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RESUMO 
 

 

A investigação teórico-prática em questão aborda a perspetiva cultural da 

ecologia, designadamente no que concerne à capacidade da prática artística exercer 

influência sobre este domínio, assim como a possibilidade de  incluir o ecossistema no 

conjunto das suas interdependências. 

A componente prática baseia-se na percepção e posterior seleção de alguns 

exemplares no âmbito da arte moderna e contemporânea, no sentido de promover o 

seu relacionamento e criar novos objetos capazes de reinformar o território artístico. 

Os meios de expressão utilizados são a apropriação, a colagem e a telemática. A 

apropriação de conteúdos audiovisuais possibilita a reinterpretação de diversos 

modelos culturais; a colagem de sons e imagens permite a interação entre diversos 

pontos de vista; a telemática potencia a estrutura rizomática das composições 

multimédia. 

Ao longo do estudo vão sendo apresentados vários críticos e filósofos cujas 

teorias informam o âmbito conceptual da investigação. É o caso do conceito de arte 

crítica, desenvolvido por Jacques Rancière; as considerações de Thomas Brockelman 

sobre a prática da colagem, o modernismo e o pós-modernismo; a ideia de 

altermodernismo, de Nicolas Bourriaud; as noções de rizoma e menor, desenvolvidas 

por Gilles Delleuze e Pierre-Félix Guattari; a definição de atlas desenvolvida por 

George Didi- Huberman, a partir da obra de Aby Warburg; o conceito de separação da 

radiodifusão, de Gene Youngblood; e a definição de ecosofia, de Pierre-Félix Guattari. 

Relativamente à contextualização histórica são focados alguns períodos 

caraterizados pela relação da obra de arte com o contexto social onde está inserida, 

com especial enfoque para as práticas da apropriação, montagem e colagem. 

O objetivo da dissertação é o desenvolvimento de uma linguagem que reflete 

sobre o território da arte, os meios de expressão utilizados por esta e promover, no 

seio da sociedade contemporânea, a criação de uma sensibilidade adequada à 

problemática ecológica. 
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ABSTRACT 
 

 

The aim of this research is to develop a language that considers the art territory 

and its media, while promoting the creation of a proper sensitivity to the ecologically 

problematic in contemporary society. This artistic research deals with the cultural 

ecological outlook, particularly the capacity of artistic practice to influence this field and 

to include the ecosystem in its interdependencies.  

The art practice discussed is based on the perception and subsequent selection 

of examples of modern and contemporary art, in order to focus their interrelationships 

and create new objects capable of reinforming the artistic territory. The media used are 

appropriation, collage and telematics. The appropriation of audiovisual content enables 

the reinterpretation of various cultural models; the collage of sounds and images allows 

the interaction between various points of view; the telematics empowers the rizomathic 

structure of the multimedia compositions. This research is most concerned with 

historical time-periods in which works of art using appropriation, montage and collage 

are directly related to a larger social context.  

Throughout the dissertation several critics and philosophers whose theories 

inform the conceptual framework of the research are referenced: the «critical art» 

concept developed by Jacques Rancière; Thomas Brockelman’s notions on the 

practice of collage, modernism and post-modernism; the theory of altermodernism from 

Nicolas Bourriaud; the concepts of rhizome and minor, developed by Gilles Delleuze 

and Pierre-Felix Guattari; the definition of atlas by George Didi-Huberman, from the 

work of Aby Warburg; the concept of secession from the broadcast from Gene 

Youngblood; and the definition of ecosofy by Pierre-Felix Guattari. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

 

A temática principal da presente dissertação prende-se com a noção de 

ecologia, designadamente com a vertente cultural que está associada a esta ciência 

que estuda as interações entre os seres vivos e o meio-ambiente. O interesse 

fundamental reside na utilização da capacidade que as artes visuais têm para a 

produção de pensamento, canalizando-o para uma reflexão em torno da 

sustentabilidade social e ambiental da própria prática artística e consequentemente, 

por inerência, de toda a sociedade. 

A arte contemporânea tem produzido inúmeros objetos que incluem temas no 

âmbito da ecologia, com abordagens que variam entre a escolha do assunto e o meio 

de expressão empregue. Esta tipologia artística tem resultado do facto da temática em 

questão ser um fenómeno cultural que é transversal a diversos domínios da sociedade 

e que se tornou num aspeto particular de várias disciplinas. Neste sentido, com maior 

frequência a partir da década de 60, surgiram diferentes práticas no contexto da arte e 

da arquitetura, como por exemplo a Environmental  Art, o ativismo ambiental, a 

arquitetura experimental, o utopianismo, iniciativas pedagógicas, colaborações entre 

artistas e cientistas, entre outras formas dirigidas para o tema da natureza, do meio-

ambiente e respectiva articulação com o contexto social, político e cultural. 

No que diz respeito aos meios de expressão empregues na componente prática, 

optou-se pela utilização da apropriação, da colagem e da telemática, na perspetiva de 

que estes contribuíssem para uma maior fluidez das mensagens contidas. A 

apropriação de vídeos permite a utilização e transformação de diversas formas de 

cultura, visando a constituição de novos produtos artísticos capazes de reinformar o 

contexto onde estão inseridos; a manipulação e colagem de fragmentos videográficos 

possibilita a interação entre múltiplos discursos, para além de ter sido um dos 

primeiros momentos a promover a relação da arte com contextos extrínsecos ao 

campo da estética; a telemática, designadamente a internet, porque evidência a 

estrutura rizomórfica dos vídeos e subverte o caráter linear e centralizado que 

carateriza o comércio de arte contemporânea. 

A metodologia utilizada na investigação caraterizou-se pelo desenvolvimento, 

em paralelo, da prática artística, bem como do estudo aprofundado de diversos 

autores e respetivas teorias. Relativamente à atividade prática, foram necessárias 

algumas pesquisas em arquivos audiovisuais ligados à internet, no sentido de 

encontrar a matéria-prima necessária para a apropriação e elaboração das colagens 

videográficas, nomeadamente os sites Youtube, Vimeo, Google Videos, assim como 
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outros sites com imagens e sons pertinentes. Simultaneamente à recolha dos 

elementos referidos foram realizadas várias experiências que, por sua vez foram 

sendo analisadas e sujeitas a críticas de académicos e especialistas. Este processo 

manteve-se ao longo de toda a investigação, no decorrer do qual as três peças do 

projeto artístico se mantiveram em aberto, sendo assumidas como acabadas com o 

culminar de todo o trabalho. 

O estudo teórico baseou-se na leitura de vários textos e autores, posteriormente 

sujeitos a uma seleção de acordo com a respetiva relevância. De modo geral, 

identificados os autores fundamentais, foram elaboradas fichas de leitura visando a 

concentração dos aspetos mais significativos que, por sua vez, melhor informassem 

os propósitos da dissertação. A realização do texto final apoiou-se na articulação entre 

os escritos prévios, assim como na elaboração e correção da estrutura global, ou seja, 

dos diversos pontos que constituem o índice. 

O primeiro capítulo, intitulado A Interdisciplinaridade do Pensamento Artístico, 

concentra os críticos e filósofos cujas teorias informam o âmbito conceptual da 

investigação. Importa salientar a sequência da apresentação dos conceitos de cada 

autor, uma vez que um dos principais objetivos na redação deste capítulo foi a 

exposição ordenada de filosofias de modo a que o leitor seja devidamente informado. 

Pela ordem em que vão sendo introduzidos na dissertação, encontram-se Jacques 

Rancière e Nicolas Bourriaud (subcapítulo 1.2. - Políticas da Colagem); Thomas P. 

Brockelman e, novamente, Nicolas Bourriaud (subcapítulo 1.3. - Dimensões do 

Modernismo); Gilles Deleuze e Pierre-Félix Guattari (subcapítulo 1.4. - Pensamento 

Rizomático); George Didi-Huberman (subcapítulo 1.5. - Metafísica da Montagem); 

assim como Gene Youngblood e, outra vez, Pierre-Félix Guattari (subcapítulo 1.6. - 

Dos Media ao Meio-Ambiente). Destaca-se, ainda, o facto deste capítulo possuir uma 

pequena introdução (subcapítulo 1.1. - Introdução: Arte Intermedia), bem como uma 

conclusão (subcapítulo 1.7. - Conclusão: Noção de Especificidade), cujo objetivo, para 

além de iniciarem e concluírem o capítulo, servem para abordar superficialmente 

alguns conceitos da autoria de Gene Youngblood, na introdução, e Rosalind Krauss, 

na conclusão. 

O segundo capítulo, denominado A Extensão da Prática Artística, visa a 

contextualização histórica do projeto artístico, onde se destacam determinados 

períodos da arte moderna e contemporânea, assim como alguns autores e 

movimentos. Este capítulo é composto por três partes intituladas, por ordem 

sequencial, A Democratização da Arte para a Reconstrução do Modelo Social 

(subcapítulo 2.2.), A Diversificação de Meios de Expressão Artísticos: Apropriação, 

Modificação e Montagem (subcapítulo 2.3.) e A Evolução da Representação 
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Audiovisual e Respetivos Meios de Expressão (subcapítulo 2.4.). Tal como no capítulo 

anterior, existe uma introdução (subcapítulo 2.1. – Introdução: Sustentabilidade e 

Artes Visuais) e uma conclusão (subcapítulo 2.5. – Conclusão: A Hibridização da Arte) 

para delimitar o capítulo em causa e acentuar a relação com o teor das restantes 

divisões. Para uma visão mais aprofundada de algumas das problemáticas 

apresentadas neste capítulo  remete-se o leitor para um apêndice textual. 

O terceiro capítulo, intitulado Prática Artística, reúne os trabalhos desenvolvidos 

ao longo da investigação, designadamente os objetos produzidos no período de 

experimentação (subcapítulo 3.1. – Fase Experimental) e as peças videográficas que 

representam o culminar e o objetivo da dissertação (subcapítulo 3.2. – Projetos: Arte 

Telemática de Apropriação).  

Por último, a Conclusão Geral evidencia as noções fundamentais da 

investigação, a respetiva contribuição no contexto da prática artística, assim como 

sugere o desenvolvimento de novas pesquisas. 

As figuras das obras mencionadas no desenrolar da dissertação estão reunidas 

na parte final da dissertação. No apêndice visual encontram-se as imagens dos 

trabalhos elaborados na fase experimental e para o projeto final; no anexo visual 

situam-se as obras artísticas que informam a presente dissertação. 
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1. A INTERDISCIPLINARIEDADE DO PENSAMENTO ARTÍSTICO 
 
1.1. INTRODUÇÃO: ARTE INTERMEDIA 
 

 

O conceito de intermedia, introduzido nos anos 60 pelo artista Dick Higgins 

(1938-1998), destina-se à caraterização de obras de arte situadas entre dois ou mais 

media, isto é, práticas artísticas determinadas pela fusão de diferentes meios de 

expressão, bem como, eventualmente, outros meios extrínsecos ao universo das artes 

visuais. Um dos aspetos que têm contribuído para a distinção da arte intermedia é a 

tendência que esta manifesta para a integração de novas tecnologias. A este 

propósito, Nam June Paik (1932-2006) referiu que «assim como a colagem substituiu 

a pintura a óleo, o tubo de raios catódicos1 substituirá a tela»2 (DEMPSEY3

No decorrer da mesma década, importa salientar, ainda, a noção de cinema 

expandido, cujo conceito está relacionado com a definição de arte expandida. 

Segundo Stan Vanderbeek (1927-1984), «tudo expande, em todas as direções, existe 

uma interconexão entre todas as artes, (...) a arte e a vida deviam ser apenas uma»

, 2002: 

257, citado por ELWELL, 2008 [s.d.]). Uma clara alusão à influência da tecnologia 

digital para o desenvolvimento desta metodologia artística. 

4

No âmbito da obra literária de Gene Youngblood (1942-), intitulada Expanded 

Cinema (1970), o autor refere que cinema expandido é sinónimo da expansão da 

consciência humana, uma vez que não se trata especificamente de cinema, mas antes 

um fenómeno intermedia, cuja lógica se prende mais com «atitude» do que com 

«tecnologia». Um dos principais objetivos de Youngblood (1970: 41, 43) é focar  «o 

conceito de artista como ecologista, arte como meio-ambiente em vez de anti-meio-

ambiente, incluindo o ecossistema do nosso próprio planeta no processo da arte»

 

(VANDERBEEK, 1966, citado por EXPORT, 2003 [s.d.]). No mesmo sentido, de 

acordo com Valie Export (1940-), o cinema expandido traduz-se numa colagem que 

parte da bidimensionalidade da superfície para se estender temporalmente e 

espacialmente através de diferentes media.  

5

                                                
1 Dispositivo que possibilita a imagem no ecrã de tevevisão. 

. A 

2 «... as collage technique replaced oil paint, the cathode ray tube will replace the 
canvas.» 

3 DEMPSEY, Amy (2002). Art in the Modern Era: A Guide to Styles, Schools & 
Movements. Nova Iorque: Harry N. Abrams Inc Publishers; 257 pp.  

4 «Everything expands, in all directions, there is a interconnection between all of the arts, 
literally between them all, and this is what it is about. I mean, let’s say that art and life really 
should be one, and let’s see what happens if we really make them one.» 

5 «... the concept of artist as ecologist, art as environment rather than anti-environment, 
subsuming the eco-system of our planet itself into the art process.» 
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«rede intermedia», constituída por todos os meios de comunicação é, segundo 

Youngblood, um «meio-ambiente» mais regulador do ser humano contemporâneo do 

que a própria natureza. Este contexto gerado pela interação entre os diversos media 

tem como principal função possibilitar a comunicação entre os vários elementos da 

sociedade, bem como entre cada elemento e o «organismo social». 

Deste modo, no decorrer do presente capítulo, serão abordadas algumas 

teorias consideradas pertinentes no contexto das diversas extensões dos meios de 

expressão da arte. Trata-se de uma abordagem que tem como ponto de partida o 

conceito de arte crítica, desenvolvido por Jacques Rancière (1940-), segundo o qual a 

arte comunica duplamente, tendo como destino, por um lado o domínio da estética, 

por outro o território político, terminando com alguns conceitos da teoria ecosófica, de 

Pierre-Félix Guattari (1930-1992), baseada na ideia do «ser-em-grupo», assim como 

na necessidade da produção de subjetividade que estimule a implementação de uma 

revolução política, social e cultural. 

Entre as duas teses referidas anteriormente, serão encadeados outros 

argumentos análogos, designadamente a hipótese, defendida por Thomas 

Brockelman, da colagem Cubista ser, simultaneamente, o início do modernismo e o 

primeiro sintoma do pós-modernismo; a ideia de altermodernismo, de Nicolas 

Bourriaud (1965-), de acordo com a qual existem diversas ramificações de 

pensamento moderno tendencialmente desviadas do ramo principal; o conceito de 

rizoma, desenvolvido por Gilles Deleuze (1925-1995) e Pierre-Félix Guattari, apoiado 

no confronto entre um pensamento linear e a existência de diversos raciocínios, bem 

como a noção de «menor», que justifica a integração de algo na condição «menor» no 

seio de uma situação dominante, com o objetivo da respetiva transformação; a 

exploração da definição de atlas, desenvolvida por George Didi-Huberman (1953-), a 

partir da obra de Aby Warburg (1866-1929), intitulada Mnemosyne Atlas, sobre a qual 

o filósofo se debruça para desenvolver o caráter de diversidade, multiplicidade, entre 

outros; e a teoria sobre a separação da radiodifusão, de Gene Youngblood, que tendo 

como dado adquirido a presente «crise ecosocial» sugere uma revolução dos meios 

de comunicação.  
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1.2. POLÍTICAS DA COLAGEM 
 

 

De acordo com o filósofo francês Jacques Rancière, a arte crítica, definida pela 

relação entre arte e política, tem como objetivo principal o despertar da consciência 

para a existência de «mecanismos de dominação» que visam transformar o fruidor da 

obra num ator consciente no que concerne à evolução do mundo. Este autor refere 

que a estética contém um carácter político assim como a política possui uma estética 

própria, ou seja, a forma como a política constrói cenários, personalidades, 

manifestações e discursos, demonstra que a sua ação ultrapassa a respectiva 

atividade, assim como a estética, munida de um carácter político, subsiste entre duas 

condições: «a lógica da arte que se transforma em vida pelo preço da sua auto-

eliminação enquanto arte e a lógica da arte que faz política na condição explícita de 

não a fazer de todo»6

Esta fusão de elementos heterogéneos manifestou-se amplamente no âmbito 

das colagens Dadaístas, denunciando a pretensão da arte se separar da vida; 

posteriormente, na Arte Pop, apontando a aspiração da arte ao isolamento; 

recentemente, usando a mesma linguagem de choque, outras colagens heterogéneas 

pretenderam, igualmente, expor as camadas de informação que se escondem por 

baixo de outras camadas: «a violência capitalista por detrás da felicidade consumista; 

os interesses comerciais e a violência da luta de classes por detrás da aparência 

serena da arte»

. O lugar da arte crítica, situado entre formas de arte e «não-

arte», permite a articulação entre discursos diferentes e, deste modo, ser capaz de 

comunicar duplamente (RANCIÈRE, 2004: 83-84). 

7

Segundo Rancière, relativamente aos processos utilizados pelos períodos 

vanguardista e neovanguardista, cuja caraterística principal era o enfoque nas 

relações de dominação por intermédio da confrontação de imagens, as colagens 

praticadas atualmente têm utilizado as estratégias do jogo, do inventário, do encontro 

e do mistério (RANCIÈRE, 2004: 88). 

. A associação de aspetos opostos denotava a justaposição de 

diferentes críticas, revelando, por um lado a autocrítica da arte e, por outro lado a 

crítica ao sistema estatal e de domínio do mercado (RANCIÈRE, 2004: 86-87). 

Relativamente ao jogo, destaca-se a utilização da suspensão de significado, 

determinada pela transformação da evidência polémica numa situação irresolúvel, 

                                                
6 «... the logic of art that becomes life at the price of abolishing itself as art, and the logic 

of art that does politics on the explicit condition of not doing it at all.»  
7 «... capitalist violence behind the hapiness of consuption; Market interests and violent 

class struggle behind the apparent serenity of art.» 
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sendo este momento de «jogo com algo indecidível» 8

No que diz respeito à estratégia de inventariação, o encontro de contextos 

heterogéneos deixou de ter como objectivo o efeito de chocar, assim como já não 

pretende jogar com a indecisão desse mesmo choque. Para Rancière (2004: 89), os 

elementos que constituíam esta linguagem de «suspeição» encontram-se agora 

reunidos numa operação contrária, ou seja, «a repovoação do mundo das coisas, a 

retoma das suas potencialidades históricas, que a arte crítica dissolveu em signos 

manipuláveis»

 a questão fundamental de 

diversas obras contemporâneas. Na visão de Rancière, esta vertente da colagem 

contemporânea não é a simples decifração de signos e objetos para a posterior 

compreensão do mundo, mas antes a percepção do jogo de signos, a consciência da 

fragilidade na forma como interpretamos esses signos e o prazer associado à 

indecisão. Estas formas de «deslegitimação» derivadas da passagem de uma 

abordagem mais crítica para um registo mais lúdico e, eventualmente, humorístico 

são, segundo este filósofo, indistintas das formas produzidas pelo poder, pelo 

mercado e pelos média, uma vez que, por exemplo, o próprio humor é um modo 

recorrente que o mercado tem de expor os seus produtos. Neste domínio, a 

verdadeira subversão é a suspensão resultante do jogo de indecisão no contexto de 

sociedades caracterizadas pelo consumo de signos e protocolos de leitura dos 

mesmos (RANCIÈRE, 2004: 88-89). 

9

A vertente do encontro carateriza-se pelo recurso ao convite, promovido pelo 

artista-colecionador, e o consequente envolvimento do espectador numa relação 

inesperada. Trata-se de uma arte «relacional» cujo objetivo é a criação de objetos e a 

constituição de determinados encontros e situações. Na perspetiva de Rancière (2004: 

90), a distância outrora verificada em relação aos bens de consumo é agora invertida 

para promover novas relações sociais, uma vez que o objectivo atual da arte é, em 

detrimento da crítica ao excesso de objetos e signos, a criação de uma resposta à 

escassez de ligações. 

. Neste domínio, a montagem de elementos heterogéneos converte-se 

num inventário de factos históricos, onde o artista é simultaneamente arquivista e 

colecionador. 

No âmbito da tipologia do encontro, importa salientar o conceito de arte 

relacional proposto por Nicolas Bourriaud (1998: 160-162), cujo objectivo principal 

reside na interação do ser humano com o respectivo contexto social. Neste domínio, o 

autor defende que a necessidade de interação está associada ao advento da arte 

                                                
8 «... playing with the undecidable.» 
9 «... to repopulate the world of things, to reseize their collective historical potential that 

critical art dissolved into manipulable signs.»  
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moderna, designadamente através das movimentações estéticas, culturais e políticas 

que surgiram desde então. No entendimento de Bourriaud o objecto artístico 

representa um «interstício social», um espaço nas relações sociais que estimula a 

comunicação entre os seus intervenientes para além daquilo que é sugerido 

inicialmente. A arte contemporânea é, neste contexto, criadora de espaços de 

pensamento livre com o desígnio de promover a interação entre as pessoas que a 

consomem. Para este teórico a vocação política da prática artística deriva da 

mecanização exponencial das atividades sociais que sucessivamente contribuíram 

para a degradação do espaço relacional. 

Na ótica de Rancière (2004: 90-91), este processo artístico de reparação da 

coesão social, das formas de civilização, bem como da convivência entre «os seres e 

as coisas que constituem o mundo» 10 , designa-se como o «mistério». A este 

propósito, o autor refere a recuperação do conceito de détournement11 e a respetiva 

transformação, uma vez que são abandonadas as referências críticas e políticas à 

high art 12

 

 e enfatizado o caráter heterogéneo da colagem por intermédio da 

composição de elementos enigmáticos. A noção de «mistério» é, também, uma 

propriedade recuperada, uma vez que era uma característica fundamental do 

simbolismo. No entanto, não se trata de um simbolismo espetacular, mitológico, ou 

excessivo, mas antes evidenciado pela modéstia e pela subtileza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 «... the co-presence of beings and things that constitutes a world.» 
11 A técnica artística de détournement foi introduzida, na década de 50, pelo grupo 

Internacional Situacionista e significa desvio, transformação ou distorção do propósito original. 
12 O conceito de high art engloba a literatura, a música, as artes visuais e as artes 

performativas. 
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1.3. DIMENSÕES DO MODERNISMO  
 

 

A prática artística da colagem representa para alguns teóricos o principal 

momento de rutura do século XX relativamente ao modelo de arte instituído, cuja 

lógica se baseava na representação da realidade. Na ótica de Daniel-Henry 

Kahnweiler (1884-1979), um influente critico e patrocinador do Cubismo, os pioneiros 

desta tipologia, como Pablo Picasso (1881-1973) e Georges Braque (1882-1963), 

desenvolveram uma linguagem com uma estrutura semelhante a um argumento, com 

elementos que remetem para o contexto exterior ao objeto de arte, em detrimento da 

tradição de imitação desse mesmo contexto através da utilização de determinadas 

técnicas. O conceito formulado por Kahnweiler 13

Paralelamente, no que diz respeito ao desenvolvimento da sintaxe visual, os 

elementos sujeitos à significação, isoladamente, ou através da interação, permitiam a 

constituição de outras interpretações. Esta lógica implementada pelo Cubismo, 

inserida na corrente linguística sobre arbitrariedade, de Ferdinand de Saussure (1857-

1913), tinha como caraterística fundamental a experimentação de múltiplas 

combinações entre unidades significativas (BROCKELMAN, 2001: 4). 

 (1949: 79, 90 citado por 

BROCKELMAN, 2001: 3-4) apoiava-se na filosofia de Immanuel Kant (1724-1804), 

segundo a qual o significado da imagem não se esgotava na superfície desta, sendo 

definido no pensamento do respetivo observador. 

Na ótica de Thomas Brockelman (2001: 1-2), a colagem Cubista, assim como 

outras práticas semelhantes que se desenvolveram a partir desta, é habitualmente 

enquadrada no contexto modernista devido à questão da «materialidade» da 

superfície que caraterizou as obras deste período, ou seja, preocupações em torno do 

problema da representação. No entanto, o autor refere que esta é uma interpretação 

errada, baseada exclusivamente nos preconceitos modernistas. Defende que a 

colagem visa a interseção de múltiplos discursos, utilizando como argumento o ensaio 

de Peter Bürger (1936-), intitulado Theory of Avant-Garde (1974), segundo o qual, nas 

palavras de Brockelman (2001: 1-2), a «dupla vida dos elementos da colagem (...) 

subverte qualquer tentativa de superação da função de representação»14

Neste contexto, a colagem Cubista é tida como uma alternativa ao modernismo 

que indiciou um primeiro momento pós-modernista, um conceito geralmente associado 

. 

                                                
13 Kahnweiler, Daniel Henry (1949). The Rise of Cubism. (Trad. Ing. de Henry Aronson) 

Nova Iorque: Wittenborn, Schultz. 
14 « Bürger’s Theory of the Avant-Garde interpreted both Cubist collage and Dada 

photomontage in terms of an irreducible irony, a double voicing that subverts every attempt to 
get beyond its representational play.» 
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ao período posterior à Segunda Guerra Mundial, ou numa fase mais recente às 

décadas de 70 e 80. Brockelman (2001: 3, 6) refere que o facto da colagem Cubista 

ser considerada por diversos académicos, simultaneamente, o primeiro momento 

modernista e o primeiro sinal de pós-modernismo, prova que o último não pode ser 

considerado como um período histórico que sucede ao primeiro, mas antes como uma 

transformação no interior do próprio modernismo, ou seja, uma passagem do 

modernismo para outro modernismo. 

Neste domínio, importa salientar a tese de «altermodern», defendida por Nicolas 

Bourriaud (2009: [s.p.]), baseada no conceito de «multiplicidade de possibilidades, de 

alternativas para um caminho único» 15 , ou seja, a diversidade de pensamentos 

modernos que visam o afastamento do contexto artístico instituído. No entanto, ao 

contrário da sequência de pós-modernismos, o altermodernismo não se coloca, nem 

se sobrepõe, na sucessão de movimentos modernistas. Segundo Bourriaud, este 

fenómeno recupera «os princípios, ou o estilo do modernismo do século XX»16

Um dos aspetos fundamentais do altermodernismo é o facto de se basear na 

heterocronia

 a partir 

das premissas da contemporaneidade. 

17 , um conceito de evolução que tem como fundamento o desvio da 

sequência principal, bem como uma visão das várias temporalidades da história da 

humanidade, isto é, nas palavras de Bourriaud (2009: [s.p.]), «uma visão positiva do 

caos e da complexidade»18

O deslocamento proposto pela metodologia artística altermodernista, traduzido 

como a fragmentação do objeto de arte, determina a impossibilidade de redução a um 

determinado momento, ou à sua superficialidade, baseando-se, alternativamente, num 

conjunto de inter-relações criadas pelo artista. Segundo um ensaio produzido pelo 

artista Seth Price (1973-), convém salientar os conceitos de «autoria coletiva» e 

«descentralização completa» para definir o contexto cultural contemporâneo, assim 

como perceber que as funções do criador artístico se apoiam num conjunto de 

operações, como por exemplo a recomposição, o «empacotamento» e a distribuição 

(PRICE, 2002). 

. Na ótica deste autor, não se trata de uma concepção 

temporal cíclica, como no pós-modernismo, nem uma perspetiva linear, como no 

modernismo, mas antes uma dinâmica de exploração de diversas vias no domínio do 

espaço e do tempo. 

                                                
15 «... a multitude of possibilities, of alternatives to a single route.» 
16 «... a return to the principles or the style of twentieth-century modernism …» 
17 Conceito criado pelo naturalista alemão Ernst Haeckel para definir, durante a fase de 

desenvolvimento, uma mudança do periodo de tempo em que ocorrem determinados aspectos 
causadores de mudanças de tamanho e forma. 

18 «... a positive vision of chaos and complexity.» 
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A critica que Bourriaud faz à primeira fase do pós-modernismo reside no 

disfuncionamento e na vocação que este tem para lamentar a filosofia antecedente, ou 

seja, na ótica de Slavoj Žižek19 (1949-) (2004: 167 citado por BOURRIAUD, 2009: 

[s.p.]), uma atitude depressiva que possibilita a evolução humana num cenário global 

e, simultaneamente, mantém a convicção relativamente às opções abandonadas. Na 

mesma orientação enquadra-se o pensamento de Fredric Jameson20 (1934-) (1991 

citado por BOURRIAUD, 2009: [s.p.]), segundo o qual a principal caraterística do pós-

modernismo é a esquizofrenia, designadamente a perda da noção sequencial do 

tempo, bem como a inaptidão para organizar o conhecimento como um continuum, 

factos que, por sua vez «favorecem o fascínio por um presente caleidoscópico»21

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 ŽIŽEK, Slavoj (2004). Vous Avez Dit Totalitarisme? Cinq interventions sur les 

mésusage. Amesterdão: Ed. Amsterdam; 318 pp. 
20 JAMESON, Fredric (1991). Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. 

Durham: Duke University Press; 461 pp. 
21 «... the attempt in favour of a fascination with a kaleidoscopic present.» 
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1.4. PENSAMENTO RIZOMÁTICO  
 

 

O conceito de pensamento «não-linear» está associado ao trabalho filosófico, 

conjunto, desenvolvido por Gilles Deleuze e Pierre-Félix Guattari, designadamente as 

teorias que ambos desenvolveram no domínio «rizomático» ou «rizomórfico». O 

rizoma, descrito como um labirinto sem núcleo em expansão contínua, baseia-se na 

multiplicidade de conexões que se estabelecem permanentemente em prol da 

formação de subjetividade. A teoria do rizoma surgiu inicialmente na obra A Thousand 

Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (1980) para caraterizar um modelo alternativo 

ao pensamento ocidental dominante, cuja origem remonta à filosofia de Platão 

(428/427 a.C. - 348/347 a.C.) e Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.), ou seja, um 

pensamento filosófico «causal, hierárquico e estruturado por binários (um / vários, nós 

/ eles, homem / mulher, etc.)»22

A metáfora vegetal que os dois filósofos utilizaram para a descrição deste tipo 

de sistema baseava-se no facto do rizoma ser uma espécie de haste subterrânea 

caracterizada por um tipo de crescimento horizontal, aleatório e imprevisível, 

contrariamente ao crescimento de uma árvore, cuja lógica é marcadamente 

hierárquica e previsível. Neste sentido, o pensamento rizomático impede a criação de 

uma ordem rígida, permitindo o surgimento de um espaço mais livre, fluído e 

«desterritorializado», isto é, um espaço aberto, sem limites ou fronteiras (DELEUZE; 

GUATTARI, 1980 citado por TORMEY; TOWNSHEND, 2006: 46, 48-49). A utilização 

simbólica da árvore traduzia, conforme referido anteriormente, o pensamento filosófico 

dominante, baseado na criação de apenas uma realidade, a partir da qual o «Outro» é 

representado pelo que rodeia a árvore ou por aquilo que não é árvore. Importa 

salientar a influência de Friedrich Nietzsche (1844-1900) na obra de Deleuze, assim 

como o facto deste filósofo alemão, no decorrer do século XIX, ter apontado para 

outras vias de pensamento (MARTIN-JONES; SUTTON, 2008: 3-4). 

 (DELEUZE; GUATTARI, 1980 citado por MARTIN-

JONES; SUTTON, 2008: xi, xiv). 

A crítica contida na teoria de Deleuze e Guattari argumenta que o pensamento 

linear é redutor, uma vez que não contempla as diversas possibilidades existentes. 

Neste sentido, os autores defendem a existência de um somatório de «verdades», de 

múltiplos fenómenos de «causa e efeito», bem como a impossibilidade de determinar 

aquilo que poderá estar na origem da totalidade, ou seja, cada parte é fruto da 

influência de outras partes, que por sua vez determinam o referido somatório 

                                                
22 «… this dominant Western model is casual, hierarchical, and structured by binaries 

(one/many, us/them, man/woman, etc.) …» 
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(DELEUZE; GUATTARI, 1980 citado por MARTIN-JONES; SUTTON, 2008: xi, xiv). De 

acordo com a teoria de rizoma, uma linha de pensamento analisada isoladamente não 

pode conter a eficácia de uma lógica de pensamento que contempla diversos 

raciocínios e respetivas «verdades». Esta multiplicidade singular conduziu Deleuze e 

Guattari a situar a filosofia rizomática no meio - milieu - de um espaço sem princípio ou 

fim, que se desenvolve exponencialmente (DELEUZE; GUATTARI, 1980 citado por 

MARTIN-JONES; SUTTON, 2008: xi, xiv). 

Uma particularidade que importa abordar é o conceito de «desterritorialização», 

uma definição introduzida pelos filósofos, no âmbito da obra Mille Plateaux (1980), 

fruto do caráter indeterminado da ideia de rizoma, assim como da tendência para 

provocar a mudança. No entanto, na sequência do processo de «desterritorialização» 

segue-se sempre uma dinâmica de «reterritorialização», como consequência de um 

sistema de reequilíbrio. Sempre que o rizoma potencia um novo começo, uma 

ramificação com a capacidade de se deslocar para um novo território, repete-se a 

«desterritorialização», que por sua vez contribui para a mudança de todo o rizoma, ou 

seja, trata-se de uma dinâmica com efeitos recíprocos (DELEUZE; GUATTARI, 1980 

citado por MARTIN-JONES; SUTTON, 2008: xi, xiv). 

A Internet é um exemplo que evidência uma estrutura rizomórfica, uma vez que 

tem a capacidade de influenciar permanentemente a evolução da sociedade 

contemporânea, como também, ela própria, é desenvolvida continuamente à imagem 

da realidade. Apesar deste mimetismo, a internet realça mais as diferenças do que as 

semelhanças, sendo este um processo de «desterritorialização».  

A comparação do modelo de comunicação «linear e centralizado», que 

caracteriza a rádio e a televisão, com o modelo rizomático de comunicação em rede, 

evidencia que o primeiro se baseia na separação entre emissores / produtores e 

receptores / consumidores e o segundo potencia a colaboração entre os utilizadores 

do mesmo espaço virtual, visando a produção de conteúdos, conforme é possível 

verificar nas plataformas wiki23

Um dos aspetos teorizados na obra de Deleuze, que informa o conceito de 

rizoma elaborado com Guattari, é o movimento inerente à identidade provocado por 

diversas forças, cujo efeito é a alteração não só da identidade individual como também 

, ou de partilha de vídeos. Segundo Damian Sutton, 

estes websites são «poderosos agentes para a “desterritorialização”», que promovem  

o desenvolvimento de ligações entre utilizadores / produtores, contrariam os modelos 

de informação centralizados e promovem a autonomização da população (MARTIN-

JONES; SUTTON, 2008: 31-35, 38). 

                                                
23 Aplicação informática baseada na Internet que permite aos seus utilizadores a criação 

de conteúdo. 
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da coletiva. Por outro lado, importa referir que apesar de poder estar fixa 

momentaneamente, é certo que ocorrerá uma nova mudança. Segundo os autores, 

trata-se de um processo permanente de transformação do ser (DELEUZE; 

GUATTARI, 1980 citado por MARTIN-JONES; SUTTON, 2008: xi, xiv). 

No âmbito das relações de poder que predominam no contexto social 

contemporâneo e consequente determinação de múltiplas identidades, importa 

explanar o conceito de «menor», defendido por Deleuze e Guattari na obra intitulada 

Kafka: Pour une litérature mineure (1975) e posteriormente desenvolvido em Mille 

Plateaux (1980). A utilização de vocabulário musical é empregue metaforicamente de 

acordo com a ideia que a mesma música pode ser tocada tanto num tom maior como 

num tom menor (DELEUZE; GUATTARI, 1980 citado por MARTIN-JONES; SUTTON, 

2008: xi, xiv). 

