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Resumo 

 

Os conceitos de original , cópia e múltiplo, que contextualizam grande parte da 

produção artística actual, são analisados no âmbito de práticas de apropriação que 

colocam em relevo as noções de reprodução, versão e citação. Estes conceitos são 

criticamente examinados à luz das transformações resultantes da massiva divulgação da 

imagem reproduzida, no âmbito da sua proliferação decorrente das alterações tecnológicas 

da sociedade industrial, e numa perspectiva histórica e sócio-política. 

São focados os processos de reprodução da imagem, as várias possibilidades 

técnicas da sua multiplicação, que ao serem absorvidos e introduzidos no campo artístico 

implicaram decisivas mudanças temáticas e formais. A apropriação de imagens, assim 

como as técnicas e os conceitos relacionados com a confiscação, reflectem a importância 

que a noção de autoria passou a ter nas produções de vários artistas. A produção das obras 

pode envolver técnicas de impressão mecânica, ou ser o resultado de processos de 

reprodução manual. Refletindo diferentes graus de controlo durante a sua execução, as 

obras podem evidenciar desgaste, falhas, descontinuidade ou mesmo obliteração em partes 

da imagem.  

Apesar do método de copiar imagens preexistentes ser um processo de recriação 

recorrente, é também praticado de forma obsessiva e parece ter-se tornado contraditório no 

domínio das artes visuais. Uma inter-relação de estratégias, tendo em consideração um 

novo papel da fotografia e da apropriação, tem vindo a permitir a articulação das várias 

disciplinas da arte, reflectindo-se em novas produções de arte elaboradas com base em 

múltiplos materiais de suporte e tecnologias. Novas estratégias de abordagem às questões 

do medium, traduzem-se em obras que revelam um hibridismo interdisciplinar. 
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Abstract 

 

The concepts original , copy and multiple, which contextualize most of the current 

artistic production, are analyzed within appropriation practices which highlight the 

notions of reproduction, version and quotation. These concepts are critically examined in 

the light of transformations which result from the massive propagation of reproduced 

image, in the frame of the proliferation resulting from technological changes of industrial 

society and from a historical and socio-political perspective. 

Image reproduction processes are addressed, as well as several technical 

possibilities of its multiplication, which have suffered decisive thematic and formal 

changes through their absorption and introduction in the artistic field. Both the 

appropriation  of images and the techniques and concepts related with confiscation reflect 

the importance that the notion of authorship started having in the productions of various 

artists. The production of artwork can include mechanical printing  techniques or become 

the result of manual reproduction processes. By reflecting different levels of control 

during their production, artworks can display weathering, flaws, discontinuity or even 

obliteration in parts of the image.  

Even though the method of copying preexisting images is a recurring recreation 

process, it is also practiced in an obsessive way and it seems to become contradictory in 

the visual arts sphere. An interrelation of strategies, which takes a new role of photography 

and appropriation  into account, has allowed the articulation of several art forms resulting 

in new art production which has been produced based on multiple support materials and 

technology. New strategies tackling aspects of the medium, result in works which reveal an 

interdisciplinary hybridism. 
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Introdução 

 

Este trabalho tem como intenção analisar, no capítulo 1, os conceitos de original e 

cópia no seio do mundo da arte, a partir dos quais se fará uma abordagem à questão da 

multiplicação e da produção de múltiplos. As noções de apropriação, reprodução, versão e 

citação, serão ainda focadas na primeira parte do trabalho, contextualizando-as numa 

perspectiva histórica e sociopolítica, tendo em consideração as mudanças fundamentais 

que a sociedade industrializada implicou nos comportamentos e na percepção que se tem 

da realidade. Esta parte constitui, de certo modo, a base sobre a qual assenta a globalidade 

da pesquisa subsequente da dissertação. 

 Interessa reflectir acerca da excessiva multiplicação de imagens, desenvolvida 

através de processos e técnicas mecânicas industriais, que permitiram atingir um público 

sempre mais vasto, facto que ocorreu em paralelo com uma maior divulgação veiculada 

pelos mass media, que adquiriram cada vez mais destaque na sociedade e no modo como 

essa mesma sociedade se reviu. A constante repetição e vulgarização de imagens será, 

portanto, objecto de análise, orientando a pesquisa para o estudo acerca da diluição dos 

modelos e, consequentemente, de uma possível anulação do gesto e do carácter original na 

produção artística.  

 Estes conceitos fundamentam grande parte da produção artística actual e deverão 

ser entendidos à luz da sua evolução histórica, sendo analisados tanto no período que 

precede a divulgação massiva da fotografia, como após a sua proliferação e popularização. 

A reprodução da imagem fotográfica, que ocorreu particularmente na imprensa e nos 

media, associada à sua cada vez maior acessibilidade em geral, poderá ter deslocado a 

noção de autoria e de original para um sistema de representação sem autor pré-

determinado. No âmbito da constante repetição e vulgarização de imagens, em que será 

feita uma reflexão que vai ao encontro da ideia de rarefacção de modelos e da consequente 

anulação do conceito de original, será analisado o percurso que foi aberto a um cada vez 

maior enraizamento da retórica conceptual. O carácter original da obra e a perda da sua 

‘aura’, em consequência da sua reprodução por processos industriais, que permitiram uma 

grande divulgação e visibilidade, será uma questão a ter em consideração. Tentar-se-á 

perceber a actualidade deste argumento, veiculado por alguns autores, e em paralelo será 

aprofundado um exame crítico à produção de vários artistas, em que a apropriação e a 
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reprodução de imagens preexistentes são o fio condutor de desenvolvimento das obras. 

O estudo incidirá sobre o trabalho de artistas cuja produção se baseia na 

apropriação, reprodução e citação de imagens. Ou, sobre trabalhos que os artistas 

elaboraram a partir de obras previamente concebidas por eles, reproduzindo múltiplas 

cópias ou versões. Serão convocados artistas de diversos movimentos, abrangendo-se o 

Impressionismo, o movimento Dada, o Minimalismo, a Pop Art e o Pós-modernismo. 

Serão focadas as obras de Claude Monet, Constantin Brâncusi, Marcel Duchamp, Robert 

Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Sherrie Levine, Richard Prince e Vik 

Muniz, entre outras.  

Interessa sobretudo reflectir sobre as potencialidades que a impressão estabeleceu, 

ao colocar em evidência um modelo técnico que permitiu a repetição de um ‘mesmo’. Esse 

‘mesmo’ que permanece presente na obra reproduzida, mas em simultâneo fica ausente, 

dado que a nova obra elaborada adquire autonomia e independência relativamente à que 

lhe serviu de base. A noção de autoria será analisada tendo em conta as práticas de 

confiscação e de apropriação. 

No capítulo 2 serão focados os processos de reprodução da imagem e as suas várias 

possibilidades técnicas, que ao serem introduzidos no campo artístico implicaram decisivas 

mudanças temáticas e formais. O estudo irá debruçar-se sobre obras elaboradas com 

recurso a técnicas de impressão mecânica, a par com a análise de obras realizadas através 

de processos manuais de reprodução e de impressão. A problemática será centrada no 

estudo comparativo entre as obras fruto de um total controlo dos artistas e as produções 

que resultaram predominantemente do acaso e da imprevisibilidade. A obra de Max Ernst, 

por exemplo, na qual o acaso desempenha um importante papel, será motivo de reflexão e 

análise. Serão também estudadas as obras de Lichtenstein, Sigmar Polke, Gerhard Richter 

ou Wolfgang Tillmans, orientando-se a abordagem para o conhecimento e interpretação 

dos efeitos plásticos que resultaram de diferentes métodos de trabalho que desenvolveram 

na produção das suas obras. Serão ainda objecto de análise as questões do desgaste, da 

obliteração, das falhas e das rupturas, que foram deliberadamente deixadas visíveis nas 

imagens, como características introduzidas propositadamente ou resultantes da utilização 

de processos de certo modo imprevisíveis.  

No capítulo 2 reflectir-se-á, também, acerca das implicações que as sucessivas 

reproduções de imagens podem evidenciar, ao colocarem em tensão o medium e os temas 
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representados, nomeadamente em obras onde se observam interrupções nas imagens ou 

falhas nas manchas de cor. Estes detalhes fazem ressaltar imprecisões que, no fundo, 

acabam por introduzir nas obras a possibilidade de uma narrativa, em detrimento das 

intenções literais que alguns artistas pretendiam.  

A questão do medium abre caminho para o capítulo 3, em que será feita a 

articulação entre a parte teórica e a parte prática do mestrado, apresentando-se o projecto 

artístico da componente prática. O trabalho resulta em grande medida dos conceitos 

anteriormente analisados, nomeadamente a cópia e a reprodução de múltiplos, efectuada 

através de impressões por contacto. Será feita uma análise teórica, que se irá focar no 

projecto prático, enquadrando-a através do pensamento de alguns autores que têm 

reflectido acerca da apropriação de imagens, no contexto da actual sociedade fortemente 

influenciada pela presença da imagem fotográfica. 

As ideias serão fundamentadas tendo em conta que a própria fotografia, enquanto 

disciplina, parece ter começado a não ser mais olhada enquanto um medium unificado a 

partir do final do séc. XX. A fotografia, que era o resultado de um conjunto de processos 

químicos fotográficos bem definidos, emergiu como resultado de novas manipulações na 

captura da imagem. Será feita uma reavaliação da fotografia, que penetrou todas as 

disciplinas da arte, inclusive a pintura. Tentar-se-á perceber como este novo papel da 

fotografia pode passar pela sua articulação, a partir de dentro dessas mesmas disciplinas 

com que ela se pode relacionar, através de múltiplos materiais de suporte e de diversas 

tecnologias.  

Para concluir esta introdução é de referir que se optou por traduzir todas as citações 

feitas ao longo da dissertação, que são da responsabilidade do autor. Além disso, é de 

mencionar que o critério que justifica a colocação das imagens ao longo do texto é o da 

valorização de um discurso visual, com importância equivalente à do discurso verbal. No 

respectivo índice de figuras foi incluída, sempre que possível, a indicação dos títulos, das 

datas, das técnicas usadas e das dimensões das obras referidas. 
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1. Original, cópia e múltiplo 

 

1.1 A cópia como modelo 

 

A partir do Renascimento surgiram imagens estruturadas sobre o mundo real, em 

que a realidade já não estava sujeita a uma estabilidade simbólica feudal quase imutável. 

As imagens representadas nas pinturas tornaram-se o reflexo directo das constantes 

mudanças dessa realidade. No fundo, esse sistema mimético de representação baseado na 

observação e na objectividade do mundo real, começou a ver os seus temas variarem em 

função da irrepetibilidade dos acontecimentos. 

Não obstante, foi a partir do séc. XIX que a pintura passou a incluir na sua prática a 

captação de várias percepções da realidade, assentes na mudança temporal e espacial. Ou 

seja, passou a ser primordial a representação do modelo real a partir de diferentes 

condições de luz, consoante a passagem das horas ao longo do dia, ou em estações do ano 

que se sucediam. Os artistas observaram as variações climáticas e lumínicas da natureza, 

captando-as através duma visão semelhante à da objectiva da câmara fotográfica, que 

permite perceber cambiantes e pequenos detalhes, a partir de um mesmo ponto de vista, 

produzindo obras que parecem cópias umas das outras.  

Quando a fotografia foi introduzida em 1839, a experiência artística estava 

fortemente enraizada nos fundamentos românticos da originalidade. No entanto, a 

fotografia ao permitir imprimir, por meios técnicos, múltiplas imagens a partir de um 

mesmo negativo, trouxe para o centro de atenção o discurso acerca do papel que a cópia 

desempenhava na arte e na sua teorização. A fotografia trouxe consigo novas experiências 

artísticas e deu relevo à questão de ‘como’ ver, sobrepondo-se à questão do ‘que’ observar 

(Marcoci, 2010, p. 12). A fotografia teve um papel importante e contribuiu para este 

questionamento. No entanto, a fotografia também construiu uma nova realidade ao 

constituir-se numa presença autónoma. À fotografia não cabe apenas reproduzir, cabe 

também produzir, porque a imagem tem uma grande autonomia daquilo que reproduz. 

A par do florescimento da fotografia, o desenvolvimento industrial possibilitou o 

incremento da reprodução mecânica das imagens, obrigando a reexaminar os tradicionais 

conceitos de original e cópia, cópia e múltiplo, e a repensar qual o valor da obra de arte 

enquanto objecto irreprodutível, devido a um progressivo afastamento da ideia de original.  
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1.1.1 Original e cópia 

 

Segundo James Elkins, o conceito de obra de arte original aplica-se àquelas que 

dispõem das seguintes características: originalidade, primariedade e singularidade. A 

originalidade depende, em grande medida, do contexto cultural da época em que a obra é 

produzida e não de uma definição rígida. Segundo este crítico, o sorriso enigmático de 

Mona Lisa inaugurou uma tradição de sorrisos enigmáticos que viriam a ser pintados 

posteriormente. No entanto ela própria se pode entender como parte da tradição de retratos 

que se estende desde a influência retratista do mestre de Leonardo, Verrochio, até às 

arcaicas esfinges gregas. 

Original e cópia não são termos bem definidos: não apenas porque ambos estão ligados 
por intermediários, (...) mas porque se contaminam um ao outro, formando um ciclo que 
se repete ao longo da história (Elkins, 1993, p. 114). 

A primariedade depende igualmente de factores evolutivos ligados ao léxico 

artístico de cada época histórica. Vejamos, por exemplo, a grelha reticulada que aparenta 

ter sido utilizada pela primeira vez com o iniciar da abstracção geométrica modernista. No 

contexto artístico, nunca anteriormente tinha sido exposta uma malha geométrica 

reticulada como imagem iconográfica final. Segundo este ponto de vista, a grelha 

geométrica ao ser exposta pela primeira vez no Modernismo, como tema central, reporta-

nos para a originalidade. No entanto, a grelha já antes tinha sido incorporada enquanto base 

de trabalho, nomeadamente durante o Renascimento, em que a geometria de composição 

ficava implícita nas telas, o que revela primariedade, ou quando era utilizada como 

instrumento do método de transferência e ampliação de desenhos para as telas. Além disso, 

a grelha reticulada sempre existiu nas telas de modo subentendido, subjacente nas 

estruturas de fios entrelaçados que no seu conjunto formam o tecido sobre o qual são 

aplicadas as pinceladas. Ou seja, a pintura de tradição modernista repetiu a superfície sobre 

a qual foi pintada e replicou o seu suporte rectangular em inúmeras obras, podendo-se 

colocar em causa a sua primariedade, mas também a sua originalidade, devido à excessiva 

repetição da grelha utilizada enquanto tema central (Krauss, 1992, pp. 18-20).  

Ao longo do séc. XX foram produzidas imensas obras com imagens de grelhas 

reticuladas, cuja originalidade Rosalind Krauss colocou em questão, ao afirmar que os 

artistas, apesar de pretenderem produzir obras originais, acabaram a repetir-se e a copiar-se 

até à exaustão. A autora fez, igualmente, um paralelo entre a produção de obras originais e 
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a originalidade da obra. As pinturas modernistas com grelhas reticuladas afirmavam a sua 

originalidade, e como tal, apresentavam-se como obras originais através de uma acção livre 

sem recurso à tradição. Eram obras com uma aparente ausência de narrativa, em que os 

meios de expressão foram reduzidos à forma de grelhas ortogonais geometricamente 

regulares. Com a aplicação dessas grelhas nas suas obras, inúmeros artistas pretenderam 

mostrar a sua originalidade, mas acabaram, no entanto, por fazer uma negação da sua 

aparente originalidade, em consequência da excessiva repetição conceptual e formal. As 

estruturas reticuladas das grelhas regulares acabaram por ser copiadas umas pelas outras, 

de artista para artista e de obra para obra. 

A singularidade, qualidade do que é único, outra característica que James Elkins 

considera essencial para determinar e identificar uma obra de arte original, é um aspecto 

que pode parecer ambíguo, particularmente ao serem analisadas obras de arte que ao longo 

dos séculos foram sendo produzidas com base noutras já existentes. A título de exemplo, 

numa análise à obra de Constantin Brâncusi, esta questão é levantada ao serem comparadas 

as várias obras criadas por ele. O artista produziu, entre 1915 e 1927, várias versões de Le 

Nouveau Né, uma das suas obras mais emblemáticas, com a sua pureza formal e radical 

contenção abstracta num simples volume oval, que representa a cabeça de um recém-

nascido. A escultura parece mais um ovo, do que a representação de uma cabeça, ou talvez 

se assemelhe mais abstractamente a uma simples célula. É simultaneamente a 

representação duma cabeça de um recém-nascido e a imagem metafórica do processo de 

nascimento em si mesmo (Temkin, 1993, p. 13). Brâncusi manteve a crença modernista de 

que a inocência primitiva está associada a uma simplicidade formal. A primeira versão de 

Le Nouveau Né a ser criada, em 1915, foi trabalhada em mármore (fig. 1) e seguiram-se 

duas versões em bronze, pouco tempo depois. Em 1920 elaborou uma outra versão em 

mármore, à qual chamou Le Nouveau Né II. Criou depois uma versão em aço inoxidável, 

em 1925, e outra em 

bronze (fig. 2), no ano 

de 1927. Acabou e 

poliu à mão todas as 

peças, mesmo as 

versões em bronze, e 

parece que foi por esta 
Fig. 1 
Brâncusi, Le Nouveau Né, 1915 

Fig. 2 
Brâncusi, Le Nouveau Né, 1927 
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razão que atribuiu uma nova identidade a cada uma das novas obras realizadas. Cada uma 

das esculturas individualmente foi considerada nova e original por Brâncusi.  

Existem, portanto, várias cópias da mesma obra, que foram manualmente 

reproduzidas pelo próprio artista, cuja originalidade não parece poder ser colocada em 

causa. Brâncusi sempre se recusou a produzir séries ou edições das suas peças e insistiu 

obcecadamente na individualidade de cada nova escultura produzida. O artista considerou-

as a todas o resultado de uma nova inspiração, e reconheceu-as como sendo semelhantes 

mas apenas na aparência. Na sua opinião eram peças absolutamente diferentes e não o 

fizeram duvidar da sua própria busca da originalidade e da singularidade. Todavia, 

Brâncusi criou um conjunto de obras relativamente reduzido, que abarcam um escasso 

reportório formal e temático. A singularidade de cada uma, como parte de uma aparente 

repetição, só é tornada possível através do reconhecimento individual de diferenças subtis, 

nomeadamente o material utilizado na execução, assim como a cor, o tom, o brilho, a 

textura ou a particular disposição dos veios das pedras, que diferem entre cada uma das 

criações.  

Parece surgir um dilema quando nos vemos confrontados com estas esculturas de 

esculturas e pinturas de pinturas. Múltiplas fundições ou impressões, feitas com ou sem a 

participação dos artistas, durante ou depois da sua vida, já fazem há muito tempo parte da 

tradição artística. Edições de obras têm coexistido com o mito do artista enquanto criador 

de obras de arte originais, acabando por ser a excepção que vem confirmar e dar suporte a 

essa ideia. Actualmente esta história complica-se em vez de se simplificar. Obras de arte 

originais são consideradas aquelas que não têm ou parecem não ter antecedentes, o que nos 

leva a pensar que cópias literais de outras obras de arte jamais podem ser objectos de 

verdadeira autonomia artística. É fácil aceitar que uma reprodução mecânica, tal como um 

cartaz, um póster ou uma ilustração de um livro, não são obras de arte. Porém, artistas 

como Elaine Sturtevant ou Sherrie Levine reproduzem cópias de obras, que seleccionam de 

outros artistas, e reclamam a autoria desses novos trabalhos. Com este gesto tentam colocar 

em causa a autoria das obras de arte e a tradição de originais e cópias que lhes sucedem. 

Trata-se de criticar os mecanismos da representação, pôr em causa o que se pode ou não 

representar, seguindo percursos artísticos assentes numa lógica de discurso político. As 

suas atitudes vão mais além da questão da aura do objecto artístico único. 

Se estas artistas, numa irónica inversão, declaram como positivo algo que é 
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derivado de outra coisa, poderão, ainda assim, sentir a ansiedade da influência dos artistas 

que lhe são antecessores. O seu acto de apropriação ou de tomar emprestadas obras de arte 

serve como antídoto contra essa ansiedade da influência, ou talvez melhor, contra a 

necessidade de criar um novo estilo pessoal. Neste contexto, o facto de elas não serem os 

artistas de cujas obras efectuam cópias, torna-se numa vantagem. 

(...) Levine viu-se no clássico dilema apresentado pela tirania da influência. Semelhança 
evidente ao trabalho de um precursor é rejeitada e julgada fraca e derivada, no entanto, a 
autoridade do antepassado não é menor quando impulsiona o jovem artista numa 
direcção diferente. Um estilo ‘novo’ é apenas uma fuga ilusória à sucessão de nomes em 
que qualquer artista é de facto um retardatário (Temkin, 1993, p. 35). 

Segundo Temkin (1993, pp. 15-17), não foi por acaso 

que Levine decidiu recrear a Fontaine de Duchamp, o ready-

made de um urinol, numa edição de seis peças polidas em 

bronze, sublinhando a sua aceitação de que a peça original é 

ela própria um outro ready-made à espera de poder ser 

novamente reutilizado. O próprio Duchamp já tinha utilizado 

o seu trabalho dessa forma, desde que o urinol original de 

1917 se perdeu e apenas sobrevive numa fotografia de Alfred 

Stieglitz (fig. 3). Duchamp reproduziu Fontaine numa 

miniatura em porcelana, em 1938, para a sua La boîte-en-

valise. Seguiram-se novas versões à escala natural, em 1950, 

1963 e 1964. No fundo estas novas versões produzidas por 

Duchamp testaram a força da aura estética que os ready-made 

já possuíam, apesar destas versões colocarem em causa o 

declarado objectivo de Duchamp de jamais se auto repetir. As 

cópias efectuadas por Duchamp talvez tenham sido um passo 

necessário para o cabal entendimento do que ele próprio 

propôs, enquanto a Fountain de Levine leva ainda mais longe 

as questões colocadas pelos ready-made e pela sua aceitação 

no mundo da arte (fig. 4). 

