (Heller, 2012).

439



variety  of  becomings.  To  construct  these  categories  as  static  is  a  great  drawback  because  it
prevents those who use them from being able to transform themselves to meet particularized needs.
(Critical Art Ensemble, 2000).

A resposta do CAE demonstra que alguns dos constrangimentos inerentes à ligação da arte activista

com as instituições de arte – percepcionados nas respostas dos membros do Gran Fury – são aqui

ultrapassados pela convicção de que as actividades desenvolvidas pelo colectivo são híbridas em

relação  ao  contexto,  tal  como  os  contextos  são  artificiais  e  apenas  servem para  enquadrar  as

próprias necessidades e expectativas em cada momento. Sob o ponto de vista teórico, isto revela

uma abordagem diluitiva da arte, da criação e das restantes áreas do conhecimento no contexto

maior e único da actividade intelectual humana. Tendo em conta os objectivos formulados pelo

CAE, pode-se pois falar de uma diluição política entre arte e realidade, uma vez que é por via da

intervenção política que a arte e a realidade tangível se encontram.

Não obstante, essa diluição só poderia ser entendida de forma plena se do ponto de vista prático ela

não estivesse dependente do financiamento de instituições da arte cujo programa e orientação é

permanentemente apontada como dominada pelo neoliberalismo e capitalismo. Tendo em conta os

exemplos apresentados pode-se até questionar se a apresentação nesse contexto artístico não retira

ou limita os efeitos políticos que se quer atingir e se esse não é o objectivo das próprias instituições.

Por exemplo, ambos os trabalhos aqui analisados foram imensamente mais discutidos no espaço

público  quando  foram  ajuizados  sob  parâmetros  activistas  e  políticos  do  que  quando  foram

ajuizados sob parâmetros artísticos e estéticos. A este respeito, Gie Goris, que tem direccionado a

sua  investigação  para  a  relação  entre  a  arte  e  globalização,  arte  e  resistência,  cultura  e

desenvolvimento  social,  defende  que  os  artistas  que  consideram  um comprometimento  com o

domínio  político  “cannot  go  on  creating  in  a  divided  and  militarizing  world  without  at  least

positioning themselves in the real social and political magnetic field.” (Goris, 2011, p.311).

Sob o ponto de vista da análise que aqui se empreende, isso demonstra que à semelhança da arte

activista das décadas imediatamente anteriores, particularmente a de setenta, a diluição entre arte e

realidade  tangível  é  formal  e  semântica.  Ainda que  integrados  em movimentos  de  contestação

social,  ainda  que  se  estabelecendo  no  espaço  público,  ainda  que  adoptando  metodologias

colaborativas e participativas, a sua dependência ao financiamento pelo mundo da arte testemunha a

posição central  que a arte  activista  tomou até  aos finais  dos anos noventa,  seja a empreendida

individualmente ou em colectivo: o de estar com um pé no mundo da arte e outro no do activismo

político, utilizando as próprias palavras já aqui citadas de Nina  Felshin. Assim, pode-se falar de

uma  diluição  parcial  no  contexto  político  mas  não  de  uma  diluição  social.  Aliás,  pode-se
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simplesmente ponderar que se está mais perante uma expansão do território institucional da arte

para o espaço público e político do que o inverso.

Em relação aos efeitos práticos que isso poderá ter na realidade tangível, julga-se importante referir

a opinião de Antoni Remesar que considera ser um paradoxo o facto destas práticas serem fundadas

num pensamento anti-institucional e anti-sistema e serem suportadas pelas instituições artísticas e

pelos Museus, entendendo essa relação como um vínculo ao contexto social (Remesar, A e Ricart,

N., 2010, p.6):

Sin embargo estas prácticas, fundamentalmente discursivas, se han traducido en un arte político
cada vez más cercano al discurso académico y más alejado de la capacidad de transformar la
realidad. En este sentido muchas de las prácticas resistentes se configuran como un metalenguaje,
capaz  de  ciertas  transformaciones  discursivas,  ideológicamente  determinado  por  principios
individualistas y cooperativos, pero falsamente comunitarios. (Remesar, A. e Ricart, N., 2010, p.6).

De facto,  considerando a  actuação  das  mesmas  na óptica  da transformação da realidade  social

produzem-se parcos resultados. A sua integração nas instituições de arte tem que ver com esses

resultados  na  exacta  medida  em  que  as  mesmas  estão  indissociavelmente  ligadas  ao  poder

económico  e  político  que  estas  práticas  pretendem  combater.  A  este  respeito,  considera-se

pertinente o que Gene Ray sustenta:

The art institutions organize a great variety of activities and agents into a complex systemic unity;
the capitalist art system functions as a sub-system of the capitalist world system. Without doubt,
some of these activities and artistic products are openly critical and politically committed. But
taken as a whole, the art system is affirmative, in the sense that it converts the totality of art works
and artistic practices – the sum of what flows through these circuits of production and reception –
into “symbolic legitimation” (to borrow Pierre Bourdieu’s apt expression for it) of class society. It
does  so by  simultaneously encouraging art’s  autonomous impulses  and politically  neutralizing
what those impulses produce. (Ray, 2007).

Por outro lado, o discurso predominantemente anti-sistema político, a auto-organização e o repúdio

por qualquer forma de organização política, comum nestas práticas, não deixa de ser igualmente um

paradoxo,  na  medida  em que  elas  próprias  têm a  sua  organização  política  mas  não interagem

directamente com o espaço institucional da política.  Geer  Lovink associa os média tácticos aos

movimentos activistas de auto-organização. A este respeito, considera que “TM as being born out of

‘disgust for ideology’.” e que:

What we have seen over the past decade or more is the rise of progressive and engaged forms of
(media)  activism  that  no  longer  operate  within  the  nineteenth  and  early  twentieth-century
movements such as Marxism and anarchism. Geek culture is probably the best example. The most
obvious moment to situate this break is 1989, and with new social movements such as feminism and
ecology. An important element is the breakaway from the vulgar notion that media are merely tools
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(owned and controlled by the Party or the Movement) that have to be used (correctly) in the name
of the Struggle. (Sholette, G. e Ray, G., 2008, p.553 e 554).

De facto, há nestes colectivos a ideia de que o afastamento a organizações políticas, como a partidos

e movimentos é libertador, tanto no sentido ideológico como no sentido da utilização dos meios,

permitindo-lhes uma abordagem experimentalista e inclusive amadora dos mesmos. Mas em boa

verdade o que acontece é que recusam qualquer participação institucional na política, mesmo nas

organizações cujo programa assenta no combate às políticas neoliberais e capitalistas mas aceitam a

participação institucional na arte, em instituições que seguem políticas neoliberais e capitalistas.

Não e isto um paradoxo tremendo para os objectivos sociais que pretendem atingir?

Voltando à publicação 'But is it Art?', Nina Felshin observava que a maioria das práticas incluídas

na publicação estavam nesse exacto momento, em 1995, a repensar o seu futuro (Felshin, 1995,

p.27) e justificava essa atitude da seguinte forma: “Times change, external politics change, internal

politics wreak havoc, anger cools, frustation or despair sets in, goals need to be reevaluated and

practices need to be reshaped, and, not surprisingly perhaps, some activist artists decide to return to

their own art.” (Felshin, 1995, p.27). A autora considerava que “Given that the artists in this book

align themselves with “real-world” issues, it is perhaps ironic that most have ongoing relationships

with the art world.” (Felshin, 1995, p.27). Não obstante, concluía que:

If they keep a critical eye sharply and uncompromisingly on themselves and the intentions of their
work (…) activist artists may yet prove that art-world acceptance and support is not the kiss of
death for critical art practices. If keeping one foot in the art world is regarded by activist artists as
a means of  keeping the other foot  more firmly planted in the world of  political  activism, then
activist art will remain on solid ground, thus ensuring the continued viability of this lively cultural
phenomenon. (Felshin, 1995, p.29).

A forma paradigmática como  Felshin terminava este ensaio é elucidativa do sentido que a arte

activista  tomou  mas  é  simultaneamente  elucidativa  do  lugar  que  estas  práticas  assumiram

maioritariamente para si próprias. Embora o discurso da hibridez entre arte e política seja neste

contexto proeminente e o desejo de alteração social a determinados níveis seja verdadeiro, em boa

verdade  o peso do  contexto  artístico  é  superior  ao  peso da  acção  política.  Esse acaba  por  ser

também o sentido da designação 'arte activista' que em primeiro lugar destaca o facto de ser arte e

em segundo a de ser activista. É por isso que a grande maioria dos autores que se centram na análise

destas  práticas  procuram destacá-las  em relação a outras  formas  de arte  política.  Por exemplo,

Felshin destaca as características que distinguem estas práticas “from other political art” (Felshin,

1995, p.9) como a processualidade, o acontecer em espaços públicos, o utilizar técnicas oriundas

dos média,  métodos de execução colaborativos e formas de apresentação participativas no sentido
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de inclusão das  audiências  (Felshin,  1995,  p.10-13).  Pode-se pois  dizer  que  embora  os  artistas

associados à arte activista  neguem frequentemente a importância  da natureza ontológica do seu

trabalho,  a  teoria  continua  em  busca  dessa  natureza.  Provavelmente  isso  acontece  porque  os

próprios trabalhos e os artistas continuam a reflectir esse entendimento.

Cabe pois questionar  que alterações  estas  práticas  têm produzido no edifício  artístico,  nas suas

estruturas, modos de produção e modos de recepção? Voltando às categorias criadas por  Gielen,

analisadas  no capítulo  anterior,  encontramos similitudes  com as práticas  artísticas  comunitárias,

embora estas estejam mais centradas numa relação subversiva com a sociedade do que digestiva.

No que se refere aos meios de produção, as questões que se destacam são as que dizem respeito à

utilização táctica do meio e aos modos de produção colaborativos.  Ambos denunciam a mesma

perda de valorização autoral que se identificou nas práticas de cariz contextual embora aqui ela

aconteça deliberadamente como forma de resistência ao capitalismo. Jorge David García considera

que “principios como la colaboración,  el  procomún,  la propiedad compartida,  el  reciclaje,  entre

otros, están pasando a ser parte de un nuevo paradigma cultural” e que “nociones como la autoría, la

propiedad intelectual y la originalidad –tan importantes dentro del marco cultural capitalista– van

perdiendo  terreno.”  (García,  2013).  De  facto,  as  metodologias  colaborativas  e  a  propriedade

intelectual repartida ou colectiva são princípios comuns à arte activista. São-no porque relevam um

pensamento assente na importância da produção do comum para a resistência ao capitalismo. A

influência a este respeito de autores de influência marxista é também neste aspecto incontornável,

uma vez que coloca a tónica no controlo da produção e distribuição como forma de garantia de

independência e poder. 

Se, como já se referiu, os discursos sobre o comum têm tido uma maior influencia sobre a produção

filosófica e cultural desde 2009, a importância que a arte activista lhe dá remonta a anos anteriores.

Essa  importância  tem-se  reflectido  essencialmente  na  distribuição  livre  de  conteúdos  culturais,

alguns ao abrigo de legislações criadas específicamente para o efeito. O facto da grande maioria da

produção  teórico-prática  de  raíz  activista  estar  disponível  em rede  deve-se  à  sua  inserção  em

movimentos como o originariamente norte-americano 'Free Culture', que gere as licenças 'creative

commons'  ou  a  associação  orginalmente  francesa  'Copyleft  Attitude',  reunida  desde  2000  e

responsável  pela  criação da licença  'Licence  Art  Libre',  entre  outros.  A sua intenção comum é

permitir jurídicamente a emancipação dos produtores culturais que autorizam a cópia e distribuição

livre das suas obras, facilitando o acesso às mesmas e ainda assim garantindo o respeito moral e

ético pela sua produção.
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Não obstante,  o  reconhecimento  da  importância  que  a  atitude  subversiva  da  arte  activista  tem

empreendido nos meios e modos de produção artística não anula o seu isolamento da esfera social.