Segundo a tese dos filósofos em causa, Franz Kafka (1883-1924), um escritor 

judeu residente em Praga, cuja escrita se desenvolve em alemão, é um exemplo de 

«literatura “menor”», uma vez que utiliza a língua alemã, preponderante no território 

austro-húngaro, e aplica-a ao contexto checo, cuja população, na sua maioria não 

domina o alemão. Contrariamente à ideia de utilizar a língua checa - «menor» - em 

oposição ao alemão - «maior» - Kafka desenvolve um processo de 

«desterritorialização», que toma como princípio a língua alemã e consequente 

transformação. Importa referir que a ideia de «menor» não se traduz, 

necessariamente, em «menoridade», na medida em que a identidade judia de Kafka, 

apesar de submetida ao domínio colonial, integrava a elite cultural que se exprimia em 

alemão. Neste sentido, a identidade «menor» tem como objetivo a manifestação de 

algo num contexto «maior», ou seja, não se trata de uma oposição ao sistema 

dominante mas da integração no seu seio de modo a promover a respetiva 

transformação (DELEUZE; GUATTARI, 1980 citado por MARTIN-JONES; SUTTON, 

2008: xi, xiv). 
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1.5. METAFÍSICA DA MONTAGEM 
 

 

O conceito de atlas é uma forma de entendimento baseada na percepção visual. 

Segundo George Didi-Huberman, «contra toda a pureza epistémica, o atlas introduz 

no conhecimento uma dimensão sensível, a diversidade, o caráter “lagunar” de cada 

imagem. Contra toda a pureza estética, introduz a multiplicidade, a diversidade, a 

hibridez de toda a montagem»24. O autor refere que o atlas questiona os preconceitos 

e convicções da ciência, bem como as opções predeterminadas pela arte, criando no 

seu corpo «zonas intersticiais de exploração» que, por sua vez contribuem para a 

«desconstrução dos ideais de unicidade, de especificidade, de pureza, de 

conhecimento integral»25

O desenvolvimento desta tese está relacionado com o trabalho que o historiador 

de arte Aby Warburg iniciou no ano de 1925, intitulado Mnemosyne Atlas (figs. 15-17), 

e desenvolveu até à data do seu falecimento. Trata-se de um projeto constituído por 

mais de 60 painéis, que por sua vez, em conjunto, reúnem mais de 1000 fotografias 

sem qualquer comentário textual, cujo objectivo seria a construção de um modelo 

mnemónico sobre o pensamento humanista da Europa ocidental, desde a antiguidade 

clássica até ao presente. Era intenção de Warburg a constituição de uma memória 

social, a partir da sucessão de vários estratos de transmissão cultural, antes que o 

fascismo alemão destruísse o modelo de civilização humanista (BUCHLOH, 1999: 

124). Na perspectiva de Benjamin Buchloh (1999: 124, 127), o projeto de Warburg 

enquadra-se perfeitamente na arte vanguardista dos anos 20, uma vez que não só 

transparece a teoria de Walter Benjamin (1892-1940) sobre as «funções universais 

emancipatórias da reprodução e disseminação tecnológica»

 (DIDI-HUBERMAN, 2010: 14-15).  

26

A designação Mnemosyne resulta de uma «memória de atlas» apoiada em 

vários períodos históricos. Esta «memória das imagens» enquadra-se, segundo Didi-

Huberman, na «arte da memória», uma estética que remonta à invenção da imagem. 

Em Mnemosyne Atlas abundam exemplos de iconografia de sarcófagos antigos, 

influências formais e estilísticas de Donatello (c.1386-1466), de Miguel Ângelo (1475-

1564) e de Rembrandt (1606-1669), bem como de alguns autores contemporâneos de 

, como também 

desenvolve uma abstração que se baseia no contexto histórico e na função social. 

                                                
24 «Contra toda pureza epistémica, el atlas introduce en el saber la dimensión sensible, 

lo diverso, el carácter lagunar de cada imagen. Contra toda pureza estética, introduce lo 
múltiple, lo diverso, la hibridez de todo montaje.» 

25 «... zonas intersticiales de exploración, (...) deconstruye los ideales de unicidade, de 
especificidade, de pureza, de conocimiento integral.» 

26 «Benjaminian trust in the universally emancipatory functions of technological 
reproduction and dissemination.» 
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Warburg, como Dziga Vertov (1896-1954), László Moholy-Nagy (1895-1946), Georges 

Bataille (1897-1962) e Walter Benjamin (DIDI-HUBERMAN, 2010: 129). Importa 

salientar que o atlas em causa é uma reflexão de vasta amplitude temporal que 

abrange vários tipos de saber e uma nova composição de factos históricos, desde a 

astrologia da Antiguidade até outros exemplares de atlas dos anos vinte e trinta do 

século XX (DIDI-HUBERMAN, 2010: 129). 

No decorrer deste período, inúmeros teóricos concentraram-se na problemática 

da imagem e do pensamento histórico, tendo sido desenvolvidos vário tipos de atlas, 

entre os quais se destacam, a par do trabalho de Aby Warburg, as obras de Walter 

Benjamin e Georges Bataille. No domínio artístico salientam-se as produções no 

contexto do «pensamento da montagem», como são exemplo as obras de Sergei 

Eisenstein (1898-1948), Lev Kulechov (1899-1970), Bertol Brecht (1898-1956) e os 

formalistas russos (ROMERO, 2007: 19). No caso de Eisenstein, destacam-se os 

documentos escritos entre 1935 e 1937 no contexto das suas teorias sobre 

montagem. O cineasta refere-se a este conceito como um ato dionisíaco, ou seja, um 

«fenómeno originário» potenciado pela desconstrução, fragmentação e manipulação 

de determinados conteúdos fílmicos, cujo objetivo é a criação de uma «criatura 

rítmica, “epifanica”, (...) que renasce de todo o corte e dança apesar do (...) conflito, do 

(...) sofrimento (...) e da lamentação que suscita e personifica» 27 (EISENSTEIN 28

Desde a investigação de Warburg até à atualidade, inúmeros artistas refletiram 

sobre as respetivas práticas de modo a desenvolverem uma linguagem apoiada em 

processos de «compilação e remontagem». Para além das obras mencionadas 

anteriormente, esta tese fez-se, inicialmente, sentir no Dadaistischer Handatlas 

(Handatlas Dadaísta) (1919-1921) (figs. 18-19), no Album (1933) (fig. 20) de Hannah 

Höch (1889-1978), na Arbeitscollagen (1905-1925) (figs. 21-22) de Karl Blossfeldt 

(1865-1962) e na Boîte-en-valise (1936-1968) (fig. 23) de Marcel Duchamp (1887-

1968), tendo-se manifestado, posteriormente, no Atlas (1975) de Marcel Broodthaers 

(1924-1976), no Atlas (1962-2006) de Gerhard Richter (1932-), entre outros exemplos 

(cf. DIDI-HUBERMAN, 2010: 18). 

 

1935-1937: 226, 231 citado por DIDI-HUBERMAN, 2010: 81). 

Na ótica de Didi-Huberman, assim como de diversos historiadores, é mais 

complexa a classificação de imagens do que textos, uma vez que os últimos 

possibilitam a ordenação alfabética, enquanto as primeiras não possuem um sistema 

                                                
27 «… una criatura rítmica, “epifánica” , una criatura que renace de todo corte y danza a 

pesar del agôn (conflicto), del pathos (sufrimiento) y del thrènos (lamentación) que suscita y 
personifica con su historia.» 

28 Eisenstein, Sergei M. (1935-1937). Teoria generale del montaggio. (trad. It. de C. De 
Coro e F. Lamperini) Veneza: Marsilio Editori, 1985; 435 pp. 



 17 

para as distinguir. Paralelamente, a história das imagens «reúne em si vários tempos 

heterogéneos»29

O atlas foi concebido por Warburg, desde a fase inicial da sua concepção, como 

um objeto anacrónico que combina tempos diferentes no âmbito do mesmo objetivo. 

Paralelamente, importa salientar o caráter antropológico, cujo desígnio é o surgimento 

de «certas “relações íntimas e secretas”, certas “correspondências” capazes de 

oferecer um conhecimento transversal com essa inesgotável complexidade histórica 

(...), geográfica (...) e imaginária»

, em detrimento de uma ordem cronológica. Neste sentido, o autor 

destaca a importância da constituição de um arquivo e de uma organização mais 

complexa do que uma simples narrativa (ROMERO, 2007: 19-20). A interpretação do 

atlas tem subjacente um processo combinatório de novos conjuntos de imagens, ou 

seja, em detrimento da função de sintetizar o mundo ou conceber um diagrama 

simplificado, a leitura do atlas requer uma imaginação própria que potencia a 

multiplicidade e repete continuamente o mesmo sistema de criação de analogias. Esta 

dinâmica inesgotável e exponencial é capaz de criar novas relações que, à partida, 

não pareciam estar conectadas (DIDI-HUBERMAN, 2010: 16). 

30

Na perspetiva de George Didi-Huberman (2010: 19, 142) o Mnemosyne Atlas 

representa um legado estético e epistémico. Por um lado, devido às inovações 

introduzidas, designadamente no que diz respeito à forma como as imagens surgem 

dispostas, representa uma herança estética. Por outro lado, por ter implementado «um 

novo género de saber», que continua a influenciar a percepção, produção e exposição 

de imagens no âmbito da arte contemporânea, representa uma herança epistémica. 

Aby Warburg está na origem da «iconologia moderna». A obra precursora do 

historiador, baseada no conceito basilar de «polaridade», implementou diversas inter-

relações de imagens que atualmente continuam a ser determinantes.  

 (DIDI-HUBERMAN, 2010: 19). 

Relativamente à constituição de cada painel, Didi-Huberman (2010: 45) sublinha 

a diferença entre os painéis que Warburg geralmente mantinha inacabados e os 

painéis «definitivos». Este filósofo refere que os painéis que continham espaços vazios 

estavam mais de acordo com a capacidade de transformação infindável de 

composições de imagens, cuja principal valia era a possibilidade de «reativar, 

multiplicar, afinar e bifurcar continuamente as suas intuições relativas à grande 

sobredeterminação das imagens»31

                                                
29 «... reúne en sí misma varios tiempos heterogeneos.» 

. 

30 «... ciertas ”relaciones íntimas y secretas”, ciertas “correspondencias” capaces de 
ofrecer un conocimiento transversal de esa inagotable complejidad histórica (el árbol 
genealógico), geográfica (el mapa) e imaginaria (los animales del Zodíaco).» 

31 «... le permitiía reactivar, multiplicar, afinar o bifurcar de continuo sus intuiciones  
relativas a la gran sobredeterminación de las imágenes.» 
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Paralelamente, o Mnemosyne Atlas para além de constituir uma «remontagem 

problematizada», baseada no confronto de imagens, agregava um conjunto de teorias 

escritas por Warburg, que este pretendia publicar, mas que não foi possível 

concretizar. Posteriormente à morte do historiador, pensou-se também na 

possibilidade de editar um catálogo da biblioteca para acompanhar a publicação do 

atlas. Importa referir que cada remontagem tinha (tem) subjacente a coleção de livros 

da Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, cujas estantes, entre várias obras e 

fotografias, reúne diversos «atlas históricos, arqueológicos, artísticos e antropológicos, 

adquiridos pelo historiador das imagens desde a sua juventude até ao final da sua 

vida»32

Na ótica de Didi-Huberman (2010: 169) o Mnemosyne Atlas é «um dispositivo 

estranho (...) que exige mais do que existe», uma vez que, mesmo atualmente, incita 

que «o interpretemos, no sentido musical da palavra, para desdobrar todas as suas 

versões, todos os recursos possíveis»

 (DIDI-HUBERMAN, 2010: 165-166). 

33

A ampla produção de compilações artísticas que se realizaram desde a obra 

precursora de Warburg, assumiu, de modo geral, um caráter de arquivo que possui 

algumas diferenças relativamente ao atlas de imagens. Enquanto o atlas expõem uma 

investigação composta por diferenças e descontinuidades, o arquivo oculta as 

diferenças no seu denso conjunto; o atlas exibe painéis de orientação, ao passo que o 

arquivo conduz o observador à desorganização do seu conteúdo; o atlas revela pistas 

que, nos intervalos das imagens, guiam a outras reflexões, ao invés do arquivo que 

não permite a abertura de caminhos entre os elementos que o compõem. No entanto, 

o atlas depende da existência prévia de um arquivo, a partir do qual retira a 

informação necessária para dar forma «a um imenso campo de conflitos onde se 

sucedem ambivalências e “crises decisivas”»

. O conteúdo imagético do atlas caracteriza-se 

pela aparência inacabada e incerta com que apresenta uma determinada proposta, 

assim como pela «redispersão» sistemática daquilo que previamente «recompila». 

34

 

. O atlas insere-se no campo vasto do 

arquivo cultural e aponta para as respetivas polaridades (DIDI-HUBERMAN, 2010: 

188). 

 

                                                
32 «... toda una serie de atlas históricos, arqueológicos, artísticos o antropológicos 

adquiridos por el historiador de las imágenes desde su juventude hasta el final de su vida ...» 
33 «... un dispositivo extraño - fantasma a su manera - que exige más que existe. Lo que 

exige es admirable y nos pide que lo consideremos, aún hoy, como un nuevo comienzo en la 
historiografia de las imágenes y, en cuanto tal, que lo interpretemos, en el sentido musical de la 
palabra, para desplegar todas sus versiones, todos los recursos posibles.» 

34 «... un inmenso campo de conflitos donde se suceden ambivalencias y “crises 
decisivas” ...» 
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1.6. DOS MEDIA AO MEIO-AMBIENTE  
 

 

No âmbito da projeto denominado Separação da Radiodifusão (Secession from 

the Broadcast), cujo principal objetivo é a criação de um modelo crítico que possibilite 

o desenvolvimento de uma revolução nos meios de comunicação, Gene Youngblood 

relaciona o domínio dos media com o controlo social. Este autor refere que, 

atualmente, vivemos um período onde os media estão estreitamente relacionados com 

determinadas corporações, controladas por «infraestruturas institucionais», 

organizações políticas e económicas, responsáveis pela produção de conteúdos 

culturais que permitem a manipulação de vários grupos sociais. O sistema cultural 

instalado na civilização ocidental, baseado na propagação de dependências e matéria 

cultural em benefício próprio, está profundamente enraizado no ser humano, ao ponto 

de Youngblood defender que «a Separação da Radiodifusão representa a separação 

do nosso próprio ser», ou seja, o autor advoga um processo de «ressocialização 

radical» e consequente separação do conceito de radiodifusão (YOUNGBLOOD, 

2010). 

A ideia de revolucionar os meios de comunicação teve início na década de 60, 

designadamente através do movimento Contracultura 35

De acordo com Youngblood, a realidade social é uma construção de 

significados, valores e relações, cujo domínio representa a essência do poder 

exercido. Deste modo, o desenvolvimento de vias de «conversação» de acesso 

público, caráter «generativo» e rizomático, seria um aspeto basilar para uma 

«construção social da realidade (...) descentralizada e pluralizada», bem como 

independente da radiodifusão vigente (YOUNGBLOOD, 2010). 

, um período onde alguns 

ativistas encontraram nos media, como por exemplo a televisão por cabo e satélite, a 

oportunidade para uma mudança de paradigma; segundo Youngblood, «uma inversão 

operacional da radiodifusão» que permitiria a adoção de um sistema descentralizado 

de duas vias de «conversação» em detrimento de um modelo centralizado de uma via 

de comunicação. Neste sentido, a Contracultura, nos antípodas da cultura dominante, 

significaria a implementação de um sistema profundamente democrático, apoiado na 

condição de poder utilizar livremente o « media -mundo» (YOUNGBLOOD, 2010). 

Outro aspeto focado pelo autor em análise é o cenário de «crise ecosocial 

global», isto é, a proximidade em que a civilização contemporânea se encontra 

                                                
35  Movimento de contestação de caráter social e cultural que surgiu nos E.U.A. na 

década de 60. Tornou-se um movimento universal que influenciou outras dinâmicas sociais e 
politicas. 
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relativamente a um cataclismo e a consequente urgência em desenvolver uma cultura 

civilizacional, cuja energia produtiva seja proporcional ao ímpeto destrutivo. Neste 

contexto, o conceito de ressocialização do ser humano, por intermédio da Separação 

da Radiodifusão representa a única alternativa para a resolução da problemática 

«ecosocial» (YOUNGBLOOD, 2010). 

Na ótica de Youngblood, a Internet situa-se ainda numa fase 

«paleocibernética», ou seja, num estado embrionário relativamente ao que poderá 

constituir futuramente, devido ao facto de não possuir «banda larga emocional». Esta 

definição está associada à possibilidade de transmissão e visionamento de imagens 

de alta definição, em grande formato, bem como a possibilidade de usufruir desta 

tecnologia num contexto social físico, isto é, no seio de determinado grupo de pessoas 

em partilha de um espaço público, visando a transformação do modelo de 

comunicação instituído (YOUNGBLOOD, 2010). 

No domínio da arte, designadamente no que concerne à função do artista, 

Youngblood sugere como objetivo principal «a revelação de relações entre fenómenos 

existentes, previamente irreconhecíveis» 36

No âmbito ecológico, os países mais desenvolvidos, cuja capacidade técnica / 

científica permitiria implementar meios mais eficazes que contribuíssem para um 

desenvolvimento sustentável, continuam a basear a organização das respectivas 

sociedades em modelos que pouco influenciam a produção de subjetividade 

pertinente. Neste sentido, Félix Guattari refere a importância de uma orientação ético-

política que confira às sociedades contemporâneas uma sensibilidade adequada ao 

problema em questão. Esta nova consciência, designada pelo autor como Ecosofia, 

compreende três áreas de relevo ecológico: o meio-ambiente, as relações sociais e a 

subjetividade. O conceito de Ecosofia preconiza uma revolução política, social e 

cultural e consequente reorientação da produção e consumo de bens materiais e  não 

materiais, tendo em vista um desenvolvimento global sustentável. Esta transformação 

profunda deveria envolver não só «as relações de forças visíveis em grande escala, 

mas, também, aos domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de 

desejo» (GUATTARI, 1989: 7-9). 

 em substituição do caráter 

predominantemente inventivo. Esta lógica diz respeito a uma prática artística cujas 

preocupações se expandem para o domínio da ecologia, uma vez que se debruça 

sobre a qualidade das «relações ambientais», que, por sua vez, constituem «o 

“conteúdo” da atividade estética» (YOUNGBLOOD, 1970: 346, 348). 

                                                
36 «... the act of creation for the new artist is not so much the invention of new objects as 

the revelation of previously unrecognized relationships between existing phenomena …» 
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De acordo com a teoria de Guattari (1989: 12, 16), a humanidade encontra-se 

perante um paradoxo preocupante, uma vez que, por um lado verifica-se uma certa 

incapacidade do desenvolvimento científico e tecnológico solucionar alguns problemas 

ecológicos e reestruturar as atividades sociais com impacte negativo para o meio-

ambiente, e, por outro lado, a impossibilidade de determinados movimentos sociais, 

sensibilizados para a problemática do desenvolvimento sustentável da humanidade, 

controlarem os referidos meios científicos e tecnológicos. Deste modo, o carácter 

social da Ecosofia caracteriza-se pela implementação de práticas específicas que 

visam a transformação e a criação de procedimentos nos mais diversos contextos 

sociais. A questão essencial é, segundo Guattari, a reconstrução do modo de «ser-

em-grupo», não só através de redes de comunicação, mas também por intermédio de 

«mutações existenciais que dizem respeito à essência da subjetividade». 

A subjetividade ecosófica contribuiria para uma renovada relação do ser 

humano com o corpo, o subconsciente e a existência que, por sua vez, criaria 

resistências às manipulações mediáticas que frequentemente nos invadem o 

pensamento, como são exemplo «o conformismo das modas, as manipulações da 

opinião pela publicidade, pelas sondagens», entre outras. 

Ao contrário de Descartes (1596-1650), Guattari refere que não basta pensar 

para existir, uma vez que existem formas de existência extrínsecas à consciência 

individual;  destaca igualmente o facto do sujeito não ser «evidente», porque resulta 

do instante em que o pensamento persiste na auto-compreensão. Ao contrário do 

sujeito, o enfoque que Guattari (1989: 17) propõe recai sobre os elementos de 

subjetivação desenvolvidos separadamente de modo a contribuir quer para uma 

relação diferente entre o sujeito e a subjetividade quer, fundamentalmente, para a 

distinção entre os dois conceitos. Seria uma espécie de rede constituída por «vetores 

de subjetivação», onde o sujeito assumiria o papel de «terminal». 

Na visão de Guattari (1989: 18, 21, 25), as ciências sociais e humanas deixaram 

de refletir sobre as «dimensões intrinsecamente evolutivas, criativas e 

autoposicionantes dos processos de subjetivação», substituindo estas ausências por 

referências científicas, sendo este um dos motivos pelo qual é defendida por Guattari 

uma revolução que contribua para a criação de modelos «ético-estéticos». Importa, 

simultaneamente, referir a responsabilidade de todos os intervenientes capazes de 

influenciar domínios individuais e colectivos, designadamente a cultura, a educação, 

os media, a arte, entre outros, bem como a importância destes agentes não 

permanecerem imparciais. O que está em evidência é a relação de dependência 

existente entre cultura e natureza, a transversalidade que a temática em causa 
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representa no seio dos diversos domínios e a necessidade de uma orientação mais 

racional que vise objectivos mais humanos. 

Um dos aspetos mais determinantes para a caraterização de inúmeras 

sociedades contemporâneas é o domínio exercido pelo capitalismo, nomeadamente o 

que se desenvolveu no período pós-industrial, classificado por Guattari (1989: 30-31) 

como Capitalismo Mundial Integrado (CMI). O CMI representa um universo oposto ao 

conceito de Ecosofia, uma vez que tende a desviar-se dos sistemas de produção de 

bens e serviços para se concentrar, através da manipulação dos media, em 

organizações produtoras «de signos, de sintaxe e de subjetividade». 

Na perspectiva de Guattari (1989: 33-35) a ecologia social pode desenvolver a 

sua influência no sentido de reestruturar as relações humanas, combatendo a 

expansão do CMI nos contextos social, cultural e económico, e diluir o seu modo de 

pensar «no seio dos mais inconscientes estratos subjetivos». A oposição ao CMI não 

será possível utilizando apenas os modos políticos convencionais, tornando-se 

fundamental uma ação no domínio da ecologia mental e consequente 

desenvolvimento de uma ética individual. Neste sentido é fundamental o 

desenvolvimento de «práticas micropolíticas e microssociais (...) juntamente com 

novas práticas estéticas»  que visem o desenvolvimento da sensibilidade ecológica. 
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1.7. CONCLUSÃO: NOÇÃO DE ESPECIFICIDADE 
 

 

O ensaio de Rosalind Krauss (1941-), intitulado «A Voyage on the North Sea» 

Art in the Age of the Post-Medium Condition, aborda «a impossibilidade de pensar um 

medium estético»37

Outro factor fundamental para a reflexão de Krauss  (1999: 24-25) sobre a 

especificidade do medium foi o surgimento do portapak, um sistema de vídeo portátil 

que permitiu a implementação do vídeo na prática artística. A condição agregadora do 

vídeo impedia o isolamento de um medium específico, reunindo em si diversos 

aspectos, desde as imagens da película, a câmara de filmar, o projetor, a sala de 

projeção, a forma como as pessoas se posicionam para o visionamento, entre outros 

aspetos. A conjugação desta série de suportes numa única experiência artística 

representou para a corrente estruturalista um modelo de relacionamento do sujeito 

com o seu contexto. 

 (1999: 6) de modo isolado, reduzindo-o à suas características 

físicas, ou seja, como se nada mais existisse para lá do suporte material, uma 

definição que a partir da década de 60 está conotada com as teorias de Clement 

Greenberg. De acordo com Krauss (1999: 10-11), Joseph Kosuth (1945-) foi um dos 

primeiros artistas a identificar o «paradoxo» modernista. Para este autor a missão do 

artista é refletir sobre a natureza da arte; portanto, se o objectivo da arte moderna é a 

especificidade do medium, este pensamento torna-se paradoxal relativamente ao 

conceito geral de arte. Neste sentido, segundo Kosuth, a vocação da arte seria mais 

no sentido da sua definição conceptual e menos no que diz respeito às propriedades 

físicas do objecto artístico. Daqui por diante desenrolar-se-ía o ramo conceptual da 

arte, cujo discurso seria no sentido da produção teórica assim como da respectiva 

libertação, no contexto da prática, de preocupações materiais e superficiais. 

Neste âmbito, a peça de Michael Snow (1929-), denominada Wavelenght (1967) 

(figs. 24-27), procurou articular esta pesquisa com a fil osofia fenomenológica de 

Merleau-Ponty (1908-1961). Segundo Richard Serra (1939-), que também procurou 

cruzar a sua escultura com a fenomenologia, o filme de Snow representa um «puro 

impulso horizontal», cujo movimento cria um espaço metafórico da relação temporal 

do filme. A reformulação do conceito de medium, elaborado por Serra, levou a sua 

geração a repensar a prática artística de Jackson Pollock (1912-1956), ou seja, a 

razão pela qual Pollock desenvolveu a sua pintura não foi, conforme argumentado por 

Greenberg, no sentido da respectiva objetualização, mas de modo a transformar a 

                                                
37 «… the impossibility of thinking of an aesthetic medium …» 
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tendência da arte para a criação de objetos e dar sentido à ligação dos objetos com os 

seus sujeitos. Neste sentido, Serra desenvolveu uma pesquisa de modo a encontrar a 

lógica e as possibilidades expressivas dos eventos artísticos, com o objectivo de os 

assumir como um medium. Segundo Serra, com o intuito de justificar a prática 

artística, um medium deve ser uma estrutura de suporte, geradora de um conjunto de 

convenções, algumas das quais no sentido de assumirem o medium como o próprio 

assunto. Este raciocínio levou-o a assumir o seu medium artístico como agregador e 

não como um simples suporte físico (KRAUSS, 1999: 25-27). 

No entender de Krauss (1999: 26-27), tanto o filme de Snow  como a arte 

processual de Serra, mantinham a especificidade do medium no centro das 

respectivas pesquisas, no entanto o objetivo seria remover as diferenças intrínsecas 

das obras e transformá-las em experiências indivisíveis. Neste sentido ambas são 

consideradas modernistas.  

Posteriormente, a problemática em torno do medium resultou da sua relação 

com o pós-estruturalismo. De acordo com as teorias de gramatologia, parergon, entre 

outras, da autoria de Jacques Derrida (1930-2004), o conceito de interior não 

influenciado pelo seu exterior traduz-se numa ficção metafísica. Outras análises pós -

estruturalistas, como as de Michel Foucault (1926-1984), argumentaram no sentido de 

promover a interdisciplinaridade e o fim da separação entre os diversos ramos 

académicos. No contexto artístico a repercussão destes conceitos fez-se sentir 

através das práticas subversivas promovidas pelos movimentos Fluxus e Situacionista, 

cuja atividade de relacionamento com outros contextos exteriores ao objecto artístico 

remetiam para a especificidade do medium (KRAUSS, 1999: 32-33). 

As várias relações que um objeto de arte estabelece com determinados sujeitos 

e contextos são aspetos fundamentais para a constituição do sistema estético 

contemporâneo. Trata-se de uma dinâmica de comunicação que tem como ponto de 

partida um objeto emissor de uma mensagem, cuja repercussão se multiplica, 

fundamentalmente, através do domínio artístico, mas também no campo social, 

político, económico e biológico. Neste sentido, a noção de especificidade da obra de 

arte ultrapassa amplamente o objeto em si, abrangendo totalmente o espaço e o 

tempo da existência humana. 

Importa salientar que posteriormente ao isolamento da essência da pintura na 

sua superfície, Greenberg salientou a importância do «vector que liga o observador e 

o objecto»38

                                                
38 «... the vector that connects viewer and object.» 

, ou seja, verificou -se uma transformação do conceito de superficialidade 

para a «delimitação da superfície». Esta restrição dos limites da superfície não se 
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resume às propriedades físicas do objecto, prevendo a sua projeção através do campo 

óptico. Esta opticalidade seria equivalente, numa versão mais abstracta, à função da 

perspectiva, mas neste caso transcendendo o espaço físico e expandindo para além 

da visão, ou seja, entrando no território da «própria visão» (KRAUSS, 1999: 29). 

Simultaneamente à expansão do pensamento artístico e respetiva prática, dá-se 

um processo de informação inverso que, por sua vez, influencia e determina as 

referidas intervenções, ou seja, não se trata apenas de evidenciar o medium através 

de relações extrínsecas, mas estabelecer uma interação de causalidade mais 

consciente, onde os efeitos provocados por determinados objetos de arte são 

elementos fundamentais para a criação de novos objetos. 

A arte contemporânea é um sistema rizomático com diversas vias de 

propagação, produtor de subjetividade, eventualmente ecosófica, e caraterizado por 

ações de duplo sentido entre sujeitos e objetos, isto é, um processo onde todos são 

preponderantes no que diz respeito à emissão de mensagens entre si. Neste sentido, 

tanto os intervenientes na comunicação, como aquilo que os medeia, constituem a 

especificidade dos meios de expressão artística. 
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2. A EXTENSÃO DA PRÁTICA ARTÍSTICA  
 
2.1. INTRODUÇÃO: SUSTENTABILIDADE E ARTES VISUAIS 

 

 

A atual degradação do meio-ambiente tem provocado um número crescente de 

reuniões e conferências dedicadas à temática ecológica. Um dos conceitos que 

resultaram da realização destes eventos foi o termo sustentabilidade, criado no 

decorrer da World Comission on Environment and Development (fundada em 1983) 

para definir um tipo de desenvolvimento que tem como objectivo a satisfação da 

geração presente, sem comprometer os interesses das gerações futuras, ao mesmo 

tempo que procura contribuir para a evolução de ambas. Esta definição surgiu na 

sequência de importantes eventos relacionados com a mesma temática, 

designadamente a Conferência de Estocolmo (1972), uma organização das Nações 

Unidas dedicada à problemática ambiental, bem como a publicação do relatório Os 

Limites do Crescimento (1972), produzido no âmbito da reunião do Clube de Roma 

(fundado em 1968), um grupo de intelectuais que se reúne regularmente para debater 

questões políticas, económicas e sociais. Posteriormente, seguiram-se outros 

importantes eventos relacionados com a mesma problemática, onde se destacam as 

conferências Cimeira da Terra,  realizadas no Rio de Janeiro (1992) e na África do Sul 

(2002), a Conferência de Copenhaga (2009), entra outras (cf. MARGOLIN, 2005: 21). 

Na perspectiva de Victor Margolin, apesar de serem inúmeras as discussões em 

torno da noção de sustentabilidade, o debate da questão cultural é inexistente, com 

exceção do relatório Our Creative Diversity (1995), produzido pela ONU. Este 

documento, um somatório das decisões proferidas pela Comissão Mundial de Cultura 

e Desenvolvimento, apesar de fazer um levantamento dos problemas culturais, no 

contexto do desenvolvimento económico e social, não particulariza as atividades 

culturais (MARGOLIN, 2005: 21). A atividade cultural no domínio da arte e da ecologia 

tem-se manifestado em diversas exposições com esta temática, entre as quais se 

destacam: Radical Nature: Art and Architecture for a Changing Planet (2009), baseada 

na Land Art, no ativismo ambiental, na arquitetura experimental e no utopianismo, 

exibida no centro de artes Barbican; Ecovention: Current Art to Transform Ecologies 

(2002), realizada no Cincinnati Contemporary Arts Center, visando uma reflexão sobre 

algumas práticas ecológicas desenvolvidas desde a década de 60; Beyond Green: 

Toward a Sustainable Art (2006), no Chicago's Smart Museum of Art, com o objectivo 

de investigar projetos de carácter funcional em torno da temática da sustentabilidade 

do meio-ambiente; Land, Art: A Cultural Ecology Handbook (2006), com a pretensão 
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de reunir textos de ecologistas, teóricos na esfera dos estudos culturais, ativistas e 

teóricos de arte contemporânea; entre outros (cf. DEMOS, 2009: 17-18). 

A prática artística de teor ecológico é um fenómeno cuja origem remonta ao 

início do século XX, designadamente na sequência da introdução da colagem e 

respectiva relação com contextos extrínsecos à obra de arte. O envolvimento mais 

direto da prática artística com a ecologia acontece na década de 60, nomeadamente 

através da Environmental Art, cujo desenvolvimento resulta do contexto social e 

político do mesmo período, bem como do surgimento, nos E.U.A., do ambientalismo, 

por intermédio de Henry David Thoreau (1817-1862) e posteriormente desenvolvido 

por John Muir (1838-1914) (KASTNER, 1998: 16). A maturação do conceito de 

ambientalismo, que se tornou evidente durante a década de 60, teve como 

consequência a produção de algumas obras literárias, como por exemplo a Primavera 

Silenciosa (1962), de Rachel Carson (1907-1964), que por sua vez levaram a que 

alguns artistas se interessassem pela temática ecológica (DEMOS, 2009: 19). 

Após as primeiras explorações aprofundou-se o campo de ação desta prática, 

passando a contemplar, para além da dimensão orgânica, política e social, a 

componente biológica e tecnológica. Entre inúmeras ramificações, destacam-se, as 

instalações de vídeo que na década de 70 procuraram explorar sistemas cibernéticos 

(DEMOS, 2009: 21-22). As peças artísticas ecológicas mais recentes, como por 

exemplo as que estiveram reunidas na exposição Beyond Green: Toward a 

Sustainable Art, abordam a problemática ambiental, analisando a natureza como um 

factor holístico e interdisciplinar, ou seja, relacionando sistemas tecnológicos, 

questões de ordem económica, política e social, com sistemas biológicos. 39

O presente capítulo explora alguns períodos históricos que apontaram para a 

necessidade e inevitabilidade da obra de arte se relacionar com o contexto social onde 

está inserida, com especial enfoque para a obra de Joseph Beuys e para as práticas 

de apropriação, modificação e recriação do movimento Internacional Situacionista e do 

grupo Pictures. Outro aspeto abordado é a evolução do cinema experimental, 

designadamente as obras no âmbito da colagem animada e do found footage, até ao 

desenvolvimento de meios de comunicação como o vídeo e a internet, que 

possibilitaram a democratização do processo de apropriação e remontagem de 

conteúdos audiovisuais. Dada a interdisciplinariedade da temática e o facto de estar 

associada com paradigmas históricos que advém da arte modernista, o presente 

capítulo remete para apêndice alguns textos considerados fundamentais para a 

compreensão da problemática em questão.  

   

                                                
39 Para uma visão mais aprofundada desta problemática, cf. Apêndice Textual, I. 
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2.2. A DEMOCRATIZAÇÃO DA ARTE PARA A RECONSTRUÇÃO DO 
MODELO SOCIAL 

 

 

Um exemplo paradigmático relativamente à utilização da arte como meio de 

transformação social 40

O testemunho que o próprio artista deu dos factos ocorridos resultou num 

aspeto de discussão em torno da sua integridade, uma vez que o acusaram de 

mistificar um período da sua vida de modo a, por um lado, influenciar e iludir a opinião 

pública sobre o seu envolvimento com o regime Nazi, numa tentativa de superação 

dos acontecimentos e, por outro, justificar a utilização recorrente de alguns materiais 

na sua prática artística. Segundo Benjamin Buchloh

 é o caso do artista alemão Joseph Beuys, cuja prática se 

caracterizou, não só pelo recurso a metáforas apoiadas em motivos naturais, como 

pela tendência para relacionar o processo artístico com a atividade política. O 

percurso biográfico de Joseph Beuys e as opções que tomou no decorrer do mesmo 

tornaram-se determinantes para a definição da sua personalidade artística. Em 1941, 

dois anos após o início da Segunda Grande Guerra, voluntariou-se para a Lufwaffe, a 

força aérea alemã. Posteriormente, em 1944, em pleno combate aéreo na frente da 

Crimeia, o seu stuka, um temível avião bombardeiro, é abatido (GOMES, 2010: 12-

14). Após a ocorrência do acidente o seu corpo foi descoberto na neve, pelos tártaros, 

que o encontraram inconsciente. Dos dias de recuperação que se seguiram à queda, 

Beuys recorda-se do feltro das tendas tártaras, dos odores a queijo, leite e gordura, 

assim como do seu próprio corpo coberto de gordura e envolvido com feltros, de modo 

a estimular o calor do mesmo (BUCHLOH, 1980: 113). 

41

A ficção que Beuys criou a partir dos factos reais que lhe aconteceram, para 

além de retirar alguma carga negativa ao seu envolvimento com o regime Nazi, denota 

a importância que o próprio atribuiu à questão política como elemento de relevância 

estética. Conforme viria a repetir na sua prática de artista, por exemplo através da sua 

 (1980: 35-43 citado por GOMES, 

2010: 15-16), «é evidente que o mito tenta negar a sua participação na guerra alemã». 