Se retrocedermos ao séc. XIX, durante o qual surgiu a fotografia, processo de 

produção e replicação de imagens por meios mecânicos, verificamos que a pintura era a 

prática artística dominante, a percursora artística da época. A fotografia surgida 

Fig. 4 
Levine, Fountain, 1991 

Fig. 3 
Stieglitz, Foto de Fontaine, 1917 
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recentemente era considerada, na opinião de alguns teóricos, nomeadamente Baudelaire, 

um método barato que disseminava uma aversão à história e à pintura, ou seja, significava 

uma aversão à tradição, ao poder criativo da imaginação e ao mundo do impalpável. Pelo 

que, para este autor, a arte jamais deveria incorporar a fotografia nas suas práticas 

artísticas, pois iria rebaixar-se perante a realidade externa, crua e objectiva. Para 

Baudelaire (1955, pp. 228-231) a fotografia minava a capacidade de desejar e de sonhar e 

como tal era incapaz de criar o ‘belo’. Ao captar factos imediatos da realidade, que não 

eram transformados pelo crivo da ‘verdadeira arte’, a fotografia estava longe de ser 

considerada algo significativo e longe do entendimento da crítica artística. A 

heterogeneidade revelada pelos procedimentos mecânicos e pela serialidade da fotografia 

era vista como qualquer outro desenvolvimento do progresso material e tecnológico, em 

detrimento do génio artístico (Kuspit, 1992, pp. 144-145).  

Walter Benjamin (1969b, pp. 217-251) descreveu a pintura, em oposição à 

fotografia, pela sua capacidade de atribuir à obra de arte a unidade orgânica, a presença, a 

originalidade, ou seja, a aura, em oposição à reprodutibilidade, mecanicismo e serialidade 

da fotografia. Segundo o autor, em consequência da reprodução de uma imagem por 

processos industriais, que permite uma grande divulgação, levando-a a atingir um público 

cada vez maior, anulou-se o carácter original e a perda da sua aura. No entanto, segundo o 

seu ponto de vista, as novas tecnologias reprodutivas libertariam a arte da sua dependência 

na originalidade, e da sua especificidade física relativa a um espaço e tempo próprios, 

aproximando-a cada vez mais desse público mais vasto e, portanto, permitiriam a 

democratização da imagem. Para Benjamin a originalidade, o carácter autográfico, a 

autoridade de uma obra de arte derivava da sua não reprodutibilidade. Quer isto dizer que o 

estatuto de obra única e irrepetível é eliminado ao submeter-se à reprodução mecânica em 

massa. Do seu ponto de vista, a singularidade absoluta de uma pintura, na sua presença, 

com a sua aura, opunha-se à multiplicação em série e, consequentemente, ao processo de 

reprodução mecânica da fotografia, daí ter afirmado, relativamente aos negativos 

fotográficos, ‘(...) qualquer pessoa pode produzir inúmeras impressões; perguntar qual é a 

impressão ‘autêntica’ não faz nenhum sentido’ (Benjamin, 1969b, p. 224). 

Ainda segundo o mesmo crítico, dado que uma obra de arte original tinha uma 

presença no tempo e no espaço e era fisicamente marcada pelo artista, pela sua 

proveniência, o que contribuía para a formação da sua aura, ao ser reproduzida através de 
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cópias sem autenticidade a sua aura entraria em declínio. É natural que à medida que nos 

aproximamos dos procedimentos técnicos que abrem caminho à criação de cópias e de 

múltiplos, o conceito de autenticidade e de original pareça ir perdendo sentido. As várias 

opiniões formuladas relativamente ao papel dos métodos de reprodução mecânica no seio 

das artes plásticas, em particular a fotografia, foram muitas vezes antagónicas e têm de ser 

interpretadas no adequado contexto histórico. Embora díspares, positivas ou negativas, 

todas elas tendem a concordar que a repetição de imagens com base na fotografia mudou e 

reconfigurou o modo de olhar dos artistas, e trouxe consigo importantes transformações 

para o mundo da arte. 

A tradição pictórica e artística acabou por estabelecer um equilíbrio e uma inter-

relação entre originais e cópias. Uma obra que, inicialmente possa parecer uma cópia, 

pode, no entanto, constituir-se um original. O artista pode trabalhar sobre obras 

preexistentes, mas tem de as reelaborar, transformar, reenquadrar e dar-lhes um novo 

significado, como se estivesse ‘evoluindo em etapas a partir de aparente escravidão para 

aparente independência’ (Elkins, 1993, p. 118). Este é, portanto, o resultado de um 

processo de trabalho que vai sucessivamente recontextualizando a nova obra produzida e 

que não acontece forçosamente quando o artista se distancia totalmente das obras 

anteriormente criadas, sobre as quais se baseou. 

De maneira que, transportando para a arte a frase de Borges ‘no mundo não podem 
existir duas coisas iguais’, concluir-se-ia que não podem existir duas obras de arte 
idênticas, porque se a interpretação ou reflexão que se tira de cada uma delas é a mesma, 
a existência de uma delas não tem sentido. Mas, se, ao contrário, a igualdade e a 
repetição nos servir para construir um novo discurso, a partir do qual, ter uma reflexão 
sobre o presente ou para abordar o passado, quer crítica e analiticamente, quer em jeito 
de homenagem, o seu emprego parece necessário (Yoldi, 2008-2009, p. 147). 

Conforme Yoldi nos aponta, pela atribuição de uma nova interpretação, ou pela 

recontextualização das obras, resultam obras de arte originais directamente provenientes de 

outros trabalhos originais. A cópia é devolvida ao estatuto de original.  

Além das questões que envolvem o original e a cópia, também é importante analisar 

o tema da multiplicação, enquadrando-a dentro dos modelos da repetição manual e da 

reprodução mecânica de obras, como seguidamente se analisa. 
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1.1.2 A cópia multiplicada 

 

As pinturas realizadas acerca de um mesmo tema, pintado do mesmo ponto de vista 

ou de pontos de vista bastante próximos, sucederam-se, particularmente na obra de Monet 

e Cézanne. Este sistema de representação foi particularmente colocado em destaque com o 

Impressionismo, no qual um mesmo tema era representado sempre diferente, em constante 

mudança, captado em permanente alteração. Estas pinturas, que parecem cópias umas das 

outras, são contudo variantes independentes das obras originárias, ou seja, são obras 

singulares. Elas expressam tanto as pequenas como as explícitas mudanças da realidade, 

mas em particular captam as subtis diferenças luminosas e atmosféricas.  

O mundo nunca se repetia porque nunca era o mesmo, ou ainda porque o sujeito o 
apercebia de modo diferente. A realidade tornava-se sempre diferente em cada 
representação. A força cultural deste tempo é a cópia, mas única em cada momento 
perante as variações da realidade e do sujeito (Dias, 2008, p. 165). 

Ora se em finais do séc. XIX o modelo ideal era ainda o real, percebe-se na 

serialidade elaborada sobre cada tema, que havia uma inevitável vontade de comparação 

entre as várias telas que retratam esse mesmo tema. Eram expostas justapostas umas às 

outras, formando conjuntos coesos, o que pode revelar uma clara influência da reprodução 

fotográfica, tão decisiva e influente na arte ocidental da segunda metade do séc. XIX. Ou 

seja, o modelo passou a incluir a própria repetição. A arte colocou em paralelo o múltiplo, 

fruto da mesma realidade, centrando a sua análise na observação comparada. Uma série de 

telas dedicada a um único tema ou a um único objecto, ao ser exposta em conjunto, 

permitiu ao observador a possibilidade de comparar uma dessas telas com as telas 

observadas antes. Como se o modelo tivesse passado a ser uma tela, a pintura em si 

mesma, e não a realidade conhecida. Se ao longo da observação da série, as telas 

justapostas lado a lado passaram a ser a base de comparação feita pelo observador, daqui 

resultou que a memória pessoal passou, também, a ocupar o lugar do modelo. Em 

consequência poderemos afirmar que as repetições e as cópias passaram a ser os modelos 

(Tucker, 1989, p. 84). 

As séries de pinturas, que repetiram os mesmos temas, apresentavam-nos a natureza 

como algo intangível e fascinante, que está para além da existência humana. Segundo os 

próprios artistas, procuravam, nos modelos representados, uma aura, que eles sentiam na 

realidade, em permanente vibração e inconstância (Tucker, 1989, p. 101). Monet pintou, 
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por exemplo, sucessivas telas com medas de feno sob diferentes efeitos climáticos e 

atmosféricos, sob várias condições de luz, ao longo das quatro estações do ano. A repetição 

dos mesmos temas serviu-lhe, não apenas para captar o que observava, mas também para 

pintar o que ele próprio experienciava em frente daqueles elementos. A alusão a sensações 

fugazes, a aspectos momentâneos, permitiu que as experiências pessoais, perante um 

mesmo modelo natural, entrassem no léxico das obras pictóricas. O conceito de fugaz, que 

a máquina fotográfica tão bem permite captar, atraiu a atenção dos artistas.  

Nas obras de Monet, Cézanne ou outros artistas, as várias telas elaboradas sobre o 

mesmo referente, enfatizam a mudança das formas, das cores, dos reflexos e das vibrações 

que os objectos imutáveis mostram. O observador sente incessantes variações diante destes 

elementos, sejam eles montanhas, medas de feno, árvores ou quaisquer outros.  

A série (que é já marca de uma lógica estrutural de reprodução) sublinha a singularidade 
de cada cópia, colocando fora de jogo e retirando autoridade ao modelo (...), indicando a 
superação da lógica de representação ‘clássica’ (Dias, 2008, p. 166). 

A série de pinturas dos montes de feno de Monet, por exemplo, com qualidades 

pictóricas que variam subtilmente, forçam o observador a comparar as telas umas com as 

outras de modo a captá-las e entendê-las inteiramente (figs. 5, 6 e 7). A aparência de uma 

paisagem está em permanente mudança e o pintor queria revelá-la em múltiplas telas 

justapostas. Monet afirmou ter pensado em pintar um mesmo motivo, numa sequência de 

diversas telas, pois pareceu-lhe importante estudar esse mesmo tema em diferentes horas 

do dia, para captar os efeitos de luz que de hora para hora mudam a aparência e as cores de 

forma notória. Em consequência deste tipo de prática pictórica, direccionou-se a pintura 

para a produção de telas parecidas e semelhantes, cujas diferenças e variações se tornaram 

possíveis de ser apreciadas e captadas. 

A semelhança tem um ‘padrão’: elemento original que ordena e hierarquiza a partir de si 
todas as cópias cada vez mais débeis que se podem fazer dele. Parecer-se, assemelhar-
se, supõe uma primeira referência que determina e classifica. O similar desenvolve-se 

Fig. 5 
Monet, Meules, Fin de l’Été 
1990-91 

Fig. 6 
Monet, Meules, Fin de l’Été, le Matin 
1991 

Fig. 7 
Monet, Meules, Effet de Neige, le Matin 
1991 
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em séries que não têm começo nem fim, que se podem percorrer num ou noutro sentido, 
que não obedecem a nenhuma hierarquia, mas que se propagam de pequenas diferenças 
em pequenas diferenças. A semelhança serve à representação, que domina sobre ela; a 
similitude serve à repetição, que se desenvolve através dela (Foucault, citado por Diego, 
2006, p. 26). 

Foucault diferencia o que é semelhante do que é similar. Refere-se ao primeiro 

conceito como a característica do que é uma representação autónoma, mesmo que 

apresente alguns elementos de outra entidade que lhe está próxima. Quanto ao segundo 

conceito, a similitude, aponta-o como o atributo daquilo que é idêntico, ou seja, o que é 

uma cópia. Monet e Cézanne faziam obras semelhantes sobre um mesmo tema, mas não 

obras similares. É de assinalar que a repetição de obras semelhantes, variantes sobre um 

mesmo tema, veio a tornar-se uma ideia apelativa para a arte nos finais do séc. XIX, como 

aconteceu durante o Impressionismo, e também nas primeiras décadas do séc. XX. As 

obras modernistas, baseadas na expressividade pessoal, jamais aceitariam a cópia e a 

reprodução mecânica, no entanto, também incluíram no seu campo de trabalho obras 

semelhantes, portanto a semelhança, que ajudou a definir com clareza as intenções pessoais 

de cada artista. Ao conjunto dessas obras semelhantes, que muitas vezes foram produzidas 

ao longo de várias décadas, os críticos apelidam geralmente de obras coerentes. 

Depois do Modernismo, o mundo da arte viu serem criadas obras idênticas, obras 

em que o similar tinha um papel preponderante na composição das partes e formação das 

obras finais, que eram iguais, mas não as mesmas. É o caso das obras minimalistas, 

bastante influenciadas pela produção de Brancusi, cujas obras com elementos repetidos 

formaram uma das principais bases do Minimalismo. As obras do artista foram, no entanto, 

interpretadas pelos artistas deste movimento de outro modo diferente. Brancusi acreditava 

que a forma externa revelava uma verdade imanente, ao contrário dos minimalistas que a 

negavam, ao pretenderem rejeitar qualquer conteúdo espiritual, emocional ou 

expressionista nas suas obras. As subtis diferenças, tão importantes e características das 

peças de Brancusi, foram rejeitadas pela inflexível igualdade existente entre as partes de 

uma obra minimalista. As unidades de uma La Colonne sans fin de Brâncusi direccionam-

se para o céu, de modo a criarem uma ideia de infinito (fig. 8). Enquanto as esculturas 

minimais em que se repetem unidades são, ou pretendiam ser, decididamente finitas. Pelo 

menos parece ter sido esta a intenção dos artistas do movimento minimalista, que 

desejaram apenas e somente que o espectador observasse e constatasse a materialidade e 

objectividade das obras. Nas obras de Donald Judd (fig. 9), por exemplo, fica patente a 
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integração do sistema dos objectos, no fundo, do sistema de 

produção da sociedade industrializada.  

O movimento da Pop Art produziu obras que eram, 

indiferenciadamente, semelhantes ou idênticas entre si, 

quase sempre com base em imagens recolhidas dos 

populares meios de comunicação de massas, sua fonte de 

referência. Estas imagens tanto podiam ser transferidas 

directamente, como podiam ser reelaboradas e 

transformadas. 

O Pós-modernismo ao incluir a reprodução mecânica 

nas suas práticas artísticas, promoveu igualmente o 

aparecimento de trabalhos que eram copiados de outros 

previamente elaborados, ou eram reproduzidos numa 

sucessão de cópias que se afastavam do modelo original. Ao 

contrário da tradicional edição hierárquica de séries, como é 

o caso de um conjunto de gravuras, cuja multiplicação 

valoriza e depende totalmente do original, a produção de 

múltiplos deixou de ser uma produção quantitativa com o 

Pós-modernismo. Cada trabalho reproduzido a partir de 

outro, múltiplo ou não, passou a ser apresentado como uma 

entidade isolada, autónoma, que pretende ser, também ela, 

um original. Ainda assim, os artistas recusaram as noções de 

expressão pessoal, de unicidade do objecto artístico, e acima 

de tudo colocaram em causa a autoria e a originalidade. A 

aura de que fala Walter Benjamin (1969b, pp. 217-251) é 

entendida, por estes artistas, como uma sobrevalorização do objecto de arte, apenas por ter 

sido realizado pela mão do artista e pelo facto de ser único. 

A estratégia da Pop Art, bem como do movimento pós-modernista, de reprodução 

mecânica de cópias, de reprodução de múltiplos, pode, no entanto, ser vista como uma 

estratégia de fuga relativamente ao mito do artista enquanto ser expressivo e emocional, 

que assim deveria permanecer segundo a tradição modernista. O artista ao libertar-se da 

sempre omnipresente suposição de que as suas obras devem ser reflexivas, que devem 

Fig. 8 
Brâncusi, La Colonne sin fin, 1938 

Fig. 9 
Judd, Untitled, 1969 
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revelar emoções pessoais, orientou a sua prática artística para a confiscação de imagens. 

Direccionou-se, também, para a repetição de imagens dentro de uma mesma obra, ou num 

conjunto de obras. Deste modo desvalorizou parcialmente a originalidade da peça singular 

e única. A exploração da repetição fez ressaltar a importância de imagens ou objectos, que 

antes não eram olhados como potenciais temas para a criação de obras de arte. Neste 

contexto da Pop Art é aqui interessante apontar que Jean Baudrillard valorizou e realçou a 

particular relação que é possível estabelecer entre cada um de nós e os objectos que nos 

rodeiam. Para essa conexão funcionar, o autor não vê como condição fundamental que os 

objectos sejam diferentes entre si, pelo contrário, podem pertencer a uma série de múltiplos 

que se repetem. Esses objectos adquirem, no entanto, uma especificidade própria, na 

medida em que cada utilizador estabelece uma ligação única com esses objectos. O 

utilizador é o ponto de partida central, ou melhor, o observador é o centro nevrálgico a 

partir do qual se define a lógica de cada uma das obras de arte dispostas perante ele.  

A qualidade específica do objecto, seu valor de troca, depende do domínio cultural e 
social. Sua singularidade absoluta ao contrário lhe vem do fato de ser possuído por mim 
– o que me permite nele reconhecer-me como ser absolutamente singular (Baudrillard, 
2002, p. 98). 

A sistematização da reprodução de imagens passou a fazer parte integrante do 

léxico artístico, e conseguiu que o observador captasse a obra de um modo mais complexo, 

explorando-a de um ponto de vista conceptual. Por outro lado, conseguiu que o observador 

estabelecesse conexões pessoais com memórias do mundo real, devido a reconhecer 

claramente as imagens reproduzidas, ou a relacioná-las com outras percepções mais 

abstractas. 

Rosalind Krauss desenvolveu a sua visão acerca da fotografia, analisando-a como o 

motor, o leitmotiv, que provocou um questionamento de toda a prática artística. Segundo a 

autora, a existência da fotografia enquanto processo de criação de múltiplos, do ponto de 

vista técnico, fez colapsar a diferença entre original e cópia, não apenas para a fotografia 

mas também para a pintura e para a escultura. 

Ao desvendar no cerne de todo gesto estético a multiplicidade, o fictício, a repetição e o 
estereótipo, a fotografia desmonta a possibilidade de diferenciar o original da cópia (...). 
A prática do múltiplo – quer se trate de centenas de cópias reproduzidas a partir do 
mesmo negativo, ou de centenas de fotos fundamentalmente não diferenciáveis (...), é 
interpretada por determinados artistas não como uma forma degradada ou ruim do 
original estético, mas como o abalo da própria distinção entre original e cópia (Krauss, 
1984, p. 59). 
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Segundo a autora, a fotografia ao expor a multiplicidade e a repetição, devido à sua 

própria técnica, anulou a possibilidade de diferenciar entre o original e a cópia ou entre a 

ideia original e a sua imitação, de modo transversal à prática artística. Com a fotografia 

deixa de haver a dicotomia entre original e cópia e passa a haver apenas originais. A arte 

em geral, mas particularmente a pintura, deixou-se contaminar pela cópia fotográfica, um 

múltiplo sem um original, permitindo a desconstrução da unidade do próprio original, que 

se replicou numa série de citações dele mesmo. A lógica do múltiplo funciona como um 

sistema de reproduções sem um original, no qual se opõe o múltiplo ao singular, o 

reprodutível ao único. Todavia, a repetição pode ajudar a enfatizar e a maximizar 

intenções, potenciando o impacto das imagens. Ao contrário de diminuir a aura de uma 

obra, pode potenciar a ideia de sucessão e de continuidade, estabelecendo o confronto entre 

os elementos de uma série e proporcionando interrogações acerca da validade de cada 

unidade individual. A título de exemplo, Sherrie Levine aprecia a repetição, a justaposição 

de peças múltiplas absolutamente idênticas, explicando o seguinte: 

Eu gosto da repetição, porque implica uma sucessão interminável de substitutos e 
encontros perdidos. Quando fundi em vidro seis Newborns idênticos e coloquei cada um 
sobre um piano de cauda, eu quis maximizar as referências históricas e as possibilidades 
metafóricas (Levine, 1993, p. 7). 

A capacidade combinatória da imagem fotográfica, passível de ser editada em 

sequências ou misturada com outras, o valor das imagens enquanto testemunhos da história 

que pode ser documentada e arquivada, foram e ainda são, factores que oferecem novos 

modos de comunicação e de expressão, contribuindo para uma alteração da prática 

pictórica, particularmente pelo seu cada vez maior recurso à apropriação de obras ou 

imagens já existentes, como será analisado no capítulo seguinte. 
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1.2 Apropriação, reprodução, versão, citação 

 

A apropriação, a reprodução e a citação, não são conceitos novos no mundo da arte. 

Refazer e aproveitar a partir das obras de outros artistas tem sido uma prática recorrente, e 

considerada pertinente, ao longo da história da arte. Em particular na pintura, em cuja 

prática sempre houve pintores que reproduziram as obras de outros com o propósito de 

explorarem a aplicação do seu próprio estilo, a partir de uma composição que já lhes era 

familiar. Pese embora o facto, de ao longo dos séculos terem sido criadas obras baseadas 

na apropriação, iremos focar o estudo no momento presente e nas décadas que o 

antecedem. 

A partir de meados do séc. XX, a cada vez maior proliferação de imagens, quer 

impressas, quer em movimento, provenientes dos mass media e da produção industrial, 

influenciaram fortemente a produção artística. Como já tinha sido analisado, a reprodução 

das imagens, nos mass media em geral e particularmente na imprensa, associada à 

popularização da fotografia, deslocou a noção de autoria e de original para um sistema de 

representação sem autor pré-determinado. A excessiva multiplicação de imagens através de 

processos industriais, apesar de permitir atingir um público cada vez mais vasto e maior 

divulgação, implicou o desaparecimento do carácter original. A constante repetição e 

vulgarização de imagens causou, portanto, a diluição dos modelos e, consequentemente, a 

anulação do gesto original na obra de arte. 

Em Art and Illusion, Gombrich (1968, pp. 55-58) questionou o conceito modernista 

do olhar inocente, a noção de que a evolução da representação consistiu num gradual 

despojamento e desligamento dos conhecimentos preconcebidos que o artista tinha da 

realidade e num abraçar da percepção pura, sem a mediação de elementos externos que 

interferissem na relação do artista com o mundo que o rodeava. O autor argumentou que é 

a continuada acumulação de prévios esquemas representacionais, a memória de pinturas e 

outras imagens já vistas, o estilo da época associado ao seu próprio estilo pessoal, que 

estabelecem o elo de ligação entre a realidade e a tela do artista. Como se o artista retivesse 

na sua mente convenções de representação preexistentes e um arquivo de imagens (Lobel, 

2002, pp. 116-117).  

Gombrich considerou naïf a ideia de uma relação não mediada, entre a visão do 

artista e o da percepção do mundo real, e tentou modificá-la introduzindo um novo 
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conceito. No fundo, considerou que todas as formas de arte se fundamentam em pinturas 

precedentes, em imagens preexistentes, não tendo dúvidas em afirmar: ‘Todas as pinturas, 

como afirmou Wöllflin, devem mais a outras pinturas do que devem à observação directa’ 

(Gombrich, citado por Lobel, 2002, p. 117). 