Jorge David García sintetiza a questão: 

Tanto en el “arte socialmente comprometido” como en el “activismo cultural”, el “arte político”,
y cualquier otra concepción estética que aborde con seriedad este tipo de cuestiones, existe una
relación conflictiva entre el mundo que los artistas imaginan y la realidad que a cada instante
desborda dichos  imaginarios;  una  frontera  entre  lo  simbólico  y  lo  real  que  se  quiere  cruzar
constantemente,  pero  que  al  mismo  tiempo  debe  mantenerse  para  no  caer  en  “confusiones
escandalosas”  (...).  Frente  a  esta  situación,  la  idea  de  un  arte  transformador  se  vuelve  tan
problemática que muchas veces termina ya sea banalizándose y utilizándose como mera estrategia
de mercado, o convirtiéndose en un tabú que se enmascara criticando un “idealismo pasado de
moda”.  Cerramos  el  siglo  XX  convencidos  de  que  para  ciertos  marcos  culturales  no  existe
alternativa; o aceptamos la realidad con todas sus limitantes, o reivindicamos la destrucción y la
guerra. ¿Qué tiene que decir el siglo XXI al respecto?  (2013).

Em anos recentes esta noção tem-se tornado mais clara para colectivos, artistas, críticos e teóricos

que fazem assentar a sua actividade artística na confluência com a política. O discurso de Gie Goris

é claro a este respeito: 

Art that has the ambition to be subversive has to immerse itself fully in the political and social
struggles of today – not as a neo-realist school that degenerates into propaganda, but rather as a
creative and original (aesthetic) contribution to turning the real power relations on their heads.
The locus of subversive art is not the gallery or the museum, but the space where decisions are
made or negociated. It can be the street, the (mass) media, religious spaces. It takes a cultural
position in the first place, subverting the symbolic or real power where and when it is relevant to
do so. (Goris, 2011, p.312).

Mas a adopção deste comportamento introduz a arte numa nova relação com a realidade tangível,

relação  essa  marcada  predominantemente  por  características  simbióticas,  como  em  seguida  se

defenderá.

2.4. – Associação simbiótica entre arte e realidade tangível

Embora a questão da ligação entre arte e intervenção política e social tenda, desde o final dos anos

setenta até ao final da década de noventa a ser reflectida por artistas, críticos e teóricos sob o ponto

de vista da história da arte, a saber, a partir das alterações que isso provoca no edifício artístico,

alguns textos e práticas mais recentes denunciam alterações profundas na formulação do problema.

Mesmo os colectivos e artistas cuja actividade política se manteve até à actualidade foram alterando

o discurso a este nível, procurando demonstrar a artificialidade da separação classificativa entre

distintas  actividades,  como aconteceu com o  CAE. Se antes  a  questão estava na introdução de

444



mecanismos  e  estratégias  de  acção  política  nas  práticas  artísticas,  os  discursos  teórico-práticos

tomaram um novo rumo. É cada vez mais frequente a problemática ser colocada na perspectiva

inversa, ou seja, como é que num contexto de diluição entre arte e política os movimentos e as

organizações  de  acção política  e  social  utilizam estratégias  e  mecanismos  criativos  e  artísticos

considerando-os imprescindíveis para a obtenção de resultados políticos. É neste sentido que se

considera ter nascido uma relação simbiótica entre arte e realidade, porque a mesma implica uma

inter-relação íntima. A palavra simbiose é a conjunção “do grego sýn, «juntamente» +bíosis, «modo

de vida», pelo francês symbiose, «vida em conjunto»” (Infopédia, 2013) e designa, no seu sentido

figurado, uma relação íntima e de cooperação entre dois envolvidos (Infopédia, 2013).Nas práticas

que agora se analisa, essa relação determina uma inter-dependência de tal forma importante que faz

com que qualquer distinção seja inoperante. 

Este  novo rumo denota  a  efectivação de um pensamento  social  mais  profundo e também mais

antigo, relacionado com a importância que a arte tem na sociedade. Gie Goris parte de uma poesia

de William Carlos Williams (It is difficult/ To get the news from poems/ Yet men die miserably

every  day/  For  lack/  Of  what  is  found  there.)  para  constatar  que  “These  verses  provide  an

interesting reversal between art and activism: it looks not at how art can be subversive, but at how

society  cannot  function  properly  when  the  input  and  intuition  of  art  is  not  taken  profoundly

serious.” (Goris, G., 2010, p.313). A importância da arte para a sociedade é incontestável. O que

tem  sido  discutido,  também  aqui,  é  se  essa  importância  se  intensifica  e  se  expande  na  sua

aproximação  à  realidade  tangível.  Até  aqui  traçou-se  um caminho  de  aproximação  e  diluição,

traduzidas em diferentes segmentos da realidade – o material,  o contextual e o político – mas a

questão que agora se coloca é a de se essa aproximação, traduzida em diluição nas últimas décadas

do século XX contribuiu ou não para a sua significação social  que,  como se viu, tem sido um

objectivo defendido pelos artistas e práticas aqui incluídas.

Como já se  analisou,  as teorias  políticas  mais  recentes  são francamente  consensuais  quanto ao

nascimento de novas formas de organização política e social.  Nos EUA e Europa a sua origem

remonta  sensivelmente  à  década  de  oitenta  e  o  seu  desenvolvimento  acompanha  as  próprias

alterações estruturais do neoliberalismo. Atentando a tempos recentes, é possível reconhecer em

alguns movimentos sociais novas formas de organização e novas metodologias207. Mesmo depois de

assumidas  as  diferenças  e  incompatibilidades,  como Marcelo  Expósito  reitera,  existe “un ADN

compartido:  la  búsqueda  de  otras  formas  de  organización  política,  una  orientación  hacia  la

radicalización democrática, la oposición a la creciente privatización de la riqueza, de los recursos y

207 Alguns  exemplos  são  os  movimentos  globais  que  aconteceram  depois  de  2008  nos  EUA e  Europa  ou  mais
recentemente, os movimentos Occupy Wall Street, Democracia Real Ya! ou o Movimento 12 de Março.
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aun de la misma vida sobre el planeta; el intento por construir nuevas instituciones y bienes de lo

común.” (Expósito, 2008, p.3).

O que resulta  de particular  interesse para esta tese é que,  como o mesmo autor  observa,  esses

movimentos  partilham  também  um  “carácter  fuertemente  innovador  de  sus  formas  de

expresividad.” ou seja, “la puesta en forma de los movimientos, en los varios sentidos posibles de

esta  expresión,  ofrece  elementos  creativos  insoslayables.”  (Expósito,  2008,  p.3).  Podemos  pois

pensar, a partir desta observação que “¿existen suficientes elementos como para afirmar que, en el

curso de las últimas tres décadas, se ha dado en los continentes americano y europeo un nuevo tipo

de anudamiento entre la práctica del arte y las nuevas formas de acción política?”(Expósito, 2008,

p.4) Esta pergunta, formulada pelo autor no seu projecto de doutoramento ainda em execução, é

coincidente em alguns aspectos com a resposta afirmativa que aqui se dá: a de que existe de facto

uma nova relação entre a prática da arte e formas emergentes de acção política, relação essa que

deriva do que se considera ser um processo simbiótico entre a arte e a realidade tangível, ou seja, de

uma expansão social da prática artística para sectores não especializados e para uma multiplicidade

de áreas.

Ao  longo  da  presente  tese  foram-se  analisando  propostas  e  práticas  artísticas  que  testaram

procedimentos,  metodologias,  contextos e conteúdos que contribuíram inevitavelmente para esta

associação  simbiótica.  A  adopção  de  procedimentos  técnicos  populares  como  a  colagem  e  a

montagem, a intervenção no espaço e no domínio público, a criação de metodologias participativas,

a intervenção política e a criação de metodologias colaborativas, etc. são o exemplo vivo de um

percurso que encaminhou o século XX para uma associação simbiótica entre a arte e a realidade

tangível. Nas nossas sociedades ao mesmo tempo que o campo da arte foi permitindo esta abertura

o campo social foi dando maior significação aos processos criativos, à imaginação, à produção da

imagem e de códigos imagéticos. Diga-se que este incentivo partiu do próprio neoliberalismo, das

novas  formas  de  produção  e  de  exploração  laboral  mas,  na  prática,  é  observável  que a

'desestetização' da arte confluiu com a 'estetização' da sociedade. 

Uma simbiose designa a: 

relação interespecífica entre dois ou mais indivíduos que lhes permite viver com vantagens mútuas.
Em  casos  extremos,  os  simbiontes,  elementos  intervenientes  nesta  relação,  não  podem  viver
quando se interrompe a associação. Pode contudo acontecer que dois indivíduos se proporcionem
benefícios mútuos, mas ambos possam fazer vida independente sem que tal cause qualquer dano.
(Infopédia, 2013).

Desta designação destacam-se dois aspectos essenciais: o facto da relação se basear na obtenção de

vantagens mútuas e o facto de os simbiontes não perderem a sua independência. Transmutando-a à
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relação entre arte e realidade tangível, a simbiose ocorre quando a associação entre ambas procura

ser mutuamente vantajosa de forma objectiva.  A simbiose não releva por si mesmo a perda de

independência nem impede outras formas de relacionamento da arte e da realidade tangível. Ainda

assim, durante o processo simbiótico existe uma clara tendência diluitiva.

Quando Pascal Gielen identifica a estética 'alter-relacional subversiva' utiliza a Parada do Orgulho

Gay como exemplo.  Segundo o autor,  neste posicionamento,  a estética é utilizada para servir  a

intervenção e luta social e a lógica da sua utilização pode ser equiparada à que Mikhail Bakhtin

atribuiu ao carnavalesco: produzir uma inversão simbólica. A estética, neste caso, ao ser utilizada

como ferramenta essencial de comunicação numa manifestação ou acto público, cumpre a função de

atrair a atenção e ridicularizar o poder. Através de acções não violentas, procura ainda enfraquecer

os pretextos para a utilização da repressão policial.

Pode-se  dizer  que  o  posicionamento  compreendido  na  estética  alter-relacional  subversiva  se

encontra  presente de forma veemente em diversos movimentos e associações de carácter  social

criados nos últimos anos com o propósito central de resistência ao capitalismo e política neoliberal,

designados  comummente  nos  meios  de  comunicação  como  movimentos  anti-globalização.  A

utilização  de  várias  manifestações  estéticas  associadas  ao  protesto  tornaram-se  relativamente

comuns e embora com antecedentes pode-se dizer que se trata de um fenómeno recente, de “una

onda de dimensiones globales.” (Fernández-Savater, A. et al, 2004, p.206).

A  sua  emergência  remonta  ao  início  da  década  de  noventa  e  embora  no  seu  âmago  existam

profundas distinções ideológicas e operativas – desde as mais claras às mais dispersas e difusas –

como  caracterização  essencial  pode  ser  apontada  precisamente  a  sua  dimensão  global  “en  sus

efectos y en el alcance del mensaje que lanzan (...), en la escala de sus redes y en la dimensión de

los problemas sobre los que trabajan (...) y en la movilidad y circulación de sus comportamientos

rebeldes (...).” (Fernández-Savater, A. et al, 2004, p.206). Essa dimensão global pode ser explicada

de variadas formas. Embora se possa ver nela reminiscências do internacionalismo como ideologia,

o que move a sua existência são fundamentalmente os processos de globalização intensificados no

decorrer da década de noventa. Para além disso, a influência filosófica de determinadas orientações

de  esquerda  que  promulgariam  a  designada  'crise  da  representação'  está  também  presente,

traduzindo-se na rejeição por todas as formas de organização política 'institucionais' e no apelo à

auto-organização.