Recentemente, num filme realizado por Jörg Herold intitulado Heldenfriedhof (2000), 

foram recolhidos depoimentos de pessoas que testemunharam a queda do avião de 

Beuys, comprovando que este não só estava consciente como foi resgatado pelo 

exército alemão; referiram também que naquela época não existia nenhuma 

comunidade tártara na região (GOMES, 2010: 15). 

                                                
40 Para uma visão mais aprofundada desta problemática, cf. Apêndice Textual, II. 
41 BUCHLOH, Benjamin (1980). «Beuys: The Twilight of the Idol». Artforum, 5, 18; pp. 

35-43. 
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atividade de professor e político, a fase militar acabou por ser integrada no seu 

conceito holístico de arte. Segundo o próprio, o período de envolvimento com a guerra 

traduziu-se numa experiência cultural que depois, como artista, pôde incorporar na 

sua obra (STACHELHAUS, 1987: 19). A linguagem desenvolvida por Beuys, segundo 

este «a primeira forma de escultura», tinha como característica fundamental uma 

necessidade permanente de comunicar que o levou a procurar, persistentemente, 

diversas vias para a transmissão. Munido desta inevitabilidade constante, passou a 

utilizar o ativismo social, político e artístico, como meio para combater o pensamento 

conservador e tecnocrata que caracterizou o nacional socialismo alemão e o 

capitalismo que floresceu depois da Segunda Grande Guerra (GOMES, 2010: 21). 

Na perspectiva do crítico de arte Donald Kuspit 42

O contributo da obra de Joseph Beuys para o panorama artístico do período 

ulterior à Segunda Guerra Mundial foi de enorme relevo. Introduziu um pensamento 

crítico sobre a sociedade e as suas instituições defendendo, através da sua máxima 

«Cada Homem Um Artista», que a criatividade não é um conceito restrito à criação 

artística, uma vez que quando aplicada ao corpo social possibilita uma nova definição 

do território da arte. Este «Conceito ampliado de arte», designado por Beuys como 

«escultura social», para além de aumentar a área de ação do objeto artístico, apontou 

a utilização da criatividade como valor de troca, em substituição do capital e do lucro, 

que por sua vez possibilitaria a transformação para uma sociedade alternativa, como o 

artista demonstrou por intermédio das definições «Arte = Capital» e «Criatividade = 

Capital». A visão crítica de Beuys enquadrou a cultura de consumo no contexto 

mercantilista do período pós guerra, referindo, simultaneamente, que este processo 

conduziria a arte e a cultura à estagnação (GOMES, 2010: 8-9). 

 (1935-) (1993 citado por 

GOMES, 2010: 23-24, 26), a imagem que Beuys cultivou de si próprio insere-se numa 

lógica pagã, onde o artista representa a figura do «terapeuta xamânico», cujo objectivo 

reside na ideia da salvação do povo alemão dos traumas do nazismo. Esta 

interpretação demonstra o pensamento de Beuys relativamente ao ser humano uma 

vez que, à imagem das sociedades ancestrais, este necessita de manter uma ligação 

com a sociedade, correndo o risco de se desligar do mundo se a evolução prosseguir 

no sentido da especialização extrema. 

Tendo presente a importância da obra de Marcel Duchamp, Beuys questiona a 

repercussão perversa que as obras deste tiveram, designadamente o discurso crítico 

relativamente ao papel da arte na era da reprodutividade técnica. Numa performance 

realizada em 64, Beuys escreve sobre um fragmento de papel, com tinta de óleo e 

                                                
42 KUSPIT, Donald (1993). The Cult of the Avant-garde Artist. Nova Iorque: Cambridge 

University Press; 188 pp. 
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chocolate derretido, a frase  «O silêncio de Marcel Duchamp está sobrevalorizado» 

(figs. 28-29), numa clara alusão aos poderes instituídos na arte e na sociedade em 

geral. Segundo Beuys, a introdução do objeto readymade 43

A oposição de Beuys ao modelo de arte instituído, cujo principal denominador 

era o artista francês Marcel Duchamp, bem como o facto de este ter reivindicado uma 

nova função para a arte, conduziu diversos críticos, como Buchloh, Germer e Krauss, 

a designá-lo como um artista romântico ou mesmo como o «último proletário», 

conforme referiu Thierry de Duve (1944-) no ensaio denominado Joseph Beuys or the 

last of proletarians (1988). Segundo Buchloh, Beuys não interpretou corretamente a 

mensagem contida nos readymade de Duchamp uma vez que, na perspectiva do 

historiador, estes também utilizaram a arte como instrumento crítico da sociedade 

capitalista que se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial (GOMES, 2010: 

36-37). 

 promoveu um novo 

paradigma na criação artística e uma «denúncia irónica» de uma arte fortemente 

condicionada pela sociedade de consumo; ou seja, a emergência de um sistema 

artístico em consonância com a sociedade que, por um lado questiona os seus 

mecanismos produtivos, ao mesmo tempo que os reitera (GOMES, 2010: 1, 3). 

No entanto, conforme refere Júlio do Carmo Gomes (2010: 38, 41-42), se a 

invenção de Duchamp contém uma visão crítica que ultrapassa o domínio da arte e 

alastra ao contexto social, económico e político, a repetição do mesmo conceito, como 

foi manifestado na obra de Andy Warhol (1928-1987), traduziu-se na continuação ou 

ilustração da mesma teoria. Segundo este autor, se o readymade reflete, de modo 

irónico, o objeto produzido no contexto da era da reprodutibilidade técnica, a atividade 

artística de Beuys  «desestrutura o poder da arte e descentraliza a praxis artística» 

para, deste modo, expandir o seu domínio territorial. 

No âmbito da colaboração de Beuys com o movimento Fluxus, a ação política 

torna-se mais evidente uma vez que, através das aktionen44

                                                
43 Estratégia artística introduzida por Marcel Duchamp, baseada na utilização de objetos 

industrializados no domínio da arte. 

 apresentadas, o artista 

criticava as estruturas convencionais de domínio e a repressão das liberdades 

individuais, como posteriormente viria a ser reivindicado pela luta estudantil do Maio 

de 68. Entre 1964 e 1965 as referidas aktionen não só contribuem para a sua 

popularidade como também para a sua controvérsia. Exemplo disso é a aktionen 

intitulada Kukei, akopee – Nein! (1964) (fig. 30), onde Beuys é agredido, tendo 

aproveitado este facto para, a sangrar pelo nariz, fazer a saudação nazi, utilizando 

assim a violência implícita na agressão para denunciar o que restava de espírito 

44 Ações artísticas performativas. 
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fascista entre a sociedade alemã. Outro exemplo a destacar foi a aktionen 

denominada Der Chef (1964), onde Beuys, em direto para um canal de televisão, 

explora a temática da autocracia e a relação de poder entre empresas. Segundo 

Carmo Gomes, esta última performance relaciona-se com o conceito de poder 

diagramático desenvolvido por Michel Foucault, que aborda a questão da «impunidade 

da ausência e da invisibilidade» como questão fundamental da posse de poder das 

grandes empresas e corporações do mundo capitalista. Na perspectiva de Foucault, a 

indefinição da localização do poder neutraliza a possibilidade da ação do contrapoder, 

factor que explica a impotência das ações de oposição ao poder do capital (GOMES, 

2010: 46-47, 50-52). 

Um dos aspectos mais sintomáticos da obra de Beuys, a definição da 

transformação social como objectivo fundamental da sua prática artística, revelou um 

artista mais preocupado com a questão social do que com a transformação estética, 

conforme é possível verificar através de uma das suas declarações finais: «Socialismo 

Democrático Livre. A Quinta Internacional Nasceu» (ROJAS, 2010). O caráter artístico 

ecológico, transversal a toda a obra de Beuys, tornou-se mais declarado através da 

fundação do Partido Verde Alemão, bem como na apresentação de diversas ações 

públicas no mesmo âmbito (ADAMS, 1992: 26-27). 

Em 1971 apresentou a peça intitulada Überwindet endlich die Parteiendiktatur 

[Partido da Superação Ditadura Agora] (fig. 31), um protesto contra o processo de 

desflorestação, assim como Bog Action, que apontava para a ameaça ecológica da 

região alemã de Zuider Zee. Seguiu-se a instalação do Gabinete de Informação da 

Democracia Direta, na Documenta 5 (1972) (fig. 32), um projeto de 100 dias de 

discussão pública onde divulgou a sua pretensão de unificar diversos movimentos, 

designadamente o ecológico, o pacífico, o étnico, o feminista, o dos direitos civis e o 

espiritual. Na segunda metade da década de 70 foi candidato pelo Partido Verde aos 

cargos de deputado do parlamento alemão e europeu. Paralelamente, foi fundador de 

diversas organizações ativistas, nomeadamente o German Student Party (1967); a 

Organization for Direct Democracy through Referendum (1971); a Free International 

University for Creativity and Interdisciplinary Research (1974). Nos anos 80, Beuys 

continuou a desenvolver vários projetos ecológicos, entre os quais se encontram: o 

projeto de Hamburgo, denominado Spüfeld Altenwerder (1983), que consistia na 

plantação de árvores e arbustos na poluída zona habitacional de Altenwerder; e a 

ação intitulada 7000 eichen [7000 carvalhos] (1982-1987) (figs. 33-34), uma plantação 

intensiva de carvalhos que teve início na Documenta 7 (1982) (ADAMS, 1992: 27). 

O conceito de  «escultura social», onde todos os cidadãos são artistas, bem 

como a ideia de «ecological gesamtkunstwerk», consistiam na participação 
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democrática da sociedade civil tendo em vista a reconstrução do modelo social como 

se de uma obra de arte se tratasse. Segundo o artista, a arte seria a única força capaz 

de transformar a humanidade e o meio-ambiente (ADAMS, 1992: 28). 

Uma das principais características da obra de Beuys é a intenção de transmitir a 

sensação de perda do conhecimento primitivo do ser humano, de modo a recuperar as 

ligações, outrora existentes, entre a vivência humana e o meio-ambiente. Na 

perspectiva do artista, a transformação do pensamento existente teria um efeito 

revolucionário que permitiria influenciar os domínios social, económico, cultural e, 

posteriormente, contribuir para a evolução da humanidade. A transformação em causa 

seria estimulante para a criatividade social a qual, por sua vez, através da interação 

com a arte seria dinamizadora de novos conceitos económicos, mais de acordo com 

as necessidades humanas e menos relacionados com o desperdício e o consumismo 

(ADAMS, 1992: 28). 

O mundo animal, ou seja, a representação do cavalo, do veado, do alce, do 

coiote, da raposa, do cisne, do bode, da abelha e da lebre, em diversas peças de 

Beuys, simboliza o período primitivo, prelinguístico, caracterizado por inter-relações 

ecológicas livres do impacte civilizacional (ADAMS, 1992: 30). 

Outro aspecto sintomático do envolvimento de Beuys com a temática ecológica 

é o  ecofeminismo, que também se fez notar em alguns dos seus trabalhos. Na origem 

da reflexão sobre a questão ecofeminista encontra-se o facto de Beuys associar o 

elemento masculino a uma noção excessivamente intelectual, concentrada nas 

capacidades de pensamento abstracto, bem como conotado com o espírito guerreiro 

do deus Marte. Este domínio masculino que, segundo Beuys, tem prevalecido, 

revelou-se de maior influência na evolução do mundo e está entre as principais causas 

da degradação da natureza e da humanidade. Neste sentido, defendeu a necessidade 

de potenciar as principais características da identidade feminina. A representação da 

dualidade de género nos objetos artísticos criados por Beuys, verificou-se através da 

utilização do ferro e do cobre, uma vez que o corpo do homem possui maior 

quantidade de ferro relativamente ao corpo da mulher, enquanto este último possui 

maior quantidade de cobre. Outro aspecto sintomático desta vertente de Beuys, é o 

facto de no decorrer das suas campanhas políticas ter defendido a igualdade de 

direitos entre ambos os sexos, salários para as donas de casa e o direito a 50 por 

cento dos lugares no parlamento nacional alemão para as mulheres (ADAMS, 1992: 

31-32). 
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2.3. A DIVERSIFICAÇÃO DE MEIOS DE EXPRESSÃO ARTÍSTICOS: 
APROPRIAÇÃO, MODIFICAÇÃO E MONTAGEM 

 

 
No âmbito da obra literária intitulada The Theory of the Avant-Garde (1974), o 

seu autor, Peter Bürger45 (1974 citado por BUCHLOH, 2004c: 437), divide a história de 

arte recente em três momentos distintos. O período do modernismo, no contexto do 

qual o domínio da arte procurou autonomia; as vanguardas anteriores à Segunda 

Guerra Mundial, cujo objetivo se baseou na crítica à autonomia modernista; e o 

fenómeno a que Bürger se refere como neo-avant-garde, ou seja, o período cultural 

posterior à Segunda Grande Guerra, onde diversos artistas europeus e americanos 

recuperaram as mesmas críticas à autonomia da obra de arte. Neste contexto, o 

crítico atribui ao primeiro momento de vanguarda uma atitude mais determinada, no 

sentido de eliminar as fronteiras entre a arte e o quotidiano. Bürger refere que as neo-

avant-garde são repetições das atitudes tomadas anteriormente, com a agravante de 

não pretenderem eliminar a pretensão de autonomia modernista, assim como 

contribuírem para a expansão da indústria cultural e respetivo mercado de consumo.46

Entre as diversas manifestações neovanguardistas que ocorreram na década de 

50, destacou-se o trabalho interdisciplinar de um conjunto de artistas, urbanistas, 

poetas e realizadores de cinema cuja prática se desenrolou em torno do movimento 

Internacional Situacionista. Este grupo, fundado em 1957 e dissolvido em 1972, 

dedicava-se ao estudo do urbanismo e, como tal, pôs em prática diversos mapas 

urbanos, investigações psicogeográficas, entre outras materializações dos seus 

objetos de estudo. A Internacional Situacionista resultou da fusão dos grupos Bauhaus 

Imaginista, criado por Asger Jorn (1914-1973) em 1953, e o grupo Internacional 

Letrista, fundado por Guy Debord (1931-1994) e Gil J. Wolman (1929-1995) em 1952. 

Numa primeira fase a atividade do grupo baseou-se na organização de conferências 

anuais e na publicação de um jornal, entre os anos de 1957 e 1969, sob a direção de 

Debord. Numa segunda fase, entre 1961 e 1972, destacou-se a publicação do livro de 

Debord intitulado A Sociedade do Espetáculo (1967), bem como a obra The 

Revolution of Everyday Life (1967), da autoria de Raoul Vaneigem (1934-). Pouco 

tempo após a publicação destas obras sucederam-se algumas ações perpetradas pelo 

movimento Internacional Situacionista, em parceria com outros ativistas, que 

culminaram nos eventos históricos do Maio de 68 (ANDREOTTI, 1996: 12, 17-18). 

 

                                                
45 BÜRGER, Peter (1974). The Theory of the Avant-Garde. University of Minnesota 

Press, 1984; 192 pp. 
46 Para uma visão mais aprofundada desta problemática, cf. Apêndice Textual, III-VI . 
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Uma das questões centrais da identidade desta organização, tal como 

anteriormente proclamado pelos movimentos vanguardistas, era a diluição de todas as 

fronteiras entre a arte e a vida. Fundamentavam-se teoricamente na filosofia marxista 

de Henri Lefebvre (1901-1991), defensor da implementação de um espaço urbano 

livre do domínio de mercado, assim como nos conceitos, também marxistas, de Georg 

Lukács (1885-1971) (ANDREOTTI, 1996: 13). 

A influência do grupo radical vanguardista denominado Letristas foi decisiva 

para a evolução dos conceitos de Debord. Este grupo, liderado pelo romeno Isidore 

Isou (1925-2007), praticava uma forma de derèglement47, ao estilo de Arthur  Rimbaud 

(1854-1891),  experimentavam técnicas de poesia espacial, como são exemplo os 

poemas metagráficos 48  de Isou, e um modelo discrepant 49  de realização 

cinematográfica, que se baseava na utilização de found footage50, sobre a qual se 

inseriam manualmente signos e símbolos. Entre os primeiros trabalhos fílmicos de 

Guy Debord, de caráter Dadaísta, encontra-se a obra intitulada Hurlements en faveur 

de Sade (1952), caracterizada por uma imagem intermitente de fotogramas pretos e 

brancos, cuja intenção, segundo Libero Andreotti (1996: 19), seria «a expressão 

visceral da matéria prima do filme calculada para perturbar o espetador»51

Um dos aspetos mais relevantes do movimento foi o desenvolvimento dos 

conceitos de dérive e détournement, ambos criados pelo francês Guy Debord, um dos 

fundadores do movimento. A prática dérive era uma «técnica de passagem transitória 

entre ambientes em transformação»

. 

52, ou seja, um modelo de investigação espacial e 

conceptual da cidade através da deambulação pela mesma, focado não só no meio-

ambiente urbano, como também nos sentimentos e emoções dos seus habitantes. No 

caso da prática de détournement a ideia consistia na «integração de produção artística  

do presente ou do passado na construção superior de um ambiente» 53

Os métodos utilizados no âmbito do détournement estão relacionados com as 

técnicas de colagem e assemblage de elementos encontrados, anteriormente 

 (DEBORD 

citado por ANDREOTTI, 1996: 16); por outras palavras, baseava-se na apropriação, 

modificação e recriação dos elementos previamente adotados. Estes dois conceitos de 

Debord eram regularmente justapostos, bem como articulados com as teorias de 

psicogeografia e urbanismo unitário (ANDREOTTI, 1996: 16, 17, 20). 

                                                
47 Desregramento (termo utilizado pelo movimento Internacional Situacionista). 
48 Poema-colagem (termo utilizado pelo movimento Internacional Situacionista). 
49 Discordante; divergente (termo utilizado pelo movimento Internacional Situacionista). 
50 Método de composição cinematográfica baseado na compilação de películas alheais. 
51 «... a visceral expression of the raw material of film calculated to cause a riot in the 

viewing public.» 
52 «... a technique of transient passage through changing ambiances.» 
53 «... integration of presente or past artistic production into a superior construction of a 

milieu.» 
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utilizadas pelo Dadaísmo e Surrealismo. Os principais fundamentos são a perda 

parcial do interesse de cada elemento desviado, ou mesmo a destruição total do seu 

sentido, ao mesmo tempo que é recriado um sentido próprio do conjunto, bem como 

de cada elemento em particular. Na perspetiva de Andreotti (1996: 28, 29), ao 

contrário de outros modelos de colagem e assemblage, o détournement pretendia ser 

mais inclusivo, anónimo e passível de ser repetido em diversos media, como por 

exemplo na escrita, através da usurpação criativa de conteúdos textuais, no cinema, 

pela reutilização de filmes pré-existentes, e na propaganda artística, porque se 

manipulavam criativamente algumas imagens dos meios de comunicação de massas. 

Entre os trabalhos melhor sucedidos pelo emprego deste conceito encontram-se os 

filmes de Debord (figs. 36-39) e as imagens que figuravam no jornal Internacional 

Situacionista, compostas por anúncios e tiras de banda desenhada ao estilo 

détournement. Destacam-se a banda desenhada de André Bertrand, denominada Le 

Retour de la Colonne Durutti (1967) (figs. 40-41), bem como as peças intituladas  

Mémoires e Fin de Copenhague (figs. 42-43), de Jorn e Debord. Segundo estes 

situacionistas, a prática do détournement trazia consigo algumas vantagens uma vez 

que era de simples execução e aplicável a diversos media, tinha um carácter anónimo 

que favorecia a atividade coletiva, em detrimento do objeto de autor, e, por último, 

coadunava-se com o quotidiano. 

Convém, igualmente, salientar as pinturas détournement elaboradas por Jorn, 

às quais este atribuiu a designação de Modifications. Estas peças partiam da 

apropriação de pinturas anónimas, de aparência kitsch54

Posteriormente, no período final da década de 70, importa destacar a ação do 

crítico de arte Douglas Crimp (1944-), sobretudo a organização de uma exposição 

denominada Pictures, um evento relevante para a definição da estética de 

apropriação. Entre os artistas inicialmente selecionados por Crimp para a referida 

mostra encontravam-se Troy Brauntuch (1954-), Jack Goldstein (1945-2003), Sherrie 

Levine (1947-), Robert Longo (1953-), Philip Smith (1952-), Cindy Sherman (1954-), 

Barbara Kruger (1945-), Louise Lawler (1947-), entre outros. Uma propriedade comum 

aos trabalhos produzidos neste âmbito era o facto de não se basearem num medium 

específico (foram apresentadas fotografias, filmes, performances e desenhos) mas, 

, compradas nas feiras de 

segunda mão parisienses, às quais eram aplicadas pinturas gestuais. Um dos 

objetivos de Jorn era a demonstração de que era possível reutilizar e recriar a partir de 

fragmentos desperdiçados pela economia de mercado (ANDREOTTI, 1996: 32). 

                                                
54 Estética associada a estereótipos sociais e culturais e a uma sensibilidade comum ao 

gosto da população não erudita. 
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fundamentalmente, utilizarem imagens previamente apropriadas, cujo objetivo, 

segundo Rosalind Krauss (2004e: 580), era contrariar a noção de «autoria e 

autenticidade, tão importantes para a maioria das estéticas modernistas» 55

Outra autora a destacar é Louise Lawler (fig. 45). Numa série de exposições 

que realizou sucessivamente, intituladas How Many Pictures, It Could Be Elvis, Other 

Pictures e Paint, Walls, Pictures, a artista explorou o conceito de produção em massa 

com o objetivo de exibir o seu trabalho sob a forma de «detritos culturais», 

designadamente através da inserção das suas fotografias em objetos de teor 

consumista. Segundo Krauss, as obras de Levine e Lawler assemelham-se também 

pelo modo como prolongam a lógica de multiplicidade do processo técnico para o 

âmbito da autoria, resultando na «dissolução», não só do objeto artístico, como 

também da própria artista no tecido social. Uma, entre várias, das peças a evidenciar 

estes factos, ou seja, a sujeição de cada objeto de arte ao respetivo mercado é a 

fotografia intitulada Pollock and Tureen (1984), através da qual é exibida numa sala de 

jantar um aparador com uma peça de porcelana setecentista junto a uma parede onde 

está exposta uma pintura de Pollock parcialmente visível. Krauss refere que a 

valorização da composição realizada pelo colecionador, em detrimento das opções 

formais da artista, bem como toda a interação entre os vários elementos que informam 

a fotografia, revela que «Lawler suspende a sua própria afirmação enquanto autora»

. Outro 

aspeto importante, abordado numa segunda fase, foi a ideia de que a especificidade 

dos media, não só era irrelevante, como também não contribuía para a defesa dos 

conceitos em causa. Na ótica de Crimp, o objetivo das obras em causa residia na 

procura de estruturas de significação subjacentes a cada imagem, em detrimento da 

procura de «fontes de originalidade». À luz do ensaio de Walter Benjamin, intitulado A 

Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica (1936), Levine (fig. 44) entendia 

que a fotografia pelo facto de ser um «múltiplo sem original», possibilitava uma 

estética que evidenciava a inexistência de «autenticidade». Neste sentido, um aspeto 

que prevaleceu na arte do grupo Pictures foi a oposição ao mercado emergente de 

fotografia artística, ao abrigo da qual se valorizava a eliminação de negativos, assim 

como a utilização de técnicas específicas de impressão (KRAUSS, 2004e: 581-581). 

56

Paralelamente, munido dos mesmos conceitos, importa salientar o trabalho 

artístico de Cindy Sherman (figs. 46-47), designadamente o projeto intitulado Untitled 

Film Stills, que esta desenvolveu entre 1977 e 1980. Os autorretratos produzidos por 

Sherman, onde esta representa o papel de conceituadas atrizes, como Monica Vitti 

 

(KRAUSS, 2004e: 581). 

                                                
55 «... authorship and authenticity so important to most modern aesthetics.» 
56 «... Lawler suspends her own claims as author.» 
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(1931-), Barbara Bel Geddes (1922-2005), Sophia Loren (1934-), bem como a 

justaposição de algumas estéticas cinéfilas predominantes, como a de Douglas Sirk 

(1900-1987), John Sturges (1910-1992) e Alfred Hitchcock (1899-1980), apesar de 

serem marcados pela apropriação de conteúdos oriundos da cultura consumista, 

acabariam por receber um enquadramento crítico de teor feminista (KRAUSS, 2004e: 

581-582). 

Relativamente a Barbara Kruger, outra autora no âmbito do grupo Pictures, a 

forma empregue para retratar o imaginário da cultura de massas foi a apropriação de 

fotografias retiradas de revistas e outras fontes semelhantes, bem como a adição de 

elementos textuais. No caso da peça intitulada We Won’t Play Nature to Your Culture 

(1983) (fig. 48), a frase do título sobrepõe-se à imagem de uma face de mulher, 

banhada pela luz solar, cujos olhos estão tapados por duas pequenas folhas de 

árvore. Segundo Krauss (2004e: 583), este trabalho de Kruger está relacionado com a 

interdependência entre pares de elementos basilares à definição da linguagem, em 

particular, e à cultura, de modo geral. Designadamente, a comparação entre o par 

natureza / cultura com o par masculino / feminino, onde, no entendimento de Krauss, a 

personagem referida representa a natureza. 

Igualmente oriundo da «geração Pictures» é o artista norte americano Richard 

Prince (1949-), interessado, nas palavras do próprio, «no que nós produzimos e 

consumimos» e «aquilo que pensamos possuir e aquilo que pensamos controlar»57. 

Prince considera que a sua obra não é ilustrativa, alegórica ou irónica. Tal como 

acontece com as artistas referidas anteriormente, trata-se de uma abordagem à 

capacidade sedutora que caracteriza os meios de comunicação de massas, ou seja, 

uma prática artística que não se resumindo à representação dos sistemas mediáticos 

se baseia na «reprodução dos seus efeitos de sedução»58

No génese da reflexão que Prince encetou no final dos anos 70 está a prática 

da refotografia e consequente manipulação de imagens selecionadas de revistas (fig. 

49). O trabalho Untitled (cowboy) (1989) (fig. 50) é um exemplo do processo de 

«desconstrução» de um modelo cultural da sociedade americana e uma reflexão sobre 

a atração que determinadas imagens mediáticas produzem no ser humano (THE 

METROPOLITAN MUSEUM OF ART, 2006). 

 (PÉCOIL, 2003). 

 

 

                                                
57 «... I’m interested in what we produce and what we consume.  What we think we own 

and what we think we control.» 
58 «... the seductive power of the media.» 
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2.4. A EVOLUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO AUDIOVISUAL E RESPETIVOS 
MEIOS DE EXPRESSÃO 

 

 

A utilização da colagem animada, bem como do found footage, foram práticas 

artísticas que se desenvolveram no domínio do cinema experimental, cujos 

precursores foram os autores do cinema gráfico vanguardista da década de 20, 

designadamente  Hans Richter, Vicking Eggeling, Marcel Duchamp e Fernand Léger, 

com os filmes intitulados, Rhythmus 21 (1921) (figs. 51-52), Symphonie Diagonale 

(1921) (figs. 53-54), Anémic Cinéma (1927) (figs. 55-56) e Ballet Mécanique (1924) 

(figs. 57-58), respetivamente (SITNEY, 2002: 231-232). 

 Entre as primeiras experiências cinematográficas no domínio da colagem 

destaca-se a obra de Joseph Cornell (1903-1972), cujo trabalho realizado 

anteriormente está relacionado com a prática Surrealista de objet trouvé, que consistia 

no encontro casual de determinada coisa material. A primeira colagem fílmica de 

Cornell, intitulada Rose Hobart (1930) (figs. 59-60), baseia-se na remontagem do filme 

East of Borneo (1931), do qual este artista se apropriou. O filme de Cornell, apoiado 

em preceitos do Surrealismo, separa-se da narrativa original por intermédio da 

redução da duração, pela sobreposição de uma banda sonora própria e, 

fundamentalmente, pela concentração na ação da personagem Rose Hobart. A 

fragmentação do filme e a reordenação dos vários momentos contribui para a 

constituição duma aura Surrealista (SITNEY, 2002: 330).  

Os filmes que Cornell realizou posteriormente contaram com a colaboração de 

outros cineastas, designadamente o trabalho de filmagem de Rudy Burkhardt (1914-

1999), Stan Brakhage (1933-2003) e as colagens fílmicas que Larry Jordan completou. 

Na ótica de Sitney (2002: 331-332), estas películas denotam a influência das 

temáticas utilizadas nas colagens e assemblages que Cornell construía paralelamente, 

como a utilização de determinados elementos para a elaboração de mais do que uma 

obra. Sitney refere como exemplos a dupla estrutura do filme A Legend for Fountains 

(1957-1965) (figs. 61-62); a transformação por modificação de Gnir Rednow (1956); a 

reversão da película, da esquerda para a direita, e posterior impressão invertida de 

Wonder Ring (1955), um filme encomendado a Brakhage, que Cornell, através deste 

processo, transformou em seu; os três filmes que Larry Jordan completou, baseados 

na remontagem de um filme sobre uma festa infantil casualmente filmada. 

Na segunda metade da década de 50, o artista norte americano Bruce Conner 

(1933-2008), cuja prática de assemblage era uma referência, inicia o trabalho no 

âmbito do cinema experimental. O primeiro filme elaborado por Conner, intitulado A 
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Movie (1958) (figs. 63-64), ao qual se seguiram outros exemplares baseados em found 

footage (figs. 65-66), foi concebido como uma extensão da sua prática escultórica 

(SITNEY, 2002: 297-298). Segundo Yve-Alain Bois (2004a: 418), estas obras fílmicas 

divergem do caráter nostálgico evidenciado nas assemblages, assumindo um papel 

«agressivo de desconstrução do próprio medium» 59 . Uma das principais 

características é a existência da saturação de imagens, em sequências muito rápidas, 

bem como a utilização de flickering60

No entendimento de Sitney (2002: 298-300), o facto das imagens utilizadas nos 

filmes de Conner provirem de velhas bobines, de documentários e filmes de ficção, 

cria uma certa distância entre a colagem fílmica e o observador, uma vez que cada 

fragmento utilizado na colagem remete para outros contextos. As colagens são 

organizadas com base na utilização de ironias e ambiguidades, que, no decorrer do 

filme, de acordo com o referido distanciamento, se transformam em situações 

simbólicas. Este crítico refere também que os filmes de Conner têm uma visão 

apocalíptica, uma vez que alternam entre a atração, com recurso ao uso do humor e 

do erotismo, e a repulsa, caracterizada pelo emprego de violência. 

, como forma de criticar a produção televisiva de 

conteúdos «psicológicos». Este filme, juntamente com a sua produção seguinte, 

denominada Cosmic Ray (1961) (figs. 67-68), tiveram um enorme sucesso no âmbito 

da cultura underground, tendo sido seguidos por inúmeras obras de caráter 

semelhante. 

Durante a década de 60, é de salientar a obra de Ken Jacobs (1933-), 

começando por focar uma das suas primeiras peças, o filme Blonde Cobra (1963) 

(figs. 69-70), que este autor realizou a partir de película abandonada por Bob 

Fleischner e de algumas gravações elaboradas por Jack Smith (1932-1989), um 

influente artista do cinema underground. Para além de incutir um caráter irónico e 

pouco cuidado com a composição formal, as colagens presentes no filme evidenciam 

a sua origem, ou seja, o facto de serem fragmentos abandonados. Segundo as 

palavras do próprio cineasta, a sua linguagem fílmica aborda a «pura desordem» 

através do «colapso da ordem» o que, na ótica de Sitney, está relacionado com a 

estratégia da casualidade enquanto processo controlado de edição empregue por Stan 

Brakhage, um influente teórico e realizador de cinema experimental. O crítico refere 

que Jacobs transporta esta estratégia para o processo de filmagem, uma vez que o 

ator interfere e transforma a estrutura em curso. Outro exemplo revelador da 

linguagem desenvolvida por Jacobs é o seu filme épico intitulado Star Spangled to 

                                                
59 «... an aggressive deconstruction of the medium itself.»  
60 Técnica cinematográfica / videográfica que consiste no controlo do número de 

fotogramas por segundo tendo em vista o desenvolvimento de experiências perceptivas. 
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Death (1956 -2004), uma montagem com cerca de seis horas e meia, concebida nos 

mesmos moldes de Blonde Cobra e que também conta com a participação de Jack 

Smith (SITNEY, 2002: 315, 317, 319-320). 

Importa sublinhar a marca dos filmes de Joseph Cornell em vários cineastas 

experimentais, como Ken Jacobs, Stan Brakhage (figs. 71-72), Larry Jordan e Jonas 

Mekas (1922-) (figs. 73-74). No caso de Jordan destaca-se o facto de este ter 

assistido Cornell na realização de colagens convencionais, assemblages e colagens 

fílmicas, tendo inclusivamente terminado três filmes com base nas suas instruções, 

nomeadamente as obras Cotillion, The Midnight Party e The Children’s Party; Jacobs 

assistiu Cornell durante um período curto de tempo, altura em que estava a trabalhar 

em Star Spangled to Death, tendo aproveitado a oportunidade para visualizar e 

estudar, juntamente com Jack Smith o filme de Cornell, Rose Hobart (SITNEY, 2002: 

330-331). 

No entanto, a influência do cinema de Cornell no trabalho artístico de Jacobs 

seria mais notória na obra Tom, Tom, the Piper’s Son (1969) (figs. 75-76), onde este 

último recupera um filme americano antigo, de 1905, para o transformar numa peça de 

vanguarda. No desenrolar dos cerca de 90 minutos de filme, Jacobs apresenta uma 

série de variações, de acordo com princípios estruturalistas, como a evidência de grão 

nas imagens, devido ao facto do filme ser fotografado novamente, e a manipulação do 

tempo e dos enquadramentos. Este filme foi apresentado em três versões, sendo a 

primeira de apenas 10 minutos, uma segunda versão recorrendo à introdução de cor 

de modo a interromper drasticamente o desenrolar do filme a preto e branco e a 

terceira conforme descrito anteriormente. Importa acrescentar que nas duas últimas 

interpretações existe um momento em que o realizador nos confronta com o 

mecanismo de projeção e na terceira e última peça exibe uma passagem 

propositadamente distorcida e ambivalente, ao instalar a dúvida sobre o erro ser parte 

integrante da sequência do filme ou devido a uma anomalia da projeção (SITNEY, 

2002: 331, 243-345). 

O desenvolvimento de meios de comunicação audiovisuais como o vídeo e a 

internet possibilitaram a democratização do processo de apropriação e remontagem 

de conteúdos videográficos. Se o vídeo, dado o custo da sua produção ser muito 

reduzido comparativamente com o filme, permitiu um crescimento exponencial de 

artistas a utilizarem este medium, a internet assumiu-se como um arquivo digital 

ambivalente, uma vez que não só funciona como fonte mas também meio de 

comunicação (WALNES, 2007). 

A artista britânica Vicki Bennett, autora do projeto People Like Us, que vigora 

desde 1991, tem desenvolvido trabalho neste sentido recorrendo, por um lado, a found 
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footage para a concretização das suas peças e, por outro, divulgando na internet e 

estimulando o seu público a uma posterior reciclagem. Um exemplar da sua obra é o 

vídeo Resemblage (2004) (figs. 77-78), através do qual Bennett utilizou fragmentos de 

diversos filmes, alguns oriundos do arquivo LUX. 

Outro autor contemporâneo com uma prática semelhante a Bennett é o norte 

americano Craig Baldwin (1952-) (figs. 79-80), embora o arquivo utilizado por este seja 

proveniente de desperdício o qual, segundo o próprio, é um aspeto basilar dos seus 

trabalhos. Baldwin explora o lado subversivo da apropriação, considerando-a uma 

atitude punk importante para o seu trabalho, como demonstra a obra intitulada The 

Artwork in the Age of Mechanical Reproducibility by Walter Benjamin as Told to Keith 

Sanborn © 1936 Jayne Austen (1996), composta por excertos extraídos de cassetes 

VHS e DVDs, alusivos à violação de direitos de autor (WALNES, 2007). 