E apesar de direccionar a sua análise para a pintura de representação naturalista, as 

propostas deste autor podem aplicar-se ao estudo de toda a arte, em particular aos 

movimentos que surgiram depois do Modernismo, que atribuem especial importância a um 

arquivo de imagens, sobre o qual o trabalho dos artistas está directamente dependente.  

 

1.2.1 Aproximação aos conceitos/perspectivas críticas 

 

É pertinente definir aqui sinteticamente cada um dos conceitos focados. A 

reprodução é obtida por imitação ou repetição de um modelo produzido anteriormente. É 

uma cópia que facilmente se distingue do modelo original. Ela pode ser reproduzida por 

processos totalmente manuais, como a pintura e o desenho, ou através de sistemas 

mecânicos. Estes sistemas incluem as várias técnicas de impressão como a litografia, a 

gravura em metal, a xilogravura, a serigrafia, a impressão fotográfica analógica, a 

impressão digital e vários outros processos derivados destes. Importa aqui indicar que 

muitas reproduções têm como base originais e apenas se relacionam em termos de 

quantidade, estabelecendo edições ou séries, não revelando qualquer alteração de estilo ou 

qualidade do modelo de que derivam. 

A apropriação é a acção de adaptar alguma coisa, de a tornar adequada a uma nova 

finalidade ou propósito. É tomar posse de algumas imagens, ou objectos, e incorporá-las 

noutras obras. Não se trata de plagiar ou de falsificar, mas antes de reutilizar imagens já 

existentes, em geral facilmente reconhecíveis, de modo a que as prévias associações 

estabelecidas com o observador sejam contextualizadas nas novas obras produzidas. A 

recontextualização ajuda o artista a reformular o significado original daquelas imagens, ou 

objectos, e, em simultâneo, permite ao observador estabelecer mais rapidamente uma 

associação com as imagens apresentadas. 

Douglas Crimp no seu ensaio ‘Appropriating Appropriation’ (Crimp, 1983), 

publicado inicialmente no catálogo Image Scavengers: Photography, da exposição com o 

mesmo título, descreveu as diferenças entre dois modos de apropriação. Na opinião do 
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autor, um deles é fazer referência ao estilo de determinada obra existente, ou seja, à sua 

forma, composição, aparência ou carácter, enquanto o outro modo é a incorporação 

efectiva da obra original, ou de parte dela, na nova criação artística.  

No fundo, o primeiro modo de apropriação indicado funciona como uma outra 

versão, ou variação, de uma obra existente. O segundo modo de apropriação descreve o 

acto de fazer uma citação, ou seja, quando é reutilizada e mencionada noutras obras a 

imagem prévia, ou parte dela, quase intacta. Enquanto a versão funciona como uma alusão 

que refere outra obra, a citação pode incluir a totalidade, ou parte, de outra obra 

direccionado a outro objectivo. A citação pode, por outro lado, divergir totalmente do 

modelo que lhe serve de base e incorporar apenas alguns elementos particulares, sendo 

fundamentalmente uma estratégia que permite identificação, mas ao mesmo tempo 

diferenciação. 

Foi pensamento recorrente que a apropriação em arte suportava o ponto de vista de 

que o conceito de autoria era uma noção ultrapassada e sem sentido. Importa salientar que 

a noção de autoria foi questionada por pensadores durante o séc. XX, tais como Roland 

Barthes (1977, p. 148), o qual propôs o obituário do autor, em 1968, ao sugerir que ‘o 

nascimento do leitor deve acontecer à custa da morte do autor’. Com ele concordou Michel 

Foucault (2010, pp. 952-953) que argumentou, em 1969, que o conceito de autor é 

limitativo, não fazendo mais do que restringir o livre pensamento dos leitores. Segundo ele 

o autor, ao escolher, limita e exclui e, desse modo, pode impedir a livre circulação, 

manipulação, composição, desconstrução e recomposição de ideias e saber. Os anos 60 do 

séc. XX viram a génese de movimentos artísticos que parecem ter dado substância às 

teorias de ambos, Barthes e Foucault. 

No entanto, é crucial distinguir os artistas que utilizaram a apropriação e tomaram a 

responsabilidade sobre os objectivos que perseguiram com essa prática. Ou seja, os que se 

revelam autores das suas produções finais e que são responsáveis pelas obras efectuadas 

dentro de propósitos subjacentes aos conceitos da arte.  

Douglas Crimp escreveu uma série de ensaios nos quais explorou o papel da 

apropriação na arte pós-moderna, enfatizando o seu desempenho numa subversão do 

tradicional papel da instituição museu, prevendo a cessação da pintura, numa espécie de 

competição com a prática da fotografia. Destacou, igualmente, como objectivo dos artistas 

pós-modernos a desconstrução do ‘mito’ do homem branco, quer na sua supremacia de 
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raça, quer na de género, introduzindo um discurso político crítico na arte. 

Este crítico sublinhou o princípio desta transformação fazendo referência às 

técnicas de reprodução de Robert Rauschenberg, do início dos anos 60, baseadas na 

transferência de imagens e na serigrafia. 

Através da tecnologia reprodutiva a arte pós-moderna dispensa a aura. A fantasia da 
criação dá lugar à franca e aberta confiscação, citação, extracção, acumulação e 
repetição de imagens já existentes. Noções de originalidade, autenticidade e presença, 
essenciais ao discurso ordenado do museu estão comprometidas (Crimp, 1980, p. 56). 

A lógica da perda da originalidade talvez seja o discurso mais abrangente da 

história da arte das últimas décadas. Em finais dos anos 50 e início dos 60 do séc. XX, 

vários artistas começaram a desenvolver nos seus projectos individuais a apropriação de 

imagens dos mass media, associadas a técnicas de 

reprodução mecânica. Ainda assim, tiveram em conta a 

valorização do original, a obra de arte como uma coisa 

especial, separada do mundo das reproduções em série. 

Com este objectivo, desenvolveram alianças com a prática 

da pintura, que lhes permitiu demarcar os seus trabalhos 

das reproduções de imagens de que se apropriaram. Com 

vista a investirem na criação de novas obras originais 

demonstraram o interesse que tinham na autenticidade das 

novas produções. 

Durante os anos 60, a incorporação de imagens dos 

meios de comunicação nas obras de pintura tornou-se 

particularmente visível através de impressões, de 

colagens, de montagens e ampliações, de sobreposições 

serigráficas e de repetições de serigrafias em séries de 

imagens. Esta prática, que já era praticada antes de 1960, 

prolongou-se em décadas posteriores, tendo sido 

recorrente nas produções de artistas como Robert 

Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard 

Hamilton, Tom Wesselmann e James Rosenquist, entre 

outros (figs. 10 e 11). Vários artistas revisitaram, também, 

a história da arte citando ou apropriando-se de obras 

Fig. 10 
Rauschenberg, Overdrive, 1963 

Fig. 11 
Rosenquist, Marilyn, 1974 
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famosas e icónicas do passado.  

Mais tarde, na década de 70, mais precisamente em 1977, uma exposição intitulada 

Pictures foi organizada por Douglas Crimp no Artists Space em Nova Iorque, revelando 

uma nova sensibilidade crítica e promovendo uma interrogação no próprio sistema de 

representação da arte. A exposição incluiu trabalhos de vários artistas, cujas obras 

marcavam uma ruptura com o Modernismo e os seus valores de originalidade. As obras 

colocavam em questão a especificidade do medium utilizado e a relação singular da obra 

final com o trabalho individual. Crimp, o curador desta exposição, publicou vários artigos 

entre 1977 e 1979, explanando as novas tendências artísticas e críticas, afirmando que não 

buscavam as fontes ou as origens, mas procuravam ‘estruturas de significação: debaixo de 

cada imagem há sempre uma outra imagem’ (Crimp, citado por Spector, 2008, p. 24). 

Segundo esta lógica nenhuma imagem é singular, inocente ou original, mas antes, 

faz parte de uma cadeia de significados e imagens interligados segundo intenções e 

propósitos estabelecidos exclusivamente em cada época. No fundo é uma ideia coerente 

com a que Gombrich (1968) tinha avançado em Art and Illusion, cuja primeira edição foi 

publicada em 1960. Quer isto dizer que todas as imagens têm capacidade de surgir como 

algo original, reflectindo o ambiente cultural, social e político, fruto de determinado 

momento histórico, em função das experiências e desejos dos próprios artistas. 

Segundo Nancy Spector existiam fortes motivos para a renovada utilização de 

imagens dos media nas produções de arte das décadas de 70 e 80 do séc. XX, e directa 

influência de algumas obras pictóricas produzidas na anterior década de 60. 

Certamente que existiam precedentes para a incorporação na arte de fotografias retiradas 
dos meios de comunicação social - particularmente nas montagens serigráficas de 
Robert Rauschenberg com fotos de jornais e nas repetições em série de Andy Warhol de 
fotos icónicas e prosaicas, todas elas seleccionadas a partir do banco de imagens da 
década de 1960 (Spector, 2008, p. 25). 

As novas formas de representação visual eram provenientes das tradicionais 

disciplinas das belas-artes, mas igualmente do jornalismo, fotojornalismo, publicidade, 

vídeo e cinema. Ao grupo de artistas que seguiam esta linha de actuação, os críticos 

apelidaram de appropriationists, do qual se destacaram Sherrie Levine, Martha Rosler, 

Dara Birnbaum, Cindy Sherman, Louise Lawler, Andrea Fraser, Barbara Kruger, Richard 

Prince e Krzysztof Wodiczko. 

O processo de criação mais aplicado por estes artistas foi a reprodução, cujo 
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desenvolvimento viu a fotografia como o medium mais utilizado, antecipando a 

importância que as práticas baseadas nela viriam a adquirir, como representantes da 

desconstrução visual do final dos anos 70 e início dos 80 do séc. XX. Foi como uma 

fotografia que se apropriou e foi apropriada, simulou, copiou ou citou outras imagens já 

previamente existentes, e não como a fotografia modernista com o seu carácter de 

catalogação. A estratégia da apropriação fotográfica tornou-se noutra categoria académica. 

Mas importa aqui focar alguns dos aspectos que motivaram a produção de alguns 

destes artistas e os seus objectivos. As várias direcções seguidas tiveram por base o desejo 

de mudança e a recusa em aceitarem a rigidez de comportamentos e o conservadorismo 

estabelecido no mundo da arte. As suas atitudes inconformistas apontaram e abriram 

caminho para diferentes produções artísticas e estratégias de actuação, manifestando claras 

preocupações sociais e políticas. 

Os ideais do movimento feminista, cujo desenvolvimento se intensificou nos anos 

70 do séc. XX, foram incorporados com uma atitude crítica no mundo da arte, pela mão de 

algumas artistas, que reclamaram condições de visibilidade e de igualdade. O cruzamento 

das várias formas de expressão, e de meios, preconizado no seio do movimento Pós-

modernista viu florescer manifestações artísticas que incorporaram as ideias feministas e a 

sua recusa da visão falocêntrica ou forma de pensamento que defende a superioridade 

masculina. Preconizavam a ampliação e a igualdade legal dos direitos civis e políticos das 

mulheres relativamente aos dos homens.  

Sherrie Levine, nomeadamente, confrontou o poder masculino na produção artística 

e a sua presunção de posse do ‘olhar’. Ela desenvolveu o seu trabalho analisando apenas 

obras efectuadas por homens, produto da criatividade masculina, e colocou esses trabalhos 

e os seus pontos de vista masculinos em questão. Efectuou cópias de trabalhos de 

Kandinsky, Brancusi, Walker Evans, Edward Weston e de outros, e ao apresentá-los como 

sendo dela, sugeriu que a questão da originalidade não poderia ser separada de 

considerações sociais e políticas. Questionou se era permitido ser-se original a partir de um 

ponto de vista feminino. Craig Owens (citado por Archer, 1997, p. 143) ponderou a 

possibilidade da obra de Levine ser uma crítica às ‘diminuídas possibilidades de 

desenvolver a criatividade numa cultura saturada de imagens’ ou uma recusa à autoria que, 

contudo, não pretendia retirar a paternidade sobre a obra previamente elaborada. 

Com a mesma linha de actuação, mas com meios diferentes, Martha Rosler 



23 

desenvolveu obras, em fotografia e vídeo, bastante críticas acerca do papel feminino 

subalterno na sociedade. Uma das suas produções mais conhecida é o vídeo Semiotics of 

the Kitchen, de 1975, direccionada para a representação da mulher no mundo doméstico. 

Muitos outros trabalhos dela, nomeadamente fotografias, que são montagens de várias 

imagens apropriadas dos media, encerram em si mensagens com preocupações sociais e 

políticas (fig. 12). A visão da mulher enquanto representação do desejo masculino, como 

ser reservado, sem falhas e perfeita, é desconstruído nos vídeos de Dara Birnbaum, que 

reeditou gravações sacadas directamente de visionamentos televisivos. Segundo Owens 

(1983, pp. 70-71), a maior parte destas artistas trabalhou com o repertório de imagens 

previamente existente, produzindo poucas imagens que representassem um novo ponto de 

vista feminino, revisto e actualizado, pois estariam a acrescentar e prolongar o aparato 

representacional do mundo e do corpo feminino. Desse modo, poderiam estar a fortalecer o 

ponto de vista masculino, perdendo de vista os seus objectivos de perceber o que a 

representação provocava nas mulheres. 

Quase todos os trabalhos de Cindy 

Sherman são auto-retratos, baseados em 

comportamentos e imagens estereotipadas 

da identidade feminina (fig. 13). Ela 

aparece sempre em diferentes situações e 

encarna diversas personagens, com uma 

grande coerência estilística. Cada uma das 

fotografias faz recordar um filme, à volta 

do qual cada observador consegue 

imaginar uma narrativa completa, com 

enredo e caracterização. O desejo 

masculino, de fixar a mulher numa 

identidade estável, fica comprometido 

quando é sempre observada a mesma 

pessoa encarnando variados papéis e 

personagens diferentes. A encenação 

desmistifica o desejo falocêntrico, 

provocando uma inversão dos papéis e 

Fig. 12 
Rosler, Cleaning the Drapes, Bringing the War Home, 1967-72 

Fig. 13 
Sherman, Untitled Film Still #5, 1977 
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colocando a mulher no controlo da situação.  

No mesmo espírito de Michael Asher e Marcel Broodthaers, Louise Lawler 

conduziu uma nova reexaminação dos modos de como arte alcança valor, à medida que 

estabelece o seu lugar no sistema de exposição e de troca. Todos estes artistas se 

empenharam numa crítica às instituições onde as obras de arte são mostradas ao público, 

galerias ou museus. No entanto, Lawler diferenciou-se por deslocar e relocalizar a prática 

expositiva, e os procedimentos de apresentação, para fora das instituições do poder. A sua 

obra não é, em geral, feita de objectos físicos que se possam comercializar e trocar. Ela 

trabalha nas margens do sistema, numa rede de suportes exterior ao espaço da galeria, e 

pretende dissipar a concentração de poder no sistema institucional (Fraser, 2013, p. 4). O 

seu trabalho é desenvolvido com as peças de outros artistas ou eventos, de que ela se 

apropria e utiliza como ready-made. Torna-se visível no modo como ela faz a montagem 

dessas obras, feitas por outros, no espaço expositivo ou no modo como ela produz e 

endereça os convites para as exposições ou eventos. A definição dos convites e a forma 

como é feita a comunicação com o público fazem parte da globalidade da sua obra.  

Lawler dirige a sua atenção para todos os detalhes, para os aspectos da curadoria 

que, regra geral, são da responsabilidade das instituições, no entanto o seu principal foco 

de atenção parece ser a relação das obras de arte com os espaços, o seu posicionamento 

relativamente ao que as rodeia. A 

fotografia que fez em 1989, How Many 

Pictures, mostra por exemplo, através dos 

reflexos no chão muito polido e brilhante 

de uma galeria, uma pintura de Frank 

Stella (fig. 14). Mostra como é 

indissolúvel a relação das obras com o 

contexto e faz questionar sobre a 

manipulação que o entorno pode provocar 

na leitura dessas obras. 

Fazendo, igualmente, uma crítica às instituições dominantes no mundo arte 

encontramos Andrea Fraser, em cujo trabalho encontramos pontos de afinidade com 

Lawler, mas com um posicionamento bastante diferente na sua prática artística. O seu 

percurso foi influenciado pela interdisciplinaridade do Pós-modernismo. Em paralelo com 

Fig. 14 
Lawler, How Many Pictures (Stella), 1989 
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a crítica institucional que promove, Fraser é uma forte defensora das ideias feministas e 

através de performances e vídeos manifesta a sua visão da sociedade. A sua forma de 

expressão é como é se fosse uma manifestação de resistência cultural, que expõe 

ambiguidades nas relações de poder do mundo da arte com os interesses económicos e 

políticos dominantes.  

Outra artista da mesma geração, Barbara Kruger, questionou as tradicionais 

representações do poder, de identidade e de sexualidade, desafiando o pensamento 

estereotipado, as convenções e os clichês (fig. 15). Desenvolveu mensagens fotográficas, 

em que fundiu textos com imagens, com a intenção de 

questionar as relações de poder dentro da nossa cultura 

consumista. Para isso adoptou as técnicas do design, 

criando frases bem definidas e resolutas em letras capitais. 

As letras foram salientadas em fundos, de modo a 

sobressaírem, e aplicadas sobre fotografias a preto e 

branco, retiradas de diversas fontes.  

Na década seguinte, nos anos 80 do séc. XX, surgiu 

no meio artístico um grupo de mulheres apelidado de 

Guerrilla Girls, que perseguiu a mesma trajectória iniciada 

pelas artistas anteriormente focadas. Mantiveram o 

anonimato de modo a darem apenas ênfase aos temas que 

pretendiam defender. Pretenderam dar voz a mais 

mulheres, daí terem recusado falar das suas carreiras pessoais e terem usado máscaras de 

gorila em todos os eventos públicos. Como elas próprias afirmam, pretenderam ser a 

consciência do mundo da arte (Gablik, 1994, p. 43), com o objectivo de que mais mulheres 

sejam representadas em galerias e museus, e que desse modo possam expor a sua 

sensibilidade sem qualquer constrangimento. Utilizaram grandes cartazes publicitários, 

com frases e imagens muito sintéticas, de forma a conseguirem passar as suas mensagens 

de protesto, os seus ideais e as suas opiniões. Nesses cartazes destacaram as desigualdades 

entre artistas masculinos e femininos, relativamente ao número de exposições, à 

representação em galerias e ao valor de venda das suas obras. Um dos pósteres que mais 

impacto teve, de 1989, denunciou a excessiva quantidade de pinturas com nus femininos, 

expostas na secção de Arte Moderna do Metropolitan Museum. Nele incluíram uma 

Fig. 15 
Kruger, Untitled (Now you see us, Now 
you don’t), 1982 
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imagem retirada da pintura La Grande 

Odalisque de Ingres, em que a cabeça foi 

substituída pela de um gorila, e 

interrogavam em letras gigantes ‘As 

mulheres têm de estar nuas para entrarem 

no Met. Museum?’ (fig.16). Não foram, 

no entanto, apenas as artistas mulheres a desconstruir o papel de cada um dos géneros 

feminino e masculino. Richard Prince, com as suas imagens de Cowboys refotografados de 

painéis publicitários, colocou claramente em questão os comportamentos associados aos 

homens e os privilégios que lhes eram atribuídos (fig. 17).  

Apresentando trabalhos com uma vertente marcadamente social, Krzysztof 

Wodiczko projectou imagens poderosas, com simbolismo, em monumentos e edifícios 

públicos (fig. 18). Imagens recolhidas dos media ganharam outra força e simbolismo ao 

serem observadas em espaços público e 

ironicamente associadas aos edifícios 

que lhes serviram de ‘ecrãs’ ou 

superfícies de projecção. Um exemplo 

das suas obras é a projecção da mão de 

Ronald Regan, com uma camisa formal 

e presa por umas algemas, no dia de 

tomada de posse e durante o juramento 

de fidelidade aos interesses da nação, 

quatro dias antes da reeleição de 1984. 

Esta projecção foi efectuada sobre o 

edifício da AT&T, no distrito financeiro 

de Nova Iorque, sugerindo claramente 

que são os interesses corporativos que 

‘amarram’ o poder estabelecido e que 

são por ele defendidos. 

Os projectos de Wodiczko 

ganharam potencial ao serem realizados 

em espaços públicos, evocando 

Fig. 16 
Guerrilla Girls, [sem título], 1989 

Fig. 17 
Prince, Untitled (Cowboy), 1989 

Fig. 18 
Wodiczko, Projection on the Hirshhorn Museum, 1988 
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referências históricas e políticas da época. O repertório de imagens usado pelo artista 

incluiu o corpo humano, orelhas, olhos e mãos, como indicadores da sensibilidade humana. 

Associou-lhes imagens de mísseis, correntes, tanques de guerra, moedas, câmaras de 

filmar, armas, velas ou logótipos de empresas. Imagens que são simbólicas, memorizáveis 

e icónicas, de forma, a que as mensagens sejam facilmente percebidas e interiorizadas 

pelos observadores.   

Segundo Hal Foster (1992, p. 199), estes artistas desenvolveram as suas práticas 

dentro do Pós-modernismo progressista, baseado nas teorias pós-estruturalistas, que visava 

expandir os campos estéticos, transgredir o formalismo hermético, apropriar-se de 

imagens, desconstruir registos visuais adquiridos, questionar mitos culturais e 

problematizar as actividades de referência, em oposição ao Modernismo.  

Todos eles se apropriaram de imagens preexistentes, fossem elas recolhidas de 

publicações dos mass media, de livros, de fotografias pessoais ou recicladas a partir de 

obras de outros artistas, através da utilização de diversos mediums, que podiam ser 

utilizados individualmente ou cumulativamente, em processos de sobreposição com outros 

meios de expressão. Estes artistas recorreram à pintura, à fotografia, ao vídeo, à colagem, à 

instalação ou à vídeo-instalação. Todos eles colocaram em questão o conceito de autor 

enquanto criador de trabalhos originais e consequentemente a noção de talento. Ligaram a 

arte à sua função social como uma questão política. Utilizaram e reciclaram imagens, como 

base das suas práticas artísticas interdisciplinares, para perseguirem os seus objectivos que 

visavam a reflexão acerca de preocupações sociais e políticas, sem deixarem de lado as 

problemáticas das minorias, como questões raciais, de identidade e de género. É, também, 

de referir que um Pós-modernismo neoconservador emergiu em simultâneo, definindo-se 

por um retorno à representação, no qual foi atribuído especial destaque às questões de 

estilo, figura e narrativa, assim como, foi feita a apologia de um historicismo ecléctico e a 

prevalência do artista enquanto autor. 