Destes movimentos, destacam-se aqueles que se centram na acção directa como método primordial

de intervenção política, até porque é neles que de forma mais imediata se reconhece a intervenção

directa na esfera pública assim como a associação simbiótica entre arte e realidade tangível. Um dos

primeiros proponentes integrantes nesta 'onda' foi o colectivo londrino 'Reclaim the Streets', criado
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em 1991. Caracterizado pela organização de raves e festas ilegais de carácter político, o colectivo

esteve  inicialmente  centrado  na  questão  da  ecologia,  tendo  organizado  alguns  protestos  anti-

rodoviários, como a pintura de ciclovias nas estradas ou a sua ocupação por breves períodos por

forma a interromper o tráfego rodoviário. Após um período de interregno na sua actividade – que

durou sensivelmente cerca de três anos – o Reclaim the Streets voltou a reunir-se e depressa alargou

o  seu  foco  de  contestação  para  o  sistema  capitalista.  O  colectivo,  entretanto  transformado  em

movimento  internacional,  foi  caracterizado  por  princípios  de  acção  directa  e  as  suas  acções

centraram-se na ocupação de espaços públicos criando ambientes festivos (Figuras 135 e 136). 

Uma das questões mais marcantes da actuação do Reclaim the Streets foi sempre, desde o início, a

forte  componente  estética  utilizada  nos  protestos,  facto  que  levou  a  historiadora  de  arte  Julia

Ramírez  Blanco  a  afirmar  que  “What  makes  its  events  fascinating  is  that  they  occupy  the

ambiguous meeting space between aesthetic creativity, social imagination and political action. Their

discourse  and  praxis  borrow  something  from  each  of  these  three  fields  while  simultaneously

belonging to all of them.” (2013).

Como é referido por vários autores, a privatização do 'comum' estendeu-se no contexto neoliberal

aos  espaços  públicos.  A  usufruição  dos  mesmos  é  cada  vez  menor  e  a  sua  planificação  e

estruturação cada vez mais centrada na gestão financeira. Naomi Klein, em 'No Logo', afirma que:

It is one of the ironies of our age that now, when the streets has become the hottest commodity in
advertising culture, street culture itself is under siege. From New York to Vancouver to London,
police  crackdowns on graffiti,  postering,  panhandling,  sidewalk  art,  squeegee kids,  community
gardening and food vendors are rapidly criminalizing everything that is truly street level in the life
of a city. (2002, p.311). 

Nesta sequência e a propósito da actuação do colectivo, a autora sustenta existir uma ligação entre o

crescimento de fenómenos festivos de rua e a intolerância da política inglesa,  que precisamente

durante a década de noventa fez aprovar uma legislação que tornava ilegal a organização de festas e

raves  no espaço público.  Dessa ilegalização resultou uma aliança  entre  grupos não politizados,

interessados apenas na organização de festas e grupos mais  politizados,  a quem esta legislação

também preocupou. (Klein, 2002, p.311 e 312). A partir daí, “a common theme began to emerge

among these struggling countercultures: the right to uncolonized space – for homes, for trees, for

gathering,  for  dancing.”  (Klein,  2002,  p.312),  sendo  a  segunda  fase  de  Reclaim  the  streets  o

resultado de todo este movimento de protesto .

Entre 1995 e 2002, altura em que o colectivo se desmembrou, foi sempre utilizado o mesmo método

de actuação (Figuras 137, 138, 139 e 140). Reclaim the streets fazia uma convocatória pública para

a comparência em determinado local e a determinada hora. O local de encontro não era o local do
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evento, pelo que daí, sob a égide da organização, a multidão partia para o local onde o protesto/festa

iria  acontecer.  O local  do  evento  era  previamente  preparado  de  forma  discreta  para  receber  a

multidão com música, performances e outras acções teatrais. Antes das pessoas chegarem e porque

o mesmo se  tratava  quase  sempre  de  estradas,  alguns  membros  da  organização  bloqueavam o

tráfego, simulando por exemplo acidentes rodoviários, discussões entre condutores ou fazendo-se

circular sobre andas, impossibilitando desta forma a circulação fluente de carros mas permitindo

que as pessoas pudessem circular a pé. A partir do momento em que o bloqueio era conseguido, a

organização declarava a abertura da estrada aos peões dando início ao protesto/festa. Julia Ramírez

Blanco descreve desta forma as acções do colectivo: 

This piece of the urban landscape temporarily changes its function in a carnivalesque inversion of
social order. The absence of authority, the system where everything is free: the street becomes a
place to play, eat, drink and dance – without money and without permission. If the car has become
a symbol and celebration is a medium, this ‘form’ is more utopian than the conventional rally
because it refers to other possible forms of organization (2013).

As imagens disponíveis das acções organizadas pelo Reclaim the streets mostram a criação de um

ambiente  particular  que  mistura  diversas  influências  desde  as  mais  recuadas  –  como  as

manifestações políticas do Maio de 68 e as manifestações culturais do movimento hippie nos EUA

– às mais actuais – como os apolitizados festivais de música que ocorrem por toda a Europa. A

música, as performances, as instalações, etc. vão acontecendo enquanto a multidão adere ao evento,

dançando,  tocando  música,  participando  espontaneamente  nas  performances,  em  intervenções

artísticas, etc. Contudo, as manifestações estéticas que ocorrem nestes eventos têm um propósito

estratégico e “spectacle is combined with the empowering gestures of direct action” (Blanco, 2013).

Por exemplo, numa das acções mais conhecidas do Reclaim the streets, organizada na auto-estrada

londrina M41 em 1996 – que esteve bloqueada durante mais de nove horas por centenas de pessoas

que aí permaneceram a dançar – dois  performers, vestidos com trajes femininos do século XVIII

cumpriam ali uma dupla função. Enquanto circulavam entre a multidão e a polícia, cumprimentando

as pessoas, dançando e tocando instrumentos musicais, membros do colectivo escondidos sobre os

seus vestidos perfuravam o asfalto e plantavam árvores nas respectivas perfurações (Figuras 141,

142, 143, 144 e 145).

O  Reclaim the streets  segue uma metodologia de actuação designada por alguns movimentos  e

críticos por 'Do it Yourself' (DiY), onde o relacionamento da produção ao controlo e domínio dos

meios é essencial. Promovido sobremaneira pelo movimento  punk britânico a partir dos finais da

década  de  setenta,  o  objectivo  do  DiY é  alargar  o  número  de  produtores,  sejam eles  ou  não

especializados.  No fundo, trata-se de “an attempt at  apropriating the media,  which in a society
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dominated by the consciousness industry is tantamount to appropriating the means of production.”

(Holmes,  2007,  p.274).  Um dos  fundadores  do  Reclaim  the  streets,  John  Jordan,  actualmente

membro do  Laboratory of Insurrectionary Imagination, considera que os movimentos de protesto

'Do-it-Yourself', que utilizam a estética e a arte, são o resultado de uma tradição de artistas que

desde  o  início  do  século  XX “have  tried  to  demoslish  the  divisions  between  art  and  life  and

introduce creativity, imagination play and pleasure into the revolutionary project.” (1997, p.129).

Para Jordan, “the DiY protest movement has taken these 'utopian' demands and made them real,

given them a 'place' (…) breaking down the barriers between art and protest” (1997, p.129).

As formas de resistência política a que Jordan se refere – os recentes movimentos de acção directa e

auto-organização política – são distintos quanto ao uso que fazem da criatividade, da estética e da

arte.  Para Jordan, embora a separação entre a arte e a política seja um fenómeno relativamente

recente,  tem-se sobreposto à diluição entre os campos e “Art has clearly failed historically as a

means to bring imagination and creativity to movements of social change.” (Jordan, 1997, p.131).

Mesmo os dadaístas, surrealistas e situacionistas, destacados pelo autor pela cultura revolucionária

que pretenderam empreender, “have become impotent figures in an apolitical art history; all three

movements' radical political dreams were destroyed because they still clung on, if half-heartedly, to

the question of art: its arguments over definitions, its non-participatory relationship with audience

and many of its traditional contexts.” (Jordan, 1997, p.131).

A questão que o autor aqui refere é aquela que está neste momento em análise. A diluição social

entre arte e realidade tangível, por via da intervenção política na cidade,  é apontada por Jordan

como necessária à eficácia dos objectivos a que a arte se propõe. Mas a única forma de tal acontecer

é invertendo a problematização da questão. Ou seja: não é no seio de movimentos artísticos, por

mais politizados que sejam que a intervenção política da arte se torna relevante. Mas ela torna-se

relevante sob esta óptica quando os movimentos sociais e políticos a utilizam enquanto ferramenta

política  de  acção.  E  é  nessa  utilização  que  existe  uma  associação  simbiótica  entre  a  arte  e  a

realidade tangível.

A questão torna-se mais clara no próprio discurso de John Jordan quando descreve a acção directa

como  uma  performance  onde  os  corpos  de  cada  activista  são  utilizados  como  ferramenta  de

resistência. O que os distingue da performance corporal utilizada no contexto artístico, onde muitas

vezes se violenta o próprio corpo sem qualquer propósito:

Unlike the courageous yet futile aesthetic gestures of so many performance artists who have used
their bodies in acts of endurance and danger (…) direct action is performance where the poetic
and  the  pragmatic  join  hands.  The  sight  of  a  fragile  silhouetted  against  a  blue  sky,  perched
dangerously high on a crane that has to stop work for the day, is both beautiful and functional.
Direct  action  is  by  nature  deeply  theatrical  and  fundamentally  political.  The  performance  of
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climbing a  crane  on  building  site  has  many  different  functions  –  pragmatism,  representation,
theatricality and ritual coalesce in direct action. (Jordan, 1997, p.132).

O que John Jordan aqui afirma é, como Naomi Klein notou, que “was not the use of art to achieve

political ends but the transformation of art into a pragmatic political tool” (Klein, 2002, p.314) e

essa é uma diferença substancial para a tradição da arte que procura uma intervenção política. Ao

ser utilizada como ferramenta política, a centralidade do problema não é estético, é social. Ainda

assim,  a  estética  funde-se  num campo expandido de  práticas  diversas  com um só objectivo:  a

alteração social. Jordan considera por isso que a arte utilizada pelo activismo “was not to be about

representation but presence” e que a política “was not about deferring social change to the future

but  about  change  now,  about  immediacy,  intuition  and  imagination.”  (1997,  p.132).  Em  boa

verdade, a questão que aqui é colocada é genealogicamente descendente da colocada por alguns

artistas das primeiras vanguardas, particularmente os ligados ao construtivismo e produtivismo na

URSS e centra-se na articulação entre a arte e a produção. 

No âmbito dos movimentos anti-globalização, são produtivas as práticas de comunicação:

(…) que intervienen en  la  esfera pública,  las  que conectan desde abajo distintas  realidades e
iniciativas, las que abren espacios públicos autónomos, las que producen subjetividad alternativa,
las que desvían los signos que bombardean cotidianamente nuestro imaginario, etc. No solo desde
el  punto  de  vista  de  los  contenidos,  sino  también  de  la  gestión,  el  control,  la  propiedad,  la
organización, la supervivencia económica, el acceso y la misma hechura (tecnologías abiertas,
cooperación) de los medios alternativos. (Fernández-Savater, A. et al, 2004, p.216 e 217).