No entendimento de Manovich 61

A expansão da tecnologia de edição electrónica, que se verificou a partir dos 

anos 80, permitiu a implementação de algumas inovações, como por exemplo a 

mistura, distorção e multiplicação de imagens no mesmo fotograma, como demonstra 

a vídeocolagem de Jean-Luc Godard (1930-) intitulada Histoires du Cinema (1988-

1998) (figs. 81-82) (WALNES, 2007), uma série televisiva coproduzida pelo Canal+, 

Arte e Gaumont. Este trabalho de Godard subdivide-se em quatro capítulos, o primeiro 

foi difundido por cinco canais europeus de televisão e os três restantes exibidos em 

festivais de cinema. Paralelamente, a série foi apresentada na Documenta X (1997) e 

o MoMA, em Nova Iorque, foi mostrando os episódios ao mesmo tempo que estes 

foram lançados (ECM RECORDS, 1999). 

 (2001: 130 citado por WALNES, 2007), a 

banalização das funções de copiar e colar, presentes na tecnologia de edição de 

vídeo, contribuem para a legitimação do processo de realização a partir de elementos 

pré-existentes. No mesmo âmbito, Manovitch refere que o recurso a um arquivo alheio 

para retirar matéria prima perdeu o caráter subversivo que possuía no período pré-

digital e transformou-se num processo padronizado, uma vez que desde a introdução 

de sistemas digitais para o processamento de imagens é possível a realização de um 

número infinito de cópias sem danificar o original. 

No âmbito da prática da colagem videográfica, outro exemplo a espelhar a 

diversidade de novas possibilidades devido ao uso de tecnologia digital é a obra de 

Daniel Reeves (1948-), conforme demonstra a obra intitulada Obsessive Becoming 

(1995) (figs. 83-84), onde o artista mistura found footage, fotografias e vídeos 

captados pelo autor (WALNES, 2007). 

                                                
61 MANOVICH, Lev (2001). The Language of New Media. Cambridge, Londres: MIT 

Press; 294 pp. 
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Segundo Manovich (2001: 322 citado por WALNES, 2007), a utilização de 

várias imagens sobrepostas no mesmo fotograma é uma das propriedades 

introduzidas pelo vídeo, à qual este atribui a designação de «montagem espacial», 

uma vez que, ao contrário das obras fílmicas elaboradas com base na continuidade 

temporal, onde permanece o mesmo formato, a edição informática de vídeo baseia-se 

numa lógica espacial que permite a deslocação e sobreposição de múltiplas imagens 

videográficas. Este teórico refere que «a dimensão diacrónica deixou de ter o privilégio 

sobre a dimensão sincrónica, o tempo deixou de ser privilegiado em relação ao 

espaço, a sequência perdeu privilégio para a simultaneidade, a montagem no tempo 

deixou de ter o privilégio sobre o plano»62

No âmbito de uma prática artística apoiada na articulação entre diversos meios 

de expressão, designadamente as artes visuais, a performance, a música e a 

electrónica, destaca-se a obra que Christian Marclay (1955-) tem vindo a desenvolver 

desde o final da década de 70. Este autor foi um dos pioneiros a utilizar gira-discos 

como instrumento de improvisação musical (KAHN; MARCLAY, 2003: 17). As 

primeiras e principais influências de Marclay resultaram de eventos culturais 

noctívagos que misturavam as linguagens da arte e punk rock. A banda formada por 

Marclay e Kurt Henry, intitulada The Bachelors, realizava várias performances de teor 

marcadamente musical, que incluíam a criação de sons através da destruição de 

objetos, a manipulação de gira-discos e outros aparelhos electrónicos, bem como a 

guitarra eléctrica tocada por Henry. Posteriormente, os despojos resultantes das 

atuações foram apresentados como objetos artísticos. Marclay, a este propósito, 

refere a influência da exposição retrospetiva de Joseph Beuys, que ocorreu no museu 

Guggenheim no ano de 1979, designadamente no que diz respeito à performance mas 

também relativamente ao conceito de «escultura social» (KAHN; MARCLAY, 2003: 19-

20). 

. No mesmo sentido, na ótica de Walnes 

(2007), a montagem espacial é um factor determinante para o desenvolvimento da 

colagem de vídeo, uma vez que este processo introduziu uma nova espécie de 

agregação e consequente «recontextualização» de elementos. Outro aspeto a 

caracterizar a prática da colagem de found footage digital é o seu caráter intermedia, 

ou seja o facto de poder integrar diversos meios de expressão, como por exemplo 

filme digitalizado, vídeo, fotografia, desenho, gravura, animação, tipografia e 

sonoplastia. 

                                                
62 «... the diacronic dimension is no longer privileged over the syncronic dimension, time 

is no longer privileged over space, sequence is no longer privileged over simultaneity, montage 
in time is no longer privileged over montage within a shot.» 
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Os trabalhos que Marclay desenvolveu a partir desta fase inicial continuaram a 

ter como preocupação principal a relação entre o espaço, a música, a reprodução 

mecânica e a cultura popular. Neste contexto, utiliza frequentemente objetos 

readymade para a elaboração de esculturas, colagens e assemblages, na perspetiva 

de representar o quotidiano e, fundamentalmente, «o interminável sistema de 

circulação cultural», o que, segundo Sherburne (2004: 22),  evidencia a influência de 

processos punk rock, da década de 70, assim como de Duchamp e do movimento 

Fluxus. 

A prática artística de Marclay tem-se repartido entre a performance, onde atua 

como DJ, cujo carácter é evidentemente musical, e a apresentação de objetos com a 

mesma temática, no âmbito das artes visuais, tendo como característica principal  a 

ausência de conteúdo sonoro. No entanto, as suas peças de vídeo resultam da 

combinação das duas componentes, imagem e som, como são exemplo os vídeos 

Tape Fall (1989), Telephones (1995) (figs. 85-86), Up and Out (1998), Guitar Drag 

(2002) (figs. 87-88) e Video Quartet (2002) (Sherburne, 2004: 22). 

Um dos projetos que melhor comprova os conceitos artísticos de Marclay 

intitula-se Graffiti Composition (figs. 89-92), uma peça musical «criada pela cidade de 

Berlim», no decorrer do festival Sonambiente (1996). O ponto de partida para a 

elaboração deste trabalho foi a distribuição e colagem de 5000 pautas em branco pela 

cidade, para posteriormente se proceder à seleção de alguns exemplares, cujos 

registos visuais permitissem interpretação musical. A escolha das pautas ficou a cargo 

do compositor e músico experimental Elliott Sharp (1951-) que, em conjunto com Lee 

Ranaldo (1956-), Vernon Reid (1958-), Mary Halvorson e Melvin Gibbs, procederam à 

leitura e gravação de um disco com o mesmo nome (EDWARDS, 2011). A gravação 

foi produzida no ano de 2010 pela Paula Cooper Gallery, no âmbito do evento 

Christian Marclay: Festival que se realizou no Whitney Museum of Art 

(TINYMIXTAPES, 2010). Roberta Smith refere que a dinâmica artística de Marclay 

insere-se na tradição da apropriação de imagens, objetos e linguagens, bem como na 

utilização de outros artistas, no sentido de expandir as fronteiras da colagem (SMITH, 

2010). 
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2.5. CONCLUSÃO: A HIBRIDIZAÇÃO DA ARTE 
 

 

A prática da colagem, designadamente a partir das primeiras experiências 

encetadas por Picasso, com representações de aspetos políticos e sociais alheios ao 

campo da arte,  foi uma propriedade transversal aos diversos movimentos de 

vanguarda, bem como às manifestações neovanguardistas da segunda metade do 

século XX. As inovações neste domínio foram-se informando reciprocamente, assim 

como potenciando novos desenvolvimentos e linguagens. Inicialmente, as colagens 

agregaram no mesmo plano materiais do quotidiano para, posteriormente, se 

expandirem não só sob a forma de objetos e espaços, como integrando todo o tipo de 

media. 

No âmbito dos meios de expressão audiovisuais, a evolução teve início no 

cinema vanguardista da década de 20, prosseguindo com a adaptação de algumas 

técnicas existentes ao método cinematográfico, como por exemplo a colagem e a 

gravação de película, bem como a inclusão de uma série de novos processos que 

surgiram no contexto do cinema experimental que se desenvolveu a partir da década 

de 40. Desde os anos 80,  o desenvolvimento de tecnologias digitais possibilitou a 

implementação de várias inovações, como por exemplo a mistura, distorção e 

multiplicação de imagens no mesmo fotograma, assim como a interação entre vários 

meios de expressão, como o filme digitalizado, o vídeo, a fotografia, o desenho, a 

gravura, a animação, a tipografia e a sonoplastia. 

A arte de teor ecológico, no prolongamento do modelo de prática artística 

movida por preocupações de ordem social, destacou-se na década de 60 por 

intermédio da Environmental Art, da Land Art e da Reclamation Art, cujo 

desenvolvimento resultou das transformações sociais e políticas desse período. Neste 

domínio distinguiu-se o artista alemão Joseph Beuys, cuja prática se caracterizou pelo 

cruzamento entre o processo artístico e a atividade política. Salienta-se o conceito de  

«escultura social», segundo o qual todos os cidadãos são potenciais artistas, assim 

como o conceito de «ecological gesamtkunstwerk», baseado na atividade cívica e 

cultural da sociedade visando a reconstrução do modelo social. Na ótica de Beuys a 

arte seria o único meio com capacidade de regenerar a humanidade e o meio-

ambiente. 

Recentemente, destacaram-se as exposições apresentadas no New Museum 

(Nova Iorque), designadamente Unmonumental – The Object in the 21st century 

(2007-2008) e Collage: The Unmonumental Picture (2008). Estes eventos demonstram 

uma sensibilidade específica relativamente aos acontecimentos que têm marcado o 
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mundo contemporâneo. No primeiro caso, tratou-se de uma mostra de trabalhos 

artísticos essencialmente escultóricos, onde está presente a preocupação 

relativamente ao impacte ambiental que provocam num «mundo que se encontra 

saturado de objetos, mercadorias e desperdício»63

A apropriação é um «impulso» que sempre se fez sentir na prática artística 

desde que foram alargadas as fontes de informação, no período anterior à guerra, 

designadamente com as primeiras fotomontagens, até à proliferação dessas mesmas 

fontes, no período pós-guerra (FOSTER, 2004b: 3). No que diz respeito ao 

desenvolvimento da arte e de novas tecnologias, designadamente o universo artístico 

intermedia, destaca-se a função que tem vindo a ser assumida pelo meio de 

comunicação da internet, uma vez que esta tem desenvolvido a atividade de arquivo 

de todo o tipo de conteúdos, sobretudo algumas bases de dados digitais, constituídas 

por imagens, vídeos, sons e textos relativos às múltiplas manifestações que 

caracterizam a prática da arte. Embora não seja possível comparar o objeto de arte 

genuíno com o respetivo documento, a internet tem um papel marcante no que toca à 

democratização da arte. 

.  Na opinião do curador italiano 

Massimiliano Gioni (2007: 75), destaca-se o facto das peças presentes serem 

maioritariamente pertencentes a autores europeus e americanos, cidadãos munidos 

de uma visão ecológica e que integram sociedades traumatizadas pelo consumo 

desproporcionado. A segunda exposição do evento Unmonumental, dedicada à 

técnica da colagem, caracterizou-se pelo recurso aos mesmos conceitos, entre os 

quais a fragmentação, a hibridização e a apropriação, bem como o carácter 

marcadamente político das imagens produzidas (PHILLIPS, 2007: 5).  

Segundo Hal Foster (2004b: 5), um aspeto fundamental da prática artística 

contemporânea é a vasta informação disponível em suporte electrónico, 

designadamente a internet, um «mega-arquivo» a que o crítico se refere como 

«readymade virtual», ao qual diversos artistas recorrem para a realização de colagens, 

remontagens e inventariações. No entanto, embora ambos os casos possuam um 

caráter «indeterminado», este teórico salienta as diferenças entre a arte de arquivo e 

uma base de dados comum, referindo que a primeira utiliza fragmentos insubstituíveis 

que requerem interpretação humana. Nas palavras do próprio, «a arte de arquivo é 

tanto pré-produção como pós-produção: menos preocupada com as origens absolutas 

do que com traçados obscuros (...), estes artistas são geralmente conduzidos a (...) 

projetos incompletos (...) que eventualmente possibilitam novos pontos de partida»64

                                                
63 «... in a civilization that is already overcrowded with goods, comodities and waste.» 

. 

64 «... archival art is as much preproduction as it is postproduction: concerned less with 
absolute origins than with obscure traces (perhaps "anarchival impulse" is the more appropriate 
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Importa salientar alguns aspetos de uma «conversa» entre Michael Snow, 

Peggy Gale e Miguel Wandschneider (Fevereiro de 2011), na Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa, integrada no programa de uma exposição da 

Culturgest, intitulada 1+1+1=3 (2011), onde Snow apresentou uma versão digital do 

célebre filme estruturalista denominado Wavelength (1967). A peça em causa, que 

recebeu a designação de WVLNT (2003), tem como objetivo principal a redução do 

tempo de duração em relação ao filme original, que passou de 45 minutos para 

apenas 15 minutos. 

Segundo Snow, que apenas permite a exibição do filme original em salas de 

cinema em detrimento dos museus e galerias, uma das razões que o conduziram à 

realização da versão digital foi a proliferação da sua obra pelos arquivos da internet, 

bem como a multiplicação de versões alheias, presentes no mesmo espaço virtual. 

Neste sentido, Snow considerou que, uma vez que o trabalho estava a ser adulterado 

por outros, seria o próprio a contribuir para a sua transformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          

phrase), these artists are often drawn to unfulfilled beginnings or incomplete projects-in art and 
in history alike-that might offer points of departure again.» 
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3. PRÁTICA ARTÍSTICA 
 

 
Os objetos artísticos desenvolvidos no contexto da presente investigação têm 

como propósito refletir sobre a arte e respetivos meios de expressão, designadamente 

sobre o modo como, desde as primeiras vanguardas do início do século XX, estes se 

expandiram a novos media, bem como a temáticas que, apesar de não estarem 

diretamente relacionadas com questões estéticas, não deixam de ser fundamentais 

para o funcionamento da arte, ou seja, aspetos que apesar de serem extrínsecos à 

prática artística são colocados em interação com esta, aspetos de ordem social, 

política, económica, ambiental, entre outros, resultando na informação e 

transformação da arte, bem como do âmbito com a qual esta interagiu. 

Importa salientar, ainda, o conceito utópico de especificidade da obra de arte, 

designadamente o discurso iniciado por Clement Greenberg em torno do isolamento 

do pensamento artístico e da restrição aos seus meios de expressão. Desde este 

momento diversos artistas e teóricos procuraram expandir o domínio da arte 

agregando diversos media, contribuindo para a constituição de um sistema estético 

complexo. 

A prática artística contemporânea tem plena consciência da amplitude das suas 

mensagens estéticas e, simultaneamente, da necessidade do pensamento artístico 

continuar a debruçar-se sobre a sua própria linguagem e especificidades materiais. 

Nesta ótica, as peças de vídeo apresentadas procuram explorar o facto das 

mensagens produzidas atualmente na esfera da arte possuírem uma notória 

ambivalência, uma vez que, se por um lado aprofundam aspetos de ordem material, 

por outro desenvolvem-se questões conceptuais diversas. Duas perspetivas que 

historicamente foram analisadas com distanciamento mas que, no âmbito do presente 

projeto, são tidas como complementares. 

Deste modo, a temática ecológica é considerada como ponto de partida e ideia 

transversal da componente prática da investigação. Em primeiro lugar devido ao facto 

da arte ser um agente de produção de subjetividade, uma área fundamental no 

domínio da Ecosofia, tendo em vista a criação de modelos «ético-estéticos» que 

evidenciem a relação de dependência existente entre cultura e natureza (GUATTARI, 

1989); em segundo lugar, porque a questão do fabrico e consumo de objetos artísticos 

deve ser um aspeto a considerar no que diz respeito às especificidades físicas da obra 

de arte. 

A razão do desenvolvimento da investigação em torno do presente tema 

prende-se, também, com o interesse pelo conceito de desenvolvimento sustentável, 
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cujo caráter holístico determina uma evolução da humanidade como um todo em 

detrimento de uma soma das suas partes. No entanto, a comissária da exposição 

Beyond Green: Toward a Sustainable Art, Stephanie Smith (2005: 13-14), distingue 

entre desenvolvimento sustentável e desenvolvimento da sustentabilidade, 

considerando o primeiro como fruto da utilização de meios de produção sem impacte 

nos hábitos do consumidor, no progresso tecnológico e no crescimento do sistema 

capitalista; enquanto o segundo tipo de desenvolvimento representa uma evolução 

para sistemas económicos e sociais alternativos, ou seja, um novo modelo de 

relacionamento entre o ser humano, o meio ambiente criado por este e a biosfera.  

A internet, o vídeo e a apropriação são os meios de expressão utilizados para a 

produção das peças em causa. Trata-se de um sistema de representação intermedia 

cujo objetivo essencial é a agregação e composição de vários conceitos e elementos 

audiovisuais que, por sua vez, conduzem a novas representações artísticas; ou seja, 

trata-se de um processo de apropriação de determinados objetos de arte, de acordo 

com a temática referida anteriormente, a respetiva fragmentação e colagem espacial 

de elementos, visando a articulação e reinterpretação de argumentos estéticos em 

circulação no pensamento artístico contemporâneo. 

Pretende-se criar uma dinâmica de comunicação cuja repercussão se multiplica, 

essencialmente, no território artístico, mas também no campo social, político, 

económico e biológico. O objetivo fundamental é a redefinição da noção de 

especificidade da obra de arte, demonstrando que esta ultrapassa o objeto em si, 

abrangendo, igualmente, todo o espaço e o tempo da existência humana. 

Paralelamente à difusão do pensamento artístico em vários domínios sociais e 

culturais, dá-se um processo de comunicação em sentido contrário que informa 

eventuais intervenções, isto é, estabelece-se uma interação de causalidade, onde os 

efeitos provocados pelos objetos de arte são decisivos para a criação de novos 

objetos. O que está em causa é a definição de um rizoma (DELEUZE e GUATTARI, 

2004), produtor de subjetividade ecosófica, e caraterizado pela influência recíproca 

entre sujeitos e objetos. 

Uma particularidade destes projetos artísticos é o facto da apropriação incidir 

sobre o «mega arquivo» da internet (FOSTER, 2004b:5), a partir do qual é extraída a 

substância principal para a realização dos vídeos que, por sua vez, são reintegrados 

no mesmo arquivo. Trata-se de uma prática artística telemática, cujo objetivo é 

potenciar as peças com uma dimensão espacial rizomática. 
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3.1. FASE EXPERIMENTAL 
 
 
As primeiras experiências práticas realizadas no âmbito da presente 

investigação procuraram definir os meios de expressão mais adequados para abordar 

a problemática ecológica, bem como optar, dentro dessa temática, por aspetos 

pertinentes no campo da estética. De acordo com os princípios teóricos orientadores e 

com os exemplos históricos que iam situando a linguagem artística, procurava-se 

utilizar a arte para refletir sobre questões de ordem social e, simultaneamente, 

assuntos com implicações na evolução das artes visuais. 

No que diz respeito aos meios de expressão a utilizar a preferência recaiu sobre 

a exploração de uma linguagem intermedia em consonância com a teoria de 

gesamtkunstwerk65

A peça designada Bomba M (media) (figs. 1-2) é uma ficção que se baseia na 

bomba atómica Fat Man

, ou seja, a utilização simultânea de diversas formas de expressão, 

designadamente a colagem e assemblage, o vídeo com som, a animação fotograma a 

fotograma, a ficção, a apropriação, a interatividade e a telemática. As peças 

desenvolvidas na fase inicial são assemblages de materiais informáticos obsoletos 

que servem de suporte para a apresentação de animações videográficas, elaboradas 

com recurso a colagens digitas, cujos elementos apropriados são retirados da internet. 

As animações baseiam-se em ficções criadas especificamente para cada peça e todo 

o conjunto intermedia é sujeito à interação com o eventual fruidor. Seguindo esta 

ordem de ideias foram criadas e testadas duas peças conjuntamente, a primeira das 

quais se intitula Bomba M (media), bem como a peça Império da Ambiguidade.  

66

                                                
65 Conceito criado por Richard Wagner (1813-1883) para descrever uma apresentação 

de ópera que combina música, teatro, canto, dança e artes visuais; elementos que, na óptica 
do compositor, estavam unidos na antiga tragédia grega, mas que se separaram 
posteriormente. Destaca-se o cuidado na preparação de todos os aspectos na apresentação da 
ópera, como por exemplo a luz, os efeitos sonoros, o posicionamento da orquestra e as 
condições físicas em que estariam colocados os espectadores. Este conceito foi mais tarde 
recuperado por Joseph Beuys e associado à sua noção de escultura social. 

, lançada sobre Nagasaki em 1945. A escolha desta arma de 

destruição como argumento para a narrativa da obra em causa deve-se ao facto de 

ser um ícone do mundo contemporâneo, cuja tecnologia nuclear é possuída pelos 

países mais poderosos e consumistas. No caso da Bomba M (media) a explosão é 

caraterizada pela animação de centenas de pequenas imagens descarregadas da 

internet, que ilustram as diversas inovações tecnológicas e artísticas levadas a cabo 

pelo ser humano desde a invenção da fotografia até à contemporaneidade. A 

mensagem presente neste objeto artístico representa uma crítica à ausência de 

66 Fat Man foi o nome de código atribuído à bomba atómica lançada sobre Nagasaki, no 
Japão, pelos E.U.A., em 9 de agosto de 1945. 
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consciência ambiental e sustentabilidade ecológica na evolução da civilização e 

respectiva gestão de recursos humanos e materiais. Um dos aspectos fundamentais é 

a relação existente entre dois fatores do mesmo desenvolvimento: por um lado, o 

impacte provocado pelo progresso dos media na cultura e na prática artística, por 

outro, a capacidade da arte influenciar a cultura e deste modo contribuir para o 

ecodesenvolvimento. 

A ficção criada para a segunda assemblage, intitulada Império da Ambiguidade 

(figs. 3-4), retrata a propagação mundial de museus de arte moderna e 

contemporânea. Trata-se de uma narrativa que recupera a imagem dos impérios 

históricos que dominaram e colonizaram grandes áreas territoriais, para, por um lado, 

criticar a ambiguidade que caracteriza a arte contemporânea, uma vez que possibilita, 

simultaneamente, um espaço de pensamento e ação livres e um campo de ação 

subjugado aos interesses de mercado e, por outro lado, propor uma reflexão sobre o 

subaproveitamento das potencialidades da arte para a questão da sustentabilidade. A 

animação é caracterizada pela formação gradual de um círculo, desde o vazio até à 

saturação de elementos, designadamente por pequenas imagens de edifícios de 

museus de arte descarregadas da internet. 

Ambas as peças possuem sons retirados de arquivos disponíveis na internet. 

No caso da peça Bomba M (media) o som da explosão é um ruído branco, um tipo 

de ruído produzido pela mistura de sons de todas as frequências, e na obra Império da 

Ambiguidade  a sonoplastia é composta por gravações realizadas no interior de 

diversos museus, que, relativamente à crescente saturação de instituições 

museológicas, se vão sobrepondo e gerando uma estética cacofónica. 

 Estas assemblages são formadas por vários equipamentos informáticos (figs. 5-

8): monitores CRT 67  obsoletos embutidos em caixas elaboradas com metal 

proveniente de computadores velhos; dispositivos de interface construídos a partir de 

teclados desativados e metal de computadores antigos; unidades de hardware e 

software. Os monitores encontram-se posicionados de modo a funcionarem como um 

sistema video wall68

                                                
67 Acrónimo para designar cathode ray tube [tubo de raios catódicos]. 

, por sua vez ligado a um computador, cujo software possibilita o 

visionamento da respetiva peça. Os dispositivos de interface são objetos construídos 

por intermédio da técnica de keyboard hacking, que consiste na reutilização de 

teclados de computador para a criação de consolas específicas, ou seja, aparelhos de 

interatividade entre as obras e os eventuais fruidores. 

68 Conjunto de monitores ou televisores agrupados de modo a funcionarem como um 
ecrã. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%ADdo�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freq%C3%BC%C3%AAncia�
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 O processo de trabalho caraterizou-se pela realização de uma série de tarefas 

complexas em simultâneo. A pesquisa de centenas de imagens e dezenas de sons, a 

realização das animações, a procura e aquisição de materiais obsoletos, a construção 

das caixas metálicas para os monitores CRT, a elaboração das consolas interativas, a 

preparação de todo o hardware e software, a concretização de experiências para a 

configuração da video wall e, por último, a montagem e teste das instalações 

intermedia. Importa salientar que paralelamente ao desenrolar de todo o processo 

foram surgindo dúvidas quanto à eficácia de toda a estrutura e foi-se formando a ideia 

de que os meios de expressão utilizados eram excessivos, ou seja, o facto de 

funcionarem todos em simultâneo conduzia-os à emissão de mensagens cruzadas e 

geradoras de conflitos internos, o que resultava na diluição da expressão de cada 

media individualmente. 

 A primeira tentativa para aliviar a saturação de meios resultou na simplificação 

das animações e na  inutilização da interatividade como meio de expressão, 

designadamente a eliminação das consolas interativas e consequente adaptação dos 

vídeos a um sistema de loop. Posteriormente, a apresentação pública dos trabalhos, 

com as adaptações descritas anteriormente, bem como a clarificação de conceitos e 

influências artísticas no âmbito da investigação teórica contribuíram para a renovação 

das opções estéticas que determinaram o projeto final, que passaria a contar, apenas, 

com a apropriação de obras e autores específicos no domínio das artes visuais, a 

colagem digital de elementos tendo em vista a criação de composições audiovisuais e 

a apresentação das obras no domínio da telemática. 

Neste sentido, foi iniciada uma pesquisa sobre alguns objetos de arte, tendo em 

vista a respetiva apropriação. A ideia fundamental das peças selecionadas para o 

projeto final é a seleção de obras no âmbito da arte moderna e contemporânea cujo 

teor é integrado no contexto de um novo trabalho artístico, no sentido de promover o 

seu relacionamento e criar novas mensagens com capacidade para reinformar o 

território artístico e consequentemente o tecido cultural e social. 
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3.2. PROJETO FINAL: ARTE TELEMÁTICA DE APROPRIAÇÃO 
 

 

SOCIAL SCULPTURE, 2011. Vídeo em loop [disponível em 

http://www.social_sculpture.online.vu/], cor, som, 2’ 32’’. 

 

No caso do trabalho intitulado Social Sculpture69

A peça Social Sculpture contém uma seleção de imagens e vídeos do projeto 

Graffiti Composition, bem como de outros autores e eventos que informam e são 

informados pelo projeto de Marclay, denominadamente: algumas das partituras 

recolhidas em Berlim, de autoria anónima e, eventualmente, coletiva

 (figs. 9-10) o ponto de partida é 

o projeto musical denominado Graffiti Composition, da autoria de Christian Marclay. O 

trabalho deste artista, conforme citado no subcapítulo 2.4, baseia-se na distribuição e 

colagem de partituras sem qualquer registo, pela cidade de Berlim, posteriormente 

recolhidas e sujeitas à interpretação musical dos artistas Elliott Sharp, Lee Ranaldo, 

Vernon Reid, Mary Halvorson e Melvin Gibbs. Outro aspeto relevante é o facto do 

projeto de Marclay ter surgido no âmbito do festival Sonambiente (1996) e de ter sido 

transformado em disco no contexto do evento Christian Marclay: Festival, que se 

realizou no Whitney Museum of Art (2010). 

70; o projeto de 

Joseph Beuys, intitulado 7000 eichen [7000 carvalhos]71 (1982-1987), baseado no seu 

conceito de escultura social; as instalações Daguerreotypes 72  e Inlet/Outlet 73 , 

desenvolvidas respetivamente por Nicolas Collins (1954-) e Achim Wollscheid no 

âmbito do Festival Sonambiente (2006); interpretações de Graffiti Composition no 

contexto do Christian Marclay: Festival (2010), a composição74

                                                
69 Social Sculpture [em linha]. Disponível em <http://www.social_sculpture.online.vu/>, 

acedido em 11 - 11 - 2011. 

 tocada por Min Xiao–

70 Graffiti Composition [em linha]. Disponível em 
<http://helenwalters.files.wordpress.com/2010/07/marclay0011.jpg>; 
<http://disquiet.com/images/2010/2010.07/2010.07-marclay.jpg>; 
<http://whitney.org/image_columns/0022/9873/cm-108-prt-studio-42_400.jpg>; 
<http://whitney.org/image_columns/0023/1975/graffiti_composition_marker_400.jpg>; 
<http://www.barbarakrakowgallery.com/contentmgr/showdetails.php/id/1532>; 
<http://www.barbarakrakowgallery.com/contentmgr/showdetails.php/id/1534>; 
<http://www.barbarakrakowgallery.com/contentmgr/showdetails.php/id/1533>, acedido em 20 - 
12 - 2010. 

71 7000 eichen [em linha]. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=R48uDEQrqMI&feature=related>, acedido em 20 - 12 - 
2010. 

72 Daguerreotypes [em linha]. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=NX2Fw8P3PPs>, acedido em 20 - 12 - 2010. 

73 Inlet/Outlet [em linha]. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=CfW4eOcmi_s>, acedido em 20 - 12 - 2010. 

74 Graffiti Composition [em linha]. Disponível em <http://vimeo.com/13583506>, acedido 
em 20 - 12 - 2010.  

http://helenwalters.files.wordpress.com/2010/07/marclay0011.jpg�
http://disquiet.com/images/2010/2010.07/2010.07-marclay.jpg�
http://whitney.org/image_columns/0022/9873/cm-108-prt-studio-42_400.jpg�
http://whitney.org/image_columns/0023/1975/graffiti_composition_marker_400.jpg�
http://www.barbarakrakowgallery.com/contentmgr/showdetails.php/id/1532�
http://www.barbarakrakowgallery.com/contentmgr/showdetails.php/id/1534�
http://www.barbarakrakowgallery.com/contentmgr/showdetails.php/id/1533�
http://www.youtube.com/watch?v=R48uDEQrqMI&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=NX2Fw8P3PPs�
http://www.youtube.com/watch?v=CfW4eOcmi_s�
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Fen e Elliot Sharp, assim como a peça75 tocada por Mary Halvorson e Ikue Mori;  uma 

atuação76 de Lee Ranaldo, Rafael Toral (1967-) e Pedro Maia (1983-) na galeria ZDB 

(2010); e dois vídeos resultantes da aplicação da técnica situacionista de 

détournement, produzidos pela No Comment Tv, que exibem as manifestações 

populares que ocorreram durante a queda do muro de Berlim77, assim como o desfile 

de homossexuais78

De modo a enfatizar o caráter rizomático da composição, destaca-se a inclusão 

de um vídeo que documenta a pesquisa realizada (no browser) sobre o projeto de  

Marclay, bem como a utilização da técnica videográfica de flickering. O som resulta da 

mistura dos registos áudio dos vídeos presentes na peça. 

 que tem lugar anualmente na mesma cidade. 

 

VOYAGE ON THE POST-MEDIUM CONDITION, 2011. Vídeo em loop 
[disponível em http://www.voyage.online.vu/], cor, som, 5’ 32’’. 

 

No que diz respeito à peça Voyage on the Post-Medium Condition79

Ao longo do referido ensaio são analisados vários autores e obras, das quais 

são apropriadas algumas para a realização da colagem Voyage on the Post-Medium 

Condition, designadamente: excertos do filme (digitalizado) A Voyage on the North 

Sea (1974)

 (figs. 11-12) 

a fonte de apropriação principal é um ensaio de Rosalind Krauss, intitulado A Voyage 

on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition (1999), cujo título é, por 

sua vez, parcialmente retirado do filme A Voyage on the North Sea (1974), de Marcel 

Broodthaers. O texto de Krauss aborda a impossibilidade de pensar um medium de 

modo isolado, reduzindo-o às suas caraterísticas físicas, ou seja, como se nada mais 

existisse para lá do suporte físico (KRAUSS, 1999: 6). 

80, de Broodthaers, cuja prática artística aborda a tendência redutora da 

pintura modernista, do final dos anos 60 e pri ncípio dos anos 70, à sua 

superficialidade; partes do filme (digitalizado) Wavelength81

                                                
75 Graffiti Composition [em linha]. Disponível em 

<

 (1967), de Michael Snow, 

que desenvolve uma linguagem estética próxima da filosofia fenomenológica de 

http://www.youtube.com/user/whitneyfocus#p/u/21/MSLhLtwR3QU>, acedido em 20 - 12 - 
2010. 

76 Graffiti Composition [em linha]. Disponível em <http://vimeo.com/11139370>, acedido 
em 20 - 12 - 2010. 

77 The fall of the Berlin Wall in 1989 [em linha]. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=zmRPP2WXX0U>, acedido em 20 - 12 - 2010. 

78 Gay pride march in Berlin [em linha]. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=JMD6p_ger1o>, acedido em 20 - 12 - 2010. 

79 Voyage on the Post-Medium Condition [em linha]. Disponível em 
<http://www.voyage.online.vu/>, acedido em 11 - 11 - 2011. 

80 A Voyage on the North Sea [em linha]. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=dQPKG1efWGg> acedido em 7 - 3 - 2011. 

81 Wavelength [em linha]. Disponível em <http://video.google.com/videoplay?docid=-
3009876496807585942>, acedido em 7 - 3 - 2011. 

http://www.youtube.com/user/whitneyfocus#p/u/21/MSLhLtwR3QU�
http://vimeo.com/11139370�
http://www.youtube.com/watch?v=zmRPP2WXX0U�
http://www.youtube.com/watch?v=JMD6p_ger1o�
http://www.youtube.com/watch?v=dQPKG1efWGg�
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Merleau Ponty; e um documentário82

Paralelamente à utilização das obras de Pollock, Broodthaers e Snow, são 

empregues outras referências cuja relação com as peças supracitadas é menos óbvia, 

isto é, elementos de détournement que apelam ao inter-relacionamento da arte com a 

realidade social e ambiental. O filme (digitalizado) Moods of the Sea

 sobre o processo e fundamentos artísticos de 

Jackson Pollock, que na ótica de Richard Serra (1939) desenvolveu a sua pintura no 

sentido de transformar a tendência da arte para a criação de objetos e dar sentido à 

ligação dos objetos com os seus sujeitos (KRAUSS, 1999: 24-29). 

83

Felix Mendelssohn

 (1941) 

de Slavko Vorkapich (1894-1976) e John Hoffman (1904-1980), uma das primeiras 

peças de cinema experimental, cujo teor não-narrativo reúne filmagens de mar e de 

céu ao som de Die Hebriden [Gruta de Fingal], de  (1809-1847); 

bem como um vídeo da NASA84

A peça apresenta-se sob a forma de um tríptico de vídeos que se vão 

deslocando sucessivamente em sentido giratório. A componente áudio do conjunto 

resulta da mistura do som sinusoidal de Wavelength com os conceitos relatados por 

Pollock. 

 com imagens de uma aproximação terrestre. 

 

ENTROPY MADE VISIBLE, 2011. Vídeo em loop [disponível em 
http://www.entropy_made_visible.online.vu/], cor, som, 1’ 39’’ 

 

A peça intitulada Entropy Made Visible85 (figs. 13-14) resulta de uma pesquisa 

em torno do conceito de entropia, conforme teorizado na obra de Robert Smithson86

                                                
82 Jackson Pollock on His Process [em linha]. Disponível em 

<http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/videos/250>, acedido em 7 - 3 - 2011. 

, 

bem como nos projetos de Gordon Matta-Clark (1943-1978). A noção de metamorfose 

que ambos exploraram através deste conceito pretendia contrariar uma visão mais 

formalista da arte e da arquitetura, baseada em princípios como a autonomia e a 

atemporalidade. Segundo Smithson, no contexto da relação das suas esculturas com 

83 Moods of the Sea [em linha]. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=wlbAoGSslAQ>, acedido em 7 - 3 - 2011. 

84 Earth to Space and Back in 6 Minutes [em linha]. Disponível em 
 <http://www.youtube.com/watch?v=kjEIBCN5ll8>, acedido em 7 - 3 - 2011. 
85 Entropy Made Visible [em linha]. Disponível em 

<http://www.entropy_made_visible.online.vu/>, acedido em 11 - 11 - 2011. Entropy Made  
Visible é o título de uma entrevista de Robert Smithson a Alyson Sky no ano de 1973, dois 
meses antes do falecimento do artista. 