Apesar do protagonismo da fotografia, do vídeo e de outros meios de expressão, a 

pintura não deixou de ser uma das práticas representativas nas estratégias de apropriação 

mais recentes, sendo de salientar as obras de Gerhard Richter, Sigmar Polke, Mike Bidlo e 

Vik Muniz. A presença continuada dos mass media implicou uma saturação da imagem 

fotográfica na sociedade, cuja presença constante influenciou o modo de observar e 

consequentemente manteve-se uma entidade disponível para ser tratada na pintura. Foi 
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uma pintura realizada com base em fotografias e obras preexistentes recolhidas de um 

arquivo próprio seleccionado pelos artistas.  

Gerhard Richter apropriou-se de fotografias de jornais, de revistas, ou outras 

captadas por si, e reproduziu-as em tela, chamando-lhes fotografias pintadas e não 

pinturas. Segundo Peter Osborne (citado por Adams, 2007, p. 124), a pintura fotográfica de 

Richter é como uma ‘dupla negação’, ou seja, ‘a promulgação de uma negação pictórica, 

fruto da histórica negação da pintura feita pela prática da fotografia’ – afirmação que 

contém conceitos próximos da ideia que Crimp tivera acerca do final da pintura, mas que a 

subverte, voltando a valorizar a pintura no seio da arte, ao remetê-la novamente para a 

objectividade da função de representação da realidade, que tinha sido usurpada pela 

fotografia. As pinturas de Sigmar Polke basearam-se no sistema de reprodução mecânica 

que negava o traço individual dos artistas. Colocaram em questão o conceito de emoção, 

associada à expressão pessoal, que durante décadas esteve presente nas produções de 

pinturas, em particular nas obras do Expressionismo Abstracto. O artista apropriou-se de 

imagens do fotojornalismo, de gravuras antigas, de produtos comerciais e de objectos do 

quotidiano.  

Vários outros artistas trabalharam noutras 

direcções diferentes. Mike Bidlo simplesmente recriou as 

pinturas de outros artistas aplicando os mesmos materiais 

da forma mais idêntica possível aos originais (figs. 19 e 

23), enquanto Vik Muniz se apropriou de pinturas de 

outros artistas, tratando-as em duas fases. Primeiro 

produziu versões usando mediums pouco comuns, como 

café, mel, geleia, chocolate líquido ou pigmentos, e em 

seguida fotografou essas imagens, apresentando como 

resultado as fotos seleccionadas (fig. 20). Apelou deste modo à ironia no processo de 

produção artística, mas, também, valorizou a fotografia como técnica de produção final. 

Outro artista, Richard Pettibone, estabeleceu uma prática pictórica de apropriação de obras 

de outros artistas famosos, semelhante à de Sturtevant, introduzindo, no entanto, mudanças 

na escala e nos matizes de cor sobre as obras que lhe serviram de base (figs. 21 e 22). 

Outro crítico, Hal Foster, afirmou em 1982 que os artistas mais provocadores se 

situavam bem longe dos propósitos tradicionais ou modernistas da busca pelo refinamento 

Fig. 19 
Bidlo, Not Pollock, 1983 
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e inovação da forma e estilo ou da busca da 

estética do sublime. Segundo este autor, uma 

mudança no método implicou uma mudança de 

posição, ou seja, a produção artística passou a 

ser o resultado da manipulação de signos em vez 

da produção de objectos de arte. O papel do 

observador também se alterou e ele passou a ser 

um activo interveniente na leitura das obras, 

deixando de ser apenas um observador passivo 

das questões artísticas (Foster, 1987, pp. 99-100). 

Naturalmente que esta mudança não foi totalmente nova, resultou do processo de 

reaproveitar e de refazer, sempre recorrente no mundo da arte. Teve, igualmente por base, 

significativas e directas influências do conceito de ready-made, das fotomontagens 

dadaístas e da apropriação da Pop Art. 

O homem nunca pode presumir começar a partir do zero; ele deve começar a partir de 
coisas já preexistentes, como inclusive a sua própria mãe e pai (Duchamp, citado por 
Temkin, 1993, p. 29). 

Nesta simples 

afirmação de Duchamp 

está subjacente a ideia de 

que a arte é um processo 

evolutivo, em que uma 

permanente reciclagem 

de imagens, objectos e 

ideias se sucedem, com 

base em algo que lhe é 

precedente, ou seja, um 

sucessivo processo de 

descontextualização e de 

recontextualização. 

 

Fig. 22 
Pettibone, Andy Warhol,  
Marilyn Monroe, 1962 
1973 

Fig. 23 
Bidlo, Not Warhol (Marilyn) 
1984 

Fig. 20 
Muniz, New York Movie after Edward Hopper, 2006 

Fig. 21 
Sturtevant, Stella Tomlinson Court Park 
1990 
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1.2.2 Imagens em segunda mão 

 

As obras de arte produzidas ao longo dos séculos revelam que a apropriação de 

imagens sempre foi um procedimento usual que os artistas colocaram em prática nas suas 

criações. Leonardo da Vinci reproduziu algumas das suas próprias pinturas, criando 

versões em que introduziu pequenas alterações, especialmente visíveis nos detalhes e nas 

paisagens que servem de fundo às figuras centrais das composições. São disso exemplo as 

duas versões da Vergine delle Rocce, a primeira criada em 1483-1486, actualmente no 

Louvre e a segunda em 1494-1508, exposta na National Gallery de Londres, assim como as 

duas versões da Madonna dei Fusi, ambas pintadas em 1501. 

A produção de versões, cujas composições eram semelhantes às das imagens dos 

modelos originais, foi, e continua a ser, prática corrente na história da arte. É de salientar 

que no passado os trabalhos podiam ser efectuados com base em pinturas previamente 

criadas pelos próprios artistas ou sobre obras produzidas em oficinas alheias. A execução 

dessas versões foi em geral desenvolvida com a colaboração de aprendizes, que iam 

treinando a sua destreza manual, mas noutros casos também resultou exclusivamente da 

mão dos próprios mestres. Esta prática foi desenvolvida, nomeadamente, por Tiziano, 

Padovanino ou Ingres. Além destes, outros artistas reproduziram as suas próprias obras, ou 

as criações de outros, reutilizando com mais ou menos fidelidade as imagens originais.  

A pintura de Édouard Manet, Le déjeuner sur l’herbe, apresenta uma composição 

em que as figuras humanas se posicionam de forma idêntica às que se encontram no canto 

inferior direito da gravura de Marcantonio Raimondi, Il Giudizio di Paride, que por sua 

vez, era já uma versão de um original perdido de Raffaello Sanzio (figs. 24 e 25). Este é 

um claro exemplo de uma versão efectuada com base na obra de outro artista. Mais tarde 

Picasso criou várias versões da pintura de Manet, com variações muito próprias, 

articulando a globalidade da obra à sua linguagem visual (fig. 26). Van Gogh, outro 

exemplo, reproduziu manualmente as suas pinturas, e as de outros artistas, em várias 

ocasiões. Ao reproduzi-las introduziu mudanças entre elas, mantendo, no entanto, 

praticamente integrais a composição, a estrutura e a forma das imagens, à excepção das 

cores. Pintou, igualmente, várias versões baseadas nas telas de Millet, nas quais revelou a 

sua própria expressividade pictórica, ao aplicar pinceladas livres e soltas, próprias do seu 

estilo pessoal. 
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Foi no entanto Marcel Duchamp que, em 

1913, introduziu no mundo da arte o mais radical 

conceito de apropriação quando apresentou o 

object trouvé, designado em geral por ready-

made, elevando ao estatuto de obras de arte 

objectos de uso comum produzidos 

industrialmente e isolados do seu contexto 

funcional. Talvez a mais notória destas obras seja 

o urinol que Duchamp intitulou Fontaine (fig. 3), 

que assinou com o pseudónimo R. Mutt, e que 

foi o ready-made seminal. A partir deste marco a 

obra de qualquer artista pode passar a ser o 

resultado de uma decisão, de uma escolha, e não 

o resultado da tradicional capacidade criativa 

baseada na destreza manual.  

Se o processo de apropriação tem as suas 
raízes na história, a sua narrativa vai aqui 
começar com o ready-made, o qual 
representa sua primeira manifestação 
conceptualizada, considerada em relação à 
história da arte. Quando Duchamp exibe um 
objecto manufacturado (um porta-garrafas, 
um urinol, uma pá para neve) como um 
trabalho da mente, ele desloca a problemática 
do ‘processo criativo’, enfatizando o olhar do 
artista exercida sobre um objecto em vez da 
sua habilidade manual. Ele afirma que o acto 
de escolher é suficiente para estabelecer o 
processo artístico, tal como o acto de 
manufacturar, pintar ou esculpir o são: dar 
uma nova ideia a um objecto é já produção 
(Bourriaud, 2005, p. 12). 

Em 1919, Duchamp desenhou sobre uma reprodução da Mona Lisa, de Leonardo da 

Vinci, um bigode e barba e incluiu-lhe uma inscrição. Esta apropriação iconoclasta sugere 

a provocação e o potencial subversivo que o artista pretendia reflectir com as suas 

produções. Os seus amigos Man Ray e Francis Picabia, associados ao Surrealismo e ao 

movimento Dada, assim como outros artistas, integraram ready-mades em algumas das 

suas criações. É o caso da escultura Cadeau de Man Ray, de 1921, que consiste num ferro 

Fig. 25 
Manet, Le Déjeuner sur l’Herbe, 1862-63 

Fig. 24 
Raimondi, Il Giudizio di Paride, detalhe, ca. 1510-20 

Fig. 26 
Picasso, Le Déjeuner sur l’Herbe, d’après Manet, 1961 
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de engomar em ferro, a que foi adicionada uma pequena fila de pregos, que, retirado do seu 

contexto funcional e de uso doméstico, adquire uma nova conotação fora da lógica das 

convenções. 

A ideia do ready-made, enquanto apropriação de imagens, também pode ser 

relacionada com a inserção de colagens nas pinturas dadaístas ou cubistas, onde foram 

incluídos pedaços de folhas de jornal, bocados de tecido ou partes de espelhos. Kurt 

Schwitters, por exemplo, adicionou nas suas pinturas e esculturas, bilhetes de autocarro, 

etiquetas e bocados de madeira que encontrou. A par 

destes procedimentos, Max Ernst, Hannah Höch e Raoul 

Hausmann, entre outros colegas dadaístas, foram 

pioneiros na invenção das chamadas fotomontagens, 

produzidas com imagens retiradas de publicações 

periódicas, impressas industrialmente (fig. 27).  

Na primeira metade do séc. XX começou a 

revelar-se o impacto da cada vez maior divulgação de 

imagens de jornais, de revistas, da publicidade e de 

produtos de consumo, quando imagens reproduzidas 

mecanicamente circularam um pouco por toda a parte. Ao 

serem multiplicadas cópias, que passaram a existir como 

que destituídas do modelo original, quer de imagens 

históricas preexistentes, quer de outras provenientes dos 

meios de difusão de massas, houve a possibilidade de se 

constituírem acervos que foram utilizados pelos artistas 

na produção das suas obras. A teoria da arte e da 

percepção visual de Gombrich (1968), que apontou para 

a noção de apropriação em dependência directa do vasto 

conjunto de imagens disponíveis e dos códigos artísticos 

e culturais de cada época, tornou-se relevante ao ser 

reflectida na prática artística. 

Eduardo Paolozzi, um surrealista de última 

geração, influenciado pelos artistas que conheceu durante 

os seus estudos em Paris, criou colagens com ilustrações 

Fig. 27 
Hausmann, ABCD, 1923-24 

Fig. 28 
Paolozzi, I Was a Rich Man’s Plaything 
1947 
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retiradas de revistas, com temas populares e fáceis de perceber, directamente relacionados 

com a vida do dia-a-dia. A colagem I was a Rich Man`s Plaything, de 1947, é disso um 

bom exemplo, sendo considerada por muitos críticos a obra que marcou o início da Pop Art 

(fig. 28). Lawrence Alloway foi o crítico que pela primeira vez usou o termo Pop Art como 

sendo uma forma de arte popular que usava imagens da publicidade, de ilustrações de 

ficção científica e do design de automóveis. 

Apesar da Pop Art explorar alguns temas e imagens em comum com o Dadaísmo, 

distanciou-se do lado satírico e anárquico dos artistas Dada, com a marcada afirmação que 

atribuiu aos artefactos da cultura de massas. Marcou um afastamento ao Dadaísmo mas em 

simultâneo colheu influências desse movimento. A mudança mais importante deveu-se à 

intenção que os artistas deram às suas imagens apropriadas. Simultaneamente a Pop Art 

traçou o regresso à representação figurativa, em oposição ao simbolismo pessoal e 

expressivo do Expressionismo Abstracto, tendo os artistas passado a usar com certa 

liberdade, a paródia, a realidade mundana e temas impessoais. 

Em meados dos anos 50 do séc. XX, certos aspectos da Pop Art foram estabelecidos 

por Jasper Johns e Robert Rauschenberg. As obras destes dois artistas foram inicialmente 

apelidadas como produções ‘neo-Dada’, pelo uso da ironia e pela intenção crítica que os 

seus trabalhos sugeriram. Johns tomou como suas, imagens que a mente facilmente 

reconhece e já sabe que existem, tais como a bandeira americana, mapas, alvos circulares, 

algarismos e letras. Ele demonstrou as possibilidades formais e conceptuais da 

apresentação directa de imagens familiares, ao alterar o formato, a cor dessas formas e o 

medium através do qual eram geralmente representadas. Tal como Johns, Rauschenberg 

aplicou técnicas directamente influenciadas do Expressionismo Abstracto sobre imagens 

fáceis de reconhecer e retiradas directamente do ambiente envolvente. As suas obras da 

década de 50, pinturas ou esculturas, elaboradas de forma rude, incorporaram fotografias, 

jornais e até variados objectos recolhidos e coleccionados das ruas. 

Robert Rauschenberg organizou ficheiros pessoais de imagens, que incluíam uma 

panóplia de ilustrações fotográficas recortadas de revistas e jornais populares, que guardou 

em reserva para utilizar em futuros trabalhos. O artista produziu a quase totalidade das suas 

obras incluindo citações de outras imagens ou pinturas que seleccionou. Em 1952, 

Rauschenberg experimentou a transferência de imagens impressas para folhas de papel, 

mas só a partir de 1958 se dedicou a explorar consistentemente algumas técnicas de 
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transferência de imagens para as telas que produziu. Justapôs numa mesma pintura 

reproduções de obras de arte, fotografias e tiras de comic books. 

O inventário de imagens escolhidas por Rauschenberg recolhidas a partir de fotos 

de revistas, ou fotos captadas por ele próprio, foi bastante variado. Entre muitas outras, 

incluiu, com especial destaque, imagens ligadas à ideia de voar (pássaros, helicópteros, 

pára-quedistas, astronautas, foguetões), à locomoção (cavalos, camiões, barcos à vela), a 

paisagens naturais (nuvens, mar), a paisagens urbanas (cidades, edifícios em construção), a 

figuras masculinas (políticos, atletas, astronautas, trabalhadores de obras), figuras 

femininas (Vénus) e a uma enorme quantidade de gráficos, diagramas, tabelas, setas e 

sinais informativos. Importa destacar as apropriações do artista a partir de reproduções de 

obras de Tiziano e de 

Rubens, cujo tema central 

era Vénus, a deusa do 

amor (figs. 29 e 30). Não 

por serem provenientes 

de obras dos mestres do 

passado, mas em 

particular, porque dão 

relevo à citação como o 

método de apropriação 

mais usado pelo artista na 

reutilização de imagens 

nos seus trabalhos. Parte, ou a totalidade, das reproduções daquelas pinturas de Vénus, 

depois de seleccionadas pelo artista, foram incluídas nos trabalhos com objectivos 

totalmente diferentes das pinturas originais. 

As imagens que Rauschenberg reutilizou foram apresentadas em fragmentos ou 

inteiras, tendo sido depois justapostas ou sobrepostas a outras imagens, formando 

conjuntos repetidos, ou foram intercaladas com espaços vazios. Esses espaços foram 

depois preenchidos com largas pinceladas, manchas opacas ou formas geométricas 

pintadas à mão, criando campos de profundidade contrastantes, que permitiram ao 

observador fazer associações entre imagens e fomentar novas percepções. As telas de 

Rauschenberg são como ecrãs que recolheram toda a informação que lhes passou diante, 

Fig. 29 
Rauschenberg, Tracer, 1963 

Fig. 30 
Rubens, Venus at a Mirror, 1615 
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como se não tivesse sido filtrada pela escolha pessoal do artista. Reflectem o constante 

fluxo de imagens dos mass media, que começaram a ter uma presença cada vez mais 

intensa na sociedade, a partir da década de 60 do séc. XX. Também aqui podemos 

convocar Baudelaire e a sua previsão histórica acerca do fluxo constante que a nova era da 

mecanicidade, formada na lógica da sociedade industrial do séc. XIX, iria reflectir na 

sociedade, repercutindo essa dinâmica aleatória em imagens fugazes e percepções 

transitórias. 

Richard Hamilton foi, também, um dos percursores da utilização de imagens dos 

media em colagens e pinturas, tendo produzido, em 1956, a sua famosa obra Just what it is 

that makes today`s homes so different, so appealing? (fig. 31). A referida obra é uma 

colagem que lida com os temas da vida privada, da sociedade de consumo e do erotismo 

subjacente à publicidade. Este artista produziu outros trabalhos que misturaram fotografias 

com elementos pictóricos, a que associou uma intensa 

investigação acerca da percepção visual e da 

influência das imagens comerciais nas artes plásticas. 

Hamilton definiu a Pop Art como popular e destinada 

às massas, transitória, fácil de esquecer, barata, 

produzida em massa, jovem e desejada pelos jovens, 

inteligente, sensual, enigmática e glamorosa. 

Explorou as ideias e conotações escondidas nas 

imagens da publicidade e cultura popular. Fazendo 

referência a pin-ups, personagens sexualmente 

atractivas e espaços domésticos, criticou o erotismo 

encoberto nas imagens publicitárias. 

A partir da década de 60 do séc. XX, além dos artistas indicados, muitos outros 

começaram a captar para as suas obras imagens preexistentes, reciclando-as e reutilizando-

as de modo sistemático, nomeadamente, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom 

Wesselmann, James Ronsenquist, Claes Oldenburg, Sigmar Polke e Gerhard Richter, entre 

outros. Estes artistas passaram a utilizar livremente imagens reproduzidas mecanicamente 

dos mass media, do marketing, do design de produção industrial, de fotografias, 

desenvolvendo nas suas pinturas as ideias de fragmentação, repetição, serialidade, 

consequentes com os processos mais ou menos mecânicos que passaram a usar na 

Fig. 31 
Hamilton, Just what it is that makes today`s 
homes so different, so appealing?, 1956 
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produção das suas obras. 

Warhol decidiu tratar 

certos objectos do quotidiano 

como temas centrais das suas 

obras. Produziu séries de 

imagens a partir de objectos e 

fotografias, que introduziu no 

mundo da arte, apropriados 

da cultura popular, da 

publicidade, da consumo de massas e do fotojornalismo. No entanto, utilizou apenas um 

tema ou um objecto isolado numa única tela, o que acabou por anular o carácter narrativo, 

transformando-os em imagens icónicas. O artista aplicou nas telas uma ampla panóplia de 

imagens, que incluiu objectos de consumo, tais como a Campbell Soup e a Coca-Cola, 

logótipos, embalagens comerciais, flores, vacas, primeiras páginas de jornal, retratos de 

actores e políticos famosos, acidentes de automóvel, a estátua da liberdade, para citar 

algumas (fig. 32). Apropriou-se, ainda, de imagens de cadeiras eléctricas, numa clara 

crítica à aplicação da pena de morte. 

Além de ter trabalhado a partir de imagens de vulgares objectos do mundo dos mass 

media e do consumo, Warhol desenvolveu algumas obras com base em imagens de 

pinturas de outros artistas, como é o caso da série Mona Lisa, que são versões da conhecida 

obra de Leonardo da Vinci. Ou da série The Last Supper, em que as pinturas resultaram da 

apropriação de toda a composição de L’Ultima Cena, também de Leonardo da Vinci, ou 

transpuseram apenas figuras individuais desta obra. Essas imagens foram aplicadas nas 

telas singularmente ou em sucessivas repetições, diferindo em escala, cor e direcção. 

Logótipos de marcas de bens de consumo (General Electric, Dove Soap), assim como 

imagens de motos, foram justapostos às figuras de Cristo e dos Apóstolos. Desta forma o 

artista introduziu nas pinturas multiplicidade visual e incluiu referências à cultura popular, 

criando algo híbrido entre o sagrado e o profano, entre arte e design comercial. 

Roy Lichtenstein apropriou-se de inúmeras imagens da publicidade, da banda 

desenhada e foi igualmente prolífico na produção de versões baseadas nas obras de outros 

artistas. Contudo, a sua preocupação com a autenticidade e a originalidade, ainda que 

pareçam conceitos em contradição com a sua prática, levou-o a reformular as imagens de 

Fig. 32 
Warhol, Elvis I & II, 1963 
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que se apropriou e a trabalhar as pinturas manualmente. Apesar do tratamento 

personalizado que deu às imagens apropriadas de fontes impressas mecanicamente, 

Lichtenstein continuou a valorizar a singularidade de uma obra de arte, o que nela é único, 

para se distinguir a si próprio dos artistas comerciais. Resultaram obras impregnadas de um 

estilo pessoal, ao qual se manteve fiel ao longo de toda a carreira. Lichtenstein também se 

apropriou de obras da história da arte, tal como Warhol, tendo curiosamente pintado as 

gestualidades do Expressionismo Abstracto, ampliando pinceladas únicas para as telas.  

Um outro artista, Sigmar Polke, considerado fora do âmbito da Pop Art, utilizou 

inúmeras imagens retiradas de variadas fontes. Polke investigou o poder das imagens 

conferindo-lhes novas leituras, durante um período em que a sua massificação começou a 

atribuir-lhes uso e sentido para curtos períodos de tempo, podendo ser rapidamente postas 

de parte (fig. 33). Reutilizou imagens de gravuras antigas, da publicidade, do 

fotojornalismo e, tal como Rauschenberg, transferiu as imagens para as suas obras 

recorrendo à sobreposição ou à justaposição, preferindo, igualmente, as superfícies 

acabadas à mão, numa mistura de imagens tecnicamente reproduzidas e de largas 

pinceladas espontâneas.  

Numa primeira observação, algumas 

obras de Rauschenberg, Warhol, 

Lichtenstein ou Polke, parecem possuir 

apenas um carácter de produção industrial, o 

que levou os artistas, conscientes deste 

facto, a introduzirem elementos particulares 

que estabeleceram ruptura com essa 

literalidade. As obras de Lichtenstein e de 

Polke, em particular, ao serem observadas 

com mais atenção, levam o espectador a 

captar uma ambivalência que se estabelece entre a imagem industrial mecanizada e as 

largas pinceladas aplicadas. Em simultâneo, percebem-se as diferenças de escala das 

imagens, o contraste entre áreas opacas e zonas transparentes, cuja saturação ou diluição 

das tintas produzem efeitos de maior e menor afastamento e profundidade, levando o 

observador a percepcionar as obras como uma síntese da técnica e da expressão. 