Ou seja, é produtiva “la comunicación que produce cosas: proyecta imágenes en lo real, sacude los

cuerpos,  conmueve hasta  el  entusiasmo,  tienta  a la acción,  estimula  el  pensamiento,  inflama la

imaginación.” (Fernández-Savater, A. et al, 2004, p.217), a comunicação que transforma a realidade

e que vai além da afectação da consciência. Por isso, quando se transmuta a questão para as práticas

artísticas, 

las prácticas comunicativas productivas contemporáneas son precisamente las experiencias que la
historiografía ha inscrito en la casilla del arte, como las de Medvedkin, Heartfield, Eisler o Brecht.
Es ahí, y quizá no tanto en los panfletos y los medios de comunicación “revolucionarios” de la
época (muchas veces, simples reflejos invertidos de los medios burgueses), donde encontramos la
inclinación  a  encarar  de  forma  activa  los  desafíos  de  las  transformaciones  tecnológicas  (el
fotomontaje, el cine, el vídeo, la radio, etc.), el énfasis en la participación activa del público, la
multiplicación de posibles,  la  interrogación seria de toda “línea correcta”,  la  movilidad y  la
conexión de sujetos y experiencias heterogéneas, la creación de espacios públicos de deliberación
y discusión, una “moral de la incomodidad” que definiría la apertura de la militancia política, la
crítica  de  la  mirada  psicológica,  sentimental,  intimista,  de  toda  metafísica  del  artista,  la
“ejecución bella”, etc. Son todos dispositivos que no se caracterizan solo por la suma bondad de
la verdad que pregonan a los cuatro vientos, sino fundamentalmente porque construyen otro tipo
de público. (Fernández-Savater, A. et al, 2004, p.217).
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A inversão da problemática associada ao relacionamento entre a arte e a realidade tangível através

da intervenção política tem levado alguns autores e artistas a preferirem a designação 'activismo

artístico' ao de 'arte activista', exactamente porque aí se inverte o peso que as condições estética e

artística têm na prática. Cite-se como exemplo a explicação que Marcelo Expósito, Jaime Vindel e

Ana Vidal dão a respeito da designação 'activismo artístico':

Lo preferimos al de “arte activista” porque, en este segundo, pareciera que el “activismo” es un
adjetivo  o  un  apellido  del  “arte”,  mientras  que  en  aquél,  es  el  activismo  lo  que  prima
permitiéndonos  al  mismo  tiempo  subrayar  la  dimensión  “artística”  de  ciertas  prácticas  de
intervención social. El “arte” es aquí también un concepto resignificado: se ha de entender como
el  campo  ampliado  de  confluencia  y  de  articulación  de  prácticas  “especializadas”  (plástica,
literatura,  teatro,  música…) y  “no especializadas”  (formas  de  invención  y  saberes  populares,
extrainstitucionales…). En definitiva, cuando decimos “activismo artístico”, se ha de considerar
como la síntesis práctica de una multiplicidad: no es un estilo, ni una corriente, ni un movimiento.
(Expósito, M., Vindel, J. e Vidal, A., 2012, p.43).

Boa  parte  dos  novos  movimentos  anti-globalização  procuram  praticar  um  activismo  artístico

centrado na designação atrás destacada. A arte é aqui entendida não como um campo especializado

de práticas mas como a confluência articulada entre práticas especializadas e não especializadas que

por via do pensamento racional mas também do sensível procuram produzir política. Embora estes

movimentos recorram a diversos meios estéticos e artísticos, Jordan destaca a performance da acção

directa  como estratégia  política  fundamental.  Para ele,  “Direct  action  is  the  central  strategy of

creative resistance, a strategy that, unlike the racionality and objectivity of most politics, revokes

the emphasis on words and reason and demands the acknowledgment of intuiton and imagination.”

(Jordan, 1997, p.132). 

A acção directa, nos termos em que o Reclaim the streets a utilizou, mantida por vários movimentos

anti-globalização  organizados  fora  das  instituições  políticas,  tem  um  vínculo  expresso  aos

movimentos  anarquistas e a algumas correntes de auto-organização, como o Operaísmo italiano

protagonizado por Toni  Negri. Mas do ponto de vista do entendimento da estética tem uma clara

relação com formas de performatividade criadas no decorrer dos anos setenta,  entre as quais se

destaca  o  Teatro  do  Oprimido,  um sistema  de  exercícios,  jogos  e  técnicas  teatrais,  criado  por

Augusto Boal em 1971 e praticado actualmente por todo o mundo. 

O Teatro do Oprimido foi criado ainda durante a ditadura brasileira com o intuito de resistir  à

censura  e  repressão  do  regime,  conduzindo  o  povo  à  reconquista  do  teatro  e  o  teatro  à

transformação da sociedade. Embora se entenda nos seus propósitos a existência da luta de classes,

para Boal, o oprimido está em qualquer classe e é a ele que se dirige. Ainda assim, porque a ligação

do oprimido ao contexto histórico e social é fundamental, aquilo que define o Teatro do Oprimido é

nas  palavras  do seu criador  “(…) a destruição  das  barreiras  criadas  pelas  classes  dominantes.”
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(Boal, 1991, p.14). Para Boal, essas barreiras centram-se na oposição entre actor e espectador e na

separação dos protagonistas das massas e para as destruir é necessária “a conquista dos meios de

produção teatral.” (Boal, 1991, p.14), sendo essa conquista o que define “a poética do oprimido”.

(Boal, 1991, p.14). 

A detenção dos meios de produção teatral foi pensada por Augusto Boal a partir de duas premissas

que simultaneamente  representam os  sistemas  do Teatro  do Oprimido.  O dramaturgo  define-as

desta forma: “Primeiro, o espectador volta a representar, a atuar: teatro invisível, teatro foro, teatro

imagem, etc. Segundo, é necessário eliminar a propriedade privada dos personagens pelos atores

individuais: Sistema Coringa.” (Boal, 1991, p.135).

Uma das experiências que  Boal teve com o Teatro do Oprimido foi o processo de alfabetização

nacional que o governo peruano levou a cabo a partir de 1973. Esse processo partia do pressuposto

que a alfabetização do país deveria passar pela aprendizagem da língua materna e do castelhano

mas, simultaneamente, por todas as linguagens possíveis, especialmente as artísticas. O princípio

aqui aplicado era o de que: 

O domínio de uma nova linguagem oferece, à pessoa que a domina, uma nova forma de conhecer a
realidade, e de transmitir aos demais esse conhecimento. Cada linguagem é insubstituível. Todas as
linguagens se complementam no mais perfeito e amplo conhecimento do real. Isto é, a realidade é
mais amplamente conhecida através da soma de todas as linguagens capazes de expressá-la.(Boal,
1991, p.137).

Boal teve uma participação neste projecto através do teatro e, considerando-o como “linguagem,

apto para ser utilizado por qualquer pessoa, tenha ou não atitudes artísticas.” (Boal, 1991, p.138) o

seu principal objectivo foi o de “transformar o povo, “espectador”, ser passivo no fenómeno teatral

em sujeito, em ator, em transformador da acção dramática.” (Boal, 1991, p.138). Para o autor, a

diferença essencial da “poética do oprimido” em relação a outras propostas teatrais – como a de

Aristóteles onde “os espectadores delegam poderes ao personagem para que este atue e pense em

seu lugar” ou a de Brecht “onde o espectador delega poderes ao personagem para que ele atue em

seu lugar, mas se reserva o direito de pensar por si mesmo” (Boal, 1991, p.138) – reside no facto de

que: 

O espectador não delega poderes ao personagem para que atue nem para que pense em seu lugar:
ao contrário, ele mesmo assume um papel protagônico, transforma a acção dramática inicialmente
proposta,  ensaia soluções  possíveis,  debate  projectos  modificadores:  em resumo,  o  espectador
ensaia, preparando-se para a acção real. (Boal, 1991, p.138).

Nesta  passagem  denota-se  a  importância  do  Teatro  do  Oprimido  na  questão  da  associação

simbiótica entre arte e realidade tangível. Para o autor o teatro “não é revolucionário em si mesmo,
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mas certamente pode ser um excelente “ensaio” da revolução.” (Boal, 1991, p.139). Ao contrário do

que  aconteceu  com  diversos  movimentos  de  vanguarda  do  século  XX,  inclusive  algunss  seus

contemporâneos como a Internacional Situacionista, o Teatro do Oprimido não pretende eliminar a

arte  nem superá-la  com a  vida  real.  Mas  procura  utilizá-la  como  ferramenta  de  transformação

individual e social, “transferindo os meios de produção teatral, para que o próprio povo os utilize,

à sua maneira e para os seus fins.” (Boal, 1991, p. 139).

Para  que  isso  seja  efectivado  no  sentido  da  conversão  do  espectador  em actor  Augusto  Boal

considera necessárias quatro etapas. A primeira é a compreensão do corpo humano, uma vez que

esse é o meio de produção teatral. Para aí chegar são propostos uma série de exercícios corporais

que têm o objectivo de tornar cada um consciente do seu corpo e de como o mesmo é determinado

pelo trabalho que se desempenha208; A segunda etapa é o desenvolvimento da capacidade expressiva

do  corpo,  conseguida  através  de  jogos  centrados  unicamente  na  expressão  física  do  corpo;  A

terceira etapa é entender o Teatro como linguagem viva e presente e não como produto acabado, o

que se consegue através de três técnicas: a dramatologia simultânea, o teatro-imagem e o teatro-

debate.  Se as  anteriores  etapas  são preparatórias,  aqui  o  espectador  participa  já  no espectáculo

“abandonando a sua condição de objecto e assumindo plenamente o papel de sujeito; A quarta etapa

centra-se  no  entendimento  do  Teatro  como  discurso,  conseguida  pela  apresentação  de  um

espectáculo construído pelo espectador-actor mediante a necessidade de discutir determinado tema

ou ensaiar acções (Boal, 1991, p.143 e seguintes).

Como se denota, a passagem dos meios de produção teatral ao 'oprimido' implica que ele seja ao

longo do processo autor, actor e espectador. Não se trata portanto de uma prática colaborativa ou

participativa,  no sentido  já  expresso nesta  tese  porque a  ideia  não é  criar  especializações  nem

determinar a ocupação de papeis definidos. A questão cimeira do Teatro do Oprimido é esta: não se

considerando o fim em si mesmo, procura criar ferramentas que se dirigem para a sua aplicação na

realidade. A barreira entre ficção e realidade está lá, mas apenas para ser transposta. Exemplo claro

é a abordagem que Boal faz ao teatro-debate:

O teatro-debate e estas outras formas de teatro popular, em vez de tirar algo do espectador, pelo
contrário, infundem no espectador o desejo de praticar na realidade o ato ensaiado no teatro. A
prática destas formas teatrais cria uma espécie de insatisfação que necessita complementar-se
através da acção real. (Boal, 1991, p.164).

Se na terceira etapa se trata, como o autor lhe chama, de um teatro-ensaio que se move e altera

consoante  a  dinâmica  do  momento  e  do  grupo,  na  quarta  etapa  são  propostas  formas  teatrais

baseadas em técnicas já existentes que procuram precisamente transpor as fronteiras entre a ficção e

208Augusto Boal  considera que o comportamento corporal  que cada um adopta é condicionado pelo trabalho que
desempenha. A este respeito ver Boal, 1991, p.144 e seguintes.
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a realidade. Técnicas como o 'Teatro-Jornal'209, o 'Teatro-Invisível'210, a 'Quebra da repressão'211, o

'Teatro-Mito'212, 'Rituais e Máscaras'213 procuram eliminar o papel do espectador na vida de cada um

e tornar possível a descoberta de formas de libertação que, sendo individuais, têm um efeito social

na realidade. 