86 Smithson explica o processo de entropia utilizando como exemplo uma caixa de areia 
dividida em duas partes, estando um lado preenchido com areia preta e o outro lado com areia 
branca. Uma criança começa a correr, dentro da caixa, no sentido dos ponteiros do relógio, 
uma ação que tem como consequência a mistura das duas partes de areia. Posteriormente, a 
criança altera a corrida para o sentido oposto aos ponteiros do relógio, um facto que, 
obviamente, não reverte a mistura das areias até à situação inicial, mas, pelo contrário, 
aprofunda e dá continuidade ao processo irreversível de entropia (BOIS, 2004c: 505). 

http://www.youtube.com/watch?v=a3MiETaBSnc�
http://www.youtube.com/watch?v=wlbAoGSslAQ�
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a paisagem, era fundamental que estas fossem entendidas geograficamente, 

historicamente e socialmente (WALLIS, 1988:27). Por seu lado, Matta-Clark, numa 

atitude mais hostil, acusava a arquitetura de ser uma prática arrogante, uma vez que 

os seus agentes, os arquitetos, acreditam na edificação de construções para a 

eternidade (BOIS, 1996: 61). 

No contexto da peça Entropy Made Visible a visão entrópica referida 

anteriormente é evidenciada por alguns projetos de «anarquitetura» que Matta-Clark 

desenvolveu, nomeadamente as obras Bingo Ninths 87  (1974), Conical Intersect 88 

(1975) e Substrait (Underground Dailies) 89  (1976), bem como por imagens 

telescópicas90

Paralelamente, são exibidas imagens da obra que Donald Judd instalou na 

Chinati Foundation

 da atividade solar que demonstram a energia e entropia que fluem do 

centro do nosso sistema planetário. 

91, um museu de arte contemporânea criado pelo próprio numa 

região desértica do sudoeste do Texas, uma região igualmente representada na 

colagem92

O som do vídeo é outro elemento que complementa a composição. Trata-se da 

apropriação de uma gravação

. A instalação é constituída por um conjunto de specific objects, um conceito 

desenvolvido por Judd que pretendia abolir a distinção entre pintura e escultura 

enquanto meios de expressão. Está em exposição permanente uma coleção de 100 

caixas de alumínio, diferentes umas das outras e construídas especificamente para o 

local. Destaca-se a interação que as peças mantêm com a luz do lugar, como se tudo 

se sintetizasse na dinâmica presente nas diversas superfícies metálicas. 

93

                                                
87 Bingo Ninths [em linha]. Disponível em <

 realizada por Alexander G. Kosovichev, um cientista 

que tem desenvolvido experiências sobre sons solares. 

http://vimeo.com/20901181>, acedido em 16 
- 8 - 2011. 

88 Conical Intersect [em linha]. Disponível em <http://vimeo.com/10617205>, acedido em 
16 - 8 - 2011. 

89 Substrait (Underground Dailies) [em linha]. Disponível em 
<http://vimeo.com/20901181>, acedido em 16 - 8 - 2011. 

90 Soho: Lasco C3. Year 2003 [em linha]. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=dvBI4Kirpbw&feature=results_video&playnext=1&list=PL16
138E38C7F331AC>, acedido em 16 - 8 - 2011. 

NASA: Anatomy of a Solar Explosion [em linha]. Disponível em 
<http://vimeo.com/4147862>, acedido em 16 - 8 - 2011. 

Otherside of the Sun [em linha]. Disponível em <http://vimeo.com/6469025>, acedido em 
16 - 8 - 2011. 

NASA. Video Gallery, Solar System [em linha]. Disponível em 
<http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html>, acedido em 16 - 8 - 2011. 

91 Art in the Desert - MARFA [em linha]. Disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=YpM3LRPgnVA>, acedido em 16 - 8 - 2011. 
92 Spring trip to Big Bend Ranch [em linha]. Disponível em 

<http://vimeo.com/10340294>, acedido em 16 - 8 - 2011. 
93 Sounds of solar oscillations [em linha]. Disponível em 

<http://quake.stanford.edu/~sasha/SOUNDS/sounds.html>, acedido em 16 - 8 - 2011. 

http://vimeo.com/20901181�
http://vimeo.com/20901181�
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Apesar das ideias para a realização das três peças terem surgido na mesma 

sequência das descrições anteriores, importa referir que a partir de determinado 

momento foram trabalhadas e terminadas simultaneamente. Após a conclusão das 

colagens procedeu-se à colocação das mesmas num servidor de vídeos, de modo a 

estarem permanentemente disponíveis para visualização no mesmo espaço onde 

foram extraídos os elementos que constituem cada composição. No decorrer desta 

fase final foi, também, uma preocupação atribuir um endereço que permitisse aceder e 

identificar cada obra na rede de Internet. 

O processo de trabalho iniciou-se com a recolha e seleção de elementos para a 

elaboração da colagem Social Sculpture, cuja pesquisa se processou por intermédio 

de um navegador web. Este processo de descoberta de conteúdos por intermédio de 

um motor de busca foi, nesta fase inicial, registado em vídeo e posteriormente incluído 

na mesma composição. As pesquisas para os trabalhos seguintes basearam-se nas 

mesmas ferramentas e procedimentos, com exceção da captação videográfica da 

atividade do software de pesquisa e respetiva inclusão nas colagens. De modo geral, 

depois de escolhidos os elementos objeto de apropriação, procedeu-se à sua edição 

com uma aplicação informática própria para esse efeito. A edição dos vídeos foi 

precedida pela elaboração de algumas montagens em papel, com textos e imagens, 

de forma a estudar o posicionamento dos elementos entre si, bem como o espaço 

existente entre cada um. 

A componente áudio dos vídeos foi trabalhada na fase terminal de cada peça de 

modo a funcionar como mais um elemento adicionado à montagem. No caso de  

Social Sculpture e Voyage on the Post-Medium Condition trata-se da mistura e 

equalização dos sons existentes nos vídeos e na peça Entropy Made Visible o som é 

mais um dado da colagem telemática.    
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CONCLUSÃO GERAL 
 

 

A arte é uma atividade estética que por vezes tende a circunscrever-se a 

questões de ordem técnica e tecnológica, em detrimento de aspetos exteriores, como 

é o caso de certos princípios éticos relativos à própria prática. Estas duas vias, 

aparentemente distintas, definem a generalidade dos discursos artísticos 

contemporâneos, procurando, por um lado desenvolver novos argumentos para cada 

espaço de ação, por outro lado contraditar o modelo oposto. Trata-se do confronto 

entre dois pontos de vista, segundo o qual uma das vertentes reflete sobre 

caraterísticas físicas do objeto, excluindo tudo aquilo que é alheio (GRENNBERG, 

1940: 296-310), enquanto que a outra perspetiva procura desmaterializar o objeto 

(LIPPARD, 1973a: 7-9) e expandir o seu campo de ação (KRAUSS, 1979: 30-44).  

O objetivo fundamental é o desenvolvimento de uma prática artística que 

relacione os conceitos referidos anteriormente tornando-os compatíveis, ou seja, uma 

linguagem cuja temática aborde determinado aspeto supostamente deslocado do 

âmbito dos meios de expressão e que essa temática tenha repercussões na atividade 

do artista e respetivo contexto de produção. Um efeito de causalidade cuja origem se 

situa no campo da arte, expande-se e atua sobre outros domínios, com efeitos que se 

propagam e repercutem no território artístico. 

Historicamente, o território de ação das artes visuais, foi adquirindo maior 

amplitude no que concerne à interação com outros meios de expressão. Para além da 

procura de novas soluções técnicas, a atividade artística foi somando outros 

interesses extrínsecos à própria prática, cruzando a sensibilidade estética com 

factores sociais, políticos, económicos e ambientais. Esta consciência foi, inicialmente, 

prevista pelos diversos movimentos modernos do princípio do século XX, cuja 

atividade contribuiu para a evolução do pensamento do ser humano. Após a Segunda 

Grande Guerra a difusão da arte intermedia acentuou-se e contextualizou-se com 

vários fenómenos sociais de caráter incontornável, como a oposição a ideologias 

dominantes, o feminismo, o ambientalismo, a globalização, entre vários exemplos. Na 

segunda metade do mesmo século, as movimentações sociais da década de 60 foram 

determinantes para a implementação de uma dinâmica de ação recíproca entre o 

fenómeno da arte e o meio ambiente. 

A Dimensão Ecológica do Objeto Artístico explora a possibilidade da prática 

artística exercer influência sobre o domínio da ecologia, focando a noção de artista 

como alguém que estuda as relações dos seres vivos com o ambiente, abrangendo o 

ecossistema no conjunto de interdependências da arte (YOUNGBLOOD, 1970: 41, 
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43). Seguindo este princípio, a atividade estética baseia-se na seleção e reflexão 

sobre conceitos e práticas existentes, no sentido de analisar a coerência destes factos 

ao longo da evolução dos meios de expressão da arte moderna e contemporânea. 

Aquilo que se pretende alcançar com o desenvolvimento de uma prática 

artística baseada num modelo «ético-estético» (GUATTARI, 1989: 18, 55) é, por um 

lado, a transmissão de uma linguagem que reflete sobre o território da arte e 

respetivos media e, por outro promover no seio da sociedade contemporânea a 

criação de uma sensibilidade adequada à problemática ecológica. Estes princípios, 

enquadrados no conceito de Ecosofia (GUATTARI, 1989: 8, 16, 54), designadamente 

no que diz respeito à produção de subjetividade, preconizam uma reorientação 

política, social e cultural, tendo em vista um desenvolvimento holístico sustentável. 

A reutilização de conteúdos estéticos é uma prática que surgiu com o Cubismo 

e que contribuiu para o desenvolvimento de novos modelos de representação, tendo-

se posteriormente difundido a outros movimentos artísticos. No caso de alguns 

trabalhos de Picasso é notória a utilização de diversas vias de comunicação em 

simultâneo, uma vez que este não só desenvolve a sua linguagem visual, como 

também aborda outras áreas do domínio social. Seguiram-se outros autores influentes 

no que concerne ao aproveitamento de elementos pré-existentes, como é o caso dos 

objetos readymade, de Duchamp, as colagens, fotomontagens e assemblages 

Dadaístas, a montagem soviética, entre outros exemplares que procuraram encontrar 

novos modelos de representação. Destacam-se os conceitos de Formung e 

Entformung desenvolvidos na obra de Kurt Schwitters (1887-1948), uma vez que este 

foi pioneiro na apropriação e transformação de vários elementos culturais, na 

perspetiva de constituir novos produtos artísticos capazes de reinformar o território em 

que estão incluídos. 

Desde o período pós-guerra até à atualidade estas práticas desenvolveram-se 

exponencialmente, adquirindo maior sofisticação com a introdução e melhoramento de 

certos meios de expressão. Salienta-se o cinema vanguardista norte americano, 

responsável pelo desenvolvimento da colagem animada e da técnica de found 

footage, cuja evolução se faz notar na atividade artística videográfica. 

O canal de comunicação selecionado para a difusão de cada um dos vídeos 

elaborados no projeto Arte Telemática de Apropriação situa-se no «mega arquivo» 

(FOSTER, 2004b: 5) da internet, não só porque se trata do mesmo local onde incide a 

pesquisa de elementos audiovisuais alvo de apropriação e manipulação, mas também 

devido ao facto de este ser um sistema que possibilita a circulação independente de 

objetos de arte contemporânea. Esta metodologia enquadra-se numa lógica «não-

linear» (DELEUZE; GUATTARI, 1980 citado por MARTIN-JONES; SUTTON, 2008: xi, 
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xiv) de acordo com a teoria de rizoma, uma vez que permite o desenvolvimento de um 

espaço mais livre, fluído, sem limites ou fronteiras (DELEUZE; GUATTARI, 1980 

citado por TORMEY; TOWNSHEND, 2006: 46, 48-49). Um sistema artístico rizomático 

que se propaga através de ramificações para novos territórios visando a 

transformação da arte e do contexto em que esta se situa. 

A prática artística baseada em redes informáticas, denominada como arte 

telemática, é um fenómeno que tem evoluído desde a década de 80. O avanço 

tecnológico permitiu a instalação de meios audiovisuais mais otimizados que 

conduziram vários artistas à utilização sistemática das possibilidades electrónicas do 

ciberespaço. O que está em curso é a constituição de uma rede cultural interativa que 

informa sobre uma realidade virtual à escala planetária com repercussões locais e 

concretas. 

Conforme referido anteriormente, os três trabalhos de vídeo de difusão na 

internet foram elaborados em consonância com teorias e práticas artísticas 

específicas. A peça Social Sculpture baseia-se na noção de escultura social de 

Joseph Beuys e na obra Graffiti Composition de Christian Marclay; a peça  Voyage on 

the Post-Medium Condition parte da leitura da obra, de Rosalind Krauss, A Voyage on 

the North Sea: Art in the Age of Post-Medium Condition; a peça Entropy Made Visible 

apoia-se no conceito de entropia desenvolvido por Robert Smithson, bem como nos 

projetos artísticos  de  Gordon Matta-Clark e Donald Judd. Numa ótica geral, traçado o 

território de ação e os meios de expressão, assim como definidos os objetivos 

fundamentais, poderão ser elaboradas outras peças videográficas no sentido de 

explorar e relacionar diversas orientações artísticas.    
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APÊNDICE VISUAL 
 

 

 

     
 
 

 

 
 
 

 
Fig. 1, Fig. 2 - António Pinto. Bomba M (media), 2011. Assemblage, monitores CRT, 

chapa de ferro, hardware, software, vídeo em loop, cor, som, 1’, dimensões variáveis. 
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Fig. 3, Fig. 4 - António Pinto. Império da Ambiguidade, 2011. Assemblage, 

monitores CRT, chapa de ferro, hardware, software, vídeo em loop, cor, som, 1’, 
dimensões variáveis. 
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Fig. 5 – Monitores CRT inseridos em caixas de chapa de ferro. 
Fig. 6 - António Pinto. Império da Ambiguidade [pormenor], 2011. Assemblage, 

monitores CRT, chapa de ferro, hardware, software, vídeo em loop, cor, som, 1’, 
dimensões variáveis. 

Fig. 7, Fig. 8 – Consolas interativas. 
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Fig. 9, Fig. 10 - António Pinto. Social Sculpture, 2011. Vídeo em loop [disponível em 
http://www.social_sculpture.online.vu/], cor, som, 2’ 32’’. 
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Fig. 11, Fig. 12 - António Pinto. Voyage on the Post-Medium Condition, 2011. Vídeo 

em loop [disponível em http://www.voyage.online.vu/], cor, som, 5’ 32’’. 
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Fig. 13, Fig. 14 - António Pinto. Entropy Made Visible, 2011. Vídeo em loop 
[disponível em http://www.entropy_made_visible.online.vu/], cor, som, 1’ 39’’ 
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APÊNDICE TEXTUAL 
 

I. A INCLUSÃO DE AGENTES SOCIAIS E AMBIENTAIS NA DEFINIÇÃO DO 
OBJETO DE ARTE 

 

 

Os fenómenos artísticos mais determinantes para a constituição da prática 

artística sensível e consciente da problemática ambiental surgiram associados às 

movimentações sociais que caracterizaram a década de 60. Os movimentos artísticos 

em torno da Land Art, da Environmental Art e da Reclamation Art, que então 

ocorreram, foram essenciais para o desenvolvimento de múltiplas vias promotoras da 

mesma sensibilidade ecológica. A Land Art surgiu num período onde alguma prática 

artística pretendia contrariar a predominância da arte abstrata do período pós-guerra, 

nomeadamente a Pop Art, a Process Art e a Systems Art, todas questionando o 

conceito de objeto artístico, bem como a autoridade dos respectivos contextos de 

exposição e divulgação (KASTNER, 1998: 12). 

Os artistas pioneiros desta pática artística, entre os quais se encontram Michael 

Heizer (1944-), Robert Smithson (1938-1973), Robert Morris (1931-), Dennis 

Oppenheim (1938-2011), Walter de Maria (1935-), influenciados pelos acontecimentos 

políticos e sociais da época, estavam de acordo relativamente à possibilidade de 

«gestos esculturais» poderem subsistir afastados do contexto institucional e em 

interação com localizações «orgânicas». No decorrer da década de 60, Walter de 

Maria apontou para a possibilidade de certos projetos artísticos poderem funcionar 

como medidas de revitalização de espaços urbanos e Carl Andre (1935-) questionava 

a noção de verticalidade associada à disciplina da escultura. Posteriormente, na 

segunda metade da mesma década, Robert Smithson e Robert Morris avançaram com 

o conceito de Earthwork, relativamente ao qual se seguiram os projetos artísticos de 

Michael Heizer, no deserto do Nevada, bem como a colaboração deste último com 

Walter de Maria na realização dos desenhos Mile Long Drawing (1968) (fig. 93), no 

deserto californiano de Mojave (KASTNER, 1998: 13-14). 

O conceito de Earthwork impulsionou a realização  de uma exposição, intitulada 

Earthworks (1968) (figs. 94-95), que contou com a participação de vários artistas 

norte-americanos, conjuntamente com artistas europeus, como Richard Long (1945-), 

Jan Dibbets (1941-), Gunther Uecker (1930-) e Hans Haacke (1936-), na Dwan Gallery 

(Nova Iorque), seguida por outra importante mostra, designada Earth Art (1969), no 

Andrew Dickson White Museum (Nova Iorque) (KASTNER, 1998: 14). No caso do 

artista inglês Richard Long, os seus trabalhos, geralmente formados por fotografias, 



 80 

documentam as suas caminhadas e instalações efémeras, constituem uma crítica ao 

modelo formalista de Clement Greenberg. No entanto, segundo Brian Wallis (1998: 

35), o trabalho de Long não procura representar qualquer tipo de ritual primitivo, nem 

basear-se na especificidade de determinado lugar, mas antes centrar o seu foco de 

interesse na noção de viagem, ou seja, na deslocação temporal e respectiva relação 

com o espaço contemporâneo. A exposição Earthworks, cuja organização esteve a 

cargo de Smithson, assim como a exposição Earth Art, constituíram uma provocação 

contra o convencional modo de exposição e comércio de arte, uma vez que as peças 

presentes eram demasiado grandes, pesadas, ou pouco acessíveis, para serem 

colecionadas. Por este motivo, algumas obras apresentaram-se em suporte 

fotográfico, quer por estarem em locais distantes ou, simplesmente, por já não 

existirem, o que reforçou o seu carácter inalcançável, não comerciável, transmitindo 

uma sensação de ausência e abandono que constituiu uma particular desorientação 

relativamente ao significado da obra de arte (WALLIS, 1998: 23-24). 

Importa, igualmente, salientar o ensaio que Robert Smithson publicou antes da 

exposição Earthworks, intitulado A Sedimentation of the Mind: Earth Projects (1968), 

uma vez que este funcionou como um manifesto do movimento artístico em curso. Na 

perspectiva de Smithson, os trabalhos artísticos produzidos neste contexto deveriam 

constituir uma crítica à visão mais formalista da escultura, designadamente aos 

conceitos do crítico de arte Michael Fried (1939-), segundo o qual, no seu ensaio Art 

and Objecthood (1967), a arte deveria ser autónoma e atemporal. Paralelamente, 

Smithson defendia que os projetos abrangidos na exposição não procuravam 

associar-se às noções comuns de paisagem e natureza e que os artistas envolvidos 

nestas obras estavam focados no desenvolvimento dos conceitos de lugar (place) e 

sítio (site) (WALLIS, 1998: 25). O texto de Fried, baseado nas teorias de Greenberg, 

influente crítico norte-americano, segundo o qual as características extrínsecas ao 

medium, designadamente literárias ou teatrais, são consideradas impuras, refere que 

a inclusão na escultura da dimensão temporal, contrariamente à escultura modernista, 

não permitia uma fruição autónoma, exclusivamente centrada no objeto de arte, uma 

vez que a nova tipologia artística apresentava referências diretas ao espaço onde se 

situa a escultura, bem como à interação com os eventuais observadores (WALLIS, 

1998: 25). Deste modo, a relação do observador com o contexto em que o objeto de 

arte se situa proporcionou uma alteração na experiência estética, permitindo que o 

observador passasse a ser, também, um participante (KASTNER, 1998: 16). 

Nos ensaios que escreveu, Robert Smithson referiu o seu interesse por espaços 

inúteis, bem como pela descoberta de novos significados na paisagem, que no seu 

entender deveria ser entendida geograficamente, historicamente e socialmente. Uma 
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das peças de Land Art mais divulgadas, designada por Spiral Jetty (1970) (figs. 96-

97), realizada por Smithson na região norte-americana de Great Salt Lake, continha 

preocupações de ordem espacial, histórica, geológica e cultural e foi diversas vezes 

assumida pelo próprio autor como um trabalho ecológico de reclamação, uma 

observação que está associada à sua intenção de incrementar um movimento artístico 

de recuperação de zonas industriais degradadas.  Na perspetiva de Smithson, a arte 

poderia funcionar como um recurso de mediação entre as áreas da ecologia e da 

indústria, de modo a que ambas contribuíssem para um desenvolvimento sustentável. 

Posteriormente, na fase final da sua vida, defendeu a importância dos artistas 

abandonarem o isolamento em que se encontram, ou seja, envolvidos exclusivamente 

na criação artística abstrata ou ficcional, e na relação com os museus e galerias, para 

se confrontarem com problemas reais, baseados na especificidade de cada local 

(WALLIS, 1998: 27, 31-32). 

Paralelamente, sob influência dos movimentos sociais e políticos da época, 

como por exemplo a participação dos E.U.A. na guerra do Vietnam ou a contestação 

estudantil do mês de Maio de 1968, que tinha ocorrido recentemente em Paris, a 

exposição Earthworks evidenciava um estilo distópico, imbuído de um sentimento 

crítico pessimista, relativamente ao meio-ambiente do país, em consonância com o 

movimento ecologista que se desenvolveu bastante nesta altura. Na perspectiva de 

Brian Wallis, o movimento ecologista, à semelhança dos diversos movimentos 

políticos da década de 60, foi uma reação ao modernismo e à globalização cultural e 

tecnológica que se fez sentir com o progresso descontrolado (WALLIS, 1998: 23-24). 

Para além dos projetos de maior relação física com o lugar, devido ao facto de 

serem realizados com materiais locais, outros artistas criaram obras que 

posteriormente colocaram em determinados lugares, de modo a realçarem a relação 

com estes. Tendo início na década de 70, esta tipologia teve entre os seus adeptos as 

artistas Mary Miss (1944-), com a peça Sunken Pool (1974) (fig. 99), assim como Alice 

Aycock (1946-), com a peça Circular Building with Narrow Ledge for Walking (1976) 

(MARGOLIN, 2005: 23). 

Outra vertente relevante da Land Art e da Environmental Art foi a Reclamation 

Art, cujo conceito está relacionado com o «abuso da terra», nomeadamente por 

intermédio da utilização desregulada de meios tecnológicos, da exploração de minas, 

de políticas governamentais erradas, da ausência de interesse ecológico e do fraco 

envolvimento da opinião pública no que concerne às boas práticas ambientais. No 

entendimento de Robert Morris, os efeitos colaterais com impacte ambiental são tanto 

questões de ordem estética como do meio natural e social em que se vive. As 

preocupações manifestadas pela Reclamation Art incidiram fundamentalmente nos 
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vários tipos de exploração mineira, com ênfase na escavação para a obtenção de 

carvão, considerada aquela que provoca maiores danos ambientais. No sentido de 

recuperar a condição estética de determinada paisagem, ou na perspetiva do seu 

melhoramento, a Reclamation Art propunha um processo de restauro da zona 

afectada e da área envolvente, considerando não só a condição ambiental, como 

também a económica e social (MORRIS, 1993: 211-212, 215). 

Paralelamente, verificou-se a evolução da Environmental Art para uma 

dimensão marcadamente biológica, na qual diversos artistas experimentaram interagir 

com processos presentes na natureza. Neste domínio inserem-se as obras de Hans 

Haacke, como por exemplo a peça Ten Turtles Set Free (1970) (fig. 100), o projeto 

Slow Growth and Death of a Lily Cell (1968) da autoria de Newton Harrison, assim 

como o projeto Time Landscape (fig. 101), iniciado em 1965 e que se encontra 

atualmente em curso, criado por Alan Sonfist (1946-). No caso deste último, trata-se 

de um pequeno terreno que o artista adquiriu na praça LaGuardia (Manhattan), no 

qual plantou árvores e arbustos existentes naquele local num período anterior à 

colonização da região de Nova Iorque (MARGOLIN, 2005: 23). 

No decorrer da década de 90, vários artistas contemporâneos recuperaram 

certos trabalhos desenvolvidos pela Land art e pela Environmental Art. Entre algumas 

destas obras encontra-se a instalação que Mark Dion (1961-) apresentou no Museu de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro, denominada A Meter of Jungle (1992) (fig. 102), no 

contexto da exposição Arté Amazonas, que, premeditadamente, coincidiu com a 

Cimeira da Terra (1992), um evento desenvolvido pela Organização das Nações 

Unidas na mesma cidade brasileira e que representou uma primeira tentativa de 

desenvolvimento de políticas ambientais de carácter internacional; a peça de Renée 

Green (1959-), intitulada Partially Buried (1996) (figs. 103-105), baseada na obra 

Partially Burried Woodshed (1970) de Robert Smithson, designada; o trabalho que 

Christian Philipp Muller (1957-) desenvolveu para a Documenta de 1997, baseado em 

peças site-specific94

 

 de Joseph Beuys e Walter de Maria; as reproduções que Peter 

Fend executa a partir dos Earthworks que Dennis Oppenheim e Michael Heizer 

conceberam na década de 60. Segundo Brian Wallis, a Land Art contribuiu para a 

evolução do modernismo para o pós-modernismo uma vez que agregou os conceitos 

de natureza e cultura, entendendo-os como construções sociais ou ficcionais 

(WALLIS, 1998: 22-23). 

 

                                                
94 Termo introduzido na década de 70 para caraterizar obras de arte criadas 

especificamente para um determinado local. 
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II. A ARTE COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL  
 

 

A arte ecológica resulta do envolvimento dos artistas com preocupações 

exteriores à própria prática, designadamente inquietações e reflexões em torno do 

desenvolvimento sustentável, bem como da evolução social, económica e política do 

ser humano, que por sua vez funcionam como estímulos para a produção de trabalhos 

neste contexto. Historicamente, apesar da arte sempre ter sido influenciada pela 

política, independentemente do contexto cultural, foi o desejo de transformação social, 

que estimulou os artistas modernistas a relacionarem a sua prática com determinados 

movimentos sociais (BRADLEY, 2007: 9). 

O desenvolvimento deste tipo de sensibilidade artística está associado ao 

melhoramento das condições de vida que se fizeram sentir no período de transição 

entre os séculos XVIII e XIX. O processo de industrialização e consequente criação de 

riqueza permitiu a expansão da classe social burguesa que, por sua vez, passou a 

dispor de mais tempo e dinheiro para o consumo de arte. Uma consequência direta da 

relação da arte com um número maior de pessoas foi a criação de galerias, um lugar 

com características de espaço público e espaço privado, independente das elites 

artísticas instituídas. Esta democratização da arte, liberta do domínio das instituições 

religiosas e estatais, permitiu a implementação de uma via de evolução autónoma 

(BRADLEY, 2007: 9, 12). 

Posteriormente, nas primeiras décadas do século XX, o Construtivismo definiu a 

arte como um instrumento de investigação tecnológica e estética, cujo processo e 

concretização não eram assumidos como objetivos, mas antes como elementos 

fundamentais para o desenvolvimento social, sendo o artista um membro ativo da 

revolução em curso. Neste sentido, a estética Construtivista pretendia, por um lado 

eliminar a influência da «ideologia burguesa» na produção artística, por outro definir-

se como uma prática coletiva integrante na dinâmica social socialista. Os conceitos 

introduzidos pelo Construtivismo foram depois integrados por Walter Gropius (1883-

1969) na estruturação da Bauhaus, segundo a qual os artistas podiam contribuir para 

a criação de uma nova sociedade, uma linha de pensamento adicionada às influências 

do Expressionismo alemão e do movimento Arts and Crafts. Relativamente ao 

Construtivismo russo, cuja ideologia se baseava na estetização do quotidiano, a 

Bauhaus tinha como objectivo a implementação de uma lógica funcionalista industrial 

em prol do desenvolvimento político e económico (BRADLEY, 2007: 14-15). 

Paralelamente, enquanto o Construtivismo e a Bauhaus desenvolviam as 

respectivas práticas em favor do tecido social, o movimento Dada rejeitava os 
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conceitos destes movimentos artísticos. No entanto, os Dadaístas do círculo de 

Berlim, designadamente Raoul Hausmann (1886-1971), Richard Huelsenbeck (1892-

1974), Hannah Hoch, John Heartfield (1891-1968) e George Grosz (1893-1959), 

apresentaram um manifesto sociopolítico com preocupações de ordem estética.  

Destaca-se a introdução da técnica da fotomontagem e da performance, da qual os 

Dadaístas foram precursores e que ainda representa uma vertente do ativismo político 

(BRADLEY, 2007: 15). 

Sujeito à influência do Dadaísmo, o movimento Surrealista, que posteriormente 

se desenvolveu em Paris sob a liderança de André Breton (1896-1966), considerava 

que os sistemas políticos vigentes eram impositivos, uma vez que os respetivos 

modelos sociais eram impostos independentemente da natureza dos seus indivíduos. 

Este conjunto de artistas, designado por Grupo Surrealista Parisiense, promoveu a 

publicação do jornal La Révolution Surréaliste e, mais tarde, o jornal Le Surréalisme 

au servisse de la Révolution, onde divulgaram, entre outras coisas, manifestos de teor 

político com impacte superior às campanhas de algumas organizações políticas 

francesas. Durante este período, o movimento Surrealista era fundamentalmente uma 

comunidade cultural de caráter reservado, com pouca repercussão no circuito artístico 

da época, onde os seus membros se dividiam entre as influências políticas do 

Anarquismo, do Leninismo e do Trotskismo. Estes factos conduziram o Surrealismo a 

alguns conflitos internos, tendo o próprio Breton tentado associar o movimento 

artístico ao Partido Comunista (BRADLEY, 2007: 15-16). 

A sucessão de movimentos e conflitos em torno do envolvimento da prática 

artística com o contexto social, que marcou as primeiras décadas do século XX, deu 

lugar à Segunda Guerra Mundial, iniciada no ano de 1939, e consequente período de 

reconstrução e recuperação, um processo começado em 1945, ano em que terminou 

o conflito, e que se prolongou durante vários anos. Seguiram-se diversas contestações 

sociais que tiveram lugar no decorrer da década de 60, onde se destacaram os 

acontecimentos de Maio de 1968, em França, bem como as manifestações ocorridas 

nos E.U.A.. Durante este período, entre as décadas de 60 e 70, a oposição às 

ideologias dominantes rapidamente se propagou a outras nações da Europa, assim 

como a países da América do Sul e de África (BRADLEY, 2007: 17). 

Outro aspecto determinante no desenvolvimento da arte do período pós-guerra 

foi o incremento da participação feminina, associada à discussão feminista em torno 

da dimensão social da prática artística (KASTNER, 1998: 14-15). O movimento 

feminista deste período procurava afirmar o papel da mulher, distinguindo-o da 

tendência patriarcal vigente, tratando de reivindicar questões como o género e a 

identidade. Uma prática recorrente para valorizar a identidade feminina foi a 
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reconstrução histórica, remontando à pré-história para analisar exemplos matriarcais e 

cultos de deusas, de modo a aproveitar a crença remota na terra, mãe de todos os 

seres vivos, bem como a noção social que, partindo desta fé ancestral, associava a 

mulher com a passividade e a natureza, bem como relacionando o homem com a 

produção cultural. Esta perspectiva feminista da evolução cultural do ser-humano foi 

posteriormente sintetizada  por Sherry Ortner (1941-), no ensaio Is Female to Male as 

Nature is to Culture? (1972), que reivindicava  a extinção dos estereótipos culturais 

(WALLIS, 1998: 34). 

No contexto da prática artística, diversas artistas, entre as quais de destacam 

Mierle Laderman Ukeless (1939-), Betty Beaumont (1946-), Helen Mayer Harrison 

(1929-), Agnes Denes (1931-), basearam o respectivo trabalho artístico em questões 

do quotidiano, incutindo uma sensibilidade protetora, geralmente associada ao 

carácter feminino (KASTNER, 1998: 16). Por outro lado, várias autoras, como por 

exemplo a artista Mary Beth Edelson (1935-), procuraram ligar explicitamente o corpo 

da mulher com a terra, de modo a enfatizar a interligação entre os movimentos 

ativistas do feminismo e da ecologia (WALLIS, 1998: 34). 

No âmbito da arte ecológica, durante a década de 70, destacaram-se três 

diferentes tipos de prática artística: trabalhos influenciados pelo feminismo, 

designadamente atividades rituais que referiam a terra como um prolongamento do 

corpo humano; trabalhos «gestuais» que aludiam às dinâmicas efémeras que 

caracterizam alguns elementos presentes na natureza; trabalhos de organização, 

baseados no estudo de grupos sociais e políticos, para a expressão de determinadas 

práticas ambientais (WALLIS, 1998: 34). 

A característica evidenciada pelo artista alemão Joseph Beuys (1921-1986), de 

relacionamento entre sistemas naturais e sistemas políticos, foi uma propriedade 

transversal a diversos artistas da década de 70. Um exemplo sintomático desta 

tendência foi o trabalho da dupla de artistas Helen Mayer Harrison e Newton Harrison, 

cuja obra aborda o tema das políticas ambientais e respectivas autoridades. 

Ainda no contexto de trabalhos de teor ativista, envolvendo comunidades, para 

a elaboração de um discurso sobre questões relativas à ecologia, importa salientar as 

obras da artista norte-americana Mierle Laderman Ukeless, bem como do colectivo 

britânico Platform. No caso de Ukeless, destaca-se o projeto Flow City (figs. 106-107), 

desenvolvido entre 1982 e 1991, sendo constituído por um espaço de observação 

situado numa estação de resíduos urbanos da cidade de Nova Iorque. Esta obra de 

Ukeless reflete a dimensão funcional da obra de arte, uma vez que o trabalho de 

colaboração da artista com o Departamento Sanitário de Nova Iorque resulta na 
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divulgação pública do funcionamento da cidade, no que diz respeito ao ciclo de vida 

dos respectivos resíduos e à ligação com os seus cidadãos (WALLIS, 1998: 39). 

No caso do grupo de artistas reunidos sob a designação Platform, destaca-se o 

projeto Still Waters (1992),  uma exploração do ecossistema de águas fluviais 

afluentes do rio Tamisa que se encontravam entubadas e a fluir subterraneamente. 

Este projeto de interação entre os artistas e as comunidades locais, envolvendo 

diversos especialistas, tendo em vista a recuperação de zonas ambientalmente 

degradadas, devido ao impacte da atividade humana, promoveu a utilização e 

produção de energias alternativas, gestão de resíduos urbanos, distribuição de 

informação, entre outras ações pedagógicas, cujo objectivo foi a sensibilização dos 

habitantes locais para a preservação do seu próprio ecossistema. No prosseguimento 

da tendência das artes visuais para a atuação em territórios sociais diversos, 

nomeadamente a interação com outras áreas científicas, vários artistas evoluíram para 

a criação de diversos tipos de organizações e empresas. Neste contexto, é possível 

destacar o artista norte-americano Peter Fend (1950-), cuja empresa Ocean Earth, 

pioneira na venda de imagens de alta qualidade à imprensa, capturadas via satélite, 

se transformou, não só numa ferramenta de divulgação de Earthworks, como também 

na difusão de diversos desastres ecológicos (WALLIS, 1998: 39). 

Paralelamente, no decorrer dos anos 70, contagiada pelo desenvolvimento 

recente da ciência cibernética, cujo estudo interdisciplinar está focado na estrutura de 

princípios reguladores, bem como na relação destes com a teoria de sistemas, 

verificou-se a expansão do conceito de ecologia. Uma evolução simultaneamente 

impulsionada  pela publicação de algumas obras literárias, como as teorias do 

antropólogo e sociólogo britânico Gregory Bateson (1904-1980), do artista e teórico 

americano Jack Burnham (1931-), do artista e teórico húngaro György Kepes (1906-

2001) e do arquiteto americano Richard Buckminster Fuller (1895-1983) (DEMOS, 

2009: 21). 

Na perspectiva de Burnham95

                                                
95 BURNHAM, Jack (1974). Great Western Salt Works: Essays on the Meaning of Post-

Formalist Art. Nova Iorque: George Brazillier; 167 pp. 