Gerhard Richter apropriou-se de uma ampla variedade de fotografias, que recolheu 

Fig. 33 
Polke, Freundinnen, 1965-66 
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dos media e do ficheiro de imagens que ele próprio captou. O artista utilizou na produção 

das suas pinturas imagens de fotografias de paisagens marítimas, campestres ou urbanas, 

retratos, figuras humanas, flores, velas, aviões, garrafas e crânios, entre muitas outras. Ao 

tentar aplicar a objectividade da imagem fotográfica, o artista considerou-as fotografias 

pintadas e não pinturas. Segundo Peter Osborne (citado por Adams, 2007, pp. 124-125), 

Richter pretendeu dar destaque à subjectividade da pintura em dois níveis distintos. O 

primeiro de forma extrínseca, retirando à pintura a responsabilidade pelo conteúdo 

representado e atribuindo-a à fotografia, e o segundo de modo intrínseco, porque, desse 

modo, pré-determinou a composição da pintura e reduziu a tarefa da representação da 

imagem a uma aparente replicação ou simples reprodução do que foi mecanicamente 

produzido. Deste modo alterou as convenções da percepção e da comunicação, sem nenhuma 

forma de resistência. 

A objectividade da representação naturalista, com o seu mimetismo pictórico, 

tradicionalmente atribuída à pintura, tinha sido usurpada pela fotografia. Invertendo esta 

tendência, Richter incorporou a fotografia no seu trabalho de modo objectivo, e transformou-

a simplesmente em mais um processo que permite concretizar a ‘tarefa’ de pintar. Ao 

contrário de Rauschenberg, por exemplo, em cujas obras a superfície pintada era ‘algo 

análogo (...) de processos operacionais’ (Steinberg, citado por Lobel, 2002, p. 124). Com 

Richter a pintura recuperou o carácter de analogia com a realidade e ultrapassou a sua 

posição subalterna, como que de subproduto que tinha de algum modo perdido a autoridade 

para representar o mundo visível. 

Porque eu fiquei surpreendido com a fotografia que todos nós usamos diariamente de 
forma tão massiva. De repente, eu vi-a de uma nova maneira, como uma imagem que 
me oferece um novo ponto de vista, livre de todos os critérios convencionais que eu 
sempre associei com a arte. Não tinha nenhum estilo, nenhuma composição, nem juízo 
de valor. Isso libertou-me da experiência pessoal. Pela primeira vez não havia nada 
relativo a ela: era pura imagem (Richter, citado por Elger, 2009, p. 50). 

No fundo, Richter afirmou que ao pintar a partir de fotografias ficou aliviado da 

necessidade de escolher ou construir um tema, o que constituiu um escape e uma 

libertação. Tinha de escolher as fotografias, mas podia fazê-lo de uma maneira que evitava 

qualquer compromisso com o tema, utilizando motivos e imagens com reduzida ligação a 

ele próprio e sobretudo os que eram mais anacrónicos (Elger, 2009, pp. 49-50). Estas são 

intenções e sentimentos idênticos aos que Sherrie Levine apresentou, ao referir-se às 

apropriações que fez das obras de outros artistas. 
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A artista Elaine Sturtevant, que é considerada a primeira a usar a apropriação de 

modo radical, com pouca ou nenhuma alteração, começou a criar versões de obras de 

outros artistas, ainda no início da década de 60 do séc. XX. Começou a produzir os seus 

trabalhos antes das teorias pós-modernas da segunda metade da década de 60, os quais 

podem ser entendidos como suporte à ideia da morte do autor, defendida por Barthes. 

Apresentou, como trabalhos seus, cópias, tão próximas quanto possível aos originais, de 

obras de Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Frank Stella e Andy Warhol, seus 

contemporâneos. Utilizou as mesmas técnicas que eles aplicaram e, em determinadas 

peças, obteve a ajuda dos próprios artistas, de cujo trabalho se apropriou, Warhol por 

exemplo, que lhe emprestou cópias de algumas das suas serigrafias. A artista produziu as 

‘réplicas’ introduzindo pelo menos um ‘erro’ de concepção, uma diferença, para fazer uma 

distinção com as obras que serviram de base, mas resultaram, no geral, muito próximas dos 

originais. 

Mike Bidlo segue esta linha de pensamento e copiou fielmente obras de artistas 

modernistas, aplicando intencionalmente o mesmo tipo de técnicas e de pinceladas que 

tinham sido aplicadas nas pinturas originais. As obras deste artista são exemplos de versões 

reproduzidas manualmente, não se lhes podendo chamar réplicas, devido à clara intenção 

do artista em direccionar o seu trabalho para um questionamento dentro do mundo da arte. 

Sturtevant, Bidlo e Pettibone ao pintarem de modo meticuloso, praticamente cópias, 

alegando-as como seu trabalho, e reconhecendo-as quase como réplicas de outros artistas, 

colocaram em causa e desafiaram o conceito de autoria como jamais tinha sido feito. 

Mesmo quando Duchamp decidiu introduzir ready-mades no mundo da arte, teve de 

decidir quais os objectos que iriam ser tratados como arte. Sturtevant, Bidlo e Pettibone 

evitaram, abstiveram-se, inclusive desta decisão, pois a determinação, acerca do que devia 

ser tratado enquanto arte, tinha já sido tomada previamente pelos outros artistas.  

A obra de Sherrie Levine, talvez a mais conhecida artista dos Appropriationists, 

existe como produto resultante de obras de arte precedentes, funcionando simultaneamente, 

como crítica e como arte. A artista continua a sua investigação da arte como origem de toda 

a arte. Segundo Levine, o artista, o autor, tornou-se um leitor, ou seja, alguém que se 

apropria e pede emprestado com pequena margem para criar algo original. Da sua 

produção artística destacam-se algumas apropriações que fez, nomeadamente, a série 

Newborn que elaborou com base na escultura de Brancusi Le Nouveau Né, ou as 
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fotografias que realizou a partir de 

reproduções de fotos de Walker 

Evans (figs. 34 e 35). A sua 

heterogénea apropriação de obras 

sublinhou a disparidade da 

produção pictórica e escultórica, 

ao longo do séc. XX, e ajudou a 

tornar evidente a inadaptação de 

alguns cânones da história de arte 

modernista.  

As fotografias de Richard Prince, efectuadas pelo método de refotografar cartazes 

publicitários, como os pósteres da Marlboro ou outras imagens já impressas, que são 

reproduções mecânicas, deram ainda mais relevo à ideia de diluição dos conceitos de 

autoria e de originalidade. A par destes objectivos houve a interferência de outros com 

carácter crítico e político, em que o Pós-modernismo sugeriu uma ‘translação’, uma 

deslocalização de conceitos, assente sobre as mesmas imagens e códigos previamente 

existentes na sociedade. Dentro destes propósitos encontramos artistas como Martha 

Rosler, Cindy Sherman, Barbara Kruger, Louise Lawler ou Krzysztof Wodiczko, antes 

mencionados, a que se podem ainda associar os nomes de Robert Longo e John Baldessari, 

cujas obras se processaram sobre imagens apropriadas das mais diversas fontes. 

Fig. 34 
Levine, After Walker Evans: 3 
1981 

Fig. 35 
Levine, After Walker Evans: 4 
1981 
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2. Controlo, imprevisibilidade e desgaste 

 

2.1 Processos de reprodução 

 

Segundo David Joselit (1998, p. 47), desde o início do séc. XIX, a pintura vinha a 

afastar-se da representação realista, corpórea, que pressupunha a existência de campo de 

fuga, profundidade e volume. O autor desenvolveu esta ideia assinalando que ocorreu uma 

transferência da representação do corpo para um campo semiótico, que operou 

simultaneamente em registos linguísticos, económicos e sexuais. Segundo este ponto de 

vista os artistas iniciaram um progressivo afastamento da experiência física, tanto da sua 

própria presença, como da das figuras que representaram. Ou, simplesmente pretenderam 

interrogar-se acerca desta ausência e afastamento. O autor apontou o trabalho de Manet e 

Seurat como evidentes resultados das tendências de fuga à representação do carnal, em 

paralelo com a emergência da semiótica na arte. Também com Manet muda o estatuto e o 

lugar do espectador, que o reconstituiu como elemento participativo dos novos aspectos 

sociais reflectidos nas obras. Este autor argumentou também que, por volta de 1920, 

artistas como Duchamp e Man Ray, trabalhando no âmbito da semiotização da 

representação visual, no decurso da proliferação de imagens publicitárias reproduzidas em 

massa, acabaram por fundir o carnal com o corpo semiótico. Concluindo que nos anos 

1920 já não havia mais nada em jogo, no que diz respeito a representar o corpo, pois ele já 

tinha sido colonizado semioticamente, o que culminará nas obras conceptuais.  

As colagens efectuadas, nas primeiras décadas do séc. XX, por Picasso, Braque, 

Max Ernst ou Kurt Schwitters revelam algumas das primeiras sistemáticas manipulações 

de elementos produzidos industrial e mecanicamente no âmbito das artes plásticas, 

particularmente na pintura. Os ready-made de Duchamp seguem a mesma lógica de 

utilização de objectos resultantes da produção mecânica industrial no seio das artes 

plásticas.  

Por volta de 1960, a proliferação da publicidade e de todo o género de formas 

visuais, que já se fazia notar desde 1920, modificou-se e expandiu-se de tal modo, que o 

sujeito humano passou, cada vez mais, a estar submetido e cercado pela instrumentalidade 

técnica e pela cultura de mercado.  

Quando a técnica entra em todas as áreas da vida, incluindo a humana, ela deixa de ser 
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externa ao homem e torna-se a sua própria substância. Deixa de estar cara a cara com o 
homem e passa a integrar-se com ele, e progressivamente absorve-o. A este respeito, a 
técnica é radicalmente diferente da máquina. Esta transformação, tão óbvia na sociedade 
moderna, é o resultado do facto de que a técnica se tornou autónoma (Jacques Ellul, 
citado por Bader, 2010, p. 87). 

A noção do humano, enquanto entidade independente e afastada do aparato do 

espectáculo, passou a ser entendida como algo romântico. A preocupação com a erosão do 

humano, tendo em conta a exaustiva divulgação e penetração da ‘técnica’ na sociedade, foi 

particularmente difundida por volta de 1950, através dos textos que alguns críticos 

desenvolveram. Dada a burocratização da vida do dia-a-dia, a par da notória ênfase do 

consumo de massas e do rápido desenvolvimento do marketing e relações públicas, alguns 

críticos culturais, nomeadamente Marcuse, descreveram uma situação na qual ser um 

assunto significava ser uma unidade quantificável, passível de manipulação calculada, 

literalmente programável, de tal forma que os objectos, assuntos e pessoas se entendiam e 

programavam de acordo com uma forma pré-definida. No cerne desta cultura de objectos 

programados estava o corpo humano, que era cada vez mais entendido, não como uma 

coisa de carne e osso, mas como uma organização de padrões de informação, de partes 

reprodutíveis, de signos legíveis e editáveis (Bader, 2010, pp. 85-87). 

 

2.1.1 Manualidade e mecanicidade 

 

Foi, no entanto, a partir dos anos de 1960, com o aparecimento da Pop Art que 

passou a existir um controlo técnico intencional e propositado, em particular nas obras dos 

artistas desse movimento e em muitas outras obras produzidas nas gerações posteriores, em 

cujas representações a realidade foi definida como um conjunto de signos pré-

memorizados, pré-definidos, com uma forte carga semiótica, a partir das imagens da 

cultura de massas. As paisagens, os objectos ou a figura humana, deixaram de apresentar a 

carga material e carnal que mantinham na tradição pictórica. Em simultâneo os artistas 

passaram a insistir em técnicas pictóricas com carácter marcadamente industrial e técnico, 

de modo a que a marca da sua presença nas obras fosse deixada de lado, omitindo, tanto 

quanto possível, o carácter plástico e romântico. Como se tivessem como objectivo estarem 

ausentes das obras, mantendo-se simultaneamente presentes.  

Baudrillard (2006, pp. 118-119) afirmou que a lógica dos artistas da Pop Art foi 

uma tentativa de ‘dessacralizar’ a prática artística e o objecto de arte, que eles próprios 
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acabaram por não conseguir controlar, porque essa intenção depende do mercado da arte e 

das estruturas de produção cultural. A tentativa de ‘secularizar’ a arte abrangeu os temas, 

os métodos e os processos de trabalho, que passaram a incluir práticas e técnicas 

industriais. Neste aspecto, a Pop Art desenvolveu uma alteração fundamental ao introduzir 

a repetição, não como a repetição de imagens de uma edição de gravuras, mas a repetição 

dentro da própria obra, que parece pretender reflectir a banalidade do dia-a-dia de uma 

sociedade de consumo e de massas. A repetição, associada à justaposição, produziu no 

observador uma reacção e uma percepção das diferenças e das semelhanças. As imagens e 

os objectos do quotidiano, resultantes na sua maioria da produção mecânica industrial, ao 

serem representadas nas obras, perderam o carácter de elementos manipuláveis e vulgares, 

passando a ser vistas enquanto signos, como imagens carregadas de um significado. 

Todas e quaisquer imagens passaram a possuir potencial artístico, e o mesmo 

aconteceu com as técnicas de produção das obras. Os métodos de impressão industrial, e 

outros métodos mecânicos de transferência de imagens, passaram a fazer parte do léxico da 

produção artística. As obras de pintura e de escultura, além de poderem ser elaboradas 

manualmente, directamente relacionadas com a destreza de cada artista, passaram a poder 

ser executadas através de processos técnicos, com recurso a instrumentos de reprodução 

mecânica. Ou ainda, passaram a poder ser o resultado da combinação de ambos, sem 

qualquer constrangimento subjacente ao método de produção utilizado. A recorrente lógica 

da habilidade manual de cada artista, historicamente aceite, foi fortemente abalada e 

colocada em causa. 

As obras do 

movimento Pop Art 

pareciam não possuir 

quaisquer traços pessoais 

dos artistas, aparentando 

serem apenas artefactos 

produzidos por máquinas, 

o que provocou fortes 

críticas por se assemelharem a reproduções mecânicas industriais (fig. 36). Essencialmente 

porque se afastavam da lógica do Expressionismo Abstracto, que seguia em linha com as 

tradições do Modernismo, da ideia de cunho pessoal, do que é único e irrepetível, 

Fig. 36 
Lichtenstein, Whaam!, 1963 
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características que eram consideradas quase obrigatórias para validar uma obra de arte. 

Alguns críticos insistiram em ver nas obras deste movimento apenas frieza e ausência de 

contributo pessoal artístico, como se se tratassem de pinturas sem qualquer perturbação. O 

mesmo se pode dizer do Minimalismo que, através do abandono do gesto manual, 

apresenta um carácter pré-linguístico e assexuado. 

Apesar dos trabalhos de muitos artistas terem sido considerados meras apropriações 

casuais, embebidas em diversos métodos de reprodução mecânica, eles devem ser 

observados como complexas e conflituosas ligações a determinadas temáticas pré-

existentes das quais se apropriaram. Quer isto dizer que os trabalhos de pintura, que eram 

observados como transcrições, mais ou menos minuciosas, do mundo real, ou apropriações 

da imagem mecanicamente reproduzida, não devem ser apenas analisados pelo seu 

conteúdo, pela cena representada, mas também, e principalmente, pelos aspectos especiais, 

‘singulares ou problemáticos’ (Fried, citado por Lobel, 2002, pp. 14-15). Especificidades 

da representação que requerem análise, e que não podem ser detectadas na realidade em si 

mesma ou nas imagens seleccionadas pelo artista, mas resultam antes da criatividade e 

visão pessoal, devendo ser avaliadas enquanto processos artísticos. 

Vários artistas da Pop Art pretenderam mostrar que tinham obras impessoais e 

totalmente programadas, mas acabaram por lhes imprimir cunhos pessoais, cujas pistas 

podem ser descobertas nas técnicas utilizadas e que determinaram os próprios resultados. 

Apesar de tratarem os seus trabalhos como o resultado de reproduções mecânicas, tiveram 

em simultâneo, no entanto, vontade de articular uma identidade artística. Muitas obras 

acabaram por reflectir a relação entre a habilidade, a destreza manual e a tecnologia, entre 

a manualidade e a mecanicidade. A frieza mecânica, que foi aceite pelos artistas em maior 

ou menor grau, dependendo da sua intencionalidade, contrapôs-se à expressividade 

plástica.  

Apesar do uso da serigrafia, do offset, do stencil e de outras técnicas, as telas foram 

acabadas à mão, revelando, muitas das vezes, toques e pinceladas manuais, 

intencionalmente bem visíveis. A transferência das imagens foi elaborada manualmente e 

em consequência da diferenciada pressão que as espátulas, que serviam para espalhar a 

tinta, iam exercendo sobre as telas, resultaram estrias e machas. A aplicação da tinta ao 

variar na quantidade e na uniformidade foi outro factor que reflectiu o carácter manual das 

obras. 
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Na obra de Rauschenberg, por exemplo, a manualidade e o carácter mecânico, 

enquanto conceitos, foram ambos salientados através dos variados métodos de trabalho 

aplicados na concepção das obras e através do uso de imagens irregulares ou assimétricas, 

que foram justapostas a grelhas regulares e geométricas. O processo de utilização de 

serigrafias permitiu a Rauschenberg reutilizar, rever e reorientar as imagens fotográficas 

recolhidas de revistas e jornais, aumentando o potencial expressivo, tanto das pinturas, 

como da técnica utilizada. As pinturas serigráficas de Rauschenberg têm uma qualidade 

expressiva que resultou de áreas pintadas à mão, da sobreposição de colagens e de 

escorregadelas e irregularidades, permitidas durante o processo de impressão da imagem a 

partir da serigrafia. O artista empregou uma vasta gama de toques e pinceladas nas pinturas 

onde aplicou serigrafias: pingos, espatulados, lavagens, áreas lisas de cor uniforme ou 

pinceladas largas e expressionistas (Feinstein, 1990, pp. 47-49). As áreas pintadas 

oscilaram entre a grande densidade e a dispersão, cuja falta de uniformidade e 

improvisação formal acentuaram o carácter manual e plástico das obras. 

Rosalind Krauss (1997, p. 208) considera que, apesar da manifesta manualidade do 

trabalho de Rauschenberg, não existia a intenção expressionista da profundeza psicológica. 

Segundo a autora o artista pretendeu distanciar-se desses propósitos, afastando-se da 

psicologização sem fim dos significados implícitos das obras e portanto do promíscuo 

espalhar da metáfora a todas as obras da geração precedente, influenciada pelos 

surrealistas. Estas considerações podem aplicar-se a outros artistas que se afastaram da 

profundidade e emotividade do Expressionismo Abstracto. 

A prática artística de Andy Warhol, que se deixou abraçar pelo espectáculo, pela 

repetição e pelos excessos característicos da cultura dos mass media assentou na 

reprodução industrial e na execução mecânica. Na perspectiva de Baudrillard, a vontade de 

Warhol em se tornar frio e distante, como se fosse uma máquina, é um comportamento 

arrogante e antagónico com o estatuto de um criador: 

O quotidiano é diferença na repetição. (...) Não há, em suma, nenhuma essência do 
quotidiano, do banal, e, portanto, nenhuma arte do dia-a-dia: isto é uma mística 
dificuldade lógica. (...) De facto, encontramos a mesma saudade mística ao nível do acto 
produtivo: ‘Eu gostaria de ser uma máquina’, diz Andy Warhol, que de facto pinta com 
stencils, serigrafias, etc. Agora, não pode haver pior arrogância para a arte do que posar 
como uma máquina, (...) quer ele o queira ou não, do que dedicar-se ao automatismo em 
série (Baudrillard, 2006, pp. 118-119). 

Contudo, as imagens produzidas por Warhol, tão próximas das fontes, praticamente 
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sem manipulação formal, apresentaram resultados visuais que parecem ser manuais e por 

vezes quase artesanais. As obras resultaram bastante espontâneas devido à aplicação de 

tinta em quantidades pouco uniformes. E também em resultado dos arrastamentos 

irregulares que ocorreram durante a aplicação das imagens serigráficas para as telas. 

Com uma outra postura, Roy Lichtenstein manteve uma distância controlada ao 

imaginário comercial, de onde retirou a base para as suas obras, terminando as telas 

imaculadamente, como se resultassem da produção directa de uma máquina. Lichtenstein 

deixou emergir o seu trabalho na linguagem da cultura de massas e na publicidade, mas 

resistiu ao seu apelo reconstituindo e refazendo manualmente imagens reproduzidas na 

imprensa, em fotografias, em comics ou em cartazes publicitários. Lichtenstein começava 

com uma imagem apropriada e que tinha sido reproduzida industrialmente, fazia depois um 

rascunho à mão dessa mesma imagem, ou parte dela, introduzindo as alterações que 

entendia, seguidamente ampliava esse desenho manual recorrendo a um projector opaco, e 

finalmente traçava na tela esse desenho. Neste processo de trabalho complexo, é como se 

houvesse uma evolução interdinâmica, com recuos e avanços, entre o corpo do artista e a 

máquina. Esta prática representou uma espécie de conflituosa ligação entre a habilidade 

criativa e a produção mecanizada. Este método de reproduzir imagens é claramente 

ambíguo, visto que tanto se apoia no processo mecânico como na actividade manual, 

através de uma série de ajustes.  

Tal como Rauschenberg, ele não se limitou a transcrever e a ampliar as imagens que 

seleccionou, mas redefiniu-as, recortou-as e transformou-as (Lobel, 2002, pp. 12-13). 

Lichtenstein não efectuou simplesmente ampliações das imagens de que se apropriou. Fez 

questão de salientar que projectou e transferiu para as telas, não as imagens encontradas e 

que serviram de base, mas desenhos realizados à mão por si próprio, baseados nas imagens 

originais. Por outras palavras, Lichtenstein pretendeu que todas as imagens de que se 

apropriou fossem recicladas noutras versões, através da actividade do desenho manual e, 

portanto, do desempenho do seu próprio corpo. 

Eu não desenho uma imagem com o propósito de a reproduzir. Eu faço-o com o 
objectivo de a recompor. Nem sequer a estou a tentar mudar tanto quanto possível. Eu 
tento fazer a menor quantidade de mudanças (Lichtenstein, citado por Lobel, 2002, p. 
26).  