O Sistema do Coringa, apontado por  Boal como segundo aspecto essencial para a passagem dos

meios de produção teatral para o oprimido, começou a ser experimentado pelo Teatro de Arena em

São Paulo durante a década de sessenta, num período de decréscimo acentuado de público e de

grandes dificuldades financeiras para o teatro. Desenvolveu-se a partir da constatação de que “A

realidade estava e está em trânsito; os instrumentais estilísticos, perfeitos e acabados. Queríamos

reflectir  sobre  uma  realidade  em  modificação,  e  tínhamos  ao  nosso  dispor  apenas  estilos

imodificáveis ou imodificados.” (Boal, 1991, p.199). A partir daí, o Teatro de Arena começou a

desenvolver  algumas  técnicas  centradas  na  desarticulação  dos  aspectos  essenciais  do  teatro

tradicional: a desvinculação entre o personagem e o actor (a mesma personagem é representada por

vários  actores  na  mesma  peça);  a  perspectiva  narrativa  unitária  (o  grupo  de  teatro  assume

ideologicamente o ponto de vista autoral da peça em cena); a ambiguidade de estilo e género (na

mesma peça, cada cena tem um estilo próprio – comédia, drama, sátira, revista, melodrama, etc. –

procurando misturar diversas expressividades); e o relevo da música (como elemento de ligação

entre o particular e o geral, que articula toda a peça). (Boal, 1991, p.205 e seguintes). O Sistema do

Coringa reúne estas experiências anteriores e é proposto “como forma permanente de fazer teatro

(...)” (Boal, 1991, p.204).

Uma das ambições centrais do Sistema do Coringa é poder ser aplicado a qualquer texto teatral

ainda que sempre de uma forma dialéctica que cruza todas as condições do momento em que a peça

209Onde se converte uma notícia de jornal em cenas teatrais (Boal, 1991, p.165).
210Que consiste na representação de uma cena em ambiente não teatral e diante de pessoas que não são espectadores

conscientes  e  nem se  apercebem que  se  trata  de  uma  representação.  Esta  forma  teatral  deve  ser  previamente
preparada mas os actores devem estar cientes das possíveis interferências dos que assistem e julgam tratar-se da
realidade. Boal insiste em distinguir o teatro-invisível do happening ou guerrilla-theater, considerando que “nestes,
fica bem claro que se trata de “teatro” e, portanto, surge imediatamente o muro que separa atores de espectadores, e
estes são obviamente reduzidos à impotência (...)” (Boal, 1991, pp. 167-170).

211Que consiste em pedir a um participante que relate um momento em que se sentiu reprimido, tendo-a aceite, e por
isso agindo contrariamente aos seus desejos e interesses. A partir dessa particularização sempre individual, a cena é
reconstruída por todos os participantes, respeitando o que aconteceu na realidade. Feita essa reconstrução uma nova
encenação tem lugar, desta feita pedindo ao protagonista (quem conta o momento de repressão) que repita a cena
sem que aceite a repressão, “lutando para impor sua vontade, suas idéias, e seus desejos.” (Boal, 1991, p.174). Desta
forma, considera o autor, se “ajuda a medir a possibilidade que uma pessoa às vezes tem de resistir e não resiste,
ajuda a medir a verdadeira força do inimigo. Igualmente permite ao protagonista ter a oportunidade de tentar outra
vez, e de realizar, na ficção, o que não pôde realizar na realidade passada, preparando-se para, talvez, realizar na
realidade futura.” (Boal, 1991, p.174-175).

212Onde se procura encontrar a verdade por trás dos mitos. (Boal, 1991, p.175).
213Que consiste em expor, nas relações de produção, a ligação entre a infra-estrutura e a super-estrutura, revelando “os

rituais que coisificam todas as relações humanas, e as máscaras de comportamento social que esses rituais impõem
sobre cada pessoa, segundo o papéis que ela desempenha na sociedade (...)” (Boal, 1991, p.179). 
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entra em cena. Para tal, funda-se em duas estruturas: a de elenco e a de espectáculo. Ao contrário do

que  acontecia  no  Teatro  de  Arena,  o  actor  tem uma  posição  pré-definida  mas  essa  posição  é

definida não de acordo com o personagem e sim com a função que irá assumir. São duas as funções:

a “protagônica” e a de “coringa”. Na primeira, o actor desempenha o papel de protagonista mas

“Não  pode  desempenhar  nenhuma  tarefa  que  exceda  os  limites  do  personagem  enquanto  ser

humano real” (Boal, 1991, p.214). Ou seja, o objectivo é criar uma personagem verosímil tanto em

termos comportamentais  como em termos cenográficos que crie uma “empatia” com o público.

Uma questão interessante é que a escolha do protagonista não coincide necessariamente com a de

personagem  principal  e  aí  reside  uma  vez  mais  razões  associadas  ao  público  uma  vez  que

“Desempenha a função “protagônica” o personagem que o autor deseja vincular empaticamente à

platéia.” (Boal, 1991, p.215). A segunda função do actor é a de coringa que funciona de forma

oposta à do protagonista, ou seja, a criação de uma realidade mágica e criada por si. Assim, “a

consciência do ator-coringa deve ser a de autor ou adaptador que se supõe acima e além, no espaço

e  no  tempo,  dos  personagens.”  (Boal,  1991,  p.215).  Os  demais  actores  dividem-se  em

“Deuteragonista  e  Antagonista”  (Boal,  1991,  p.215),  apoiando  ou  contrapondo  o  papel  do

protagonista.

O Teatro do Oprimido é, em suma, o desenvolvimento de uma série de ferramentas que têm por

objectivo catapultar a transformação da sociedade. Neste sentido, Augusto Boal transfere a célebre

frase de Marx já aqui citada – os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes;

a questão, porém, é transformá-lo. – para a prática teatral, e isso é claro para o autor que em 2009,

no ano em que faleceu, reiterava:

Por exemplo,  o Shakespeare tem uma peça,  Hamlet,  em que ele fala que o texto deve ser um
espelho, e esse espelho deve refletir a realidade como ela é: com nossos vícios e nossas virtudes.
Isso é a opinião dele, o teatro é um espelho. Eu acho isso bonito e tudo. Mas ao mesmo tempo acho
que a gente não tem que pensar só em compreender a realidade. Tem que procurar transformar a
realidade.  Esta  sempre  deve  ser  passível  de  uma  transformação  e  vai  necessitar  sempre  da
transformação. Então, eu gostaria que o teatro fosse um espelho mágico, no qual você penetra e,
não gostando da imagem que ele reflete, você vai lá dentro e lá modifica essa imagem.  (Boal,
2009).

A análise do Teatro do Oprimido permite compreender uma questão central: “o processo estético é

mais importante que o produto artístico.”  (Boal, 2009). O seu fundamento passa por transpor as

fronteiras  entre  a  arte  e  a  realidade  tangível  sem  que  as  mesmas  sejam  eliminadas.  Isso  é

conseguido com a conversão da estética em ferramenta política. Por isso o objectivo do Teatro do

Oprimido – devolver os meios de produção teatral ao oprimido – atingiu um novo patamar já no

século  XXI,  com a  Estética  do  Oprimido  que  foi  desenvolvida  nos  últimos  anos  de  vida  por

Augusto Boal mas publicada em ensaio já depois do seu falecimento, em 2009.
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A Estética  do Oprimido não é um método,  como o Teatro do Oprimido,  mas parte  da mesma

proposta, a saber, “intervir concretamente na realidade” (Boal, 2009a, s.p.). A sua primeira premissa

é o reconhecimento da importância da produção estética na construção de uma sociedade livre214

sendo que:

O pensamento sensível, que produz arte e cultura, é essencial para a libertação dos oprimidos,
amplia  e  aprofunda  sua  capacidade  de  conhecer.  Só  com cidadãos  que,  por  todos  os  meios
simbólicos (palavras) e sensíveis (som e imagem),  se tornam conscientes da realidade em que
vivem e das formas possíveis de transformá-la, só assim surgirá, um dia, uma real democracia.
(Boal, 2009a, p.16).

Neste sentido,  reconhecendo existirem duas formas humanas de pensamento  – o simbólico  e o

sensível – assim como o facto de não existir apenas uma estética válida para todos, Augusto Boal

classifica a arte, a cultura e os meios de comunicação controlados pelas classes dominantes e pelo

neoliberalismo,  de  “estética  anestésica”  (Boal,  2009a,  p.18).  Considera  imprescindível  que

“Palavra, imagem e som, que hoje são canais de opressão” sejam utilizados “pelos oprimidos como

formas de rebeldia e ação, não passiva contemplação absorta.” (Boal, 2009a, p.19). Por isso “Não

basta consumir cultura: é necessário produzi-la. Não basta gozar arte: necessário é ser artista! Não

basta produzir ideias: necessário é transformá-las em atos sociais, concretos e continuados.” (Boal,

2009a, p.19).

A Estética, Ciência do Conhecimento Sensível, tal como Baumgarten a definiu, é organizada pelo

Pensamento Sensível. Mas embora  Boal concorde neste aspecto com Baumgarten, acrescenta em

desacordo  que  ela  “Não  é  a  ciência  do  Belo,  como  se  costuma  dizer,  mas  sim  a  ciência  da

comunicação sensorial e da sensibilidade.” (Boal, 2009a, p.31). Portanto, quando Boal se reporta a

uma  Estética  do  Oprimido,  procura  desenvolver  uma  “Arte  pedagógica  inserida  na  realidade

política  e social,  e dela  parte!”  (Boal,  2009a,  p.32).  Neste  sentido,  o  Pensamento  Sensível   “é

pensamento, não mera sensação.” e enquanto actividade cognitiva a produção estética é uma forma

do ser humano se relacionar com o mundo. (Boal, 2009a, p.83).

A Estética do Oprimido não “pretende anular as anteriores que ainda possam ter valor; não pretende

a  multiplicação de cópias  nem a  reprodução  da  obra,  e muito menos a vulgarização do produto

214Diz Augusto Boal a este respeito:

A castração estética vulnerabiliza a cidadania obrigando-a a obedecer a mensagens imperativas da mídia,
da cátedra, do palanque, do púlpito e de todos os sargentos, sem pensá-las, refutá-las, sequer entendê-las!
O analfabetismo estético, que assola até alfabetizados em leitura e escritura, é perigoso instrumento de
dominação que permite aos opressores a subliminal Invasão dos Cérebros! 
As ideias dominantes em uma sociedade são as ideias das classes dominantes, certo, mas por onde penetram
essas ideias? Pelos soberanos canais estéticos da Palavra, da Imagem, do Som latifúndios dos opressores! É
também  nestes  domínios  que  devemos  travar  as  lutas  sociais  e  políticas  em busca  de  sociedades  sem
opressores e sem oprimidos. Um novo mundo é possível: há que inventá-lo! (Boal, 2009a, p.15).

457



artístico.” (Boal, 2009a, p.46). A sua centelha está no facto de “Em diálogo com todas as culturas

(…)  estimular  a  cultura  própria  dos  segmentos  oprimidos  de  cada  povo.”  promovendo  “a

multiplicação dos  artistas.”  (Boal,  2009a,  p.46).  Ora,  se  a  palavra,  a  imagem  e  o  som  –

instrumentos  do Pensamento Sensível  e do Pensamento  Simbólico  – são actualmente  canais  de

opressão, o objectivo da Estética do Oprimido é criar 'cidadãos-artistas', com o dever de “usando os

mesmos canais de opressão mas com sinal trocado (…) destruir os dogmas da arte e da cultura

mostrando que todos os seres humanos são artistas de todas as artes, cada um do seu jeito. São

produtores de cultura e não apenas boquiabertos consumidores da cultura alheia.” (Boal, 2009a, p.

75 e 76).

Pode-se pois dizer, como  Boal diz, que a Estética do Oprimido é a Estética da Cidadania (Boal,

2009a, p.107) onde “todas as formas de criação artística,  toda especulação filosófica e estética”

procura “ajudar a enriquecer nossa sensibilidade e nossa inteligência – depende do tempo e lugar.”

(Boal, 2009a, p.107). A arte criada pela Estética do Oprimido, “pelo conjunto de cidadãos-artistas é

plural desde o início da sua fabricação: grupo de oprimidos, com visão semelhante, cria a obra. O

próprio  ato  de  prepará-la  é  ação  propedêutica  que  leva  à  ação  social.  Obra  aberta  que  exige

continuidade  no real.”  (Boal,  2009a,  p.109).  Ela  não interdita  nem impede utilizações  estéticas

distintas, apenas “são formas diferentes de arte, não antagônicas” (Boal, 2009a, p. 109).