 (1974: 15 citado por DEMOS, 2009: 21), em prol 

da conservação da habitabilidade biológica da Terra era essencial a criação de 

modelos mais eficazes de interação social, centrados na noção de evolução 

ambivalente do ser-humano e respectiva tecnologia, na definição de uma consciência 

relativa à exploração sustentável de recursos naturais, assim como na implementação 

de um modelo cultural alternativo. Na sua obra intitulada Steps to an Ecology of Mind 
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(1972), Bateson96 (2000: 505 citado por DEMOS, 2009: 21) propõe um conceito de 

ecologia mais abrangente, incluindo, simultaneamente, os domínios natural, social e 

tecnológico, num sistema complexo cujo equilíbrio depende da manutenção de uma 

flexibilidade permanente e sustentável. No decorrer do mesmo período, importa 

salientar o ensaio, de 1972, denominado Art and the Ecological Conscience, que 

György Kepes produziu para o seu livro Arts of the Environment. Este texto destaca a 

importância da criatividade e da sensibilidade artística, referindo que estas podem 

funcionar como um organismo coletivo de autocontrolo, no sentido de «nos ajudar a 

registar e rejeitar o que é tóxico nas nossas vidas»97 (GYÖRGY KEPES98

No entanto, apesar da década de 70 ter sido determinante para a tomada de 

consciência relativamente ao carácter holístico da ecologia, importa salientar que a 

origem desta noção se situa na utilização das telecomunicações como meios de 

expressão artística, sobretudo a partir do manifesto The Radio as an Apparatus of 

Communication (1932), da autoria do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Na sua visão 

da rádio, Brecht defendia a alteração da função exclusiva de emissão para um 

conceito de comunicação de duas vias, ou seja, permitindo que os utilizadores de 

rádio não só ouvissem como também falassem. Esta mudança de paradigma 

permitiria a alteração da atitude passiva e isolada do ouvinte de rádio para uma ativa e 

relacional (SHANKEN, 2009: 32). 

, 1972: 72 

citado por DEMOS, 2009: 21-23). 

A partir da década de 30, o desenvolvimento de meios de comunicação de 

massas esteve na origem do aparecimento de discursos divergentes. Por um lado 

uma visão puramente tecnológica, defendida por Alan Turing (1912-1954), por outro 

lado a perspectiva sensível à noção social de interação, assumida por Bertol Brecht. 

Reciprocamente influenciadas, ambas contribuíram para o desenvolvimento de uma 

nova estrutura social. A teoria elaborada por Brecht para os novos media, previamente 

aplicada ao teatro, referia o impacte político e social que a comunicação entre seres 

humanos tinha quando processada através de meios tecnológicos cada vez mais 

sofisticados. Brecht criticava o subaproveitamento da rádio, referindo que esta em vez 

de servir os interesses de alguns deveria ser usada para o bem social. Por sua vez, 

com um discurso proveniente da matemática pura, Turing desenvolveu a partir de 

1935 a teoria de uma máquina universal, visando relacionar a consciência humana 

                                                
96 BATESON, Gregory (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays In 

Anthropology, Psychiatry, Evolution And Epistemology. Londres, Chicago: The University of 
Chicago Press. 533 pp. 

97 «… basic collective, self-regulating devices that can help us register and reject what is 
toxic in our lives”.» 

98 KEPES, György (1972). Arts of the Environment. Nova Iorque:  George Braziller; 244 
pp. 
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com a inteligência artificial. Explorou os fundamentos tecnológicos da comunicação 

entre seres humanos e as máquinas, focando a indistinção entre as duas linguagens 

(DANIELS, 2000: 170-197). 

As considerações sobre a noção de interatividade prosseguem por intermédio 

da relação entre sistemas abertos e sistemas fechados, nomeadamente através das 

diferentes noções de interação propostas por John Cage (1912-1992), na década de 

50. Nos trabalhos que Cage explora neste período, destaca-se o facto de não ser 

definido com precisão o instrumento com o qual o músico interpreta a obra, 

introduzindo-se novas variáveis de interação cujo efeito produz diferentes resultados. 

O objectivo desta estrutura compositiva, desprovida de hierarquia, é estabelecer um 

processo criativo progressivamente desligado das intenções iniciais do autor. Das 

várias composições criadas por Cage destaca-se a peça 4’33’’ (1952) (fig. 108), 

considerada um exemplo de sistema aberto devido à ausência de instrumentos e ao 

facto de tudo depender de situações extrínsecas à própria obra. Outro exemplo 

assinalável é a peça Imaginary Landscape No. 4 (1951), composta por 12 rádios 

usados como instrumentos musicais (DANIELS, 2000: 170-197). 

Na década de 60 a interação entre o público, o objeto artístico e o autor, tornou-

se um elemento fundamental de uma estética vanguardista movida pelo desejo de se 

destacar dos géneros e categorias estabelecidas. A diluição da fronteira entre os 

artistas e os fruidores prosseguiu tendo como referência os conceitos desenvolvidos 

na obra de John Cage, bem como nas criações artísticas apresentadas pelo grupo 

Fluxus. A proliferação de meios de comunicação electrónicos possibilitaram a 

exploração de diversos modelos de interação com os observadores que, por sua vez, 

se tornaram participantes ativos no contexto de determinados projetos artísticos. Este 

fenómeno foi transversal a diversos movimentos, como por exemplo a Arte Cinética, a 

Pop Art , os Happenings, a Performance, entre outros (DANIELS, 2000: 170-197). 

No período final da década de 50, o artista alemão Wolf Vostell (1932-1998), um 

dos elementos fundadores do grupo Fluxus, assumiu a utilização da televisão como 

um meio artístico, passando à sua utilização em projetos que desenvolveu 

posteriormente, designadamente Television Dé-collage (1963) (fig. 109), apresentado 

em Nova Iorque, assim como a peça Electronic Dé-collage Happening Room (Homage 

to Durer) (1968), exibida na Bienal de Veneza (SHANKEN, 2009: 28). Deste período 

destacou-se, igualmente, a obra produzida por Nam June Paik, também pertencente 

ao grupo Fluxus, que por intermédio do evento Exposition of Music / Electronic 

Television (1963) (figs. 110-111), desempenhou um papel fundamental na 

transposição das ideias anteriormente desenvolvidas por Cage, em peças musicais, 

para os seus trabalhos em torno da imagem electrónica. Até esta fase as obras 



 89 

artísticas electrónicas tinham como denominador comum preocupações relacionadas 

com a reprodução e distribuição dos media: vídeo, televisão e rádio. De Brecht a Paik, 

as obras produzidas propunham a alteração da estrutura dos mass media, associadas 

a uma lógica de uma via de comunicação apenas (DANIELS, 2000: 170-197). 

No mesmo sentido, em 1970, Hans Magnus Enzensberger (1929-) desenvolveu 

a ideia de que as tecnologias electrónicas possuíam a capacidade de se emanciparem 

através das comunicações sem hierarquia e que, por sua vez, os meios de 

comunicação seriam a alavanca para uma mudança social. Posteriormente, surgem 

outras opiniões semelhantes, nomeadamente a revista Radical Software, que iniciou a 

sua publicação a partir desta data (DANIELS, 2000: 170-197). O desenvolvimento de 

conceitos e práticas em redor da cibernética, da teoria da informação, bem como da 

exploração do videofeedback99

Na perspectiva da historiadora e curadora de arte Inke Arns (ARNS [s.d.]: [s.p.]), 

a difusão electrónica como meio de expressão artística possui uma vertente política do 

tipo situacionista, uma vez que a apropriação de determinada convenção e 

consequente alteração, ou détournement, do respetivo propósito estimulam a 

mudança da consciência social. De acordo com esta lógica encontram-se as obras de 

Les Levine (1935-) denominadas Iris (1968) e Contact: A Cybernetic Sculpture (1969) 

(fig. 112), bem como a peça de Frank Gillette (1941-) e Ira Schneider (1939-) Wipe 

Cycle (1969) (fig. 113), cujo objectivo, segundo Levine, era transformar o observador 

em informação e relacionar o ser humano com a tecnologia por si criada (SHANKEN, 

2009: 30-31). 

, tornaram-se temáticas incontornáveis no contexto de 

diversos projetos interativos, permitindo a integração do público no ambiente 

electrónico dos meios de comunicação de massas e, deste modo, promovendo a 

fusão entre o sujeito e o objeto (SHANKEN, 2009: 30-31). 

No mesmo contexto, sobre as possibilidades sociais dos sistemas cibernéticos, 

destacaram-se também as instalações vídeo de Dan Graham (1942-), assim como 

diversas experiências baseadas na manipulação de vídeo ocorridas na década de 70, 

influenciadas pelo manifesto de Brecht, pela concepção de sistema de Bateson, assim 

como pelo conceito de «media ecology», introduzido pelo teórico Arlo Raymond 

(DEMOS, 2009: 21). Neste enquadramento, distinguiu-se a obra Electronic Hokkadim 

(1971) (fig. 114), a primeira emissão de televisão interativa que Douglas Davis (1933-) 

apresentou no canal WTOP-TV, no decorrer da qual os telespetadores telefonavam, 

sendo a voz do telefonema posteriormente processada por sintetizadores que, por sua 

vez, alteravam o movimento das imagens em exibição. Seguiram-se outros projetos 

                                                
99 Processo videográfico que tem como base a orientação de uma câmara de vídeo para 

o monitor que reproduz a imagem captada. 
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artísticos pioneiros na utilização de novas tecnologias, como por exemplo a peça 

Seven Thoughts (1976), de Douglas Davis, a primeira a utilizar uma emissão via 

satélite, assim como as performances que Paik, Moorman, Beuys e Davis 

apresentaram do decorrer da Documenta 6 (1977), também difundidas via satélite 

para mais de 25 países, incluindo a União Soviética (SHANKEN, 2009: 32-33). 

No decorrer dos anos 80, a perspectiva crítica relativa aos mass media, que 

caracterizou as décadas de 60 e 70, diminuiu de intensidade e diluiu-se no conjunto de 

acontecimentos da época. No entanto, artistas como Jeffrey Shaw (1966-), Valie 

Export e Peter Weibel (1944-), continuaram a desenvolver uma prática artística 

orientada para a teoria da comunicação e a respectiva relação com os novos media 

(DANIELS, 2000: 170-197). De modo generalizado foi-se desenvolvendo a prática 

artística baseada em redes informáticas, designada em 1983, por Roy Ascott (1934-), 

como arte telemática. Neste domínio importa sublinhar o papel do artista Robert 

Adrian (1935-), responsável pelo desenvolvimento do sistema livre Artbox (1980), 

posteriormente alterado para Artex (1983), cuja utilização permitiu a concretização de 

diversos projetos artísticos experimentais. Um exemplo relevante é a peça intitulada 

The World in 24 Hours (1981) (fig. 115), desenvolvida por Adrian, que consistia na 

utilização do sistema ArtBox para operar a ligação de artistas de 16 países, de três 

continentes diferentes, e promover a respetiva troca de informação (SHANKEN, 2009: 

34). 

Na década de 90 tornou-se patente a noção de que a tecnologia dos media teria 

como consequência mudanças de carácter social, cultural e económico. Como 

resultado do aumento da capacidade de processamento e armazenamento de dados, 

devido ao desenvolvimento de software mais eficiente, assim como à influência da 

teoria de inteligência artificial proferida por Alan Turing, houve lugar para experiências 

sobre a capacidade de aprendizagem das máquinas. Neste sentido, destacou-se a 

instalação criada por Peter Dittmer (1962-), intitulada The Wet Nurse (1992-1994) (fig. 

116), cujo conteúdo explorava a possibilidade de expansão e enriquecimento de um 

computador através da interação mantida com o fruidor. Importa também assinalar 

que durante a fase inicial da década de 90 surgiu o primeiro projeto de Net Art, ou 

Internet Art, designado The Thing (1991) (fig. 117), concebido por Wolfgang Staehle 

(1950-), inicialmente desenvolvido em Nova Iorque e posteriormente ramificado na 

Alemanha, Inglaterra, Suécia e Áustria. O fundador do projeto, baseando-se na ideia 

de escultura social e democracia direta de Joseph Beuys, afirmava que a sua criação 

representava a expansão da noção de arte (DANIELS, 2000: 170-197). 
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III. A MULTIPLICAÇÃO DE MEIOS E LINGUAGENS DE REPRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA  

 

 

A utilização de materiais não convencionais para a realização de obras de arte 

foi um fenómeno que teve início nas primeiras décadas do século XX  e  que marcou 

definitivamente o curso das artes visuais. O primeiro passo para o desenvolvimento 

desta tipologia artística foi protagonizado pelo movimento Cubista, quando este 

inventou a técnica da colagem, designadamente por intermédio da obra de Pablo 

Picasso (1881-1973) intitulada Nature Morte à la Chaise Cannée (1912) (fig. 118). 

Esta inovação estética, posteriormente designada por papier collé, tinha sido 

recentemente introduzida por Georges Braque (1882-1963), tendo sido depois 

explorada por Picasso na elaboração de desenhos Cubistas (KRAUSS, 2004b: 112). 

As primeiras colagens eram compostas por papéis de diversos formatos e 

proveniências, como por exemplo papéis de parede, jornais, partituras, rótulos, entre 

outros, sobrepostos de modo a subverter a relação convencional entre a figura e o 

respectivo fundo. A representação visual estava até então baseada numa lógica 

iconográfica, ou seja, num sistema de representação cujo principal objectivo era a 

semelhança com os elementos a reproduzir, ao passo que o Cubismo introduzia uma 

lógica de representação centrada na questão simbólica. Segundo Rosalind Krauss, um 

dos aspectos explorados pela colagem Cubista consistia num tipo de dualidade onde 

cada uma das partes se caracterizava pelo facto de não significar a outra. Neste 

contexto, as colagens de Picasso, baseadas numa estrutura linguística de relações, 

oposições e contrastes negativos, contribuíram, no entender do linguista Roman 

Jakobson, para a revolução do modelo ocidental de representação, não só no domínio 

visual como também no literário (KRAUSS, 2004b: 112-113). 

A utilização de jornais e papéis baratos seria também eventualmente, uma 

critica à predominância do óleo como meio de expressão mais utilizado na pintura, não 

só pela característica perenidade, como também pela capacidade de uniformizar a 

composição visual. Neste sentido, a colagem explorava a efemeridade das suas 

composições, bem como outro tipo de metodologias, como o desenho publicitário, 

estranho aos preceitos das belas-artes. Esta atitude de Picasso perante a prática 

artística, bem como a do seu amigo Guillaume Apollinaire (1880-1918), demonstram a 

tendência para o desenvolvimento de uma prática específica situada entre o que é 

socialmente regulamentado e a demonstração de um carácter livre de preconceitos 

(KRAUSS, 2004b: 114). 
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Paralelamente, a colagem de elementos jornalísticos teria um propósito 

marcadamente político, uma vez que Picasso selecionava, manipulava e integrava, 

nas suas obras, referências específicas a acontecimentos sociais e políticos da época, 

como por exemplo as notícias da guerra dos Balcãs, no decorrer do ano de 1912. Na 

perspectiva da historiadora Patrícia Leighten 100

Conforme referido por diversos críticos, a utilização de diferentes processos de 

simplificação resulta da influência da arte tribal africana, designadamente uma 

máscara oriunda da Costa do Marfim, intitulada Grebo (fig. 119), cuja característica 

principal é o facto de reunir diversos paradigmas. Tanto as colagens como as 

construções escultóricas desenvolvidas por Picasso denotam a influência de Grebo, 

sendo a colagem intitulada Guitare, Partition, Verre (1912) (fig. 120), a primeira peça a 

evidenciar este facto (KRAUSS, 2004b: 117). 

 (1989 citado por KRAUSS, 2004b: 

116), Picasso estabelece diversas vias de comunicação em simultâneo, ou seja, as 

suas colagens informam sobre a situação política dos Balcãs, retratam o tipo de 

discussões que se praticavam nos cafés de Paris e utilizam um «contradiscurso» 

constituído pelos vários assuntos presentes num jornal de modo a representar o 

contexto social (KRAUSS, 2004b: 114). 

Posteriormente, tendo como base as inovações Cubistas, Vladimir Tatlin (1885-

1953) desenvolve as suas construções, uma transformação do Cubismo, e Marcel 

Duchamp concebe os seus readymades, uma ruptura com o mesmo. No caso de 

Tatlin, a sua prática artística insere-se na vanguarda Cubo-Futurista, até que, após ter 

observado as construções de Picasso, por volta de 1914, prossegue elaborando as 

suas próprias construções caracterizadas pela importância atribuída aos materiais 

utilizados. A peça designada por Seleção de Materiais: Ferro, Estuque, Vidro, Asfalto 

(1914) (fig. 121), reúne uma série de materiais, com formas apropriadas às suas 

características físicas, estando estas compostas de modo abstracto. Segundo o critico 

de arte Nikolai Tarabukin (1989-1956), numa referencia a este tipo de peças, «o 

material dita a forma, e não o oposto»101

Depois de realizadas as primeiras «pinturas-relevo», Tatlin passou a utilizar a 

designação «contra relevo», uma vez que as peças se expandiram do plano inicial, 

tendo posteriormente utilizado a expressão «contra relevo de canto» (fig. 122). 

Segundo Tatlin, esta tipologia não se definia como pintura, escultura, ou arquitetura 

em particular, mas antes como «contra» qualquer uma das três disciplinas, baseando-

 (KRAUSS, 2004c: 125-126). 

                                                
100 LEIGHTEN, Patrícia (1989). Re-Ordering the Universe: Picasso and Anarchism, 

1897-1914. Princeton: Princeton University Press; 198 pp. 
101 «The material dictates the forms, and not the opposite ...» 
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se na manipulação de materiais, espaços e respectivos fruidores (KRAUSS, 2004c: 

127). 

A rutura de Marcel Duchamp com a pintura Cubista deve-se, por um lado, à 

rejeição da sua obra Nu Descendant un Escalier nº 2 (1912) (fig. 123) e, por outro lado 

ao facto de considerar que a vanguarda parisiense estava demasiadamente 

preocupada com as questões formais da pintura. Neste contexto, influenciado pela 

peça teatral de Raymond Roussel (1877-1933), denominada Impressions d’Afrique 

(1910), cuja característica fundamental reside na arbitrariedade da composição, 

Duchamp foi conduzido à concepção de vários modelos de articulação entre o 

aleatório e o determinado, designadamente os seus desenhos mecânicos e os objetos 

readymade, que, por sua vez, resultaram no questionamento do papel do artista na 

criação de objetos de arte (KRAUSS, 2004c: 127). 

O primeiro readymade de Duchamp foi a peça denominada Roue de Bicyclette 

(1913) (fig. 124), uma roda de bicicleta adaptada ao contrário sobre um banco de 

madeira, seguida por Porte-bouteilles (1914) (fig. 125), um secador de garrafas 

ambivalente, uma vez que, por um lado, sugere uma forma abstracta e, por outro, 

permanece como um objeto utilitário. Apesar destas duas peças serem datadas de 

1913  e 1914, a designação de readymade seria criada por Duchamp em 1915, altura 

em que o artista emigrou para Nova Iorque. Na ótica de Krauss (2004c: 128), outra 

característica reveladora da pertinência artística desta prática foi a relação entre arte e 

mercado, ou seja, a inter-relação entre valor artístico, valor de uso e valor de troca. O 

readymade de maior impacte artístico foi a peça intitulada Fountain (1917) (fig. 126), 

determinante não só por reunir as premissas das peças anteriores, como também pelo 

carácter performativo que caracterizou a sua apresentação. 

As obras de ambos os autores representaram modos distintos, mas 

complementares, de critica à arte instituída. Enquanto Duchamp optou por um modelo 

irónico e niilista como forma de atuação no seio das sociedades burguesas e 

consumistas de Paris e Nova Iorque, Tatlin, integrado na sociedade revolucionária da 

Rússia, procurou definir o artista como um criador ativo, à imagem do operário 

industrial (KRAUSS, 2004c: 127). 

Em 1916, na cidade suíça de Zurique, como reação aos movimentos Futurista e 

Expressionista, bem como ao flagelo da Primeira Guerra Mundial, surgia o movimento 

internacional Dada. O grupo era constituído por poetas, pintores e realizadores de 

cinema, que se exilaram no território neutral da Suíça, como consequência do 

envolvimento dos respectivos países na guerra. Entre estes encontravam-se Hugo Ball 

(1886-1927), Emmy Hennings (1885-1948), Hans Richter (1888-1976) e Richard 

Huelsenbeck, de origem germânica; Tristan Tzara (1896-1963) e Marcel Janco (1895-
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1984), de origem romena; Hans Arp (1886-1966), da região francesa da Alsácia; a 

suíça Sophie Taeuber (1889-1943); e o sueco Viking Eggeling (1880-1925) (KRAUSS, 

2004d: 135-136). 

Relativamente à adaptação da colagem Cubista como meio de expressão 

Dadaísta, destaca-se a intervenção de Arp, apesar de esta ter assumido um carácter 

composicional mais arbitrário. Exemplo deste facto é a composição Sem Título 

(Colagem de Quadrados Organizados de Acordo com as Regras da Sorte) (1916-

1917) (fig. 127), onde Arp reúne um conjunto de quadrados, rasgados de diferentes 

revistas, deixados cair, e posteriormente colados sobre o suporte. Este processo 

Dadaísta de colagem foi utilizado pelo artista inúmeras vezes ao longo dos anos, 

sendo umas vezes elaborado de modo organizado, outras de forma mais casual 

(KRAUSS, 2004d: 137). 

Terminada a Primeira Guerra Mundial, houve lugar para a Feira Dada, realizada 

em Berlim no ano de 1920, cujo efeito galvanizador em torno das vanguardas 

artísticas foi determinante para a emergência da fotomontagem como um novo 

medium. Entre os membros deste grupo de artistas, que mais tarde viriam a constituir 

o movimento Dadaísta de Berlim, encontravam-se Hannah Höch, responsável por uma 

das peças mais importantes da exposição, a colagem Schnitt mit dem Küchenmesser 

durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands [Cortado com a Faca 

da Cozinha através da Barriga de Cerveja de República de Weimar] (1919) (fig. 128); 

as peças Tatlin lebt zu Hause [Tatlin em Casa] (1920) e Der Geist Unserer Zeit - 

Mechanischer Kopf [A Cabeça Mecânica: o Espírito do Nosso Tempo] (1920) (fig. 129) 

de Raoul Hausmann; assim como os contributos de George Grosz e John Heartfield 

(BUCHLOH, 2004a: 168). 

Na perspectiva de Benjamin Buchloh (2004a: 168), um aspecto relevante para a 

prática destes artistas foi o facto dos Dadaístas de Berlim estarem ao corrente  do 

trabalho desenvolvido por outros movimentos contemporâneos, como o Futurismo 

italiano e o vanguardismo soviético, bem como pela veemente oposição ao modelo 

germânico de Expressionismo, designadamente o objectivo de fundir abstração e 

espiritualidade. Foi precisamente o conceito Expressionista de universalidade da 

experiência humana o motivo fundamental para a união dos domínios da abstração e 

da espiritualidade, que conduzira o Dadaísmo a um modelo artístico antiestético de 

teor marcadamente político. No caso dos trabalhos colaborativos de Grosz e 

Heartfield, desenvolvidos a partir de 1918, destaca-se a utilização simultânea de 

objetos, superfícies, texturas e impressões diversas, resultantes da influência Cubista, 

embora a intenção Dadaísta fosse a ridicularização do carácter apolítico existente 

nesta (BUCHLOH, 2004a: 168-169). 
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Paralelamente às primeiras fotomontagens Dadaístas, surgiram na União 

Soviética outras obras artísticas baseadas na utilização do mesmo medium, 

desenvolvidas por Gustav Klutsis (1895-1938) e Aleksandr Rodchenko (1891-1956). 

Tanto na Alemanha como na União Soviética, artistas como Heartfield, Grosz, Höch, 

Hausmann, Klutsis (fig. 130) e Rodchenko (fig. 131), baseavam o respectivo trabalho 

na articulação com o medium fotográfico, ou seja, com a proliferação da imagem 

fotográfica no contexto dos meios de comunicação de massas. Segundo Buchloh 

(2004a: 170-171), «ambos os grupos participaram numa produção não semântica de 

sentido, visando a destruição da homogeneidade visual e textual, a enfatização da 

materialidade do significante sobre a presumível leitura universal de significados»102

Posteriormente ao seu aparecimento, a fotomontagem ramificou-se em várias 

vias. A obra de Hausmann apresentou uma articulação entre elementos gráficos e 

fonéticos; os trabalhos de Höch continuaram a basear-se na integração de fragmentos 

fotográficos para a construção de «figuras enigmáticas»; enquanto Heartfield, critico 

relativamente ao desenvolvimento de um modelo essencialmente estético, 

caracterizado por justaposições sem orientação política, desenvolveu uma espécie de 

fotomontagem direcionada à «ação comunicativa», com o objectivo de se relacionar 

com a classe trabalhadora emergente. No contexto de uma atitude claramente de 

Esquerda, as fotomontagens de Heartfield inverteram as técnicas até então utilizadas: 

no lugar da disjunção surgiu a narrativa; a heterogeneidade de texturas, superfícies e 

materiais foi substituída por uma «homogeneidade artificialmente construída»; a 

fragmentação da linguagem e consequente isolamento de grafemas e fonemas é 

trocada por títulos esclarecidos. Segundo Buchloh (2004a: 171-172), a justaposição de 

informação histórica e política é semelhante à montagem que Bertol Brecht 

desenvolveu nas suas peças de teatro. Um exemplo revelador da transição de 

Heartfield do Dadaísmo berlinense para outros formas de colagem foi a ilustração 

intitulada Das Gesicht des Faschismus [O Rosto do Fascismo] (1928) (fig. 132), que 

este criou para uma publicação do Partido Comunista, designada Italien in Ketten 

[Itália Acorrentada], assim como a colagem denominada Adolf - der Übermensch. 

, 

bem como a intenção de implementar uma nova tipologia artística com um carácter 

efémero e ativista. Para estes praticantes da fotomontagem a forma de desenvolver 

uma linguagem marcadamente política seria através da própria integração no meio de 

comunicação de massas em detrimento da utilização de uma linguagem artística 

abstracta (BUCHLOH, 2004a: 170-171). 

                                                
102 «... both groups participate in a nonsemantic production of meaning intended to 

destroy visual and textual homogeneity, to emphasize the materiality of the signifier over a 
presumed universal legibility of either the textual or iconic signified ...»  
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Schluckt Gold und Redet Blech [Adolfo – o Superhomem. Engole Ouro e Cospe Lixo] 

(1932) (fig. 133) que, antecipando a eleição de Hitler como chanceler da Alemanha, 

ilustra o financiamento do Partido Nazi pela classe empresarial, visando o 

bloqueamento da revolução proletária recentemente iniciada pelo Partido Comunista. 

No período correspondente ao fim da Primeira Guerra Mundial, por volta de 

1918, importa destacar o desenvolvimento da obra artística de Kurt Schwitters. Este 

autor abandona a pintura Expressionista e consequentemente o movimento 

Expressionista alemão, do qual era membro, para se dedicar à colagem e assemblage 

(figs. 134-135); segundo ele, motivado, por um lado, pelo espírito de liberdade 

associado ao fim do conflito e, por outro pela pobreza extrema em que se encontrava 

o seu país, levando-o a desenvolver a sua prática a partir dos fragmentos que o 

rodeavam (BUCHLOH, 2004b: 208). 

Durante esta transição do Expressionismo para o Dadaísmo, Schwitters 

relacionou-se com Jean Arp / Hans Arp e Tristan Tzara em Zurique, Max Ernst (1891-

1976) em Colónia, expôs na galeria Der Sturm em Berlim e publicou as suas colagens 

e poesia na Zurich Dada. No entanto, apesar de todo o envolvimento com este 

movimento, foi-lhe negado o acesso ao Clube Dada, nomeadamente por Richard 

Huelsenbeck, devido à sua anterior ligação com o Expressionismo e respectivo 

carácter apolítico. A exclusão infligida a Schwitters do referido núcleo de Dadaístas 

motivou-o a desenvolver a sua própria categoria Dada, à qual atribuiu a designação de 

Merz. Segundo este, a palavra Merz deriva da segunda sílaba de Kommerz 

(comércio), por sua vez retirada do anúncio Kommerz-Und Privatbank (Banco Privado 

e Comercial). Nesta ordem de ideias, todas as suas criações passaram a ter uma 

designação própria que incluía o prefixo Merz, como são exemplo as suas 

Merzesculturas, Merzpoemas, Merzarquitectura, Merzpublicidade, Merzconstrução 

(Merzbau), bem como o jornal que publicou com o nome Merz (KUENZLI, 2006: 29). 

Na fase inicial, no entanto, a prática artística Merz mantinha o modo de 

expressão do Dadaísmo e do Futurismo, cuja influência era reconhecidamente 

fundamental para os movimentos vanguardistas da época. Relativamente a esta 

influência, Benjamin Buchloh (2004b: 208) refere que os primeiros trabalhos Merz 

denotam «vectores dinâmicos e linhas de força do Cubo-Futurismo e o esquema 

cromático da pintura Expressionista»103

                                                
103 «... dynamic vectors and force-lines of Cubo-Futurism and the chromatic scheme of 

Expressionist painting.» 

. O conteúdo formal da prática Merz baseava-

se na lógica da assemblage de diferentes tipos de materiais, na perspectiva de estes 

contribuírem para a constituição de um corpo uniforme semelhante a um alto-relevo. A 

este respeito, Buchloh (2004b: 208) sugere a influência das peças «mecanomórficas» 
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produzidas por Francis Picabia (1879-1953), bem como a um certo estilo melancólico, 

relativamente à transformação da pintura num objeto tecnológico. 

A linguagem artística expressa por Schwitters compreende a noção das 

definições de Formung e Entformung, cujo significado está relacionado com o conceito 

de transformação e apropriação de diversas formas de cultura, visando a constituição 

de novos produtos artísticos. A arte deste artista deriva de um processo dinâmico de 

intercâmbio cultural cuja função é reinformar o contexto em que está inserida 

(GAMARD, 2000: 9-10). A construção Merzbau (figs. 136-137) é o trabalho mais 

representativo da atividade artística de Schwitters, por um lado por causa do seu 

carácter autobiográfico, por outro lado devido ao facto de ter sido um projeto que este 

desenvolveu ao longo de sensivelmente vinte anos, inicialmente no seu atelier, no ano 

de 1919, mas que posteriormente se propagou a toda a residência do artista, 

transformando-se progressivamente num «ambiente Construtivista». 

A colaboração com o Construtivista russo El Lissitzky (1890-1941), no ano de 

1923, marca definitivamente o carácter espacial da obra de Schwitters. Durante este 

período, a convite do artista alemão, ambos iniciam a concepção da número 8/9, da 

revista Merz, publicada em 1924 com o título Nasci, cujo objectivo era declarar a 

aliança dos ideais Dadaísta e Construtivista. Esta correlação acaba por produzir 

efeitos nos dois artistas, cujo trabalho se transforma na «investigação do espaço 

arquitectónico». Os dois autores iniciam a partir daqui uma abordagem à experiência 

física do corpo e à interação do fruidor em relação à obra de arte. No entanto, 

segundo Buchloh (2004b: 209-211), enquanto a obra de Lissitzky propõe a 

transformação do espaço de exposição e dos objetos contidos nesta com o objectivo 

de reorientar a leitura da obra de arte, do seu culto para a respectiva exposição e 

arquivo, a Merzbau de Schwitters reforça a relação ritualista com o objeto de arte e o 

espaço envolvente, numa perspectiva wagneriana, na qual todos os sentidos Intervêm 

e interagem. 

A historiadora Elizabeth Gamard (2000: 100) refere que entre os anos de 1920 e 

1922, o facto do Dadaísmo alemão se ter integrado nos movimentos Construtivista e 

Surrealista, teve profundas repercussões no trabalho de Schwitters, cuja linguagem, 

devido a esta perceção, se desenvolveu de modo menos preso aos conceitos 

proferidos pela filosofia Dadaísta, nomeadamente no que diz respeito ao carácter 

pessoal que o artista alemão utilizava na caracterização da Merzbau, em detrimento 

da orientação urbana e propagandista da corrente artística Dada. 
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IV. A DISSEMINAÇÃO E APROFUNDAMENTO DA LINGUAGEM 
MODERNISTA 

 

 

O Surrealismo e o Dadaísmo foram dois movimentos artísticos autónomos, 

embora por vezes fosse difícil perceber as diferenças entre ambos, que partilharam a 

vocação pelo experimentalismo e pela ação coletiva. Na génese do movimento 

Surrealista a literatura assumiu-se como elemento fundamental, uma vez que foi a 

partir das tentativas para expandir este medium, para lhe imprimir novas formas, que 

os seus conceitos evoluíram. Neste contexto, destacam-se as publicações do 

Manifeste du surréalisme (1924), da autoria de André Breton, e do primeiro número da 

revista La Révolution Surréaliste (1924), bem como o lançamento de uma série de 

ensaios controversos, escritos por Breton entre 1917 e 1923, dedicados à critica da 

vanguarda parisiense. Relativamente a este conjunto de ensaios, sob o título Les Pas 

perdus (1924), salienta-se, em particular, o texto intitulado Lâchez tout!, onde o autor 

critica, declaradamente, o movimento Dadaísta (CAWS, 2004: 18). 

Conforme referido por Maurice Nadeau, na obra literária denominada Histoire du 

Surréalism (1944), o Surrealismo divide-se em três fases: um «período heroico», 

ocorrido entre 1923 e 1925; um «período analítico», entre 1925 e 1930; e um «período 

de autonomia», desde 1930 até 1939. O mesmo autor salienta também a existência de 

um momento final que corresponde à Segunda Guerra Mundial e ao exílio nos E.U.A.. 

Existem, porém, alguns teóricos que defendem um período mais longo de prevalência 

do Surrealismo, associando as pinturas drip104

Um dos artistas mais influentes no âmbito de ambos os movimentos, Dadaísmo 

e Surrealismo, foi o pintor alemão Max Ernst, eventualmente fundador da pintura 

Surrealista (LIPPARD, 1973a: 14). Entre os anos de 1919 e 1930 este autor 

desenvolveu diversos trabalhos caracterizados pela articulação de imagens com 

palavras, contribuindo para a criação de uma linguagem inovadora, baseada num 

conjunto de inter-relações, envolvendo, não só imagens e palavras, como também 

outras linguagens e o subconsciente. Segundo um texto do próprio Ernst, publicado na 

revista Cahiers d’Art (1937), o processo artístico por si desenvolvido, utilizando 

expressões da autoria de Rimbaud, designava-se por «alquimia visual» e «alucinação 

simples». Uma metodologia baseada na «união de duas realidades aparentemente 

 de Pollock a uma segunda vaga norte 

americana, bem como a declaração do fim do movimento, proferida por Jean 

Schuster, posteriormente ao falecimento de Breton (1966) (CAWS, 2004: 32). 

                                                
104 Técnica de pintura não convencional introduzida por Jackson Pollock cujo objetivo é 

a implementação de fluidez na relação entre do artista e o seu objeto de arte. 
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incompatíveis num plano aparentemente inadequado»105 (ERNST106

Uma das obras mais reveladoras dos conceitos descritos anteriormente é o livro 

intitulado La Femme 100 Têtes (1929) (fig. 138), a primeira de três «novelas-colagem» 

que Ernst realizou, cuja matéria prima é um conjunto de xilogravuras que figuravam 

em revistas oitocentistas. Este livro ilustrado caracteriza-se pela articulação entre as 

respetivas imagens e legendas, sem que nenhuma assuma um papel principal, 

contribuindo ambas para uma perceção ambivalente que, segundo Lippard (1937-) 

(1973a: 13), se traduz numa «unidade estereoscópica». Esta autora refere que o 

«leitor-observador (...) lê nas entrelinhas determinadas pela interação verbal-visual, 

projetando-se a si próprio nesse espaço intermediário»

, 1937 citado por 

LIPPARD, 1973a: 12). Outro aspeto relevante da obra de Ernst é o humor que 

caracteriza os seus trabalhos. No âmbito do Dadaísmo esta propriedade era um 

veículo para a «destruição e anarquia», enquanto no Surrealismo se transformou  

numa prática de divergência constante. No entanto, apesar das diferenças 

enunciadas, os dois movimentos partilhavam o gosto pelo humor-negro e pela 

ambivalência, ou seja, a possibilidade de determinada mensagem possibilitar reações 

emocionais opostas, bem como pelo emprego de metáforas e personagens híbridas. 