Algo semelhante ao que James Elkins (1993, p. 118) apontou como ‘cópias 

reconcebidas como originais’. O artista localiza a sua obra num ponto de incerteza e no 
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âmbito de duas possibilidades opostas. Por um lado pretendeu fazer mudanças na imagem 

original de que se apropriou, introduzindo alterações pessoais e por meio da sua habilidade 

manual. Por outro lado pretendeu fazer o mínimo possível de alterações. É como se ao 

deliberado acto artístico de invenção e de criatividade fizesse opor a ideia de processo 

mecânico. Cuja imagem industrial original pretendeu, apesar de tudo, ver quase inalterada, 

fazendo aparentar as pinturas finais às imagens impressas industrialmente. 

James Rosenquist, outro artista do movimento Pop Art, concebeu um conjunto de 

obras que são, também, o resultado de ampliações manuais de imagens previamente 

recolhidas de várias fontes, nomeadamente dos media, originalmente reproduzidas 

mecanicamente. Ele tinha treino como pintor de cartazes publicitários de grandes 

dimensões, o que lhe proporcionou a habilidade de ampliar pequenas imagens para escalas 

enormes. As suas obras são elaboradas manualmente, mas fazem salientar o processo 

mecânico de reprodução de imagens que lhe serviram de base, tal como acontece com 

Lichtenstein. Em contraste com a obra de Warhol, que reiteradamente usou técnicas 

mecânicas na produção das obras (Lobel, 2002, p. 27). 

As imagens do fotojornalismo que Sigmar Polke reutilizou são formadas por uma 

malha de pequenos pontos justapostos ou sobrepostos, tecnicamente designados por dots, 

com tamanhos que variam consoante a intensidade de luz e sombra das respectivas formas 

que representam (fig. 37). Porém, ao contrário de Lichtenstein, que também utilizou essa 

malha pontuada por dots, aplicou-a em diferentes escalas numa mesma imagem e 

combinou-as com amplas pinceladas manuais, um pouco à semelhança do trabalho de 

Rauschenberg. A malha de pequenos pontos, proveniente da técnica de reprodução 

industrial de imagens, fazia parte do sistema de 

reprodução mecânica que, à partida, negava o 

traço expressivo dos artistas. O artista conseguiu 

negar essa literalidade ao introduzir rupturas 

nesse sistema, por exemplo, através da aplicação 

de diferentes escalas numa mesma pintura, o que 

resultou numa inversão que remeteu para 

valores como a autenticidade e a originalidade.  

Na década de 70 do séc. XX surgiu o 

grupo de artistas que foi apelidado de 
Fig. 37 
Polke, Familie II, 1966 
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Appropriationists, conforme anteriormente indicado, cujos trabalhos denotam grande 

contraste com a obra dos artistas da Pop Art. As práticas do Pós-modernismo iniciaram 

com estes artistas, que não tiveram qualquer intenção de reinterpretarem as imagens de que 

se apropriaram com recurso a processos manuais, e desvalorizaram o virtuosismo e 

destreza pessoal de cada artista. As reproduções mecânicas que Sherrie Levine e Richard 

Prince levaram a cabo, ao voltarem a fotografar imagens fotográficas já impressas, ou as 

fotos de Martha Rosler, propositadamente elaboradas sem grande mestria, furtam-se à 

questão da habilidade, reflectindo e desconstruindo acima de tudo a noção da 

originalidade. As suas cópias parecem sublinhar a universal impossibilidade da existência 

de originalidade num mundo sufocado de cópias e reproduções. Uma pintura ou uma 

fotografia é um ‘espaço’ em que uma quantidade de imagens já existentes se conjuga e se 

mistura. Mas, por outro lado e acima de tudo, as suas produções artísticas levantam 

questões políticas, desconstroem conceitos pré-estabelecidos e fazem um trabalho social, 

dando voz aos que não tiveram acesso aos meios de representação e de poder (Owens, 

1983, pp. 68-69). 

As reproduções manuais indicam um posicionamento dentro das preocupações 

acerca da inter-relação entre o corpo humano e a máquina, questão que tem sido fulcral na 

produção artística das últimas décadas. O compromisso dos artistas totalmente 

comprometidos com a prática manual, conscientes do poder transformador da visão 

criativa do artista e revalorização da obra de arte, tem estado de várias maneiras em 

oposição, ou pelo menos em grande tensão, com a aproximação ao uso da imagem ready-

made, assim como, com a adopção de processos de execução mecânica levados a cabo na 

produção artística de outros colegas. 

A utilização da imagem ready-made nas obras de arte, nem sempre teve em conta a 

sua incorporação por meio da aleatoriedade e acaso, cujo conceito foi inicialmente 

defendido por Marcel Duchamp, e desenvolvido no início do século XX, mas reformulou 

radicalmente a relação entre as imagens difundidas pelos mass media e a obra de arte, sem 

comprometer certos princípios de originalidade e de autenticidade. 
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2.1.2 Impressões 

 

A impressão consiste na transferência de um conjunto de imagens para um 

determinado suporte, que pode ser papel, tela, tecido, plástico, madeira, ou outros. Essa 

transferência pode ser elaborada de modo mais ou menos complexo, com processos mais 

ou menos mecanizados ou industriais. Os métodos de impressão englobam actualmente as 

técnicas analógicas tradicionais e, também, as que resultam da impressão de imagens 

arquivadas em formato digital. 

As técnicas de impressão sempre integraram os métodos de trabalho artístico. Elas 

incluem a tradicional reprodução de imagens em gravuras, efectuadas com recurso às 

várias técnicas de gravação, como a xilogravura, a gravura em metal e a litografia. Mais 

recentemente passaram a incluir a serigrafia e outras técnicas de gravação derivadas desta, 

como o stencil (técnica de impressão que utiliza um material plano e fino, que permite 

imprimir e reproduzir algo numa superfície através das aberturas ou cortes que se 

preenchem com tinta; normalmente papel com revestimento de parafina, usado como 

matriz para cópias feitas com um duplicador) e o offset (processo de impressão por duplo 

decalque, em que a forma imprime sobre uma chapa de cauchu que depois se reproduz no 

papel).  

As matrizes podem, portanto, ser feitas recorrendo a placas de madeira, como é o 

caso da xilogravura, sobre placas de metal de cobre, de zinco ou de latão, quando se trata 

das gravuras em metal, ou sobre pedra no caso da litografia. Estas três técnicas necessitam 

de uma prensa para transferir para o papel a imagem a gravar. As matrizes de metal podem 

ser gravadas com incisão directa ou com recurso a banhos de ácido, cujas técnicas mais 

usuais são a água-forte, água-tinta e a ponta seca.  

A serigrafia era uma técnica industrial ou semi-industrial que passou a ser usada na 

arte a partir de meados do séc. XX. Com a sua utilização é possível, por processo 

fotográfico, efectuar a transposição dos ‘negativos’ de imagens para telas de seda ou 

poliéster, cujas aberturas deixam posteriormente passar a tinta que é espalhada com o 

auxílio de um rolo. A tela serigráfica consiste numa malha fina de seda, fibra acrílica ou 

outro material, que é esticada numa grade ortogonal de madeira ou metal. Após a malha ser 

tratada com uma emulsão sensível à luz, é projectada sobre ela uma transparência da 

imagem que se pretende imprimir. Após este processo, a tela é tratada com água quente. As 
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áreas não expostas à luz dissolvem-se, deixando a trama aberta. A impressão pode depois 

ser efectuada espalhando-se tinta através das aberturas da tela serigráfica, utilizando 

espátulas próprias. Pode-se imprimir sobre papel, tela ou outra superfície macia. Tal como 

um negativo fotográfico, esta tela pode ser reutilizada e a imagem ser multiplicada em 

grandes quantidades (Feinstein, 1990, pp. 41-42). 

Na actualidade a impressão pode ser feita a partir de formatos digitais e é totalmente 

mecanizada, sendo elaborada em variados tipos de impressoras ou plotters, sendo inclusive 

possível fazer impressões em três dimensões. 

Antes de Warhol e Rauschenberg usarem a serigrafia nas suas obras, esse processo 

pertencia em exclusivo à indústria da imagem comercial. Era usada para imprimir cartazes, 

painéis publicitários, etiquetas e coisas do género. Era usada para produzir imagens de 

grandes dimensões, mas também de tamanho reduzido. Duma maneira mais limitada era 

usada nas artes gráficas para produção de impressões artísticas, as chamadas serigrafias, 

feitas em séries de maior ou menor número, consoante a escolha do artista. Warhol, que foi 

o primeiro a usar a serigrafia na pintura, a que se seguiu quase em simultâneo 

Rauschenberg, subverteu os habituais efeitos desta técnica. Em particular, ambos anularam 

a marcação dos contornos e tornaram as superfícies evanescentes, o que permitiu aplicar às 

pinturas os conceitos de sobreposição e transparência. 

As pinturas de Rauschenberg com base na técnica serigráfica, e as de muitos outros 

artistas, eram iniciadas pela escolha das imagens que pretendia usar, seleccionadas de 

jornais, revistas ou do seu próprio lote de fotografias, registadas por ele. Depois de 

escolhidas as imagens eram enviadas para uma casa comercial onde eram efectuadas as 

serigrafias, com as devidas instruções do tamanho desejado e do número de cores a serem 

impressas. Para Rauschenberg a natureza do processo serigráfico alterou o carácter formal 

e conceptual da sua obra. Como as serigrafias podem ser reutilizadas, encorajaram a 

repetição de imagens de uns trabalhos para outros. As imagens podiam ser manipuladas, 

repetindo-se apenas parte de algumas imagens ou usando-as em diferentes combinações. O 

seu carácter repetitivo e as suas semelhanças com as reproduções fotográficas 

prevaleceram no olhar do observador. E por definição, reproduções fotográficas são 

imagens duplamente afastadas das coisas, da realidade em si mesma. 

A possibilidade do uso da serigrafia permitiu a Rauschenberg trabalhar em várias 

telas em simultâneo. Podia trabalhar em várias, seguir passando de umas telas para outras, 
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voltando atrás ou seguindo, o número de vezes que pretendia. As serigrafias acabaram por 

ser para ele mais abertas à mudança e ao acaso, do que ele jamais pensara, devido à 

possibilidade de misturar e fazer combinações diferentes com as mesmas imagens. Com as 

serigrafias, devido ao uso de um processo rápido e bastante mecanizado, acabou por tomar 

decisões formais e temáticas mais rapidamente do que antes, quando passava as imagens 

para a tela através de decalque e de transferência (Feinstein, 1990, pp. 41-42). 

A tecnologia, com as suas implicações directas sobre as obras, foi igualmente um 

aspecto importante para os artistas. A título de exemplo, é pertinente indicar que os artistas 

incorporaram no contexto da arte, oriunda da imprensa dos mass media, o método pelo 

qual os olhos fundem os pequenos círculos, os dots, a cores ou a preto e branco. Este 

particular aspecto da visão, utilizado pelos artistas da Pop Art, encontra paralelo nas obras 

dos artistas impressionistas, cuja estratégia tinha sido influenciada pela fotografia, e que os 

acabaria por levar a conceber a pintura de um modo inovador. Não como representação da 

realidade, que existia diante do pintor, mas antes como transposição da imagem que se 

projectava na sua retina. Segundo Cuenca Amigo (2009, p. 45), o artista passava para a tela 

as oscilações lumínicas captadas pela retina, como se eles, pintores impressionistas, 

quisessem assemelhar-se a máquinas fotográficas.  

Lichtenstein começou cedo a usar stencils para produzir as superfícies regulares 

preenchidas com os pequenos círculos, dots, tão característicos das suas pinturas e que se 

vieram a tornar a sua imagem de marca e cunho pessoal. Pode-se afirmar que a sua prática 

se direccionou para a ambígua tarefa de copiar manualmente imagens reproduzidas 

industrial e mecanicamente. 

As imagens que Robert Rauschenberg seleccionava para serem utilizadas eram 

embebidas num fluido químico e depois esfregando sobre elas eram transferidas para as 

telas ou folhas de desenho como tão bem descreve Rosalind Krauss: 

Exclusivamente construídas com transferência de imagem, as obras foram feitas através 
da saturação das ilustrações com fluido de isqueiro, que depois foram esfregadas nelas 
sobre papel de desenho. (...) de modo a que a imagem, mais o gesto de esfregar, 
deixariam um rasto espectral na folha de baixo (Krauss, 2010b, p. xii). 

Este processo de transferir uma imagem para um suporte pictórico, através do acto 

de esfregar, relembra o frottage de Max Ernst (fig. 38). O inventário de imagens de 

Rauschenberg serviu-lhe, igualmente, de fonte visual para a produção de serigrafias a partir 

de fotos, que eram depois aplicadas nas pinturas. As pinturas eram acabadas manualmente 
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introduzindo-se um carácter de singularidade, adquirido pelo ‘ruído’ das pincelas. Andy 

Warhol tinha um procedimento semelhante na escolha das imagens a partir do vasto 

conjunto das que lhe eram disponibilizadas pelos media e pelos objectos de produção 

industrial. As imagens transferidas para as telas, com o recurso a serigrafias, eram também 

acabadas à mão. 

O caminho encetado por 

Rauschenberg até chegar ao uso de 

serigrafias nas suas pinturas começou 

quatro anos antes, em 1958. Iniciou 

com as transferências de imagens e 

desenhos para telas, através de uma 

técnica que o próprio desenvolveu. 

Ele embebia as ilustrações de revistas 

e jornais com um solvente, por 

exemplo terebentina ou combustível 

de isqueiro, e depois colocava-as numa folha de desenho ou numa tela, voltadas para 

baixo, e esfregava sobre as costas de modo a transferir as imagens pretendidas para a 

superfície. As imagens acabavam por ficar bastante pálidas e com uma escala reduzida 

relativamente ao tamanho das telas por ele utilizadas. Estes problemas ficaram ambos 

resolvidos quando passou a aplicar a serigrafia para passar as imagens seleccionadas para a 

tela. Esta experiência foi tão significativa que tomou um papel importante e decisivo para a 

sua contínua evolução na utilização e domínio de técnicas de transferência de imagens 

(Feinstein, 1990, pp. 41-42).  

Antes das serigrafias serem introduzidas no seu método de trabalho, Rauschenberg 

ainda utilizou a litografia. Em 1960 utilizou esta técnica, colocando de parte a transferência 

pelo recurso a solventes que embebiam as imagens. Eram impressões feitas na pedra 

litográfica, a partir de negativos de fotografias de jornais que ele adquiriu no armazém de 

imagens do jornal The New York Times. As impressões eram misturadas com outras 

impressões de imagens de objectos, alternadas com partes vazias. Todas as técnicas tinham 

potencial para ele imprimir imagens nas suas telas. Rauschenberg concebeu as pinturas 

como se fossem superfícies fotossensíveis que registam toda a informação que vai 

acontecendo e passando no espaço em frente. Marcas que são registadas ao acaso, como 

Fig. 38 
Ernst, Europe after the Rain, 1940-42 
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que aleatoriamente.  

Com as transferências através do uso de solventes resultavam imagens delicadas, 

evanescentes e fundidas em tons suaves, as litografias, por outro lado, eram bem definidas 

e muito mais gráficas, mais escuras e intensas, revelando toques e pinceladas dos líquidos 

usados no processo de impressão. As imagens começaram a ser reutilizadas em várias 

telas, porque existiam em placas independentes e duráveis. Enquanto, que o material que 

continha a imagem ficava literalmente destruído ao ser humedecido e esfregado no 

processo de transferência, surgiam imagens únicas que não eram repetíveis, nem dentro de 

uma mesma tela, nem de uma tela para outra (Feinstein, 1990, p. 43). 

Warhol ainda enquanto ilustrador comercial desenvolveu uma técnica com a qual 

fazia unir duas folhas, que rodavam sobre um eixo, de modo a transferir de uma para a 

outra a impressão de tinta de um desenho. Era um mecanismo primitivo e totalmente 

manual, mas, sem dúvida, um mecanismo para reproduzir imagens, no fundo com a 

intenção de produzir impressões. Quando iniciou a carreira artística, no início da década de 

60, usou consistentemente mecanismos simples para desenvolver o acto de duplicação e de 

repetição de imagens. Ele acabaria por multiplicar o uso destes aparelhos e instrumentos. 

Usou estampas, carimbos e stencils para produzir pinturas como as Campbell’s Soup Can, 

iniciando em 1962 a sua tão característica técnica de serigrafias aplicadas às telas.  

Todas estas técnicas requeriam certamente um certo grau de trabalho repetitivo. 

Para produzir as suas pinturas com múltiplas imagens repetidas ele tinha de estender um 

stencil ou uma serigrafia, aplicar tinta e repetir o processo, até conseguir criar na tela a 

composição em série que pretendia. Na maioria das suas obras rapidamente deixou de 

copiar imagens manualmente para as telas, as quais requeriam um mimetismo manual, um 

trabalho rotineiro de repetição das imagens. Lichtenstein ficou bem experiente na 

actividade manual de transferência de imagens para tela, enquanto Warhol desenvolveu e 

introduziu técnicas industriais na actividade artística, que podiam ser delegadas a outras 

pessoas. Mandava fabricar as serigrafias em empresas de produção comercial, do mesmo 

modo que a tarefa de transferir essas imagens era trabalho muitas das vezes realizado por 

assistentes do seu ateliê (Lobel, 2002, pp. 24-26). A serigrafia fotomecânica permitiu 

ampliar as dimensões das imagens seleccionadas pelos artistas. Por exemplo, Levine e 

Pettibone, que também utilizaram esta técnica, diminuiram, por vezes, a escala das 

imagens de que se apropriaram.  
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2.2 Efeitos: entre narrativa e literalidade  

 

Conforme foi antes analisado, bastantes artistas utilizaram e misturaram processos 

manuais com técnicas mecânicas na produção das suas obras. Os procedimentos técnicos 

com base na reprodução mecânica, constituiram o cerne das práticas de transposição de 

imagens para as telas, a partir de meados do séc. XX. Não obstante o carácter técnico, 

geralmente desenvolvido numa fase inicial, as telas eram em grande parte acabadas à mão. 

Desta simbiose de actividades resultou uma expressiva personalização das obras, mas 

também se tornou evidente e visível um certo ‘ruído’. Ou seja, passaram a ser observadas 

nas obras interferências externas, que são elementos de surpresa que escaparam à 

actividade previamente programada e que foram frutos do acaso. 

Elementos inesperados estão sempre presentes na essência do processo de 

impressão, sendo normal que as obras desenvolvidas com base nessa técnica apresentem as 

marcas do que sucedeu inopinadamente durante o processo. Rauschenberg descreveu o 

momento de revelação, quando a tela, ou o papel, é separada da matriz, revelando pela 

primeira vez o resultado de horas, dias, talvez semanas de trabalho. 

Então a magia acontece. Esse momento é quando ele observa as relações entre todos os 
elementos que preparou para que interagissem. Só quando ele remove o papel é que ele 
descobre isso (Rauschenberg, citado por Fine, 1997, p. 387).  

Ainda que tenha sido previamente idealizada e programada, a pintura é algo que vai 

sendo trabalhada e definida ao longo do processo de execução, tal como qualquer outra 

actividade criativa. O artista vai-se adaptando à obra e vice-versa, avançando e recuando à 

medida que o trabalho se vai desenrolando. Mesmo aplicando técnicas mecânicas, de 

carácter industrial, desenvolvendo-as com maior ou menor grau de precisão, o artista vai 

vendo a sua obra formar-se de etapa em etapa, a partir da ideia base. A imagem final irá 

resultar da articulação da técnica com o factor surpresa, da manipulação de instrumentos 

com a plasticidade das tintas. O que é programado articula-se com o espontâneo e o 

acidental, e ambos interagem revelando o rigor ou defeitos como a imprecisão, a falha nos 

pigmentos ou o desgaste, entre outros. 

Os pensamentos no momento do começo são apenas guias de orientação, e a verdadeira 
substância da obra inteiramente incipiente. Este é a base comum do processo artístico, 
que começa num lugar estranho inarticulado, que não é conhecido ou desconhecido, 
nem substancial nem inteiramente invisível (Elkins, 2000, p. 78). 
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2.2.1 Controlo e imprevisibilidade 

 

Os artistas que transferiram imagens para as telas, por meio de serigrafias, deixaram 

marcas de arrastamento causadas por várias passagens das espátulas pelas telas 

serigráficas. Em simultâneo, aplicaram pinceladas e manchas ao longo da superfície das 

telas, salientando uma sensação de movimento, enfatizada pela exposição do método de 

execução das obras, a par da ilusão transmitida pelas imagens fotográficas. Warhol e 

Rauschenberg, nomeadamente, em determinadas ocasiões colocavam tinta de modo menos 

cuidadoso, com uma alteração na quantidade de tinta em diferentes áreas das telas, criando 

falhas ou pontos negros nas imagens que eram impressas, pintando umas áreas mais densas 

e outras quase imperceptíveis, revelando o modo de execução. Também variavam a pressão 

exercida sobre a trama da serigrafia, tornando mais nítidas algumas imagens em detrimento 

de outras. Em algumas pinturas exploraram os meios-tons das imagens reproduzidas e 

mostraram a textura recticulada resultante da trama de tecido das telas serigráficas. No 

fundo cortejaram e aceitaram as imprecisões, cultivando uma vasta gama de acidentes 

pictóricos (fig. 39). Esta atitude que põe em realce o processo de execução, que deixa 

mostrar as falhas e os vazios nas imagens, pode pretender retratar a passagem do tempo, tal 

como acontece nas pinturas de Warhol, nas quais, segundo Carlos Vidal, existe uma relação 

com a representação da morte. 

(…) A presença da morte não é exclusiva das suas auto-imagens. Ela é mais vasta: tem 
uma finalidade abrangente e alegórica. Trata-se também de mostrar a finalização de uma 
condição civilizacional (Vidal, 1996, p. 281).  

Apesar de vários artistas da Pop Art terem um grande controlo sobre a elaboração 

das suas obras, através do uso de técnicas 

executadas com relativa precisão e rigor, 

como já foi referido antes, recorrendo a 

métodos de trabalho quase sempre 

auxiliados por aparelhos e máquinas, os 

temas tratados foram escolhidos quase ao 

acaso, como se se tratassem de object 

trouvée de André Breton. O conceito de 

desejo, articulado por Freud, enraizado no 
Fig. 39 
Warhol, Marilyn Diptych, 1962 
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inconsciente, que Breton teve por base de trabalho, nunca foi utilizado pelos artistas cujas 

práticas artísticas assentaram no uso de objectos comerciais do quotidiano. Duchamp por 

outro lado usava objectos encontrados nos quais descobria significado psicológico. Apesar 

de, por exemplo, nas obras de Lichtenstein, Warhol, Richter ou Levine, não parecer haver 

lugar para o improviso, para a aleatoriedade ou para a imprevisibilidade, os seus projectos 

artísticos relacionam-se bastante com a obra de Breton. Isto porque todos eles deram 

importância e validaram temáticas que eram consideradas sem importância, efémeras e 

anónimas para o mundo da arte (Lobel, 2002, p. 36). 