Identifica-se tanto no Teatro do Oprimido como na Estética do Oprimido os patamares essenciais da

associação  simbiótica  da  arte  e  da  realidade  tangível:  a  prática  artística  constrói,  transforma a

sociedade e a sociedade fornece à arte  a sua matéria  de trabalho. A ligação entre  o Teatro do

Oprimido e a Estética do Oprimido com a problemática que aqui se inseriu é óbvia, no sentido em

que ambas partem da utilização que a sociedade faz ou deve fazer da arte e não da utilização que a

arte e o artista faz da sociedade. Esta inversão é a mesma que se nota nos já referidos movimentos

de  contestação  social  que  utilizam  a  arte  como  ferramenta  de  acção  política,  considerando-a

transversal ao ser humano. 

O principio do “cidadão-artista”, estando na sua essência alicerçado à transformação das realidades

opressivas, reside na propagação do exercício estético a todos os seres humanos como valência

imprescindível para o auto-conhecimento e para o conhecimento da realidade. Em 2008, no Dia

Mundial do Teatro, Augusto Boal dizia que “Atores somos todos nós, e cidadão não é aquele que

vive em sociedade: é aquele que a transforma!”. 

Nos movimentos anti-globalização, de contestação ao capitalismo e neoliberalismo, nos que aqui se

referiu e noutros mais recentes que têm inundado as ruas e praças mundiais nos últimos anos,  a

presença do activismo artístico é uma constante. E uma das questões que automaticamente nele se

reconhece é a mesma condição transversal da produção artística a todos os seres humanos. Marcelo
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Expósito, Jaime Vindel e Ana Vidal, ao definirem o activismo artístico, sustentam a importância do

sujeito  criador  colectivo  para  as  práticas  aí  inclusas  como  a  tradução  prática  de  dois  pontos

essenciais:

a) que el activismo artístico no diferencia artistas de no-artistas; el “ser” artista no se considera
una esencia de los  sujetos,  sino una función:  en la  medida en que todo ser  humano tiene no
solamente capacidades creativas, sino que también dispone de experiencia, conocimiento, saber,
etc., el activis-mo artístico busca potenciar la capacidad humana de invención que puntualmente se
expresa  mediante  la  singularidad  de  individuos  o  grupos.  Los  artistas,  en  su  previa  función
“especializada”, buscan precisamente socializar y poner en común su propia especialización con
otras “especializaciones” sociales para disolver así la separación de funciones que está instalada
en el sentido común dominante de una sociedad; b) que la finalidad del activismo artístico, por
tanto,no  es  la  práctica  en  sí,  ni  las  imágenes  u  objetos  mismos  que  puedan ser  creados.  La
finalidad es literalmente social-política: producir mecanismos de subjetivación alternativos en una
sociedad que “se crea” a sí misma como una sociedad política. De este punto se comprende por
qué el activismo artístico busca ampliarse hacia públicos ajenos al sistema del arte o de la cultura,
insertándose  com frecuencia  en  acontecimientos  políticos  o  movimientos  sociales,  o  buscando
incluso directamente producirlos en primera instancia.(Expósito, M., Vindel, J. e Vidal, A., 2012,
p.45).

Ainda assim, sendo os objectivos e os efeitos similares, uma questão afasta a Estética do Oprimido

do activismo artístico tal como ele é pensado pelos movimentos anti-globalização: o entendimento

que  fazem  de  arte.  Em  momento  algum  Augusto  Boal  nega  o  carácter  ontológico  da  arte  e

exactamente  por  isso,  embora  se  considere  aí  existir  uma  associação  simbiótica  entre  arte  e

realidade  tangível,  a  mesma  não  acontece  agregada  a  uma  diluição  conceptual  e  processual.

Atentando à árvore do Teatro do Oprimido (Figura 146), elemento gráfico que simboliza o método

de  Augusto  Boal  e  representa  a  sua  estrutura  pedagógica,  a  articulação  entre  os  saberes  e  as

ferramentas é essencial, mas sempre independente. Aqui, é perceptível que o que nutre o método de

Boal sem dele se constituir, é a solidariedade, a economia, a filosofia, a ética, a história, a política e

a multiplicação. As suas raízes são a palavra,  a imagem e o som, os elementos do Pensamento

simbólico e do Pensamento Sensível. O tronco é constituído pelas técnicas como os jogos, o Teatro

Imagem e o Teatro Fórum, que pretendem desenvolver nos praticantes um sentido crítico da sua

realidade  e  da  sociedade.  Por  fim,  os  ramos  e  a  folhagem,  onde  se  encontram  as  estratégias

utilizadas para resolver os problemas identificados no patamar anterior. Aí encontram-se o Teatro-

Jornal, o Teatro Legislativo, o Teatro Invisível, o Arco-íris do Desejo e as Acções Directas.

É pois pertinente assumir que a Estética do Oprimido se funda numa associação simbiótica entre

arte e realidade tangível sem contudo procurar uma diluição. Já para o activismo artístico, procurar

o carácter ontológico da arte ou por outras palavras “el “ser” artístico de una prática se considera

irrelevante, toda vez que el arte deja de concebirse como una “esencia””. (Expósito, M., Vindel, J. e
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Vidal,  A.,  2012, p.45).  Neste caso,  o que acontece,  é que a associação simbiótica,  como efeito

desejado, é conseguida por via da diluição ontológica da arte e da realidade tangível.

Para o activismo artístico a arte consiste “en un reservorio histórico no ya sólo de “representaciones

estéticas” en un sentido restrictivo, sino también de herramientas, técnicas o estrategias materiales,

conceptuales, simbólicas, etc.” (Expósito, M., Vindel, J. e Vidal, A., 2012, p.45) e a sua utilização

procura:

producir antagonismo y confrontación (especialmente bajo condiciones de represión grave) como
para ampliar los márgenes de lo posible (desbloquear el sentido común sobre qué se considera
arte, extender el uso de las herramientas creativas, construir sociabilidad y política, etc.) más allá
de las instituciones del arte y la cultura.  (Expósito, M., Vindel, J. e Vidal, A., 2012, p.45).

Nesta  medida,  “el  activismo  artístico  no  “es”  ni  deja  de  “ser”  arte.”.  Diluído  o  seu  carácter

ontológico,  a sua legibilidade como arte depende “del marco y del lugar desde donde se busca

hacerlo legible.” (Expósito, M., Vindel, J. e Vidal, A., 2012, p.45). Se em determinadas situações, a

ocultação  da  condição  artística  da  prática  potencia  a  sua  eficácia  em  termos  relacionais  e

comunicativos,  noutras  situações  “resulta  necesario  desentrañar  su  mecánica  “artística”  para

comprender su funcionamiento y favorecer su reactivación.”  (Expósito, M., Vindel, J. e Vidal, A.,

2012, p.45).

O activismo artístico não se caracteriza nem se circunscreve a determinados meios,  técnicas ou

metodologias uma vez que as práticas aqui inscritas “se piensan a sí mismas seguramente como un

instrumento puntual que forma parte de un proyecto más ambicioso de modificación social, política

y subjetiva.” (Expósito, M., Vindel, J. e Vidal, A., 2012, p.46). Embora a incidência na agitação e

propaganda  seja  uma  evidência,  onde  meios,  técnicas  e  metodologias  –  como  os  meios  de

comunicação  ou  a  acção  directa  –  são  centrais,  é  necessário  sublinhar  que  o  seu  objectivo

primordial incide “en el plano de la conciencia, así como intervenir en los procesos de subjetivación

social” pelo que aspira “a producir modificaciones profundas y a largo plazo de la sociedad y de las

subjetividades.” (Expósito, M., Vindel, J. e Vidal, A., 2012, p.46). Por isso, e este é um aspecto

partilhado com o projecto de Boal, procura contribuir para  “producir” política: cómo constituye lo

político en acto.” (Expósito, M., Vindel, J. e Vidal, A., 2012, p.46). Enquanto princípio ela aspira a

uma prática de cidadania e política que não seja meramente formal, de exercício de poder e debate

nas ruas e esferas públicas por forma a atingir uma 'democracia real'. Resta saber, ou ponderar, de

que forma ela é expressão de um efectivo movimento de auto-organização.

A  questão  que  se  coloca  neste  final  de  capítulo  é:  Se  a  utilização  simbiótica  da  arte  pelos

movimentos políticos contemporâneos diverge da tendência geral da sociedade? Com o que ficou

aqui expresso, é certo que as próprias modificações do sistema capitalista e do modelo económico
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neoliberal  surtiram as  suas  influências.  Do ponto  de  vista  laboral,  poucos  aspectos  distinguem

actualmente as condições de trabalho dos artistas da crescente precarização no mundo laboral. Por

outro lado,  a valorização da criatividade e da imaginação é actualmente condição transversal  a

qualquer actividade profissional. Gregory Sholette destaca que:  

Workers,  whose  livelihoods  have  been  made  increasingly  precarious  by  the  collapse  of  the
traditional social welfare state, are expected to be forever ready to retrain themselves at their own
expense (or their own debt), to labor continuously even when at home or on vacation, and finally,
they  are  expected  to  be  constantly  creative,  to  think  like  an  artist:  “outside  the  box.”  Such
universal  demand  for  imagination  and  innovation  inevitably  places  added  value  on  forms  of
“creativity” previously dismissed as informal or nonprofessional. (Sholette, Dark Matter, p. 7). 

O mesmo autor considera que o neoliberalismo tem conduzido a dois fenómenos importantes: por

um lado a extensão das condições de trabalho precárias a todas as actividades profissionais e por

outro  lado  a  expansão  da  importância  da  criatividade  e  da  imaginação  a  qualquer  actividade

profissional, facilitada pelas tecnologias. Nesta perspectiva, é possível afirmar que a diluição entre a

arte e a realidade tangível, analisada aqui sob a óptica da arte, foi e é uma característica do próprio

desenvolvimento  do  neoliberalismo.  É  deste  duplo  fenómeno  que  Sholette  considera  terem

emergido os novos movimentos de resistência cultural. Por isso considera que 

(...)the  way  this  twin  expansion  of  neoliberal  demand  and  creative  “mining”  technology  has
inevitably led to a kind of rupture within a vast surplus archive “from below,” a vault of pent-up
ideas and desires, hopes and frustrations, littered with odds and ends, and structured (if that word
applies here at all) by narrative gaps and lacunas. In an age of enterprise culture, when concepts
of labor and class and resistance are being taken apart and put back together again, it is to this
shadow or surplus archive that artistic dissidents and rebels now look for inspiration on “how to
fight. (Sholette, Dark Matter, p. 7). 

Assim, embora este seja de facto um fenómeno observável e ainda em desenvolvimento, as suas

raízes ao próprio neoliberalismo determinam que se questione sobre a sua independência real e,

mais importante,  sobre a efectivação da aspiração comum das práticas artísticas aqui focadas: a

transformação da realidade tangível por via da transformação social. O futuro o dirá.
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CONCLUSÃO

Pode-se dizer que todas as práticas referidas nesta tese manusearam de forma directa a realidade

tangível. Fosse por via do trabalho com materiais e objectos naturais e manufacturados, por via do

trabalho  com a  realidade  do  quotidiano  e  com os  contextos  espaciais  e  sociais  ou  por  via  da

intervenção política todas elas encurtaram as distâncias entre arte e realidade tangível. A primeira

conclusão que se pode tirar desse facto é que houve um caminho na arte do século XX contrário à

representatividade.  O manuseamento  directo  com a  realidade  de  forma  constante  e  prolongada

apenas pode significar que para além da tendência sobejamente referida nas artes de abandono da

representação, houve uma tendência de abandono da representatividade da realidade na arte e da

arte na realidade.