Neste sentido, as colagens que Ernst elaborou, entre 1921 e 1922, caracterizam-se 

pelo uso de deslocamento, justaposição e sentido anárquico, ao passo que as 

colagens e pinturas realizadas a partir de 1922 denotam uma manipulação sistemática 

de espaços e objetos (LIPPARD, 1973a: 13). 

107

Uma das inovações Surrealistas foi o conceito de objeto encontrado, uma 

prática denominada por trouvaille ou objet trouvé, que consistia no encontro casual de 

determinada coisa material. Na perspetiva de Breton, esta prática artística 

desenrolava-se a partir do encontro de algo do «mundo exterior» correspondente a 

uma problemática, não planeada, do «mundo interior». Uma característica essencial 

do artista Surrealista era a predisposição para um estado, permanente, de perceção e 

reflexão, de acordo com estímulos imprevistos (CAWS, 2004: 22). A prática artística 

. Lippard refere também que 

as «novelas-colagem» possuem propriedades cinemáticas, uma vez que a 

manipulação da ação através de imagens, paralelamente à presença de legendas, 

aparentemente dessincronizadas, está relacionada com o cinema mudo e respetiva 

legendagem em língua estrangeira. 

                                                
105 «… the union of two apparently incompatible realities on an apparently unsuitable 

plane.» 
106 ERNST, Max (1937). «Beyond Painting» in Cahiers d’Art. Paris: Editions Cahiers 

d'Art. 
107 «... they parallel each other and offer a double viewpoint that forms a stereoscopic 

unity. The reader-observer must literally read between the lines provided by the verbal-visual 
interaction, and project himself into that intermediary space.» 
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do objet trouvé, cuja utilização se difundiu no início da década de 30, estreou-se em 

exposição na Galerie Charles Ratton (Paris, 1936). Os elementos encontrados que 

compunham esta mostra dividiam-se em várias classes: objetos encontrados em feiras 

de artigos usados; objetos encontrados na natureza; objetos ligeiramente modificados 

pelo artista; objetos readymade; «objetos perturbados», baseados na deformação de 

objetos naturais ou artigos manufaturados; assemblages; objetos com funções 

simbólicas; «objetos incorporados; objetos fantasma; objetos sonhados; máquinas 

óticas; objetos-poema»; entre outros (CAWS, 2004: 23). 

A obra que melhor representa a tónica objetual pertence ao artista norte 

americano Joseph Cornell (1903-1972), designadamente através das caixas (fig. 139) 

que elaborou a partir da década de 30. Segundo Mary Ann Caws (2004: 23), as caixas 

de Cornell são « palcos em miniatura, metonímia de todo o teatro da arte, que 

convidam à participação imaginativa do observador» 108

No decorrer da década de 30, entre as diversas variações da prática artística do 

objet trouvé, assinala-se a utilização frequente de representações de membros do 

corpo humano. Segundo consta na obra de Breton, intitulada L’Amour fou (1934-

1936), a extração e deformação  de partes do corpo feminino pode ser interpretada 

como uma tradição Renascentista de ostentação do amante e representação do 

prazer sensual. Este tipo de assemblages assumia, por vezes, uma tendência mais 

estranha, como são exemplo as intervenções do escultor alemão Hans Bellmer (1902-

1975), designadamente através das obras Poupée (fig. 140), que este iniciou em 

1933, bem como algumas peças chocantes do artista dinamarquês Wilhelm Freddie 

(1909-1995). No mesmo âmbito, importa referir as fotografias e filmes que Man Ray 

(1890-1976) apresentou na década de 20, segundo Caws, de caráter «mais elegante, 

ou mesmo eloquente» (CAWS, 2004: 30). 

. A autora sublinha o facto 

destes pequenos ambientes teatrais integrarem de modo muito significativo o 

observador no seu contexto, referindo que a presença dos respetivos atores, uma das 

principais características das caixas, ser enfatizada pela ausência dos mesmos. 

Destaca-se a relação com as fotografias de Eugène Atget (1857-1927), cujas imagens 

desertas das ruas de Paris foram uma referência estética para os Surrealistas. 

No que diz respeito à produção cinéfila, importa referir a influência gerada pela 

União Soviética no período que se seguiu à Revolução Russa (1917), baseada no 

desenvolvimento de trabalhos de não-ficção e remontagem liderados, respetivamente, 

pelos cineastas Dziga Vertov e Lev Kuleshov. Durante a fase inicial, a maioria dos 

filmes exibidos nas salas de cinema eram de origem germânica e americana,  no 

                                                
108 «Like miniature stages, metonyms of the whole theatre of art, they invite the 

imaginative participation of the viewer ...» 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Kuleshov�
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entanto, destaca-se o facto das versões em causa serem previamente transformadas 

por um conjunto de editores, cuja função passava pela remontagem, não só de filmes 

estrangeiros, como também de filmes realizados sob o domínio do Czar. Em alguns 

casos, quando se tratava de uma questão ideológica, os filmes eram completamente 

remontados de modo a corresponderem com a política do regime. Entre os 

realizadores que melhor desenvolveram esta atividade encontravam-se o supracitado 

Kuleshov, Serguei Eisenstein e Esfir Shub (1894-1959) (HAGENER, 2007: 168). 

Na ótica de Hagener (2007: 168), a prática da remontagem enquadrava-se com 

princípios vanguardistas uma vez que, do ponto de vista formal, o processo de 

remontagem era semelhante ao da colagem Dadaísta, na qual predominavam «o 

recorte, o isolamento de elementos, a destruição de um contexto antigo em favor de 

um novo, para a “recombinação” de elementos pré-existentes numa forma 

diferente» 109 , assim como a «criação de “non-sense” (ou anti-sentido)» 110

A montagem tem origem no trabalho teórico e prático desenvolvido por  

Kuleshov, juntamente com o seu discípulo 

. 

Paralelamente, a narrativa assumia um segundo plano relativamente à abstração, na 

medida em que o sentido do filme passava a ser representado através da montagem. 

Vsevolod Pudovkin (1893-1953), cuja 

principal característica reside na importância do corte. Esta inovação técnica permitia 

ultrapassar o ângulo de 180º, existente entre a posição da câmara de filmar e a ação 

em curso, de modo a apresentar sequências e cenas através de vários pontos de 

vista. Foi uma descoberta que, não só criou uma rutura definitiva com o espaço de 

representação teatral, predominante desde a invenção do cinema, como também 

permitiu que as narrativas se tornassem mais reais e complexas (SHARGEL, 2008). 

Posteriormente, o cineasta Serguei Eisenstein, para além de aprofundar os 

conceitos dos seus antecessores, introduziu conceitos inovadores na prática cinéfila. 

Segundo este, cada cena da sequência, bem como a transição entre estas, deveria 

ser elaborada de acordo com certos princípios formais, como a identificação dos seus 

vetores principais, ângulos, movimentos, entre outros. Para Eisenstein a perceção do 

filme era um ato criativo e interativo, porque, juntamente com o realizador, o espetador 

constrói na sua mente a mensagem de acordo com o desenrolar do filme. Segundo 

Shargel (2008), outro aspeto relevante do cinema de Eisenstein é o desenvolvimento 

do «realismo psicológico», ou seja, o facto de haver maior preocupação com o modo 

como o cérebro humano processa as imagens fílmicas e como estas nos estimulam, 

quer intelectualmente, quer emocionalmente. 

                                                
109 «… cutting up, isolating elements, destroying an old context and creating a new one 

when re-combining the pre-existing elements in a different form.» 
110 «... creating non-sense (or anti-sense) …» 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vsevolod_Pudovkin�
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O filme que melhor expõe os conceitos de Eisenstein é a obra intitulada O 

Couraçado Potemkin (1925) (figs. 141-142), que celebra a Revolução Russa de 1905, 

designadamente através de uma sequência de 8 minutos junto do porto de Odessa. 

No desenrolar da sequência os soldados do czar descem a escadaria disparando 

sobre a população, que começa a fugir e a descer as escadas, ao mesmo tempo que 

os Cossacos, montados a cavalo e posicionados no fim da escadaria, investem nos 

populares com golpes de espada. A representação fílmica do massacre de Odessa 

desenrola-se através de várias situações simultâneas, sujeitas a uma composição e 

edição meticulosamente trabalhadas, onde é possível visionar o mesmo 

acontecimento multiplicado por vários ângulos, enquadramentos e ritmos. Esta 

sequência trágica demonstrou que através da utilização da técnica de montagem era 

possível, num curto espaço de tempo, exibir, com vários pormenores, e num espaço 

tão vasto, uma ação de grande complexidade (SHARGEL, 2008). 

Os filmes de não-ficção que proliferaram inicialmente durante o período da 

guerra e após a Revolução rapidamente se transformaram numa fusão com o género 

da ficção. Tratava-se de um tipo de filme documentário dramático caracterizado pela 

combinação de filmes com conteúdos históricos e reencenações de acontecimentos 

passados (HAGENER, 2007: 172-173). Entre os principais dinamizadores deste 

género de cinema encontrava-se Vertov, que se considerava a si próprio um repórter. 

Este autor esteve envolvido em diversos projetos fílmicos e derivações experimentais, 

como são exemplo os filmes Kinonedelia (1918-1919), um conjunto de reportagens de 

caráter mais tradicional; Kinopravda (1922-1925), um género documentário 

experimental; o documentário Kinoglaz (1920); curtas-metragens de propaganda 

estatal; assim como colaborações em filmes de animação (HAGENER, 2007: 172-

173). 

Entre as obras mais simbólicas de Vertov encontra-se o filme intitulado O 

Homem da Câmara de Filmar (1929) (figs. 143-144), que retrata a vida de um 

operador de câmara na União Soviética da década de 20, cujo papel ambivalente 

representa, por um lado, o trabalhador responsável pela produção das imagens, por 

outro, o cidadão que no desenrolar da película participa no quotidiano urbano de 

Moscovo. Paralelamente, o filme aborda uma prática artística multifacetada que 

sintetiza o papel do realizador, do operador de câmara, do editor, e que representa, 

fundamentalmente, a essência do próprio filme. Conforme é referido na introdução 

desta obra cinematográfica, trata-se de «um trabalho experimental que visa a criação 

de uma linguagem absoluta e verdadeiramente internacional do cinema, baseada na 

total separação das linguagens do teatro e da literatura» (ANDERSEN, 2011). 
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V. REAÇÕES AO CONSUMISMO E À INDÚSTRIALIZAÇÃO CULTURAL 
 

 

No contexto da interação entre a cultura popular e a arte erudita destacou-se a 

atividade de um grupo de autores autodenominado Independent Group, que reunia os 

artistas Richard Hamilton (1922-), Nigel Henderson (1917-1985), John McHale (1922-

1978), Eduardo Paolozzi (1924-) e William Turnbull (1922-), bem como os críticos 

Reyner Banham (1922-1988), Lawrence Alloway (1926-1990) e Toni del Renzio (1915-

) (FOSTER, 2004a: 385). Um dos aspetos mais determinantes da identidade do 

Independent Group era a postura assumida relativamente ao Kitsch, cujo conceito, 

segundo Greenberg, está associado à evolução do capitalismo, designadamente a 

relação da arte com a produção em massa e com a vulgaridade. O Kitsch possui um 

estilo repetitivo devido à sua produção mecânica, é de perceção óbvia e transforma-se 

regularmente em exploração comercial e propaganda. Na perspectiva deste crítico, o 

Kitsch corrompe e desgasta a vida cultural de uma sociedade, podendo incluir 

ilustrações, filmes de Hollywood, novelas literárias, capas de revista, arte popular e 

comercial, música e dança popular, televisão, publicidade, entre outros 

(GREENBERG, 2003: 543). 

O fenómeno artístico em foco, designado por arte Pop, manifesta-se 

inicialmente na Europa, por intermédio do Independent Group e, mais tarde, nos 

E.U.A. (HOPKINS, 2000: 95). No entendimento de Alloway (1969: 173), autor das 

designações Pop Art e Pop Culture, este género de arte tinha, na sua génese, uma 

dimensão antropológica, uma vez que estava associado a uma vontade de diluir as 

fronteiras entre a arte e o quotidiano. Posteriormente, a Pop Art afasta-se da vertente 

antropológica para integrar, predominantemente, referências aos meios de 

comunicação de massas, regressando, mais tarde, à vertente antropológica e à 

coexistência de diferentes áreas culturais.  

A dinâmica artística desenvolvida pelo Independent Group baseava-se na 

organização de palestras e debates, assim como  exposições, cuja curadoria era 

assumida pelos próprios elementos do grupo. O primeiro evento organizado, anterior à 

fundação oficial do Independent Group, intitulou-se Growth and Form (1951) e 

caracterizou-se pela criação de um ambiente repleto de projeções fotográficas 

alusivas a formas e estruturas encontradas na natureza. Destacou-se o recurso a 

imagens extrínsecas ao campo da arte, a utilização de vários meios de expressão, a 

introdução de objetos de design e a adoção da colagem associada ao conceito de 

transformação, à qual o grupo recorreu nas mostras que se seguiram (FOSTER, 

2004a: 387). 
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A exposição Parallel of Life and Art (1953) (fig. 145), na galeria ICA, apresentou-

se como uma colagem espacial composta por ampliações imperfeitas de pinturas 

modernistas, arte tribal, desenhos de crianças, hieróglifos e fotografias científicas 

dispostas a várias alturas e ângulos e sem qualquer tipo de legendagem (FOSTER, 

2004a: 387). Seguiu-se a exposição Man, Machine and Motion (1955), dedicada à 

temática da transformação da imagem humana. Esta colagem espacial era composta 

por ampliações fotográficas de corpos e máquinas em movimento inseridos em vários 

contextos, como o mar, o céu, a terra e o espaço. Posteriormente, reconhecida como 

a exposição mais bem concebida, o Independent Group apresentou This is Tomorrow 

(1956) (figs. 146-147), na Whitechapel Gallery, em Londres. A mostra era composta 

por doze espaços, concebidos por igual número de equipas, constituídas por um 

pintor, um escultor e um arquiteto. Apesar da coexistência de vários artistas e 

respetivos objetos era a principal peça de arte a totalidade da exposição (FOSTER, 

2004a: 388). 

Importa destacar a colagem criada por Hamilton para a representação da 

exposição This is Tomorrow, denominada Just what is it that makes today's homes so 

different, so appealing? (fig. 148), uma vez que, à imagem de outras colagens 

concebidas pelo grupo, denominadas bunk (absurdas) (HOPKINS, 2000: 97), bem 

como do teor das próprias exposições, trata-se de «uma paródia pop-psicológica da 

cultura consumista do pós-guerra, realizada com os próprios anúncios publicitários, 

lidos segundo o guião de um sonho freudiano» 111

As principais influências da Arte Pop, tanto do ponto de vista conceptual, como 

de ordem técnica, foram os movimentos Dada e Surrealista, sendo a utilização do 

objeto readymade e a colagem os principais exemplos. Segundo a crítica de arte Lucy 

Lippard (1966: 11-13), é possível encontrar nestes movimentos artísticos dos anos 20 

indícios precursores da Pop, como são exemplo a colagem For Käte (1947) (fig. 149), 

de Kurt Schwitters, o desenho Plate with Wafers (1914) (fig. 150) e a escultura Glass 

of Absinthe (1914), de  Picasso, assim como a pintura Razor (1922) (fig. 151), de 

Gerald Murphy (1888-1964). No entanto, Lippard destaca o maço de cigarros Lucky 

Strike (1921) (fig. 152), da autoria de Stuart Davis (1892-1964), uma vez que este é o 

protótipo Pop mais divulgado. 

 (FOSTER, 2004a: 389). 

Apesar das influências generalizadas do Dadaísmo e do Surrealismo, para além 

da importância determinante do contexto socioeconómico, Lippard (1966: 14) 

considera os pensamentos de Marcel Duchamp e Fernand Léger (1881-1955) como 

os protótipos Pop mais relevantes. Os sucessores dos conceitos de Léger e Duchamp 

                                                
111 «... it is a pop-psychological parody of postwar consumer culture made with its own 

ad-slogans and image-bits, and it too reads like a scripted Freudian dream.»  
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constituíram duas correntes que, por sua vez, criaram uma fronteira no seio da arte 

moderna. No entanto, segundo esta autora, foi a convergência das referidas correntes 

que, nos finais da década de 50, em Nova Iorque, vieram a originar o novo movimento. 

A este respeito, Lippard defende que a peça intitulada Ballet Méchanique (1924) (figs. 

57-58), de Léger, é precursora da técnica da Arte Pop, uma vez que tem como 

propósito «isolar o objeto ou o fragmento de um objeto e apresentá-lo na tela em 

close-ups na maior escala possível. A ampliação gigantesca de um objeto ou 

fragmento confere-lhes uma personalidade nunca tida anteriormente e, neste sentido, 

ele pode tornar-se num veículo de completo poder lírico e plástico»112 (LÉGER113

Igualmente preponderante na precursão da arte Pop nos E.U.A. foram as obras 

artísticas de Robert Raushenberg (1925-2008) e Jasper Johns (1930-), também 

influenciadas pelo Dadaísmo e Surrealismo (BIGHAM; MCBEAN; MILLER; NUGENT, 

2007: 21). No caso de Raushenberg, destaca-se a pintura intitulada Asheville Citizen 

(1952) (fig. 153), composta por duas partes, em que uma delas possui uma folha de 

jornal coberta com tinta pouco espessa; a pintura denominada Rebus (1955) (fig. 154), 

composta por um conjunto de imagens de diferentes proveniências, bem como outros 

trabalhos posteriores onde o artista vai combinando texto e fotografia, visando uma 

nova concepção do espaço pictórico (HOPKINS, 2000: 43). No contexto da Pop nova 

iorquina, destaca-se a obra desenvolvida por Jasper Johns, cuja influência nesta 

cidade americana foi determinante. Uma das criações deste autor foi a transformação 

do objeto em pintura, contrastando com a tendência predominante da colagem e 

assemblage (LIPPARD, 1966: 70). 

, 

1926: 7-8 citado por LIPPARD, 1966: 18). No entanto, segundo a mesma autora, a 

influência de Léger nos artistas Pop não foi tão determinante como a de Duchamp, 

uma vez que a linguagem irónica e cínica deste último seduziu muito mais os artistas 

do novo movimento. 

A principal inovação da obra de Raushenberg, caracterizada pela utilização de  

materiais encontrados no quotidiano, foi a transformação da colagem em pinturas 

«combinadas», diluindo as fronteiras entre a escultura e a pintura, a colagem e a 

assemblage (fig. 155). Na perspectiva de Lippard (1966: 24), o trabalho artístico de 

Raushenberg «permaneceu altamente pessoal, áspero e abstracto. As imagens 

comerciais, as fotografias e os signos não são usados especificamente mas são 

                                                
112 «To isolate the object or the fragment of an object and to presente it on the screen in 

close-ups of the largest possible scale. Enormous enlargement of an object or fragment gives it 
a personality it never had before and in this way it can become a vehicle of entirely new lyric 
and plastic power.»  

113 LÉGER, Fernand (1926). «A New Realism - The Object» The Little Review. (Inverno). 
Nova Iorque. 
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deixados em suspensão poética»114

Posteriormente, em Outubro de 1960, impulsionados pela sugestão do crítico 

francês Pierre Restany (1930-2003), foi fundado o grupo intitulado Novo Realismo, 

cujo manifesto, concebido pelo artista Yves Klein (1928-1962), foi assinado por este e 

por vários artistas que se encontravam presentes naquele momento, 

denominadamente Arman (1928-2005), François Dufrêne (1930-1982), Raymond 

Hains (1926-2005), Martial Raysse (1936-), Daniel Spoerri (1930-), Jean Tinguely 

(1925-1991) e Jacques de Villeglé (1926-). O referido manifesto consistia na frase «Os 

Novos Realistas tornaram-se conscientes da sua identidade coletiva; Novo Realismo = 

novas percepções da realidade»

. Segundo a autora, Rauschenberg vincula-se ao 

abstracionismo, uma vez que através da apropriação de objetos do quotidiano, o 

artista provou que a arte abstracta podia coexistir com imagens figurativas. 

115 (BUCHLOH, 2004c: 434). Conforme referido pelo 

crítico Peter Bürger (BÜRGER citado por BUCHLOH, 2004c: 434), as temáticas 

abordadas pelos grupos neovanguardistas desta época estavam a tornar-se 

demasiadamente institucionalizadas, bem como as respetivas práticas e espaços. No 

entanto, segundo Benjamin Buchloh, entre todas as vanguardas contemporâneas, o 

Novo Realismo foi o grupo que reconheceu «a sua precária, mas imutável situação, no 

cruzamento entre uma postura, artificial, de negativismo crítico e a agenda afirmativa 

da indústria cultural».116

Um dos aspetos mais relevantes do Novo Realismo foi a abordagem que este 

fez ao espaço público, uma vez que houve lugar a uma reposição da obra de arte, do 

seu contexto específico para o espaço arquitectónico. Neste contexto, destacam-se as 

seguintes obras: Le Vide (1957), onde Klein apresenta uma galeria vazia; Le Plein 

(1960), de Arman, na qual o artista acumulou uma grande quantidade de lixo, junto da 

janela da galeria Iris Clert; a instalação autodestrutiva de Tinguely, intitulada Homage 

to New York (1960); Wall of Barrels, Iron Curtain (1961-62), na qual o casal de artistas 

Christo (1935-) e Jeanne-Claude (1935-2009) obstruiu uma rua parisiense com um 

muro de 240 barris de petróleo (BUCHLOH, 2004c: 435). 

 O estilo neovanguardista assumido pelo grupo levou os seus 

membros ao reencontro de práticas anteriormente exploradas, como são exemplo os 

readymade de Arman (fig. 156), as pinturas monocromáticas de Klein (fig. 157), as 

esculturas cinéticas de Tinguely (fig. 158) e as colagens de Dufrêne (fig. 159), Hains, 

Villeglé e Domenico «Mimmo» Rotella (1918-2006) (BUCHLOH, 2004c: 434). 

                                                
114 «... remained highly personal, rough, and abstract. Commercial images, photographs, 

and signs are not used specifically but are left in poetic suspension.» 
115 «The New Realists have become conscious of their collective identity; New Realism = 

new perceptions of the real.» 
116 «... its precarious but unchangeable situation at the intersection between a spurious 

posture of critical negativity and the affirmative agenda of the culture industry.» 
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Paralelamente, tendo presente as colagens vanguardistas, desenvolveu-se o 

estilo décollage, que consistia na reutilização de cartazes publicitários, retirados 

clandestinamente do espaço público, para a elaboração de colagens em grande 

escala. Esta prática assumiu maior relevância após a apresentação de alguns 

exemplares na Bienal de Paris (1959), pelos artistas Hains, Villeglé e Dufrêne. Um 

aspeto fundamental das décollage é o facto da autoria de cada obra em particular não 

ser a característica principal, o que por sua vez impulsionou a colaboração entre os 

artistas praticantes deste tipo de colagem, nomeadamente entre Villeglé e Hains, Klein 

e Tinguely, Niki de Saint Phalle (1930-2002) e Tinguely, entre outras (BUCHLOH, 

2004c: 435-436). 

Destaca-se também a obra que Arman desenvolveu a partir do noção de 

readymade, bem como dos conceitos modernistas de grelha e casualidade. Os 

trabalhos deste artista baseiam-se na saturação de elementos de produção, de 

proveniência diversa, compostos pelo princípio da semelhança. No entendimento de 

Buchloh (2004c: 435, 438), Arman sugeriu que a escultura passaria a situar-se num 

contexto de apresentação igual ao objeto de consumo e que, neste sentido, as 

convenções adotadas pelo museu convergiriam com a lógica de exposição de uma 

loja, como por exemplo a utilização da montra e do mostruário. A prática artística de 

Arman «evoca a catástrofe ecológica emergente, resultante da aceleração e expansão 

da cultura de consumo e a respetiva produção exponencial de desperdício»117

Nos E.U.A., no mesmo período de transição entre as décadas de 50 e 60, 

tornou-se célebre a escultura Child (1959) (fig. 160), da autoria do artista Bruce 

Conner  (1933-2008), que a partir da divulgação desta obra passou a ver reconhecida 

a sua prática de assemblage (figs. 161-162). A notabilidade da peça em causa deveu-

se ao facto de representar o caso popular de um condenado à morte. As assemblages 

de Conner, ao contrário da peça Child, cuja temática era óbvia, caracterizavam-se 

pela organização de desperdícios e fotografias de diversas origens, sobre vários 

suportes, cuja principal propriedade era a utilização de meias de nylon, de modo a 

fixar os elementos, assim como a criar um efeito de velatura (BOIS, 2004a: 416-417). 

. 

Posteriormente, Conner, em parceria com o poeta Michael McClure (1932-), 

fundou a Rat Bastard Protective Association com a finalidade de recolher lixo em 

vários depósitos da cidade, de modo a poder utilizar os resíduos e desperdícios da 

sociedade. Um aspeto relevante na prática de seleção de elementos para a 

constituição das assemblages era a preocupação em encontrar objetos retro, «pré-

Holocausto, pré-Hiroshima, pré-Guerra Fria», em detrimento de lixo contemporâneo, 

                                                
117 «... evoque an emerging ecological catastrophe resulting from an accelerating and 

expanding consumer culture and its increasingly unmanageable production of waste.» 
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fruto do período pós-guerra e pós-industrial. A obra que Conner desenvolvia até então 

estava identificada com o ensaio de Walter Benjamin, intitulado Charles Baudelaire: A 

Lyric Poet in the Era of High Capitalism, designadamente com a figura do respigador. 

No entanto, de modo semelhante a Theodor Adorno, crítico da romantização criada 

em torno da personagem respigadora de Charles Baudelaire (1821-1867), Conner, 

concluiu que a reciclagem de elementos retro, por si só, não era suficiente para 

contrariar a proliferação de objetos de consumo. Este facto, somado à valorização 

comercial das suas esculturas, levou-o a abandonar esta prática, enveredando pela 

realização de filmes, uma atividade que já tinha iniciado anteriormente (BOIS, 2004a: 

417, 418). 

No panorama artístico italiano, designadamente em torno do pintor Giorgio de 

Chirico (1888-1978), cujo conceito de Pintura Metafísica assume um caráter 

«antitecnológico, antirracional, antimodernista», assiste-se a um desenvolvimento da 

arte em torno do conceito de Arte Povera, que se estabelece no decorrer de uma 

exposição organizada pelo crítico Germano Celant (1940-) (BUCHLOH, 2004e: 509). 

Esta mostra de arte, intitulada Arte Povera e IM Spazio (1967), realizada na cidade de 

Génova, contou com a participação dos artistas Alighiero Boetti (1940-1994), Luciano 

Fabro (1936-2007), Jannis Kounellis (1936-), Giuluo Paolini (1940-), Pino Pascali 

(1935-1968) e Emilio Prini (1943-). A designação criada por Celant tornou-se de tal 

modo importante que o crítico elaborou um manifesto pouco tempo depois, 

denominando-o Arte Povera: Notes on a Guerilla War (1967), e uns anos mais tarde 

publicou o ensaio Arte Povera (1985). Para além dos artistas mencionados 

anteriormente a Arte Povera está associada a um conjunto de obras, produzidas pelos 

artistas Mario Merz (1925-2003) (fig. 163), Marisa Merz (1931-), Giovanni Anselmo 

(1934-), Pier Paolo Calzolari (1943-), Piero Gilardi (1942-), Giuseppe Penone (1947-), 

Michelangelo Pistoletto (1933-) (fig. 164), Emilio Prini e Gilberto Zorio (1944-) 

(DEWYER, 2008: 2). 

Entre os precursores da Arte Povera destacam-se, no domínio do cinema, o 

realizador Pier Paolo Pasolini (1922-1975), cuja obra recorre a contextos socialmente 

subdesenvolvidos, à mitologia e ao ritual, assim como, no campo das artes visuais, 

aos artistas Alberto Burri (1915-1995), Lucio Fontana (1899-1968) e Piero Manzoni 

(1933-1963). A importância da obra artística de Burri deve-se ao facto de este ter 

integrado nos seus trabalhos, no final da década de 40, materiais pouco 

convencionais, evoluindo posteriormente, nas décadas de 50 e 60, para a utilização de 

materiais industriais de aspeto obsoleto. No caso de Fontana, a influência dos seus 

gestos de agressão e perfuração de superfícies monocromáticas, contribuiu para a 

valorização da dimensão teatral da obra de arte. No entanto, segundo Buchloh (2004e: 
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511-512), o mais influente artista precursor da Arte Povera foi, eventualmente, 

Manzoni, responsável pela reflexão sobre uma série de questões fundamentais, como 

o dilema modernista e a opção entre a via artesanal, primitiva, e a via tecnológica da 

modernidade. No entendimento de Benjamin Buchloh (2004e: 509), as peças 

elaboradas no âmbito da Arte Povera, não dependendo de tecnologia, ou do 

readymade, baseavam-se no caráter obsoleto e artesanal para transmitir um 

«renovado sentido de purificação». Este crítico destaca a instalação que Kounellis 

realizou na Galleria L’Attico, intitulada 12 Cavalli (1968) (fig. 165), caracterizada pela 

colocação de 12 cavalos no espaço da galeria, uma vez que a integração de um 

elemento natural no domínio institucional determinou a orientação estética que a Arte 

Povera desenvolveu posteriormente. 

A temática que esteve na origem da reflexão de Celant, que por sua vez o 

conduziu à organização da exposição referida anteriormente, teve como base uma 

ideologia estética defensora «dos pobres contra a abstração do seu trabalho no 

contexto da doutrina capitalista»118

Na ótica de Buchloh (2004e: 509), o desenvolvimento da Arte Povera baseia-se 

num conjunto de preconceitos: a má interpretação dos preceitos do Minimalismo, 

onde, supostamente, a tecnologia seria o principal modo de produção; a recusa em 

utilizar o medium fotográfico, bem como outros media associados à fotografia; o 

desenvolvimento de uma sensibilidade própria relativamente aos materiais e 

processos de produção artística, contrariamente a algumas convenções assumidas 

por outros movimentos de vanguarda. Neste sentido, a Arte Povera incidiu sobre os 

domínios do artesanal e da obsolescência, estando este último, segundo Buchloh, 

diretamente relacionado com o Surrealismo. 

 A Arte Povera pretendia romper com o sistema de 

representação vigente, através do qual a imagem era transferida do seu produtor para 

domínio alheio, tendo em vista a devolução dessa imagem de trabalho para o 

respetivo produtor. Tendo em vista a constituição de um domínio de trabalho 

autónomo, as obras artísticas no âmbito da Arte Povera baseavam-se essencialmente 

na respetiva projeção em detrimento do seu potencial de produção. Neste sentido, a 

questão da projeção, ou seja o evento resultante da criação artística, assumiu uma 

relevância significativa, na medida em que seria a forma utilizada para subverter os 

processos artísticos de materialização e consumação (DEWYER, 2008: 3, 5). 

 

 

 

                                                
118 «... the issue was the projection of an ideology in aesthetic terms that presented the 

struggle of the poor against the abstraction of their labor according to capitalist doctrine.» 
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VI. O ALARGAMENTO DO CAMPO DE AÇÃO DA  ARTE AO DOMÍNIO 
SOCIAL 

 

 

Relativamente aos artistas das novas vanguardas, destaca-se a obra inovadora 

desenvolvida pelo norte americano Allan Kaprow (1927-2006), designadamente sob a 

forma de happening, uma tipologia artística que consistia na realização de 

intervenções e eventos de teor artístico em espaços pré-determinados, visando a 

diluição de todas as «hierarquias e sistemas de valor», a eliminação da 

«especificidade do medium», bem como a integração de todos os domínios da 

perceção (BOIS, 2004b: 452). 

Foi a partir do ano de 1957 que Kaprow começou a intervir artisticamente em 

diferentes espaços, designando-os como environments119 ou action collages120

Um aspeto relevante do percurso artístico de Kaprow é o facto de este ter 

evoluído da pintura Expressionista Abstrata, bem como das práticas de colagem e 

assemblage. Depois de ter frequentado um curso de pintura na escola de Hans 

Hoffman (1880-1966), entre 1947 e 1948, começa a desenvolver um estilo próprio 

baseado na técnica de action painting

 (figs. 

166-167), que, segundo o próprio, tinham como objetivo a expansão da arte de 

Jackson Pollock (BOIS, 2004b: 452). Kaprow considerava que a grande escala das 

pinturas de Pollock contribuía para a absorção do respetivo observador, referindo 

inclusivamente, num texto que escreveu sob o título The Legacy of Jackson Pollock 

(1958), que o grande formato e caráter expansivo das pinturas de Pollock 

transformava-as em ambientes (KAPROW, 1993: 6). 

121

                                                
119 Meio de expressão artístico baseado na criação de um espaço que prevê a interação 

com os seus ocupantes. 

 (MARTER, 1995). Posteriormente, o artista 

abandona a pintura mais convencional para começar a realizar as suas action 

collages, que, por sua vez eram executadas de forma rápida, através do arremesso de 

materiais do quotidiano, incluindo fragmentos de trabalhos realizados anteriormente 

pelo artista, papel de alumínio, fotografias, jornais e restos de alimentos. No caso da 

peça Penny Arcade (1956), uma das primeiras assemblages realizadas pelo artista, 

acumulam-se várias camadas de fragmentos de pinturas, desperdícios de madeira, 

peças de sinalética, bem como flashes e sons relativos a um ambiente saturado, «tipo 

uma barraca do carnaval de Coney Island». Segundo William Kaizen (2003: 91-92), 

este environment transforma o espaço da galeria num espaço de rua, ou seja, 

120 Expansão do conceito de colagem incluindo diversos materiais, objetos e espaços, 
bem como vários meios para estimular todos os sentidos. 

121 Estilo de pintura de caráter marcadamente físico, onde o artista arremessa a tinta. 
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«convertendo a parede numa pseudo-vitrine de uma loja, trazendo a arquitetura do 

mundo exterior para a galeria, mas filtrando através das estratégias de composição da 

colagem e do Expressionismo Abstrato»122

Outra obra reveladora do pensamento artístico de Kaprow é o environment 

intitulado Wall, Kiosk, and Rearrangeable Panels (1957-1959) (fig. 168), cuja 

característica principal é o facto de ser constituído por painéis revestidos com detritos 

do quotidiano, como cascas de ovo, folhas de árvore e espelhos partidos. A peça em 

causa tem a particularidade de, como o próprio título indica, ser posicionada em 

função do espaço que a acolhe, assumindo as seguintes formas: uma parede, quando 

colocada em linha recta; um quiosque, quando disposta em quadrado; ou em painéis 

ajustáveis, quando apresentada em ziguezague. No entendimento de Kaizen (2003: 

92) esta assemblage demonstra as influências de Hoffman e Rauschenberg. 

. 

Posteriormente, Kaprow, no âmbito da sua pesquisa no campo do som, com a 

intenção de incluir este medium nos seus environments, assiste às aulas de música 

vanguardista de John Cage, professor de composição na New School for Social 

Research, em Nova Iorque. Estas aulas incluíam também outros artistas que viriam a 

participar no movimento Fluxus (BOIS, 2004b: 452). 

Importa salientar que o conceito de happening, bem como as  primeiras 

apresentações deste medium, foram concretizadas por Kaprow durante a frequência 

das aulas de Cage, as quais influenciaram também a sua ideia de casualidade 

enquanto processo de composição. Segundo Bois (2004b: 452), Kaprow acrescentava 

o seu conceito de espaço ao modelo musical de Cage, designadamente a noção de 

localização e ação do fruidor, enfatizando deste modo a teatralidade dos eventos e a 

relação destes com a colagem Dadaísta. A investigação desenvolvida por Kaprow em 

torno da noção de espaço total estava também relacionada com o conceito de espaço 

definido por Einstein, segundo o qual não existem fronteiras entre os vários elementos 

que constituem o mesmo, tornando-o uno (MARTER, 1995). 

