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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

Um resumo deste estudo deve, em primeiro lugar, justificar o seu título: 

Invisualidade da Pintura: História de uma Obsessão (de Caravaggio a 

Bruce Nauman). Pretende-se uma definição da pintura que permita ou revele 

um seu denominador comum à videosfera (mas também à escultura ao cinema 

e ao teatro, áreas abordadas nesta investigação). Esse denominador comum 

define ou redefine a natureza, ou a marca e a existência, das duas disciplinas 

em causa (vídeo e pintura, em primeiro lugar, com sucessivos alargamentos 

pertinentes – que nos poderão levar do cinema à música): essa marca está no 

conceito de INVISUALIDADE, algo que não pertence nem à ordem do visível 

nem do invisível. Dito de outra forma, a “coisa mental” com que historicamente 

se costuma definir a pintura não pode ser visível, como também não será 

invisível.  

Nestes termos, o INVISUAL é o par da VERDADE, sendo a VERDADE aquilo 

que emana da pintura. A VERDADE será considerada tal como definida por 

Platão e, sobretudo, posteriormente por Alain Badiou. É a partir da filosofia de 

Badiou que se procurará falar e estudar a arte de modo a ultrapassar 

contingências como as do juízo de valor e a pulverização das interpretações. 

Para isso, na primeira parte deste estudo, trabalhar-se-á o conceito de 

VERDADE; na segunda, a INVISUALIDADE, na terceira, a superação da 

interpretação, como consequência da VERDADE e INVISUALIDADE da 

pintura. Diz-se nesta última parte (onde, em particular, se tratam dos casos de 

Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Vito Acconci e Bruce Nauman) que uma 

obra de arte pictórica é INTERPRETÁVEL quando a sua leitura/recepção não 

se confunde com a interpretação (trata-se da dissociação fulcral interpretação ≠ 

INTERPRETABILIDADE: é INTERPRETÁVEL o que não se “fechou” numa 

interpretação nem tal permitiu iniciar-se). 
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Procedeu-se previamente a uma profunda análise da obra filosófica de Alain 

Badiou. Daqui emergiu o conceito de VERDADE como o lugar central da arte 

neste statement: a arte é um procedimento da VERDADE; duplamente: porque 

permanentemente produz VERDADES e, depois, porque tem nos seus 

momentos de ruptura os seus picos clarificadores (chamemos-lhes 

autodefinição da arte) também considerados VERDADES.  

Caso a caso, dir-se-ia, que Caravaggio, Rembrandt ou Velázquez são (cada 

um a seu modo) os expoentes da VERDADE barroca, Vito Acconci e Bruce 

Nauman exponenciam (também porque a inventaram) a videosfera. O barroco 

pressupõe a existência de uma luz na pintura que é sobretudo uma auto-

emanação arbitrária formal – daí a sua hipotética relação com a auto-

reflexividade da forma em Greenberg, por exemplo. Ora, se a forma é uma 

auto-emanação, ela diverge da realidade observável. Daí o estudo de ampla 

bibliografia que pondera a suspeição do paradigma ocular como centro do 

conhecimento: de Santo Agostinho a Guy Debord. 

Considerar-se-á seguidamente, com esta definição da natureza da pintura, a 

possibilidade de a alargar, e às suas conclusões, a uma natureza genérica das 

artes, desenvolvimento que os conceitos centrais propostos – VERDADE, 

INVISUALIDADE, INTERPRETABILIDADE – requerem e parecem permitir. É 

aliás intrínseco a esta concatenação conceptual uma necessária 

transversalidade (ou mesmo indiferença) disciplinar. Teremos uma reflexão 

sobre a natureza da pintura e da arte (e literatura ou música serão aqui 

pontualmente, ou sempre que necessário, convocadas), inevitavelmente 

alicerçada na teoria e na crítica, na estética e na filosofia.  

A arte e a filosofia serão relacionadas. O que se deduz da natureza da arte tal 

como aqui é proposta, e na forma como é proposto, logo desde o momento em 

que se considera que a determinante da arte é o conceito de VERDADE. A arte 

manifesta-se e procede de acordo com a natureza da VERDADE – é, como se 

disse, um procedimento da VERDADE. Por isso este estudo necessita de uma 

disciplina que reflicta sobre essa partilha ou compossibilidade entre as 

VERDADES e os seus procedimentos. Compossibilidade que, ao mesmo 

tempo que é analisada nos seus territórios particulares (arte, ciência ou 

política), retroactivamente contribui para a redefinição da VERDADE.  
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Esta é a determinante da arte, mas a forma como a arte afirma em si a 

relevância da VERDADE repercute-se na própria definição da VERDADE, 

numa circularidade com múltiplos sentidos: VERDADE → arte; arte → 

VERDADE; VERDADE → indiscernibilidade; indiscernibilidade → 

INVISUALIDADE; INVISUALIDADE → INTERPRETABILIDADE (ausência da 

interpretação). 

A ligação entre arte e VERDADE é decisiva na medida em que a proposição e 

a abertura de um conceito devem gerar outros: a VERDADE manifesta-se na 

arte, e esta, enquanto seu procedimento, esclarece-a exemplarmente.  

A VERDADE é uma escolha sem alicerces, que se apoia antes de tudo num 

vazio sem motivações, interesses ou justificações (excluindo-se, portanto, da 

experiência verificável). As suas determinantes são oriundas de um lugar do 

ser sem apoio e fundado numa intuição pura, «forte», onde a dedução e a 

indução não têm lugar.  
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