A  análise  que  nesta  tese  se  fez  partiu  do  comportamento  que  determinadas  práticas  artísticas

adoptaram em relação à realidade tangível a partir da sua dimensão material, contextual e social. A

sistematização repartida da análise nestas três dimensões revelou que o comportamento das práticas

artísticas foi distinto em cada uma delas, mas revelou simultaneamente articulações e cruzamentos

que de outra forma poderiam não ser perceptíveis. 

À dimensão material corresponde todo um percurso de abertura matérica e de experimentalismo

processual  e  conceptual  que desde  o  início  do  século  XX até  à  actualidade  mantém o mesmo

objectivo e produz o mesmo efeito: o de inserção da realidade no contexto da arte. Os artistas, obras

de  arte  e  práticas  artísticas  que  o  integram adoptam uma postura  materialista  no  sentido  de  a

problemática essencial que levantam partir sempre da matéria. Isso aconteceu ao longo do século

XX  em  movimentos  de  vanguarda  como  o  cubismo,  o  futurismo  e  o  informalismo,  onde  a

introdução  de  materiais  extra-pictóricos  e  de  objectos  manufacturados  estabeleceu  um diálogo

frontal com a materialidade da obra de arte ao mesmo tempo que determinou uma expansão da

experiência  sensível  a  outros  sentidos  que não a  visão.  Aconteceu também quando da  matéria

utilizada se irradiaram problemáticas simbólicas e conceptuais, como são exemplo o ready-made e

os objectos surrealistas mas também os trabalhos integrados no Nouveau Réalisme ou os realizados

por artistas como Joseph Beuys. Através deles emana a problemática da descontextualização e da

ressemantização  do  objecto  que  ao  longo  do  século  XX  tem  levantado  inúmeras  abordagens

filosóficas  aos  contextos  institucionais  e  à  busca  de  um carácter  identitário  próprio  da  arte.  E

finalmente continuou a acontecer quando de matérias inanimadas os artistas partiram para matérias

vivas. A bio-arte é um exemplo que se julga clarificador desta orientação na medida em que o seu

objectivo continua  a  residir  no manuseamento  da matéria.  Neste  caso,  o ser  vivo é o meio  de

trabalho e por isso do manuseamento decorre uma transformação que num certo momento dilui a
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prática artística no processo de transformação da vida e da realidade. Foi surpreendente na análise

que se fez perceber a proximidade existente entre manifestações e práticas artísticas aparentemente

tão distintas. O cerne de todas elas está nos meios utilizados e os efeitos que produziram a este nível

assentaram  tanto  na  discussão  sobre  questões  técnicas  como  na  discussão  sobre  o  carácter

identitário da arte. Ainda assim, todas elas revelam um entendimento de arte essencialista, ou seja,

baseado no pressuposto de que a arte tem uma identidade conceptual e filosófica própria. Os efeitos

que produziram a este nível foram relevantes no sentido em que por via da abertura matérica e

axiológica deslocaram a essência da arte para questões de ordem contextual e filosófica.

Outra dimensão onde a relação entre arte e realidade se manifestou com veemência foi a contextual.

Se na dimensão material esta relação se estabeleceu desde o inicio do século XX neste caso pode-se

dizer  que se estabeleceu  mais  tarde,  apenas  a  partir  da década  de cinquenta.  Existem algumas

recorrências ao contexto em períodos anteriores mas de facto foi nesta altura que o mesmo assumiu

uma forte preponderância nas práticas artísticas. Os artistas, obras e práticas artísticas analisados

sob esta óptica incidiram sempre sobre as noções  de experiência vivencial e de espaço. São as

problemáticas que daí decorrem que unem aqui propostas como as da emergência da arte de acção,

do  Fluxus, das primeiras  intervenções na paisagem e no espaço urbano assim como as práticas

dirigidas  ao Lugar  que aconteceram já no decorrer das décadas de oitenta  e noventa.  Como se

defendeu ao longo da tese estas noções foram-se transmutando e foi essa transmutação que originou

a passagem de uma aproximação contextual entre arte e realidade para uma diluição entre elas. Se

até aos anos setenta às noções de experiência do vivido e de espaço era adjacente um entendimento

individual e físico, como se defendeu, a partir da análise às propostas do Fluxus, da Internacional

Situacionista  e de Gordon  Matta-Clark,  a partir  daí e também por sua influência ganharam um

entendimento social. As práticas artísticas que se debruçaram sobre esta questão a partir de finais da

década de oitenta passaram a ter como objectivo a construção de espaço público, fosse a partir de

abordagens relacionais ou de abordagens participativas. Tanto no caso do projecto [Mumur] como

no  colectivo  Oda  Projesi,  o  contexto  social  é  o  meio  de  trabalho  e  isso  determina  que  o  seu

enquadramento no contexto seja da ordem da diluição e não apenas da aproximação. Ao contrário

das  práticas  analisadas  no  contexto  da  dimensão  material,  estas  não  partilham  o  mesmo

entendimento essencialista de arte. Ainda assim, mantêm a sua identidade no território experiencial,

seja ao nível da relação do sujeito com a vida e com o meio, ao nível da relação entre sujeitos ou ao

nível das relações sociais intersubjectivas. Essa é a razão para a partir de finais dos anos oitenta as

práticas contextuais mostrarem um claro desinteresse pela discussão sobre a identidade da arte. As

questões que levantam saem dessa órbita e centram-se na inserção do trabalho no contexto social,

na transformação da audiência em participante e na perda de contacto com as instituições artísticas.
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A diluição  contextual  entre  arte  e  realidade  resulta  precisamente  deste  comportamento  inédito,

embora se possa questionar sobre a sua eficiência no cumprimento dos objectivos.

A última dimensão abordada nesta tese diz respeito ao social. A ela estão adjacentes as práticas

artísticas que ao longo do século XX manusearam a realidade por via de uma intervenção política.

Se  do  ponto  de  vista  processual  partilham  algumas  técnicas  e  metodologias  com  as  práticas

referidas imediatamente antes, distinguem-se pela consciência política que têm. Pode-se dizer que

esta abordagem está presente no século XX na própria ideia de vanguarda que, como se defendeu,

se posicionou mais  no sentido do encontro com a realidade  do que no sentido de distinção da

mesma. Ao nível do comprometimento político, os movimentos de vanguarda que surgiram após a

Revolução de Outubro na URSS foram de extrema importância. Os artistas e não artistas que os

integraram aproximaram socialmente a arte e a realidade de uma forma sem precedentes. Nelas, a

ligação com o materialismo histórico-dialéctico e com o pensamento marxista é óbvio pelo que as

práticas  artísticas  assumiram  aí  um  evidente  comportamento  teórico-prático  que  procurava  ter

efeitos concretos ao nível das estruturas culturais mas também ao nível do comportamento social. A

estas  práticas  artísticas  é  possível  associar  uma  série  de  outras  que  foram  ocorrendo  até  à

actualidade. Ainda no contexto da aproximação entre arte e realidade destacou-se o colectivo de

Arte Sociológica pela proximidade ideológica, processual e conceptual que teve com as vanguardas

russas. Uma vez mais, tal como se defendeu ter acontecido com as dimensões material e contextual,

a partir dos finais da década de oitenta deram-se os primeiros indícios de uma transmutação para o

terreno da diluição.  Seria  a  arte  activista  desse  período a fazê-lo,  sendo que a  partir  dos  anos

noventa essa diluição se manifestaria pela constituição de colectivos profissionalmente híbridos,

centrados na acção directa e na utilização estratégica dos meios de produção. O modo de actuação

destas  práticas,  embora  com  frequência  não  o  reconheçam,  descende  da  análise  marxista  da

sociedade e por isso mesmo existe uma particular atenção aos meios de produção, de distribuição e

de  apresentação  artística.  Ainda  assim,  o  seu  entendimento  de  arte  afasta-se  do  Marxismo  e

aproxima-se  das  abordagens  pós-marxistas  que  têm sido  feitas  em décadas  recentes.  Como  se

denotou,  estes  colectivos  de  arte  activista  primam  pela  utilização  também  estratégica  do

entendimento  de  arte.  Recusam  circunscrevê-la  a  determinado  domínio  considerando  que  os

contextos são sempre artificiais.  Essa é a razão para que possam em teoria apresentar o mesmo

projecto no contexto da arte ou noutro qualquer contexto. Ainda assim, tem sido precisamente neste

aspecto que a esta argumentação teórica tem tido pouca fundamentação prática na medida em que

na maioria dos casos estes colectivos são financiados por instituições de arte, como acontece com o

Critical Art Ensemble.

A estrutura encontrada para realizar  esta tese permitiu  encontrar as respostas para as perguntas
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iniciais. Considera-se que esta estrutura traduz um pensamento transversal sobre o relacionamento

entre a arte e a realidade tangível no século XX. Para além de ser uma abordagem inédita permite

cruzamentos e articulações que de outra forma não existiriam. À primeira dessas perguntas iniciais

acabou  de  se  responder.  Se  no  decorrer  do  período  de  formação  e  investigação  inicial  se  foi

observando uma relação de aproximação entre a arte e a realidade em diferentes práticas do século

XX,  ficou  sempre  por  responder  se  essa  relação  constituiria  um percurso  consistente  ou  uma

intermitência  esporádica  de  determinadas  práticas.  Considera-se  agora  que  de  facto  existiu  no

século  XX um caminho  deliberado de aproximação  entre  arte  e  realidade  tangível  a  partir  das

dimensões material, contextual e social. Acrescentou-se ainda a essa confirmação a constatação de

que esse caminho se intensificou a partir da década de oitenta, quando a aproximação se transmutou

em  diluição  e  recentemente  em  associação  simbiótica.  Certamente  não  foi  coincidência  essa

intensificação ter ocorrido após um período de franco cepticismo filosófico onde se fez tabula rasa

de algumas das concepções mais perenes das nossas sociedades. Não foi certamente coincidência

que essa intensificação  tenha  ocorrido  no que se considera  ser  um tempo  histórico  posterior  à

modernidade nem que tenha ocorrido num momento de claro domínio do pensamento neoliberal.

Por isso, os primeiros autores a analisar esta questão nos anos noventa referiram-se a ela como um

'regresso do real'. O que aqui se verificou não foi nem uma ruptura nem uma repetição. O que se

verificou foi uma continuidade do caminho de estreitamento entre arte e realidade que a partir dos

finais da década de oitenta se intensificou. Mas como se denotou, o mesmo nunca deixou de ser

pensado e praticado.

Essa constatação conduziu-nos a outra questão. Na busca por uma resposta à questão anteriormente

formulada,  foi  sempre  mais  fácil  encontrar  posicionamentos  filosóficos,  teóricos  e  críticos  que

afirmavam com contundência que o caminho da arte nunca poderia ir ao encontro da realidade.