É um facto que os happenings se apresentaram maioritariamente na cidade de 

Nova Iorque; no entanto, tratou-se de uma expressão artística que se manifestou 

simultaneamente nas cidades de Colónia, Osaka, Paris, Milão e Estocolmo. Para além 

de Kaprow, destacam-se os happenings apresentados por Claes Oldenburg (1929-), 

Jim Dine (1935-), Robert Withman (1935-), Al Hansen (1927-1995), Red Grooms 

(1937-), George Brecht (1926-2008), Carolee Schneemann (1939-), Yoko Ono (1933-), 

                                                
122 «... turned the gallery space into the street, turning the wall into a pseudo-storefront, 

bringing the architecture of the outside world into the gallery but filtered through the 
compositional strategies of collage and abstract expressionism.» 
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La Monte Young (1935-), Dick Higgins e Philip Corner (1933-) (SONTAG, 1961: 263-

264). 

Importa assinalar o facto de, simultaneamente à agregação dos conceitos de 

Cage, Kaprow ter elegido a ideia de metamorfose como a principal característica da 

sua obra, uma vez que este era um conceito diretamente relacionado com o meio-

ambiente urbano, repleto de lixo proveniente de objetos de produção em massa. Neste 

contexto, Kaprow defende uma prática artística que evidencia o abandono de bens de 

consumo, através da criação de um espaço efémero, durante o qual os objetos que 

constituem a assemblage são reativados. A reflexão protagonizada por Kaprow em 

torno da «cultura “descartável”» levou-o de encontro ao conceito de obsolescência, 

que, segundo o artista, era uma consequência direta das suas assemblages (KAIZEN, 

2003: 93-94). 

A evolução dos environments para os happenings deveu-se à necessidade de 

expandir cada vez mais a obra de arte no sentido de intensificar o envolvimento dos 

respetivos observadores com a temática da «cultura “descartável”». O  primeiro 

environment apresentado em contexto de galeria, intitulado 18 Happenings in 6 Parts 

(1959) (fig. 169), consistia na divisão do espaço em três partes contíguas, cujas 

paredes, executadas em plástico translúcido, permitiam a percepção entre os vários 

sítios. Cada célula era composta por luzes específicas, projeções de filmes e sons, 

bem como algumas cadeiras onde os observadores participantes assistiam à ação de 

um conjunto de atores, que se moviam entre as três divisões interpretando gestos 

repetitivos. Por vezes, através da leitura de cartões com instruções concretas, 

previamente entregues, os elementos do público eram conduzidos a mudar de lugar e 

espaço. Conforme referido anteriormente, os happenings tinham como objetivo 

principal a utilização do meio-ambiente, do espaço de exposição e de determinadas 

construções efémeras, assim como o controlo do tempo e das próprias pessoas, numa 

assemblage total, onde cada parte se constitui como um material de expressão 

artística (KAIZEN, 2003: 95). 

A mesma turma de alunos que informou de modo decisivo o percurso artístico 

de Allan Kaprow é reconhecida como o momento inicial do movimento Fluxus, cuja 

prática incidiu, fundamentalmente, na realização de eventos performativos baseados 

na representação de gestos e atividades do quotidiano, bem como na elaboração de 

múltiplos, intitulados Fluxkit (fig. 170), que consistiam na assemblage de um conjunto 

de objetos do dia-a-dia (HIGGINS, 2002: 1, 12). O movimento Fluxus, ou anti-

movimento, conforme a designação dos seus membros, foi um fenómeno de cariz 

internacional, interdisciplinar e intergeracional, que proliferou na primeira metade da 

década de 60. A filosofia principal do grupo, à semelhança de outras práticas artísticas 
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contemporâneas, consistia na não distinção entre a arte e o quotidiano e, por este 

motivo, desenvolveram uma série de rotinas, ao mesmo tempo que declaravam que 

«tudo é arte e todos podem praticá-la» (BUCHLOH, 2004d: 456). 

A criação da designação Fluxus, bem como, eventualmente, a sua fundação, 

está associada ao artista lituano George Maciunas (1931-1978) que, após ter 

estudado durante alguns anos na Alemanha Ocidental, emigrou para os E.U.A. em 

1948. Este autor, responsável pela redação do Fluxus Manifesto (1963), exerceu um 

papel de permanente controlo do grupo visando a preservação da identidade coletiva 

(BUCHLOH, 2004d: 456, 463). 

A influência de John Cage no seio do grupo Fluxus contribuiu, segundo Buchloh 

(2004d: 457), para a condução do movimento em direção ao Dadaísmo e a Marcel 

Duchamp, em detrimento do predomínio de Jackson Pollock. Na ótica do crítico, para 

além das influências referidas, destaca-se a ligação ao grupo de esquerda radical 

LEF, pertencente à ideologia soviética, assim como aos Produtivistas. A agregação de 

várias filosofias artísticas, cujos objetivos seriam irrealizáveis no presente «geraram, 

eventualmente, uma mistura única e paradoxal da melancólica comédia grotesca que 

veio a caracterizar o Fluxus»123

No decorrer da sua atividade, o Fluxus procurou eliminar as diferenças entre a 

produção de objetos e textos, um aspeto evidente, segundo Buchloh (2004d: 458-

459), numa das últimas obras de Duchamp, intitulada Boîte-en-valise (1935-1941). 

Partindo destes pressupostos, procuraram eliminar as distinções entre readymade, 

«(ou seja, o objeto de consumo, quotidiano, em suspensão)»

. 

124  e os meios 

causadores da referida suspensão, «(ou seja, os dispositivos de suporte e 

exposição)»125

No âmbito da linguagem Fluxus, destacam-se o espaço denominado Fluxshop 

(fig. 171), inaugurado por Maciunas, em 1965, em Nova Iorque, e o projeto Implosions, 

the Cédille qui sourit, iniciado por Robert Filliou (1926-1987) e George Brecht, no 

mesmo ano, na localidade francesa de Villefranche-sur-Mer. Estes projetos artísticos, 

. Neste contexto, o facto de considerarem conjuntamente o objeto, o 

respetivo suporte e o dispositivos de apresentação, orientou a reflexão artística Fluxus 

para a problemática da acumulação de elementos e do arquivo enquanto estética. 

Deste modo, as diversas gravações efetuadas sobre determinada peça, 

designadamente registos visuais, textuais e áudio, bem como a posterior 

apresentação, ou performance, eram consideradas obra de arte tanto como o próprio 

objeto, ou evento. 

                                                
123 «... may have generated the unique and paradoxical mix of the melancholic and the 

grotesque-comical that came to characterize Fluxus». 
124 «... (that is, the suspended utilitarian or commodity object) ...»  
125 «... (that is, the devices of framing and presentation) ...» 
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semelhantes a pequenas empresas, tinham como objetivo principal a produção e 

distribuição dos conteúdos radicais de teor Fluxus (BUCHLOH, 2004d: 459). 

Merecedoras de igual destaque são as assemblages realizadas por Filliou, às 

quais o artista atribuiu a designação de Galerie legitime (fig. 172), iniciadas em 1966, e 

que se baseavam na utilização do seu chapéu de coco, ou outro tipo de cobertura 

para a cabeça, para a acumulação de diversos objetos, escritos e fotografias, da 

autoria do próprio Filliou ou de outros autores da sua preferência (BUCHLOH, 2004d: 

459). 

Uma das melhores evidências do caráter intermedia da obra artística Fluxus 

foram os 40 Fluxfilms (figs. 174-179), realizados entre os anos de 1962 e 1966, cuja 

apresentação se verificou quer individualmente, quer através da inclusão nas Fluxus 

Yearboxes (fig. 173), uma seleção anual de trabalhos. Segundo Kenneth B. Rogers 

(2005: 74, 76-78), um factor mais importante do que os próprios filmes é o modo como 

são distribuídos e visionados. A este propósito destacam-se  as Fluxfilm Anthologies, 

elaboradas por Maciunas na primeira metade da década de 60. Estas assemblages de 

Fluxfilms, denominadamente as peças Yearboxes e YAM Festival, assumiam o caráter 

de um novo trabalho artístico, através da interação dos respetivos elementos fílmicos. 

Esta prática desenvolvida por Maciunas estava em sintonia com a Fluxattitude 

defendida pelo grupo, segundo a qual um objeto de arte nunca existe isoladamente ou 

estaticamente mas, pelo contrário, em constante transição e passível de ser 

«reutilizado, emprestado, reciclado, recontextualizado, ou destruído a qualquer 

momento»126

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
                                                

126 «... all of which can be reused, borrowed, recycled, re-contextualized, or destroyed at 
any given moment.» 
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ANEXO VISUAL 
 

 

 

 
 

 

           
 

 

Fig. 15 - Aby Warburg. Sala de leitura da Kulturwissenschaftliche Bibliothek 
Warburg de Hamburgo durante a exposição Ovid, 1927. Londres, Warburg Institute 
Archive (Didi-Huberman, 2010: 170). 

Fig. 16 - Aby Warburg. Atlas Mnemosyne, 1927 - 1929. Painel A. Londres, Warburg 
Institute Archive (Didi-Huberman, 2010: 21). 

Fig. 17 - Aby Warburg. Atlas Mnemosyne, 1927 - 1929. Painel 46. Londres, Warburg 
Institute Archive (Didi-Huberman, 2010: 72). 
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Fig. 18 - Dadaco. Sem título (Placa I), 1919 - 1921. Impressão sobre papel, 72,5 x 

52,5 cm. Berlim, Berlinische Galerie - Landesmuseum für moderne kunst (Didi-Huberman, 
2010: 261). 

Fig. 19 - Dadaco. Kannst Du radfahren? [Podes montar uma bicicleta?] (Placa VII), 
1919 - 1921. Impressão sobre papel, 72,5 x 52,5 cm. Berlim, Berlinische Galerie - 
Landesmuseum für moderne kunst (Didi-Huberman, 2010: 260). 

Fig. 20 - Hannah Höch. Album, 1933. Colagem com recortes da imprensa, 36 x 28 x 
3 cm. Berlim, Berlinische Galerie - Landesmuseum für moderne kunst (Didi-Huberman, 
2010: 268). 
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Fig. 21 - Karl Blossfeldt. Urformen der Kunst [As formas originais da Arte] (Chapa 

10), 1905 - 1925. Chapa com 27 contactos fotográficos, 75 x 93,5 cm. Zülpich, Karl 
Blossfeldt Archiv-Ann and Jürgen Wilde (Didi-Huberman, 2010: 288). 

Fig. 22 - Karl Blossfeldt. Urformen der Kunst [As formas originais da Arte] (Chapa 
11), 1905 - 1925. Chapa com 27 contactos fotográficos, 75 x 93,5 cm. Zülpich, Karl 
Blossfeldt Archiv-Ann and Jürgen Wilde (Didi-Huberman, 2010: 289). 

Fig. 23 - Marcel Duchamp. La Boîte-en-Valise, 1935 - 1941. Mala de couro contendo 
réplicas em miniatura e fotografias de obras do artista, 10 x 38 x 40,5 cm [fechada]. 
Edimburgo, National Galleries of Scotland (National Galleries Scotland, 2011). 
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Fig. 24, Fig. 25, Fig. 26, Fig. 27 - Michael Snow. Wavelenght, 1967. Filme, cor, som, 

45’. (Google videos, 2011). 
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Fig. 28 - Joseph Beuys. Das Schweigen von Marcel Duchamp wird Überbewertet [O 
silêncio de Marcel Duchamp está sobrevalorizado, performance], 1964b. Düsseldorf, 
Fernsehstudio (N-Tv, 2011). 

Fig. 29 - Joseph Beuys. Das Schweigen von Marcel Duchamp wird Überbewertet [O 
silêncio de Marcel Duchamp está sobrevalorizado], 1964a. Óleo, papel, tinta, feltro, 
chocolate, fotografias. Düsseldorf, Fernsehstudio (Dharma Arte, 2011). 
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Fig. 30 - Joseph Beuys. Kukei, akopee - Nein!,1964c. Nova Iorque, Artists Rights 
Society; Bona, VG Bild-Kunst (E-Flux, 2011). 

Fig. 31 - Joseph Beuys. Überwindet endlich die Parteiendiktatur [Partido da 
Superação Ditadura Agora], 1971. Poster em papel, 27,8 x 39,5 cm. Tate Collection (Tate 
Online, 2011). 

Fig. 32 - Joseph Beuys. Büro für Direkte Demokratie [Gabinete de informação da 
Democracia Direta, Documenta 5], 1972. Kassel (Máquinas de Fuego, 2011).  
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Fig. 33, Fig. 34 - Joseph Beuys. 7000 eichen [7000 carvalhos], 1982 – 1987a. 
Carvalho e basalto, dimensões variáveis. Kassel (Zakros Interarts, 2011). 

Fig. 35 - Joseph Beuys. 7000 eichen [7000 carvalhos], 1982 – 1987b. Carvalho e 
basalto, dimensões variáveis. Kassel (HPNFRHPYACDNS, 2011). 
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Fig. 36, Fig. 37 - Guy Debord. Sur le passage de quelques personnes à travers une 
assez courte unité de temps, 1959. Filme, preto e branco, som,18’ 48’’. 

Fig. 38, Fig. 39 - Guy Debord. La société du spectacle, 1973. Filme, preto e branco, 
som, 88’. 
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Fig. 40, Fig. 41 - André Bertrand. Le Retour de la Colonne Durutti, 1967. Banda 
desenhada. (MDMArchive, 2011). 

Fig. 42, Fig. 43 - Asger Jorn. Fin de Copenhague, 1967. Livro de artista. (Andreotti; 
Costa, 1996: 52, 53). 
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Fig. 44 - Sherrie Levine. Untitled, After Edward Weston I, 1980. Fotografia, preto e 
branco, 25,4 x 20,3 cm. (Krauss, 2004e: 580, fig. 1). 

Fig. 45 - Louise Lawler. Arranged by Barbara and Eugene Schwartz, 1982. 
Fotografia, preto e branco. 40,6 x 59,7 cm. (Krauss, 2004e: 581, fig. 2). 

Fig. 46 - Cindy Sherman. Untitled Film Still #7, 1978. Fotografia, preto e branco, 
25,4 x 20,3 cm. (Krauss, 2004e: 582, fig. 3). 

Fig. 47 - Cindy Sherman. Untitled Film Still #39, 1979. Fotografia, preto e branco, 
25,4 x 20,3 cm. (Krauss, 2004e: 582, fig. 4). 
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Fig. 48 - Barbara Kruger. We Won’t Play Nature to Your Culture, 1983. Toronto, 
Ydessa Hendeles Art Foundation (Krauss, 2004e: 583, fig. 5). 

Fig. 49 - Richard Prince. Cowboys & Girlfriends, 1992. Fotografia ektacolor, 50,8 x 
60,96 cm. (Ikon ltd, 2011). 

Fig. 50 - Richard Prince. Untitled (Cowboy), 1989. Impressão chromogenica, 127 x 
177,8 cm. Nova Ioque, The Metropolitan Museum of Art (The Metropolitan Museum of Art, 
2011).  
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Fig. 51, Fig. 52 - Hans Richter. Rhythmus 21, 1921. Filme, preto e branco, 3’. (Ubu 
Web, 2011). 

Fig. 53, Fig. 54 - Vicking Eggeling. Symphonie Diagonale, 1921. Filme, preto e 
branco, 5’. (Ubu Web, 2011). 
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Fig. 55, Fig. 56- Marcel Duchamp. Anémic Cinéma, 1927. Filme, preto e branco, 7’. 
(Ubu Web, 2011). 

Fig. 57, Fig. 58 - Fernand Léger. Ballet Méchanique, 1924. Filme, preto e branco, 
19’. 
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Fig. 59, Fig. 60 - Joseph Cornell. Rose Hobart, 1930. Filme, preto e branco,  
som,19’ 30’’. 

Fig. 61, Fig. 62 - Joseph Cornell. A Legend for Fountains, 1957 - 1965. Filme, preto 
e branco, 16’ 30’’. 
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Fig. 63, Fig. 64 - Bruce Conner. A Movie, 1958. Filme, preto e branco, som, 12’. 
Fig. 65, Fig. 66 - Bruce Conner. Mongoloid, 1978. Filme, preto e branco, som, 4’. 
Fig. 67, Fig. 68 - Bruce Conner. Cosmic Ray, 1962. Filme, preto e branco, som, 4’ 

12’’. 
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Fig. 69, Fig. 70 - Ken Jacobs. Blonde Cobra, 1963. Filme, preto e branco, som, 34’. 
(Karagarga. 2011). 

Fig. 71, Fig. 72 - Stan Brakhage. Dog Star Man: Part I, 1962. Filme, cor, 30’. 
(Karagarga. 2011). 
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Fig. 73, Fig. 74 - Jonas Mekas. Walden, 1969. Filme, cor, 177’. (Imdb, 2011). 
Fig. 75, Fig. 76 - Ken Jacobs. Tom, Tom, the Piper’s Son, 1969. Filme, preto e 

branco, som, 115’. (Youtube, 2011). 
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Fig. 77, Fig. 78 - People Like Us. Resemblage, 2004. Vídeo, cor, som, 4’ 14’’. 
(Vimeo, 2011). 

Fig. 79, Fig. 80 - Craig Baldwin. Mock Up on Mu, 2008. Filme, cor / preto e branco, 
som, 114’. (Karagarga. 2011). 
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Fig. 81, Fig. 82 - Jean-Luc Godard. Histoires du Cinema: Toutes les Histoires, 1988. 
Vídeo, cor, som, 51’. (Karagarga. 2011). 

Fig. 83, Fig. 84 - Daniel Reeves. Obsessive Becoming, 1995. Vídeo, cor, som, 55’. 
(Daniel Reeves, 2011). 
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Fig. 85, Fig. 86 - Christian Marclay. Telephones, 1995. Vídeo, cor, som, 7’ 30’’. 
(Karagarga. 2011). 

Fig. 87, Fig. 88 - Christian Marclay. Guitar Drag, 2000. Vídeo, cor, som, 14’ 13’’. 
(Karagarga. 2011). 
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Fig. 89 - Christian Marclay. Graffiti Composition, 1996 – 2002a. Impressão digital, 
portfólio de 150 imagens. (Art Info, 2011). 

Fig. 90 - Christian Marclay. Graffiti Composition, 1996 – 2002b. Impressão digital, 
portfólio de 150 imagens. (Art Info, 2011). 

Fig. 91 - Christian Marclay. Graffiti Composition, 1996 – 2002c. Impressão digital, 
portfólio de 150 imagens. (Disquiet, 2011). 

Fig. 92- Christian Marclay. Graffiti Composition, 2010. Album. (Technodisco, 2011). 
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Fig. 93 - Walter de Maria. Mile-long Drawing [Deserto de Mojave, Califórnia],1968. 

Impressão em gelatina de prata, 19,1 x 20,2 cm. Nova Iorque, Metropolitan Museum of Art 
(Thomas Dreher, 2011). 

Fig. 94 - Robert Smithson. A Nonsite (Franklin, New Jersey), 1968a. Caixas de 
madeira pintadas, pedra calcária, impressões em gelatina de prata e texto dactilografado, 
letras transferidas e grafite sobre papel. 41,91 x 208,9 x 261,6 [caixas], 101,6 x 76,2 
[quadro]. Chicago, Collection Museum of Contemporary Art (Greenmuseum, 2011).    

Fig. 95 - Robert Smithson. Earthworks, 1968b. Vista da instalação na Dwan Gallery 
em Nova Iorque. Impressão em gelatina de prata, preto e branco, 21 x 26 cm. Archives of 
American Art, Smithsonian Institution (Archives of American Art, 2011). 
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Fig. 96, Fig. 97 - Robert Smithson. Spiral Jetty, 1970b. Filme, cor, som, 32’. 

(Karagarga, 2011).  
Fig. 98 - Robert Smithson. Spiral Jetty, 1970a. Lodo, cristais de sal, pedra e água, 

1500 x 15 m. Rozel Point, Great Salt Lake, Utah (Greenmuseum, 2011).  
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Fig. 99 - Mary Miss. Sunken Pool,1974. Madeira, ferro e terra, 610 cm [diâmetro], 
396 cm [altura interior], 305 [altura exterior]. Greenwich, Connecticut (Kastner; Wallis, 
1998: 106). 

Fig. 100 - Hans Haacke. Ten Turtles Ser Free, 20 de Julho de 1970. Tartarugas. St. 
Paul-de-Vence (Kastner; Wallis, 1998: 140). 

Fig. 101 - Alan Sonfist. Time Landscape, 1965 - 1978. Vegetação, 14 x 61 m. Nova 
Iorque (Kastner; Wallis, 1998: 150). 
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Fig. 102 - Mark Dion. A Meter of Jungle [pormenor], 1992. Solo de selva, 1 x 1 m. 
(Kastner; Wallis,, 1998: 188 - 189). 

Fig. 103, Fig. 104, Fig. 105 - Renée Green. Partially Buried, 1999. Diversos 
media, dimensões variáveis. CEPA Gallery (Deconstructing Installation Art, 2011). 
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Fig. 106 - Mierle Laderman Ukeles. Flow City, 1983 - 1990. Lápis sobre papel, 63 x 
94 cm. Zülpich, Karl Blossfeldt Archiv-Ann and Jürgen Wilde (Kastner; Wallis, 1998: 154). 

Fig. 107 - Mierle Laderman Ukeles. Flow City, 1983 - 1990. 59th Street Marine 
Transfer Station, Nova Iorque (Kastner; Wallis, 1998: 155). 
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Fig. 108 - John Cage. 4’ 33’’ Nr. 2,1952. Partitura. (Di Arezzo, 2011). 
Fig. 109 - Wolf Vostell. Sun in head (Television Décollage), 1963. Filme, preto e 

branco, 8’. (Transmediale, 2011). 
Fig. 110 - Nam June Paik. Exposition of Music - Electronic Television, 1963a. 

Wuppertal, Galerie Parnass (MUMOK, 2011). 
Fig. 111 - Nam June Paik. Exposition of Music - Electronic Television, 1963b. 

Wuppertal, Galerie Parnass (Twittering Machines, 2011). 



 142 

  
 

       
 

 
Fig. 112 - Les Levine. Contact: A Cybernetic Sculpture,1969. 9 monitores, câmaras 

de vídeo (Shanken, 2009: 103). 
Fig. 113 - Frank Gillette; Ira Schneider. Wipe Cycle, 1968. 9 monitores, câmaras de 

vídeo (Shanken, 2009: 100). 
Fig. 114 - Douglas Davis. Electronic Hokkadim, 1971. Transmissão de televisão com 

interação via telefone (Shanken, 2009: 122- 123). 
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Fig. 115 - Robert Adrian. The World in 24 Hours / Die Welt in 24 Studen,1982. 
Televisão slow-scan, fax, rede informática, telefone áudio (Shanken, 2009: 124). 

Fig. 116 - Peter Dittmer. The Wet Nurse, 1992 - 1994. Diversos media, dimensões 
variáveis. (Ethan Ham, 2011). 

Fig. 117 - Wolfgang Staehle. The Thing, 1991. Página na internet (The Thing, 2011). 
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Fig. 118 - Pablo Picasso. Nature Morte à la Chaise Cannée, 1912. Óleo e colagem 

encerada sobre tela, corda, 27 x 34,9 cm. (Krauss, 2004a: 111, fig. 5). 
Fig. 119 - Máscara Grebo [africana] comprada por Picasso em 1912. Paris, Musée 

Picasso (Tate Online, 2011). 
Fig. 120 - Pablo Picasso. Guitare, Partition, Verre, 1912. Colagem de papel, guache, 

carvão, 47,9 x 36,5. (Krauss, 2004b: 117, fig. 7). 
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Fig. 121 - Vladimir Tatlin. Seleção de Materiais: Ferro, Estuque, Vidro, Asfalto, 1914. 
(Krauss, 2004c: 126, fig. 2). 

Fig. 122 - Vladimir Tatlin. Contra Relevo de Canto, 1915. Ferro, alumínio, primário. 
São Petersburgo, Photographic and Sound Archive (Krauss, 2004c: 127, fig. 3). 

Fig. 123 - Marcel Duchamp. Nu Descendant un Escalier nº 2, 1912. Óleo sobre tela, 
147 x 89,2 cm. Philadelphia, Philadelphia Museum of Art (Krauss, 2004c: 125, fig. 1). 
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Fig. 124 - Marcel Duchamp. Roue de Bicyclette, 1913 [réplica de 1964]. Roda de 

bicicleta fixa a banco de madeira, 126 cm de altura. Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum (Krauss, 2004c: 128, fig. 4). 

Fig. 125 - Marcel Duchamp. Porte-bouteilles, 1914 [réplica de 1964]. Secador de 
garrafas em ferro galvanizado, 59 x 37 cm. (Saint Michael’s College, 2011). 

Fig. 126 - Marcel Duchamp. Fountain, 1917 [réplica de 1964]. Urinol de porcelana, 
36 x 48 x 61 cm. Londres, Photo Tate (Krauss, 2004c: 129, fig. 5). 
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Fig. 127 - Jean (Hans) Arp. Sem Título (Colagem de Quadrados Organizados de 

Acordo com as Regras da Sorte), 1916 - 1917. Colagem de papel, 48,5 x 34,6 cm. Nova 
Iorque, MoMA (MoMA, 2011). 

Fig. 128 - Hannah Höch. Schnitt mit dem Küchenmesser durch die letzte Weimarer 
Bierbauchkulturepoche Deutschlands [Cortado com a Faca da Cozinha através da Barriga 
de Cerveja de República de Weimar], 1919. Colagem, 114 x 89,8 cm. Berlim, Staatliche 
Museen (Buchloh, 2004a: 169, fig. 2). 

Fig. 129 - Raoul Hausmann. Der Geist Unserer Zeit - Mechanischer Kopf [A Cabeça 
Mecânica: o Espírito do Nosso Tempo], 1920. Madeira, couro, alumínio, latão, quadro, 
32,5 x 21 x 20 cm. Paris, Centre Georges Pompidou (Buchloh, 2004a: 170, fig. 3). 
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Fig. 130 - Gustav Klutsis. Deixem-nos Completar o Plano dos Grandes Projetos, 

1930. Poster , litografia. (Buchloh, 2004a: 173, fig. 7) 
Fig. 131 - Alexander Rodchenko. Poster [do filme O Couraçado de Potemkin]. 

(Certamente!, 2011). 
Fig. 132 - John Heartfield. Das Gesicht des Faschismus [O Rosto do Fascismo], 

1928. (ProProfs, 2011). 
Fig. 133 - John Heartfield. Adolf - der Übermensch. Schluckt Gold und Redet Blech 

[Adolfo – o Superhomem. Engole Ouro e Cospe Lixo], 1932. Fotogravura em lâmina de 
cobre, publicada na revista AIZ, vol. 11, no. 29, p. 675. Getty Museum (Luminous Lint, 
2011). 
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Fig. 134 - Kurt Schwitters. Der erste Tag Collage [A Colagem do Primeiro Dia], c. 

1918 - 1919. Hannover, Sprengel Museum [fotografia] (Gamard, 2000: fig. 27). 
Fig. 135 - Kurt Schwitters. Merzaule [Merz-coluna], c. 1923. Assemblage, diversos 

materiais. Hannover, Sprengel Museum [fotografia] (Gamard, 2000: fig. 25). 
Fig. 136 - Kurt Schwitters. Hannover Merzbau: Kathedrale des errotischen Elends, c. 

1928. Diversos materiais. (Gamard, 2000: fig. 31). 
Fig. 137 - Kurt Schwitters. Hannover Merzbau: Kathedrale des errotischen Elends, c. 

1930. Diversos materiais. Nova Iorque, Museum of Modern Art [fotografia] (Gamard, 2000: 
fig. 2). 
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Fig. 138 - Max Ernst. La Femme 100 tetes: Le Paysage change trois fois (III), 1930. 
Colagem, gravura. (Lippard, 2000: 17, fig. 5). 

Fig. 139 - Joseph Cornell. Untitled (Penny Arcade Portrait of Lauren Bacall), 1945 - 
1946. Diversos materiais, 52 x 36 x 14 cm. Coleção privada (Caws, 2004: 139). 

Fig. 140 - Hans Bellmer. Les Jeux de la Poupée, 1949. Fotografia, 14 x 14 cm. 
Bona, VG Bild-Kunst (Art Tattler International, 2011). 
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Fig. 141, Fig. 142 - Sergei Eisenstein. O Couraçado de Potemkin, 1925. Filme, 
preto e branco, 75’. 

Fig. 143, Fig. 144 - Dziga Vertov. O Homem da Câmara de Filmar, 1929. Filme, 
preto e branco, 68’. 
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Fig. 145 - Independent Group. Parallel of Life and Art [vista da exposição], 1953. 
Fotografia. Londres, Mayor Gallery (Foster, 2004a: 387, fig. 3). 

Fig. 146 - Independent Group. This is Tomorrow [pormenor da exposição], 1956. 
Fotografia. Londres, Mayor Gallery (Foster, 2004a: 387, fig. 3). 

Fig. 147 - Independent Group. This is Tomorrow [pormenor da exposição], 1956. 
Fotografia. Cortesia de Richard Hamilton (Foster, 2004a: 387, fig. 3). 
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Fig. 148 - Richard Hamilton. Just what is it that makes today’s homes so different, so 
appealing?, 1956. Colagem sobre papel, 26 x 25 cm. Bougival, Coleção Pierre Alechinsky 
(Foster, 2004a: 389, fig. 6). 

Fig. 149 - Kurt Schwitters. For Käte, 1947. Colagem, 10,5 x 13 cm. Los Angeles, 
Coleção Käte Steinitz (Lippard, 1966: 12, fig. 1). 

Fig. 150 - Pablo Picasso. Plate with Wafers, 1914. Desenho a lápis, 29,9 x 47,9 cm. 
(Lippard, 1966: 13, fig. 2). 
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Fig. 151 - Gerald Murphy. Razor, 1922. Óleo sobre tela, 81,28 x 91,44 cm. 
(Hamptons, 2011). 

Fig. 152 - Stuart Davis. Lucky Strike, 1921. Óleo sobre tela, 84,5 x 45,7 cm. 
(Istambul Art House, 2011). 
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Fig. 153 - Robert Raushenberg. Ashville Citizen, 1952. Óleo e jornal sobre papel, 
188 x 72,4. Nova Iorque, MoMA (MoMA, 2011). 

Fig. 154 - Robert Raushenberg. Rebus, 1955. Três painéis, diversos materiais, 
243,8 x 333,1. Nova Iorque, MoMA (MoMA, 2011). 

Fig. 155 - Robert Raushenberg. Canyon, 1959. Diversos materiais, 220,3 x 177,8 x 
61 cm. Nova Iorque, Sonnabend Collection (About.com Art History, 2011). 
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Fig. 156 - Arman. Premier Portrait-robot d’Yves Klein, 1960. Acumulação de objetos 

pessoais de Yves Klein, diversos materiais, 76 x 50 x 12. Paris, ADAGP; Londres, DACS 
(Buchloh, 2004c: 438, fig. 6). 

Fig. 157 - Yves Klein. Grande Anthropophagie bleue, Hommage à Tennessee 
Williams, Grande bataille, 1960. Pigmento puro e resina sintética sobre papel e tela, 276 x 
418 cm. Paris, Adagp (Centre Pompidou, 2011). 

Fig. 158 - Jean Tinguely. Hommage to New York, 1960. Instalação autodestrutiva, 
diversos materiais. (Buchloh, 2004c: 435, fig. 1). 

Fig. 159 - François Dufrêne. 1/8 du Plafond la 1ere Biennale de Paris, 1959. Posters 
lacerados sobre tela, 146 x 114 cm. Paris, Centre Georges Pompidou (Buchloh, 2004c: 
436, fig. 3). 
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Fig. 160 - Bruce Conner. Child, 1959. Diversos materiais, 87,9 x 43,2 x 41,9 cm. 

Nova Iorque, MoMA (MoMA, 2011) 
Fig. 161 - Bruce Conner. The Temptation of St. Barney Google, 1959. Diversos 

materiais, 140 x 60 x 22 cm. Viena, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (Bois, 2004a: 
417, fig. 3) 

Fig. 162 - Bruce Conner. Looking Glass, 1964. Diversos materiais, 153,67 x 121, 92 
x 36,83 cm. San Francisco, SFMOMA (SFMOMA, 2011).  
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Fig. 163 - Mário Merz. Objet Cache Toi, 1968 - 1977. Diversos Materiais, 185 
[altura] x 365 cm. Turim, Archivo Merz (Buchloh, 2004e: 510, fig. 1). 

Fig. 164 - Michelangelo Pistoletto. Venere degli stracci [Vénus dos Trapos], 1967. 
Cimento com mica, trapos, 180 x 130 x 100 cm. Cortesia do artista (Buchloh, 2004e: 512, 
fig. 5). 

Fig. 165 - Jannis Kounellis. 12 Cavalli, 1969. Instalação na Galleria L’Attico, Roma. 
Claudio Abate [fotografia] (Buchloh, 2004e: 510, fig. 2). 
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Fig. 166, Fig. 167 - Allan Kaprow. Untitled Environment / Beauty Parlor, 1958. 
Environment na The Hansa Gallery em Nova Iorque, diversos materiais, dimensões 
variáveis. (Thomas Dreher, 2011). 

Fig. 168 - Allan Kaprow. Wall, Kiosk and Rearrangeable Panels, 1957 - 1959. 
Environment, diversos materiais, dimensões variáveis. (Leap Into the Void, 2011). 

Fig. 169 - Allan Kaprow. 18 Happenings in 6 Parts, 1959. Environment na Reuben 
Gallery em Nova Iorque, diversos materiais, dimensões variáveis. (Larabank, 2011). 
 



 160 

     
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 170 - George Maciunas. Fluxkit (2), 1966b. Estugarda, Staatsgalerie 
(Staatsgalerie, 2011). 

Fig. 171 - Willem de Ridder. European Mail-Order Warehouse / Fluxshop, 1965. 
Diversos materiais, reconstrução de von Jon Hendricks, 1984. Detroit, The Gilbert and Lila 
Silverman Fluxus Collection (Art Tattler International, 2011). 

Fig. 172 - Robert Filliou. Galerie legitime, c. 1962 - 1963. Assemblage, 4 x 26,5 x 
26,5 cm. (Stopping Off Place, 2011). 

Fig. 173 - Fluxus. Flux Year Box 2, 1966. (Artpool, 2011). 
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Fig. 174, Fig. 175 - Fluxfilms / George Maciunas. End After Nine, 1966a. Filme, 
preto e branco, 1’ 6’’. (Ubu Web, 2011). 

Fig. 176, Fig. 177 - Fluxfilms / Robert Watts. Trace #22, 1965. Filme, preto e branco, 
3’ 14’’. (Ubu Web, 2011). 

Fig. 178, Fig. 179 - Fluxfilms / Yoko Ono. One, 1966. Filme, preto e branco, 5’ 6’’. 
(Ubu Web, 2007). 


	RESUMO
	Palavras-Chave:
	ABSTRACT
	Keywords:
	ÍNDICE
	ÍNDICE DE FIGURAS
	INTRODUÇÃO GERAL
	1. A INTERDISCIPLINARIEDADE DO PENSAMENTO ARTÍSTICO
	1.1. INTRODUÇÃO: ARTE INTERMEDIA
	1.2. POLÍTICAS DA COLAGEM
	1.3. DIMENSÕES DO MODERNISMO
	1.4. PENSAMENTO RIZOMÁTICO
	1.5. METAFÍSICA DA MONTAGEM
	1.6. DOS MEDIA AO MEIO-AMBIENTE
	1.7. CONCLUSÃO: NOÇÃO DE ESPECIFICIDADE

	2. A EXTENSÃO DA PRÁTICA ARTÍSTICA
	2.1. INTRODUÇÃO: SUSTENTABILIDADE E ARTES VISUAIS
	2.2. A DEMOCRATIZAÇÃO DA ARTE PARA A RECONSTRUÇÃO DO MODELO SOCIAL
	2.3. A DIVERSIFICAÇÃO DE MEIOS DE EXPRESSÃO ARTÍSTICOS: APROPRIAÇÃO, MODIFICAÇÃO E MONTAGEM
	2.4. A EVOLUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO AUDIOVISUAL E RESPETIVOS MEIOS DE EXPRESSÃO
	2.5. CONCLUSÃO: A HIBRIDIZAÇÃO DA ARTE

	3. PRÁTICA ARTÍSTICA
	3.1. FASE EXPERIMENTAL
	3.2. PROJETO FINAL: ARTE TELEMÁTICA DE APROPRIAÇÃO

	CONCLUSÃO GERAL
	REFERÊNCIAS
	ANEXO VISUAL
	APÊNDICE VISUAL