De certo modo os artistas referidos pretenderam manter um distanciamento pessoal 

das obras que produziam. Tentaram anular as marcas individuais que os ligavam às peças 

que produziram. No entanto, mesmo quando Lichtenstein pretendeu estar ausente das 

pinturas acabou por se manifestar presente e se revelar pelo seu método único de pintar. A 

mecanicidade, que como vimos, era apanágio especialmente de Warhol, mas também de 

Lichtenstein, acaba por resultar numa personalização repleta de aspectos imprevisíveis, 

preenchida pelas marcas únicas e particulares de cada um dos artistas, apesar do grande 

controlo técnico sobre as produções. Segundo Bader (2010, p.194), ‘Lichtenstein, ele 

próprio, declarou-se ausente precisamente através das marcas da sua presença’ cujo cunho 

pessoal deixou nas obras. 

Neste sentido e reconhecendo na obra de inúmeros artistas um total controlo técnico 

e conceptual das suas obras, poder-se-ia pensar que ao fazerem repetições e cópias, não 

haveria lugar para a narrativa ou para alterações cujas mudanças contêm significado. Do 

ponto de vista de Lobel (2002, pp. 112-113) a obra Step-On Can With Leg de Lichtenstein, 

é um exemplo de como ligeiras diferenças introduzidas no contexto da repetição podem 

dar lugar à narrativa (fig. 40). Para se poder contar uma história bastam ligeiras 

modificações entre imagens. Para Lichtenstein foi importante especificar, desenvolver 

propositadamente pequenas alterações ainda mesmo que ligeiras, pois foram elas 

providenciam ao artista espaço de manobra e trabalho. Este artista fez uma comparação 

entre as comic strips, sobre as quais baseou parte do seu trabalho, e as suas pinturas. 

A finalidade é diferente, uns pretendem representar e eu pretendo unificar. E o meu 
trabalho é de facto diferente de tiras de banda desenhada, pois nele cada marca está 
realmente num lugar diferente, ainda que a diferença pareça ligeira para alguns. Muitas 
vezes a diferença não é grande mas é crucial (Lichtenstein, citado por Lobel, 2002, pp. 
112-113).  
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Com esta afirmação o artista demonstrou ter um total controlo sobre o detalhe, no 

entanto reconhece uma possibilidade que sente como ameaça. Ou seja, a de que dentro da 

repetição possa não haver mais nada além de repetição, e portanto, nenhum espaço para se 

expressar subjectividade, expressão e individualidade artística. Daí a importância que deu 

às pequenas mudanças, que, segundo afirmou, foram fundamentais na diferenciação dos 

desenhos que lhe serviram de base.  

A espontaneidade na pintura, 

que tinha sido tão característica dos 

expressionistas abstractos, deixou de 

ser apelativa para muitos artistas. A 

emotividade do Expressionismo 

Abstracto foi confrontada com as 

mudanças da Pop Art. O artista Robert 

Indiana, quando lhe perguntam o que é 

a Pop Art, confrontou ambos os 

movimentos.  

Pop é tudo o que a arte não tem sido durante as últimas duas décadas. É basicamente 
uma inversão de marcha, de volta a uma comunicação visual assente na representação 
(…). É um abrupto retorno para o pai, depois de 15 anos de exploração abstracta do 
útero (Indiana, citado por Lobel, 2010, p. 29). 

A pintura passou a ser o resultado de processos pictóricos bastante intelectualizados. 

Lobel (2002, p. 124) afirmou que os artistas da Pop Art, ao se apropriarem de imagens da 

cultura de massas, distanciaram-se igualmente da analogia com a natureza. Ideia reforçada 

por Steinberg que afirmou que ‘a superfície pintada não é mais uma analogia com a 

experiência visual da natureza, mas antes de processos operacionais’ (Steinberg, citado por 

Lobel, 2002, p. 124).  

Para Rauschenberg o controlo e a imprevisibilidade são conceitos que 

correspondem às ‘faces da mesma moeda’. Quando se observam as pinturas deste artista 

capta-se sempre o efeito de velatura, que resulta da aplicação literal de fotografias sobre 

telas e o recurso, em simultâneo, a técnicas pictóricas manuais. Desta técnica resultaram o 

borrão, o esbatimento, a cintilação, o tremeluzimento e a desfocagem. O resultado foi 

pensado e programado antecipadamente, mas naturalmente não foi totalmente previsível. O 

mesmo aconteceu com a obra de Warhol em que se podem observar defeitos técnicos, 

Fig. 40 
Lichtenstein, Step-On Can With Leg, 1961 
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como a imprecisão, a desfocagem ou a falha nas superfícies de cor e nos pigmentos.  

Apesar destes artistas terem utilizado técnicas provenientes da tecnologia 

massificada, aplicaram-nas de modo simplificado, assim como com rupturas na 

continuidade do processo de transferência. Os resultados revelaram-se com características 

quase experimentais. Utilizaram processos baseados nas técnicas de impressão industrial, 

contudo, obtiveram elementos inesperados e irregularidades, que justapostos a 

escorregadelas intencionais na aplicação da tinta e a pinceladas manuais, resultaram em 

qualidades expressivas.  

Eu estava interessado em muitas das ideias de acaso e acidente de John Cage e gostava 
da sensação de experimentação em que ele estava envolvido (…). Não obstante, eu senti 
como se estivesse a realizar uma ideia, em vez de estar a assistir a uma ideia 
desconhecida a ter lugar (Rauschenberg, citado por Krauss, 1997, notes, p. 222). 

Os artistas, ao fazerem incluir nas suas obras as zonas desgastadas, as ‘cicatrizes’ e 

os arranhões, resultantes dos processos de impressão ou de transferência, deixaram revelar 

nas pinturas finais as superfícies lisas das bases em que eram aplicadas as imagens. As 

várias camadas de pintura surgiram com falhas e zonas de abrasão, em consequência da 

aplicação pouco constante de tinta que, em muitos casos, resultou sucessivamente mais 

rarefeita. Os acidentes inesperados, que resultaram do processo de impressão, associados a 

pinceladas imprecisas, permaneceram como chave para a fascinação de muitas obras do 

século XX. A surpresa foi experimentada pelos artistas, ainda no ateliê, quando eles viram 

pela primeira vez o resultado das impressões, quando o suporte das novas imagens foi 

separado da matriz. O esbatimento, o borrão, que resulta do acto de esfregar uma imagem 

para a transferir, promove e faz ressaltar a sensação de que a imagem está velada. Se for 

esfregada com bastante força, revela as estrias do movimento efectuado nesse acto e 

transfere como que uma moldura que envolve a imagem que corresponde aos limites 

dessas estrias.  
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2.2.2 Desgaste e tensão 

 

A fragmentação, a descontinuidade, a sobreposição, o velamento e a abrasão, 

combinados nas obras, transportam em si muita informação que teria de ser assimilada 

pelos observadores. Douglas Crimp e Craig Owens, em particular, argumentaram que as 

obras de arte funcionam como textos, acerca dos quais é facilitada uma resposta activa do 

observador (Wallis, 1992, p. xvii). Para estes autores, o espectador deveria preencher, 

adicionar, construir sobre os elementos sugestivos do ‘texto’ das obras, que deveriam 

fornecem referências históricas, pessoais e sociais, tal como acontece com fragmentos 

alegóricos. Em oposição ao que acontecia com o Modernismo, em que o observador 

necessitava de se transportar para o particular contexto das obras e tempo da produção 

original do artista. Esta tendência para ler e decifrar todos os produtos culturais como 

‘textos’ levou a considerações acerca da estrutura e função da representação fora do âmbito 

das artes plásticas. Elementos da cultura popular passaram a ser olhados como objectos 

igualmente apreciáveis, fruíveis e passíveis de investigação crítica, tal como a pintura e a 

escultura o eram. Esta posição não foi defendida por alguns críticos, tais como Clement 

Greenberg (1993, pp. 85-93), que no seu texto Modernist Painting, de 1960, considerou 

que a pintura se deveria manter pura e afastada de efeitos estranhos ao seu próprio medium. 

Nas pinturas de Rauschenberg, por exemplo, o artista fez ‘lavagens’ das imagens 

transferidas para as telas, que dissolveram as formas e as linhas, acentuando a natureza 

imaterial das figuras pintadas e reproduzidas (Feinstein, 1990, pp. 49-50). Algumas figuras 

ficaram quase irreconhecíveis e acabaram por levar o observador a efectuar inspecções 

mais próximas. O acto de olhar, associado ao interesse de perceber as imagens, tornou-se 

mais agudo. A combinação de todos os elementos que fragmentavam as produções de 

Rauschenberg, associadas à transferência e ao velamento das imagens fotográficas, afastou 

as obras do conceito defendido por Greenberg, que defendia uma pureza na especificidade 

do medium, em articulação com o material e o suporte de cada disciplina artística. O artista 

ao introduzir nas suas obras elementos ou efeitos, característicos de outras artes que não a 

pintura, orientou as suas produções num sentido oposto ao conceito de flatness, que 

Greenberg (1993, pp. 86-87) tinha apontado como a principal característica da pintura. 

Para Rosalind Krauss (1997, p. 214) a mais frequente expressão de Rauschenberg, 

ao descrever a sua actividade artística, foi deixar as coisas em ‘aberto’, pois acontecesse o 
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que acontecesse, ele teria sempre de deixar a situação em aberto. No entanto, o artista 

afirmou que essa atitude é totalmente diferente do acaso, porque realizar a obra ao acaso é 

uma decisão tomada antecipadamente, o que foi exactamente o que Rauschenberg insistiu 

em evitar. Segundo Krauss, na obra de Breton essa ‘abertura’ é sinónimo de diário, escrita 

autobiográfica e ‘automatismo psíquico’, ou uma espécie de escrita automática que 

pretendeu registar pensamentos inconscientes. O mesmo acontece na obra de Max Ernst 

que reflecte a rejeição de uma interpretação explícita do assunto das suas pinturas. Em 

muitas das suas pinturas Ernst aplicou o processo de decalcomania, aplicando tinta sobre 

folhas, ou outros suportes, que eram depois pressionados por trás, sobre telas, nas quais 

foram deixadas imagens sugestivas e aleatórias. A par da aplicação de impressões por 

contacto nas pinturas, Ernst incluiu nas suas obras outras importantes inovações técnicas, 

como o grattage e o frottage, antes referido, introduzindo nas suas pinturas elementos 

retirados directamente da realidade, transferidos das superfícies de objectos através do acto 

de esfregar. Nas décadas de 20 e 30 do séc. XX, Ernst produziu muitas obras com recurso a 

estas técnicas manuais, nas quais, segundo Werner Spies (2005, p. 13), a textura da 

superfície pintada adquiriu uma riqueza que tornou as obras sensuais e tácteis, ‘com 

imagens de objectos esfregados que aparecem como traços espectrais das formas’. 

A característica específica da escrita surrealista, quer seja automática ou autobiográfica, 
mais do que revelar falha de conhecimento acerca do destinatário, posiciona tanto o 
autor como o leitor face a um ‘texto’ cujo desenrolar nenhum deles controla, e acerca do 
qual não conhecem a continuação nem o final. (Hollier, citado por Krauss, 1997, p. 
214). 

Mais recentemente, os artistas ao trabalharem a materialidade das suas obras, 

pinturas ou fotografias, contagiaram-nas, ou melhor, permitiram que estas se contagiassem 

com os efeitos dos próprios processos de execução, valorizando mais a técnica e o método, 

do que o objecto representado. Desse modo, para enfatizarem essa percepção do carácter 

material e não simbólico da imagem, incorporaram nos trabalhos as características próprias 

da matéria e do processo de execução. Sigmar Polke, por exemplo, nas suas pinturas 

trabalhou com as técnicas de reprodução fotomecânica replicando o padrão reticulado a 

partir do qual as imagens são definidas. Contudo, nesta e noutras explorações que ele 

efectuou, Polke manipulou os mesmos procedimentos que pretendeu descrever, exagerando 

o papel do processo na formação da imagem fotográfica.  

Quando Roland Barthes (2000, p. 6) afirmou que ‘a fotografia é sempre invisível: 
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não é o que vemos’, ele quis argumentar que existe uma presença excessiva da imagem na 

fotografia. Polke mostrou-se conhecedor desta contingência ao orientar a sua estratégia 

noutro sentido. Ele invadiu a sua produção de imagens com a evidência do processo, para 

confrontar o observador com as implicações materiais, físicas e temporais da imagem 

fotográfica. Ao fazê-lo, Polke enfatizou, segundo Polednik (2009, p. 8), não o conteúdo da 

imagem fotográfica, mas antes o seu aparente ‘embrulho’ transparente e destituído de peso. 

Não a singularidade do que representa, mas antes os parâmetros físicos, materiais e 

conceptuais a partir do qual é constituída e corporealizada. 

O fotógrafo Wolfgang Tillmans afirmou que 

‘as pessoas pensam que a fotografia é uma coisa 

incorpórea, que não é um objecto em si mesmo, 

mas apenas um veículo de outro valor’ (Blank e 

Tillmans, 2004, p. 119). Ideia algo semelhante ao 

que Polke considerou. Partindo da ideia de que a 

fotografia não é apenas representação da realidade, 

Tillmans produziu manualmente fotografias 

abstractas, através da exposição de papel 

fotográfico à luz (fig. 41). Estas imagens mostram 

formas irregulares e de aspecto orgânico, 

resultantes de um processo controlado mas 

também, e acima de tudo, bastante imprevisível. 

Deste modo Tillmans desafiou a assunção generalizada de que toda a fotografia é 

representação do real, apresentando-lhes formas abstractas que de algum modo podem ser 

obervadas como figurativas. Exibiu igualmente fotos dobradas ou amachucadas para que a 

ideia de imaterialidade da fotografia fosse repensada. A tinta deixou de ser apenas um 

material com capacidade para descrever, de veicular, de representar a realidade, e é parte 

constituinte da fotografia, do objecto fotográfico.  

Gerhard Richter interessou-se pelo acto de pintar a partir de fotografias encontradas, 

por um lado, porque reconheceu que era para ele um problema decidir o que pintar, 

inclusive na juventude, e por outro, porque descobriu que através do uso de imagens 

fotográficas acontece um outro modo de observar, que obrigatoriamente envolve o acaso. 

À luz das diferenças entre as fotografias de base e as pinturas, parece não haver dúvidas de 

Fig. 41 
Tillmans, It´s only love give it way, 2008 
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que Richter está interessado na fotografia enquanto modelo e fonte de temas. Buchloh 

(2000, pp. 365-403), num dos seus ensaios, seguiu o percurso de Richter, estabelecendo 

ligações à obra de Duchamp e à Pop Art, e, em particular, focou as suas influências de 

Robert Rauschenberg. Concluiu que as suas pinturas fotográficas eram a unificação de três 

elos interligados: o ready-made, a iconografia fotográfica e a prática pictórica.  

Ao apelidar Richter de artista dialéctico, Buchloh observa na sua obra uma 

metodologia lógica, cujas pinturas contrariam a função de reificar a cópia e a reprodução. 

Contrariam a lógica de transformar a cópia em algo objectificado, valorizando a prática 

pictórica em si mesma. Em simultâneo considera as suas pinturas como discursos 

preenchidos com a realidade, destituídas de qualquer expressão subjectiva. Richter 

empregou a desfocagem para obliterar e ofuscar a claridade das imagens, distanciando as 

pinturas das fotografias a partir das quais derivam. Richter acentua esse aspecto através do 

arrastamento da tinta nas pinturas figurativas, provocando o esbatimento dos contornos. 

Também nas suas pinturas abstractas, em que aplica várias camadas de tinta, a ideia de 

estratificação é intensificada pelo arrastamento. 

Pode-se estabelecer na obra de Richter uma intrincada relação dialéctica entre o 
neoclassicismo antimodernista (paradoxalmente fotográfico) e a gestualidade abstracta, 
a pura realidade pictórica (paradoxalmente com recurso a processos mecanizados). No 
contexto da sua incessante busca de uma infinidade de opções pictóricas ou o ditame de 
uma absoluta equivalência de opções pictóricas aleatoriamente acessíveis (dentro dos 
parâmetros de processos de produção mecânica; ou de operações do acaso e não 
compositivas; ou de uma extrema diversidade de definições cromáticas não 
relacionáveis (…) que melhor descrevem a desordem de cor de Richter), as pinturas 
gestuais de Richter parecem adquirir uma dimensão mnemónica extraordinária (…) 
(Buchloh, 1994, p. xx). 

A par da abrasão e de um aparente descontrolo, parece haver uma forte associação 

de ideias e uma grande coerência na obra de 

Richter. A técnica utilizada pelo artista, em que 

sobre camadas de tinta combina a reconstrução 

e a desconstrução, o pintar e o esbater, que 

parece introduzir uma névoa em toda a 

composição, ou ainda, o esborratar por 

alastramento, contém uma óbvia semelhança 

com o conceito de palimpsesto (fig. 42). 

Segundo McGonagill (2006, p. 12), nas obras 

Fig. 42 
Richter, Apfelbäume (skizze), 1987 
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deste artista algo foi raspado para dar lugar a outra imagem final. Ele oblitera as imagens e 

durante o processo valoriza o procedimento em si, no fundo a própria especificidade do 

medium usado, sem deixar de reificar e materializar a imagem inicial. Resulta uma forte 

tensão entre o que está representado e o que foi obliterado. Richter rompe e descontinua 

este carácter representacional da realidade ao introduzir o arrastamento que borrata e 

perturba a visão. Com os arrastamentos que retiram nitidez às imagens Richter devolve à 

pintura o carácter singular e original, afastando-a de simples cópias fotográficas. 

Notoriamente transita da realidade para a abstracção num movimento entrópico que tem 

subjacente a desordem e a imprevisibilidade na superfície da tela. 
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3. Da cópia ao original: as tensões da Pintura/componente prática 

 

3.1 Descrição: apropriando e reproduzindo 

 

No trabalho prático foi dada ênfase à apropriação e à reprodução, tendo as pinturas 

sido desenvolvidas a partir de fotografias encontradas e que foram reproduzidas em 

imagens sucessivas. No fundo, a fotografia passou a fazer parte das obras finais que foram 

produzidas através da pintura. Material e conceptualmente o trabalho artístico, que foi 

desenvolvido ao longo do mestrado de Pintura, tem por base a transferência de imagens 

feita através de impressões por contacto. As imagens iniciais são pintadas sobre tela, 

através da utilização de óleos, e seguidamente são transferidas para a superfície de outra 

tela, através de pressão que é exercida por trás do suporte da imagem. A transferência de 

imagens também pode ser efectuada sobre a mesma tela, através da dobragem ao longo de 

um eixo, sobre uma área adjacente. Este é um processo idêntico ao utilizado na série de 

pinturas Rorschach de Andy Warhol, realizadas deixando-se cair tinta sobre um dos lados 

das telas, que foram depois dobradas pelo meio e pressionadas sobre ambos os lados. A 

técnica de transferência de imagens por contacto é um método bastante simples quando é 

analisado numa primeira abordagem. Pode, no entanto, revelar uma prática complexa, visto 

que o processo exige constante atenção e uma intervenção controlada. Além disso, 

enquanto processo de repetição de imagens pode ter subjacentes várias implicações e 

conceitos.  

A técnica utilizada permitiu a multiplicação das imagens, mas até um certo limite, 

em resultado directo da maior ou menor quantidade de óleo que foi aplicado inicialmente 

sobre a superfície de suporte e da pressão exercida durante o processo de transferência. As 

imagens reproduzidas não são repetíveis ilimitadamente. A matéria-prima passa de suporte 

para suporte, a matéria imprime-se por contacto e deixa na superfície seguinte uma 

imagem semelhante à anterior que lhe deu origem. À medida que este processo prossegue 

as falhas na quantidade de óleo tornam-se cada vez mais evidentes e as imagens, que 

inicialmente apresentavam áreas de cor definidas, começam a desvanecer. A tensão surge 

entre a imagem representada visível e a que desaparece ou se vai desvanecendo, podendo 

apenas ser imaginada. Foi com base nesta ideia que o projecto prático se configurou e 

desenvolveu (figs. 43, 44, 45, 46 e 47). 
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Fig. 43 
José Eduardo Rebelo, Pleasures, 2010 

Durante o desenvolvimento da parte 

prática ressaltaram várias implicações 

resultantes da transferência de imagens por 

contacto. As possibilidades que este método 

manual permite foram sendo postas em prática, 

e em paralelo com este desenvolvimento prático 

foram sendo aprofundados os conhecimentos 

teóricos, de modo a serem estudadas as 

implicações nas obras finais e qual a 

significação que o processo utilizado lhes 

conferiu.  

As imagens iniciais, que foram 

reproduzidas por contacto, permaneceram 

‘presentes’ nas imagens que passaram para as 

telas seguintes. O resultado apresentou imagens 

semelhantes umas às outras, mas não imagens 

iguais ou idênticas. A série define-se pela 

justaposição de iguais sem ordem cronológica. 

Enquanto a sequência se pode estabelecer com 

imagens semelhantes, entre as quais haja poucas 

diferenças. A sequência pode permitir captar uma evolução temporal, ao serem observadas 

as subtis diferenças entre as imagens que foram produzidas em várias etapas consecutivas. 

Ou seja, a série não permite a percepção da noção de tempo, enquanto a sequência pode 

transmitir essa noção. Com as impressões por contacto reproduziram-se e multiplicaram-se 

imagens ao transferir-se matéria em estado fluido. Reproduziram-se imagens sobre outras 

telas, ou melhor, multiplicaram-se imagens que, ao conterem diferenças entre elas, podem 

ser observadas como autónomas e independentes.  

Analisadas individualmente cada uma das imagens reproduzidas contém, em 

simultâneo, a ’presença’ e a ‘ausência’ da imagem prévia. As imagens obtidas com recurso 

à decalcomania podem fazer mais sentido como um conjunto coeso, revelando o processo, 

o recurso à fluidez, como parte da obra final. Neste caso, as múltiplas imagens 

reproduzidas umas após as outras deixam de ser parcelas independentes, mas passam a 

Fig. 44 
José Eduardo Rebelo, Efforts, 2010 
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fazer parte do léxico da globalidade da obra. Se as várias imagens transferidas por 

impressão fossem separadas umas das outras, tornando-se produções independentes, 

poderiam levantar uma outra questão, ou seja, a de poderem ser analisadas como 

apropriações de uma imagem ou modelo prévio. Analisado como um todo, o conjunto das 

reproduções revela maior coesão do que se fossem observadas individualmente as várias 

imagens. Essa coesão permite formar uma unidade como se páginas do mesmo livro se 

tratassem. A soma das várias partes, das várias telas, resulta apenas numa única obra em 

que foram justapostas duas ou mais imagens.  