Posicionamentos inversos surgem em menor número tendo em conta que o seu suporte histórico e

filosófico é consideravelmente mais recente. Ainda assim, considera-se agora que o caminho que

aqui se analisou representa em certa medida a superação de um preconceito erigido pelo edifício

estético em relação à ligação entre a arte e a realidade. Pensa-se que esse preconceito assenta num

desfasamento metodológico entre o pensamento estético a que se recorre e as práticas artísticas que

se analisam. Jacques Rancière foi um dos autores que melhor ajudou a compreender que qualquer

abordagem artística deriva de um regime de identificação da arte em particular. Isso significa que

tanto no século XX como em séculos anteriores a abordagem estética depende precisamente de

determinado  entendimento  identitário  da  arte.  O  que  se  considera  ter  acontecido,  como

anteriormente se expôs, foi uma sobreposição de entendimentos diferentes dessa identidade, desde

os mais essencialistas aos mais osmóticos. Neste sentido, não foi possível identificar apenas um
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critério em absoluto nem sequer identificar um critério hegemónico. Pode ver-se nessa constatação

um indício do niilismo que marca as nossas sociedades, mas isso seria matéria de reflexão noutra

tese.  Sobre  esta  questão,  considera-se  importante  destacar  o  facto  de  este  caminho  ter  sido

construído por práticas artísticas que se podem considerar recentes.  A aproximação entre arte e

realidade, nas três dimensões aqui analisadas, foi realizada por propostas de investigação e trabalho

não enquadráveis no âmbito de disciplinas tradicionais como a pintura ou a escultura. Mesmo no

caso de movimentos de vanguarda e de artistas francamente associados a elas – como o cubismo,

futurismo,  dadaísmo,  surrealismo,  informalismo,  Nouveau   Réalisme ou  artistas  como  Dennis

Oppenheim,  Gordon  Matta-Clark,  Richard  Long,  Joseph  Beuys,  etc.  –   o  momento  de  maior

aproximação  entre  arte  e  realidade  aconteceu  quando  se  afastaram de  um entendimento  linear

dessas disciplinas. Basta pensar que o enquadramento da colagem, da fotomontagem, do  ready-

made, do objecto surrealista, dos earthworks, da land art ou da escultura social de Beuys adoptam

metodologias, processos de trabalho e poéticas apenas abordáveis através de outros parâmetros. Isso

justifica  em certa  medida  o  desfasamento  que  atrás  se  referiu,  uma  vez  que  a  reflexão  destas

práticas artísticas através de um pensamento filosófico e estético assente na condição anterior de

'belas-artes' é claramente insuficiente. Não significa isto que este pensamento filosófico não deva

continuar a ser utilizado. Pensa-se contudo que o perímetro da sua utilização deve ser medido de

acordo com a sua aplicabilidade efectiva. 

Não obstante, considera-se que o preconceito atrás referido se encontra ultrapassado. Como se pôde

demonstrar,  as  três  dimensões  que  marcam  o  caminho  de  aproximação  entre  arte  e  realidade

revelam uma articulação constante entre o pensar e o agir. Trata-se pois de um caminho que se fez

assente numa abordagem dialéctica da questão e a constatação de que assim aconteceu permite

responder com maior assertividade ao domínio dos efeitos que a aproximação entre arte e realidade

teve. Então, o que faz a realidade à arte e o que faz a arte à realidade? Reafirma-se aqui que estas

respostas  não  pretendem ter  um enquadramento  universal,  como  aliás  pode  ser  denotado  pela

abordagem transversal  ao tema  que se escolheu e  que,  mais  uma vez,  trouxe vantagens  a  este

respeito. Em cada uma das dimensões houve a produção de efeitos distintos. Em relação à dimensão

material, os efeitos penderam largamente mais sobre o pensamento estético. A abertura matérica, a

expansão do domínio do sensível e o alargamento da influência e importância da filosofia e da

teoria da arte são três efeitos directos da aproximação entre arte e realidade. Como se defendeu,

neste caso isso não determinou o abandono do entendimento essencialista de arte, razão pela qual

todas as práticas analisadas no contexto da aproximação por via da dimensão material mantiveram

sempre  mecanismos  de  distinção  com  a  realidade.  Mas  determinou  um  deslocamento  da  sua

problemática permitindo em simultâneo que se reflectisse sobre a importância do objecto de arte e
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sobre  a  importância  dos  processos,  dos  contextos,  dos  conceitos  e  das  ideias  que  irradiam do

objecto mas não se restringem a ele. Já ao nível da realidade, os efeitos foram parcos. É preciso

notar que na óptica destas práticas artísticas não se pretende propriamente produzir efeitos na órbita

da realidade. Os efeitos são os que acontecem por se introduzir na arte materiais e objectos que não

faziam parte da sua tradição produtiva. Mesmo quando se fala na óptica da bio-arte, que produz de

facto alterações físicas na realidade através da modificação de organismos vivos, os efeitos são

muito  reduzidos  tendo  em conta  que  afectam determinados  indivíduos  em particular  e  não  as

espécies no geral. Ainda assim, é possível considerar que o efeito mais evidente foi o de uma certa

'estetização' da realidade,  ou seja, da consideração de que outros domínios da produção cultural

continham qualidades estéticas importantes, como aconteceu por exemplo com a colagem ou com a

fotomontagem.

Quando se reflecte sobre a dimensão contextual de aproximação entre arte e realidade, a questão

dos efeitos complexifica-se. Se como se disse estas práticas não partilharam o mesmo entendimento

essencialista de arte, não deixaram de identificar a sua essência no território experiencial, ou seja,

ao  nível  da  experiência  sensível  que  produzimos  entre  nós  e  entre  nós  e  o  que  nos  rodeia.

Exactamente por isso existe um trabalho com o espaço, com o meio e com o lugar que determina

que estas práticas procurem produzir efeitos na realidade. A análise que se empreendeu nesta tese

tornou claro que a ponderação desses efeitos  foi maioritariamente medida  em torno do sujeito.

Mesmo quando passou a existir  uma diluição contextual nas práticas que trabalham sobre estas

questões, ou seja, quando o contexto social passou a ser o seu meio de trabalho, o perímetro de

actuação com a realidade esteve confinado a uma micro-escala. Este facto é deliberado porque estas

práticas  instigam  a  uma  reflexão  sobre  as  vivências,  as  emoções  e  o  relacionamento  entre  a

subjectividade  do  sujeito  e  a  subjectividade  do  mundo.  Não  existe  por  norma  um  ímpeto  de

alteração da realidade social. As práticas que se referiram aqui demonstram-no. Mesmo no caso da

Internacional Situacionista, que tinha  propósitos políticos concretos, o objectivo de alteração do

mundo foi articulado em torno da abordagem espacial e vivencial do sujeito. Exactamente por isso,

os  efeitos  que  estas  práticas  artísticas  têm para  a  realidade  social  são  pouco significativos  até

porque, como se referiu, elas tendem a abstrair-se de uma actuação política,  facto que tem sido

analisado criticamente por alguns autores por poder abrir caminho a uma instrumentalização social

e política que coloca estas práticas numa posição de fragilidade. Ainda assim, importa notar que

embora em termos sociais esses efeitos sejam reduzidos ou inexistentes, no que se refere a uma

escala local os resultados podem ser bastante efectivos. O trabalho que estes artistas desenvolvem

com determinadas comunidades e grupos sociais pode resultar num maior envolvimento social dos

participantes e simultaneamente numa maior consciencialização política quanto à importância da
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sua actuação enquanto sujeitos na sociedade. Por outro lado, quando se atenta aos efeitos que estas

práticas artísticas produziram para o enquadramento metodológico, conceptual e processual da arte

percebe-se o relevo que tiveram. É preciso ter em linha de conta que as práticas contextuais são

simultaneamente de carácter processual, afastando-se por isso do âmbito da produção de imagens

ou objectos.  O facto  de terem emergido justamente  num período social  em que o domínio  do

capitalismo se começava a fazer sentir na cultura é por isso relevante, assim como o é o carácter

errático  que estas  práticas  mantêm com as  instituições  de arte.  Do ponto de vista  prático,  elas

expandem tanto as condições de produção como as condições de recepção uma vez que a base

relacional  que  têm  lhes  permite  trabalhar  de  uma  forma  desmaterializada,  sem  espaço  ou

apresentação  específicos.  A  problemática  da  recepção  trabalhada  por  diversos  autores  em

perspectivas distintas, foi um forte indicador de alterações profundas ao nível do entendimento da

arte, da obra ou do objecto. Considerar que a obra se encontra incompleta até que o espectador

interaja com ela, não no plano imaterial das ideias mas no plano real e físico, é determinar que a

arte não se encerra nas questões que esse objecto coloca.  Ou seja, é admitir  que a 'obra' não é

sinónimo de 'objecto' mas antes um 'sistema relacional' que importa evidenciar.

Pode-se  dizer  que  estas  práticas  artísticas  se  moveram num sentido  contrário  às  analisadas  na

dimensão material, uma vez que se centraram em fazer coincidir a prática artística com o contexto

da realidade quotidiana,  fosse por via  da sua inserção no real  ou por via da intensificação das

experiências sensoriais com tudo o que nos rodeia e acontece.

Em relação à aproximação social entre arte e realidade a questões dos efeitos era aparentemente

mais simples, embora se viesse a denotar complexa. Aqui o posicionamento foi sempre claro, na

medida em que a sua implicação política directa tem como objectivo a transformação da sociedade

de acordo com determinados princípios ideológicos. Como já se referiu, a ligação destas práticas

artísticas com o Marxismo é óbvia, tanto no que respeita às que aconteceram nas primeiras décadas

do século XX como as que acontecem na actualidade. Essa ligação diz respeito precisamente a esta

forma dialéctica de entendimento de transformação que se traduziu numa articulação central entre a

teoria  e  a prática.  Poderia-se pois considerar  que esta motivação determina  o seu cumprimento

efectivo, mas na realidade a questão mostra-se mais complexa. Quando se traça um percurso como

aquele que aqui se traçou torna-se evidente que a ambição que os movimentos de vanguarda e as

práticas artísticas recentes têm tido ao nível da transformação da sociedade pode denotar uma certa

ingenuidade uma vez que quando isolada dos próprios movimentos sociais a sua actuação a este

nível não tem qualquer consequência efectiva. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a chamada

arte activista dos EUA durante a década de setenta cujo impacto social foi reduzido. É esta questão

que afasta determinantemente o projecto social das vanguardas russas daquele que depois delas tem
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acontecido porque esse projecto social estava a ser posto em prática pela própria sociedade. 

Esta reflexão tem sido feita em anos recentes pelas próprias práticas artísticas que, ao contrário do

que acontecia, têm integrado cada vez mais o seu trabalho no âmbito da actividade dos movimentos

sociais  que advogam essa mesma transformação da sociedade.  Quando o fazem, o seu impacto

social  acaba  por  ser  maior  ao  mesmo  tempo  que  pode  resolver  o  paradoxo  aqui  referido  de

frequente associação a  organizações  institucionais  de arte  ao mesmo tempo que defendem uma

acção directa e auto-organização. Foi aliás na senda desta questão que se detectou a existência de

um posicionamento recente que tem sido adoptado com frequência e para o qual se encontrou a

designação de associação simbiótica entre arte e realidade. A questão neste caso assume a ordem

inversa,  testemunhando-se  através  dos  movimentos  sociais  e  políticos  que  utilizam  a  prática

artística como uma ferramenta de acção. É uma forma de relacionamento recente que traduz um

entendimento  de  arte  gerada  na  confluência  de  uma  série  de  áreas  especializadas  e  não

especializadas e que confluem na utilização da prática artística como ferramenta política. Se a arte

activista apresenta uma certa incongruência teórico-prática o activismo artístico adopta uma postura

coerente  a este nível  na medida  em que a sua acção representa uma total  diluição entre  arte  e

realidade. Por defender uma teoria oposta ao essencialismo, pode-se argumentar que essa diluição

causa a desaparição de todos os mecanismos de identificação da arte. Ainda assim, a associação

simbiótica trabalha exactamente no sentido de não permitir que isso aconteça, determinando que os

mecanismos  de  produção  imagética,  experiência  sensorial  ou  problematização  conceptual

continuem a ser o que define a acção artística. O que acontece aqui é uma expansão da arte a um

patamar social onde todos são considerados aptos para a utilizar uma vez que a questão assenta

numa reciprocidade mútua em que os objectivos confluem para a transformação da sociedade.

Na  verdade,  a  prática  artística  do  século  XX  demonstrou  que  tanto  a  realidade  tangível  tem

qualidades plásticas e estéticas como as artes, para além de serem realidade tangível, têm qualidades

sociais,  quotidianas,  económicas,  políticas,  etc..  A  arte,  enquanto  actividade  cognitiva  que  é,

contribuiu neste caso para um dos ensinamentos maiores deste período: o de que a imaginação e a

criatividade, duas características essenciais do ser humano, são utilizadas em todas as actividades

por si produzidas, não apenas a artística.
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