Ao tornar as imagens indissociáveis num ‘todo’ único, tornam-se mais evidentes as 

características próprias do medium com que foram produzidas. A fluidez dos óleos, 

enquanto propriedade física, revela-se patente na obra final, a qual, deste modo, se 

aproxima do conceito de que ela própria pode ser o veículo de um meio de expressão. A 

reprodução da imagem por contacto é o processo, mas é igualmente a obra final, que 

através do ‘todo’ se revela.  

Do impressionismo em diante, todo o artista de vanguarda 
acatará esta inversão da compreensão tradicional da pintura: já 
não é o pintor que utiliza o medium para transmitir algo, é 
antes o medium que se serve do pintor como instrumento de 
transmissão. O artista deve-se calar para escutar melhor as 
vozes do medium e interferir o menos possível com a 
mensagem (…) (Cuenca Amigo, 2009, p. 45). 

Esta afirmação de Cuenca Amigo parece estar de acordo 

com o conceito estabelecido na teoria de Greenberg da busca da 

singularidade e pureza do medium. Nas pinturas produzidas 

durante a componente prática somos levados a crer que a pureza 

e a ‘verdade’ do medium foram tidas em consideração e foram 

um dos aspectos essenciais na criação das obras. A fluidez dos 

óleos, que é uma característica intrínseca da matéria-prima da 

pintura, foi de facto um factor fundamental na produção destas 

obras. No entanto, se observarmos apenas para as características 

físicas do medium utilizado, detectamos que as imagens 

transferidas são o resultado de um método de impressão, fruto de 

uma maior ou menor pressão exercida sobre as imagens, do 

mesmo modo que Rauschenberg aplicou a impressão em 

Fig. 45 
José Eduardo Rebelo, Ninhos 
2011 



67 

algumas pinturas, numa das fases da sua produção.  

Depois do Modernismo outros pintores do séc. XX, além de Rauschenberg, 

utilizaram métodos de trabalho que entraram em oposição com o conceito de 

especificidade e pureza do medium, nomeadamente Warhol e Lichtenstein, para citar 

alguns exemplos. Em particular quando a obras foram produzidas com recurso a técnicas 

de impressão não foi a pureza do medium ou a 

manifestação das propriedades físicas da 

matéria-prima utilizada que despertou o 

interesse dos artistas. O conceito de ready-made, 

de que as obras de Duchamp são exemplo, já 

tinha feito uma ruptura com o percurso que a 

pintura modernista estava a trilhar e que 

culminou na teoria de Greenberg.  

Segundo Hawker (2009, pp. 264-266), 

depois do Modernismo, o hibridismo dos meios 

de expressão surgiu como método recorrente na 

actividade dos artistas, dado que a persecução da 

singularidade ou pureza do medium foi visto 

como um erro ou até algo antiquado. Parece ter 

sido inevitável que o Pós-modernismo tenha 

gerado formulações complexas acerca do medium, visto que a teoria de Greenberg da 

especificidade do medium definiu tão cuidadosamente o Modernismo. Nestas 

circunstâncias, onde se conseguiu uma quebra radical com o Modernismo foi na relação 

entre arte e medium. Os diálogos que estes artistas 

estabeleceram em torno de questões relacionadas 

com os meios de expressão e os meios de suporte 

começou no início dos anos 70 do séc. XX e os 

resultados definiram o início do Pós-modernismo. 

A irreverência dos artistas pós-modernistas, que 

subverteu a busca da pureza e especificidade do 

medium defendida por algumas teorias do Modernismo, permitiu o aparecimento de obras 

produzidas com base numa inter-relação híbrida de mediums, assente numa massiva 

Fig. 46 
José Eduardo Rebelo, Stolen Landscape, 2012 

Fig. 47 
José Eduardo Rebelo, detalhe de Ninhos 
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difusão da fotografia. 

O trabalho prático ao abordar, em particular, as questões da apropriação e da 

reprodução de imagens, dado que todas as obras foram produzidas com base em fotografias 

previamente existentes, destaca a reprodução e a multiplicação a partir do mesmo modelo, 

fazendo um paralelo com a fotografia, dado que ela própria é um processo repetível e 

multiplicável. As imagens apropriadas foram retiradas de livros ou publicações periódicas 

e depois reproduzidas através das impressões por contacto. As reproduções desenvolvidas, 

em pares ou em sequências de múltiplas imagens, dão relevo e enfatizam o conteúdo 

dessas imagens seleccionadas. No entanto, não se pretendeu destacar essas imagens para 

dar especial significado ao seu assunto. Pretendeu-se acima de tudo destacar o processo de 

reprodutibilidade em si, que passou a fazer parte do novo conteúdo das obras finais, em 

simultâneo com a forma, a estrutura e o seu carácter único. É também de frisar que apesar 

de se tentar fazer uma abordagem literal aos temas tratados, as apropriações e as citações 

ganham significação e valor, pois todas as cópias em forma de citação acabam por conter 

um sentido crítico.  

Durante o desenvolvimento do trabalho prático um dos factores de fascínio foi não 

haver total controlo sobre o processo de transferência de imagens de uma tela para outra. A 

surpresa aconteceu quando se abriram duas telas que foram encostadas e pressionadas uma 

contra a outra e, de seguida, se observou o que aconteceu com a transferência dos óleos. 

Surgiu descontinuidade nas manchas de cor das imagens e falhas na matéria-prima das 

reproduções, passando a haver lugar para a narrativa. Com o modo de execução a narrativa 

surge nas produções. O observador será o elo final ao fazer a sua leitura pessoal das obras. 

Não porque haja múltiplos significados, mas porque o processo de execução deixa espaço 

para a narrativa. Apesar da literalidade dos processos utilizados, que parecem conseguir 

retirar carácter descritivo ao assunto tratado, a narrativa não se anula e fica em aberto.  
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3.2 Análise crítica 

 

Embora o séc. XX tenha sido verdadeiramente influenciado pela produção 

fotográfica e pela repetibilidade mecânica de imagens, desde o construtivismo soviético até 

aos dias de hoje, só a partir de 1970 se intensificou o desenvolvimento de obras e práticas 

artísticas com base em instalações, vídeos, performances ou outros meios de expressão, 

com recurso a variados meios de suporte, lado a lado com pinturas e fotografias. Em 

paralelo, observaram-se emergentes atitudes de interrogação e análise ao papel da 

fotografia enquanto veículo de representação da realidade. O desenrolar de processos de 

produção híbridos e o cruzamento de mediums tomou conta da cena artística, tornando 

claro que o significado de medium adquiriu um sentido bastante diferente do que tinha sido 

estabelecido pelas teorias modernistas. Neste contexto a produção de pintura foi olhada nos 

anos 70 e 80 do séc. XX como uma disciplina prestes a terminar e com o fim à vista. De 

acordo com esta ideia, era uma opinião recorrente que a pintura enquanto medium tinha 

terminado.  

Segundo Michael Fried (citado por Hawker, 2009, p. 264), a arte chegou a esta 

condição porque a pintura atingiu o limite que lhe tinha sido vinculado pela ênfase 

modernista na especificidade do medium. Ele argumentou que as características específicas 

e irredutíveis da pintura, em vez de serem observadas como o seu propósito e como arte, 

deveriam antes ser observadas como as condições mínimas para que algo seja considerado 

pintura.  

O argumento mais direccionado de Fried é o de que o Minimalismo, ou literalismo, 
como ele lhe chamava, marcou o fim da utilidade do autocriticismo modernista, 
admirado por Greenberg, por o lançar numa absurda conclusão em que a pintura foi 
levada para uma vazia, autocomprometida teatralidade, incapaz de levar convicção ao 
espectador (Fried, citado por Hawker, 2009, pp. 264-265).  

A vanguarda consistia, segundo Greenberg, num exercício de autocrítica, pelo qual 

a arte incorporava nos seus procedimentos o espírito da modernidade. Desde Kant, a crítica 

de qualquer faculdade encaminhou-se para a sua legitimação, mediante o processo que 

identificou e delimitou a sua área de competência. Portanto, a área de competência de cada 

arte não podia estar senão naquilo que caracterizava o seu medium e o diferenciava do 

resto das artes. Assim, a busca de uma maior fidelidade à pureza do próprio medium seria o 

motor da vanguarda histórica. Relativamente à pintura Greenberg identificou como sua 
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principal característica a flatness. Na opinião de Cuenca Amigo (2009, pp. 44-45), esta 

interpretação encerrou a vanguarda pictórica num rígido caminho unidireccional em 

direcção à abstracção. 

Recentemente, contudo, a reivindicação do final da pintura parece ter sido 

desaprovada pelo seu continuado sucesso e pela hegemonia da disciplina da pintura para 

além das propriedades físicas mais evidentes do seu medium. 

Uma ideia de ‘expansão’ da pintura foi-se estabelecendo, a par da ideia de que a pintura 
é acima de tudo um modo de pensar, mais do que simplesmente uma prática artística 
debruçada sobre um medium’ (Morgan Falconer, citado por Hawker, 2009, p. 265).  

Esta posição parece ser o início de uma nova compreensão da pintura enquanto 

meio de expressão, não deixando, no entanto, de ser também o sintoma de um novo 

entendimento da relação entre obra de arte e medium. Alguns autores, nomeadamente 

Rosalind Krauss (2000), apelidaram esta nova atitude de pós-medium. É também bastante 

claro que medium passou a significar algo muito diferente do que significava para os 

teóricos do Modernismo. A própria fotografia, enquanto disciplina, parece ter começado a 

não ser mais olhada enquanto um medium unificado a partir de 1990. A fotografia, que era 

o resultado de um conjunto de processos químicos fotográficos bem definidos, na 

actualidade passou a ser, também, o resultado da tecnologia de imagem digital. Emergiu 

como resultado de novas manipulações na captura da imagem ou, inclusive, tornou-se 

redundante ao ser processada a partir de imagens inteiramente produzidas por meios de 

tecnologia digital.  

Segundo Rosemary Hawker (2009, p. 

268), a partir da actualidade em diante, talvez 

‘seja necessário considerar a fotografia sendo 

mais como escultura ou pintura’. Estas 

comparações que pareciam ser simples retórica, 

conforme o era em 1972 quando o artista 

Gerhard Richter afirmou pintar fotografias, são 

exactamente o tipo de relações que são 

conduzidas através das obras de proeminentes 

artistas contemporâneos, tais como Thomas Demand, Jeff Wall, Candida Höfer e Thomas 

Struth (fig. 48). O trabalho destes artistas revela-nos como são alguns dos formatos 

apelidados de pós-fotografia e pós-medium, e evidencia o quanto os artistas aprenderam 

Fig. 48 
Struth, San Zaccaria, 1995 
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acerca da relação entre pintura e fotografia, demonstrado pelo trabalho de Richter, e entre 

outras disciplinas que se parecem fundir numa mesma produção. Na opinião de Hawker 

(2009, p. 268), estes artistas abordaram um tipo de imagem, ou uma condição de imagem, 

que não pode ser entendida e confinada aos limites de nenhum medium. Cada artista 

constituiu a imagem de modo diferente, mas em todos os casos envolvendo a fotografia. 

Nas produções deles existe um forte diálogo auto-reflexivo entre os mediums, por exemplo, 

entre fotografia e pintura, fotografia e escultura, fotografia e arquitectura, fotografia e 

performance, ou entre a fotografia e as suas reproduções. Os seus trabalhos demonstram o 

sucesso da aproximação de Richter às questões do medium pelo facto de ter pintado 

fotografias. O trabalho de Richter, por exemplo, e de outros artistas contemporâneos não 

pode ser apenas observado à luz desta condição pós-medium, pós-fotográfica. Hawker 

prosseguiu afirmando que trabalho deste artista torna evidente a necessidade de se 

continuar a considerar o papel do medium na produção e na recepção do trabalho artístico. 

Uma das consequências do trabalho de Richter é a reavaliação da fotografia, capaz de ser 

articulada através de múltiplos materiais de suporte e diversas tecnologias, e a partir de 

dentro de outras disciplinas (Hawker, 2009, pp. 269-271). 

A opinião de Krauss (2000, pp. 7-10) é, em certos aspectos, diferente de Hawker, ao 

argumentar que a especificidade de um medium não pode ser reduzida à matéria de suporte 

ou à unidade dos seus meios de expressão. Krauss descreveu a obra de alguns artistas pós-

modernos como sendo o resultado de suportes de diversos mediums e convenções, a fim de 

produzirem uma rede ou uma estrutura complexa de mediums. Isto, segundo a autora, 

produziu uma ‘especificidade diferencial' que assentou sobre a constância de uma temática 

conceptual, como por exemplo na obra de Marcel Broodthaers, que para Krauss pode ser 

entendida como forma, devido ao seu contraste com a heterogeneidade do material de 

suporte do seu trabalho. Portanto, para Krauss, medium é algo que o artista produz, não um 

dado adquirido, porque o medium só pode ser constituído e conhecido através da produção 

das obras. O seu ponto de vista visou a expansão dos campos estéticos, conseguida através 

de uma heterogeneidade de experiências artísticas, em que várias formas de arte foram 

articuladas, e em que a ‘produção’ do medium só foi possível através do diálogo entre 

meios de expressão. 

Krauss (2000, p. 7) afirmou que alguns artistas, como por exemplo Broodthaers, 

trabalharam com diferentes meios de expressão de modo a enfatizarem e explorarem a sua 
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heterogeneidade, apesar do reducionismo prevalecente na visão de medium dentro da 

concepção de Greenberg, que tornou a significação da pintura reduzida à sua flatness.  

Tais artistas compreenderam e articularam o medium como agregador, como uma 
complexa estrutura de suportes técnicos interligados e interdependentes e 
diferentes níveis de convenções, distintas das propriedades físicas do medium. 
Para eles, a especificidade de um medium baseia-se na sua heterogeneidade 
constitutiva - o facto de que sempre difere de si mesmo (Krauss, 2000, p. 7). 

Hawker (2009, pp. 269-275) contrapôs, afirmando que a heterogeneidade é 

trabalhada a partir de dentro das disciplinas e não entrecruzada num hibridismo de 

mediums. Segundo esta autora, foi inevitável que os artistas após o período formalista do 

Modernismo tenham reagido contra a arte como uma categoria adquirida e contra a sua 

divisão em disciplinas. Décadas depois do Minimalismo e da Pop Art, vários artistas, tais 

como os já referidos Gerhard Richter, Thomas Demand, Jeff Wall, Candida Höfer e 

Thomas Struth, aos quais se podem associar Andreas Gursky, Vik Muniz, Helena Almeida 

ou Bill Viola, proporcionaram um novo desafio a esta consideração e conceito acerca do 

medium. Estes artistas não seguem a linha estrutural minimalista, não utilizam ready-

mades, nem são exclusivamente leais a apenas uma disciplina, nem fieis a apenas um 

medium, no entanto, estabelecem uma unidade nos seus meios de expressão (figs. 49 e 50). 

As impressões por contacto feitas a partir de imagens apropriadas, que foram 

desenvolvidas ao longo da componente prática do mestrado, remetem para a prática da 

fotografia, não apenas pelas fontes de onde foram retirados os temas, mas também, porque 

a técnica fotográfica não é mais do que captar numa superfície o que lhe é ‘impresso’ pela 

luz. Wolfgang Tillmans pareceu abordar uma problemática semelhante quando, ao colocar 

em questão a generalizada ideia de que a fotografia é algo imaterial e apenas vista como 

Fig. 50 
Almeida, Pintura Habitada, 1976 

Fig. 49 
Wall, A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), 1993 
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representação da realidade, apresentou imagens efectuadas sobre papel fotográfico pela sua 

exposição à luz. Essas imagens são como desenhos manuais, com a contingência de que 

são processados através da matéria-prima associada à fotografia. No fundo, permitindo 

tornar mais abrangente o conceito de medium, relativamente à ideia que o reduzia a ser 

apenas uma característica inerente à matéria-prima ou ao suporte.  
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4. Conclusão 

 

As práticas de apropriação e de citação de imagens têm atravessado todos os 

períodos da história da arte, sendo umas vezes efectuadas através de meios manuais e 

outras vezes processadas por meios mecânicos. No entanto, foi a partir dos anos 70 e 80 do 

séc. XX que a confiscação de imagens preexistentes se intensificou, tomando conta de 

grande parte das produções artísticas, as quais foram elaboradas no contexto de relações 

interdisciplinares e sobreposição de meios de expressão. Deste modo, o entrecruzamento 

de práticas e processos artísticos, que se generalizou no mundo das artes, colocou em 

destaque novas especificidades no modo como cada artista integrou nas suas obras as 

imagens que previamente decidiu tomar como suas. 

A ideia de cópia e mimetismo encontra-se já desde as obras de Platão, 

nomeadamente no último livro da República (596 e), onde o autor sugere que alguém que 

ande com um espelho por todo o lado rapidamente conseguirá imitar toda a realidade na 

sua aparência. Esta é uma das mais antigas formulações acerca da estética do espelhamento 

e cópia, do pensamento ocidental. Para Platão o que é aparente é o que foi copiado, em 

oposição ao que é verdadeiro e, portanto, original.  

A história da arte é como um processo em permanente desenvolvimento, como uma 

narrativa em mudança constante, na qual repetir um modelo não tem sido necessariamente 

visto como falha ou queda de inspiração, mas antes sinal de transformação e renovação. 

Partindo desta proposição e lançando um olhar sobre a pintura pós Tiziano do século XVII, 

em Veneza, em particular sobre a obra de Padovanino, observamos que as pinturas 

inspiradas nos nus de Tiziano, com paisagens em volta, são apresentadas como exemplos 

de novas abordagens em vez de repetições. A diferença estava na intencionalidade, que era 

claramente marcada pelas diferenças estabelecidas entre variações inventivas de um 

determinado tema e réplicas que eram feitas sem inspiração. De acordo com este ponto de 

vista, pode-se afirmar que Padovanino transformou os vários nus femininos de Tiziano em 

renovadas variações de primeira categoria, apelando à capacidade do observador de 

reconhecer a fonte de inspiração e, em simultâneo, de apreciar os mais ou menos subtis 

comentários e alterações visualizados nessas obras. Como se fossem semelhantes a 

determinados protótipos, mas ainda assim únicos. No próprio ateliê de Tiziano foram 

reproduzidas composições já antes executadas pelo mestre e, também, obras de outros 
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artistas, nomeadamente a Sleeping Venus de Giorgione, com a introdução de variações 

pouco acentuadas na composição. 

Dentro desta cultura de multiplicidade e de reprodução transversal de imagens, que 

foi sendo repetida ao longo dos séculos, a relevância de determinado artista, ou conjunto de 

obras, não era determinada apenas por prioridades cronológicas ou identidades 

hierárquicas fixas. Estas práticas e procedimentos tornaram-se ainda mais recorrentes com 

o advento da sociedade industrial e da reprodução mecânica de imagens que ocorreu no 

séc. XIX. A proliferação da imagem impressa tornou-se particularmente forte, e levou 

artistas a considerarem a inclusão dessas imagens nas suas obras. Não só se continuaram a 

produzir versões de outras obras preexistentes, como durante o séc. XX foram muitos os 

artistas que passaram a desenvolver práticas de apropriação e reprodução de imagens 

retiradas directamente dos mass media, segundo técnicas e métodos diversificados. Esses 

métodos, grande parte das vezes, passaram a incluir técnicas de impressão provenientes da 

produção industrial.  

Muitos artistas pegaram na teoria benjaminiana da perda da aura com o fim de a 

subverter, em certo sentido, devolvendo a cópia ao estatuto de original. Pretenderam fazer 

das cópias, das reproduções, obras originais, ou seja, converteram-nas em obras de arte 

autónomas, com um discurso próprio. Concluíram que não podem existir duas obras de 

iguais, apesar de serem idênticas ou semelhantes, porque as interpretações que se retiram 

de cada uma delas é sempre diferente. Cada obra torna-se independente a partir do 

momento em que permite ao observador ter leituras diferentes, quer contenham discursos 

críticos, reflexões ou abordagens, que à primeira vista remetam para algo já conhecido.  

Foi com base nesta estratégia que muitas das práticas artísticas se foram 

desenvolvendo, ao longo das últimas décadas até ao momento presente, quer do ponto de 

vista formal, quer do ponto de vista conceptual, e algumas vezes integrando intenções 

irónicas. A repetição foi assumida por muitos artistas como uma táctica de evasão, de 

forma a recusarem cumplicidade com o mito de um artista auto-expressivo, cujas obras são 

expostas como se se tratassem das palmas das mãos à espera de serem lidas. Os valores 

modernistas de singularidade e individualidade foram de certo modo abalados face a uma 

época de reprodução mecânica.  

As ideias de Duchamp sustentaram o modo de actuação dos artistas que não 

aceitaram as noções tradicionais de criatividade e cujos procedimentos pretenderam a 
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objectualização das obras de arte. Ao desenvolverem certas estratégias que eram 

antitéticas, de vários modos, ao discurso modernista, os artistas incluíram a apropriação de 

imagens preexistentes e a utilização de métodos técnicos tomados da ilustração comercial e 

da impressão mecânica, conseguindo ainda assim no final, colocar esses procedimentos ao 

serviço da estética. Os vários processos mecânicos de que os artistas passaram a dispor 

para desenvolverem as suas obras, não descartou a utilização de técnicas manuais, em que 

a destreza continuou a ser validada enquanto qualidade de diferenciação. Apesar que 

muitos artistas de vanguarda deixaram de se interessar por uma reconhecida destreza, 

passando a atribuir valor à transmissão de ideias, conceitos e mensagens com conteúdo 

social e político.  

Os conceitos de acaso e imprevisibilidade, em oposição a um controlo total, passam 

a fazer parte dos métodos de trabalho de alguns artistas, que permitem que o processo de 

execução das obras se torne visível. Ao serem revelados os processos utilizados e a 

‘verdade’ do medium, passa a introduzir-se nas obras uma nova panóplia de possibilidades, 

cujas características podem, inclusive, revelar a possibilidade do desgaste, que outrora era 

impensável observar-se na pintura. Ao forjarem a sua prática precisamente dentro da 

apropriação de imagens, da desconstrução de conceitos adquiridos e do questionamento de 

actividades culturais de referência, explorando as falhas entre o real e o ilusório, o original 

e a cópia, o mecânico e o manual, inverteram de um modo irreversível as concepções que a 

nossa cultura ainda guardava relativamente à ideia e à prática da singularidade. 
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