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ÍNDICES DE CONTEMPORANEIDADE 
NAS ARTES VISUAIS

Assinatura do Modernismo: primeiro conceito de Vanguarda 

Fineberg (1996) descreve o conceito de paradigma nas artes plásticas 
associado ao que ele denomina de assinatura do modernismo, através da 
obra de Gustave Courbet, pintor francês pertencente à escola Realista, 
no final da década de 1840, na França. Para Courbet, o Realismo era 
essencialmente a arte democrática. Quando passou a representar a vida 
dos camponeses com mensagens políticas, foi de encontro às ideias do 
imperador francês Luiz Napoleão e da pintura da época que estava vol-
tada para a representação da natureza segundo os cânones vigentes, aos 
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quais ele se opôs, intencionalmente, por meio de pinceladas espontâneas.  
Ao ser rejeitado no Salão Oficial de Paris (1855) — uma grande exposição 
pública anual —, esse pintor construiu um pavilhão perto desse espaço 
e ali expôs quarenta e quatro de suas pinturas, às quais ele chamou de 
realistas, fundando assim esse movimento. Esse fato causou insatisfação 
a muitos, por ser considerada uma nova estética da classe trabalhadora e 
por contrariar as formas visuais próprias daquele tempo. O pensamento 
revolucionário e o rompimento com a arte considerada oficial foram itens 
principais no âmbito do Realismo, ao se tornar, então, realista, Coubert foi 
considerado por Fineberg (1996) o paradigma do artista moderno — dos 
artistas desse período que incluíram no seu vocabulário outras ideias. Esse 
rompimento se tornou um modelo de relação entre artista versus visual 
versus sociedade, o que mais tarde veio a ser conhecido como avant-garde, 
termo francês de aplicação, primeiramente militar, e que na arte relaciona-
se àqueles que correm contra a normalização das forças tradicionais. 

No final do século XVIII, o conceito de vanguarda evoluiu do contexto 
dos movimentos que dominaram a América e a Europa, e cada vez mais 
a introdução de novas ideias em debates passou a ser entendida como 
um veículo de progresso, o mecanismo da democracia, contribuindo, para 
tanto, não apenas a opinião pública, mas também as ideias do indivíduo. 
Se entendermos o resultado dessa ação como algo que só se tornou visível 
a partir do enfrentamento das limitações impostas pelas normas oficiais, 
podemos dizer que na arte as mudanças acontecem exatamente devido a 
essas limitações, ou seja, quando ocorre algo que não pode ser resolvido 
no âmbito do contexto dominante. 

Diante desses argumentos, como e por que a arte se desenvolve, qual é, 
e se há uma natureza desse progresso, abordaremos alguns teóricos e histo-
riadores da arte contemporânea que podem elucidar este assunto, iniciando 
com as considerações de Frijof Capra (1999), Johnathan Fineberg (1996), 
Kristine Stiles e Peter Selz (1996) e Thierry de Duve (1998). A aplicação 
do termo “paradigma” merece uma reflexão mais aprofundada, já que, 
para esses autores, as mudanças ocorridas na arte, ou seja, a substituição 
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de regras e princípios, aconteceram, assim como na ciência, baseadas no 
rompimento de normas em busca do novo. 

Nas duas citações, a seguir, Frijof Capra define o conceito de paradigma 
aplicado à ciência e à arte, com peculiaridade, a saber:

O progresso na arte pode ser entendido na maneira pela qual uma 
obra-prima proporciona uma nova descoberta na experiência hu-
mana, algo que não estava acessível à nossa experiência antes. [...] 
Se a arte está ligada à questão do paradigma científico, porém, a sua 
evolução é diferente da ciência. [...] E como resolver a discrepância 
entre ciência e arte? É sabido que a ciência busca quebrar as catego-
rias, como as “coisas” e “formas”, para repô-las, com o conhecimento 
comum que cobre todas as experiências. Mas isto é presunção. Nem 
todas as ciências juntas poderiam cobrir toda a experiência humana, 
nem poderão, tampouco, fornecer uma compreensão completa e 
definitiva da realidade. (CAPRA, 1999, p. 139)

Na ciência há progresso, você se move em direção a teorias cada 
vez mais abrangentes, precisas e poderosas, no sentido de poder de 
previsão. Isso é bastante característico da ciência. É claro que isso 
não está presente na arte. Você não pode dizer que Picasso é um 
aperfeiçoamento de Rubens, ou que Chagall é um aperfeiçoamento 
de algum pintor clássico. (CAPRA, 1999, p. 138-139)

Por outro lado, Stiles e Selz (1996), ao explicarem as mudanças e trans-
formações na arte, retomam o conceito, elaborado por Thomas Samuel 
Kuhn (1962), de paradigm shift (mudança de paradigma), usado tanto 
por humanistas como por cientistas, para explicar como permutas, modi-
ficações e quebras nas fundações epistemológicas de uma determinada 
disciplina alteram suas práticas e crenças, tornando-se saltos revolucio-
nários. Trata-se, conforme Kuhn (1962, p. 56), de “uma constelação de 
realizações – concepções, valores, técnicas etc. – compartilhada por uma 
comunidade científica e utilizada por essa comunidade para definir proble-
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mas e soluções legítimos”. Deste modo, é de competência dos membros de 
uma comunidade de pesquisa estabelecer se uma determinada disciplina 
é científica ou não, através de um acordo comum. 

Diante do exposto, a arte não pode participar desse acordo, visto que 
ela é a única que goza do que Charles Peirce (2005) denomina, com sua 
categoria de primeiridade, de pura liberdade. Em arte, não existe a inter-
pretação verdadeira, não há acordo de opiniões, porque ela não possui um 
objeto externo real. Quando o objeto é arte, signo e objeto são um só; o 
objeto é mera referência do discurso gramatical. O signo da arte, portanto, 
não passa pela verdade; apenas aponta para outros mundos possíveis, 
mundos próprios das ideias de cada artista.  A ideia de semelhante é uma 
ideia de autoidentidade, signo e objeto são a mesma coisa. Mesmo em se 
tratando de uma pintura figurativa, quer o modelo exista ou não, o quadro 
representa a si mesmo; encerra qualidades; as categorias de expressão e de 
sentimento transcendem a própria representação segundo a semelhança. 
A arte, portanto, diferentemente da ciência, é um ícone; um signo que 
representa o seu objeto de tal modo que suas condições de significação 
como signo não dependem da existência desse seu objeto. 

Deleuze e Guattari (1992, p. 216) nos oferecem outras definições 
complementares que contribuem para enriquecer as informações ora 
abordadas, a seguir:

Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos sensações. [...] E o 
sorriso sobre a tela é somente feito de cores, de traços, de sombra e 
de luz. Se a semelhança pode impregnar a obra de arte, é porque a 
sensação só remete a seu material [...] o sorriso do óleo, o gesto de 
terra cozida, o élan de metal, o acocorado de pedra romana e o elevado 
de pedra gótica. E o material é tão diverso em cada caso (o suporte 
da tela, o agente do pincel, ou da brocha, a cor no tubo), que é difícil 
dizer onde acaba e onde começa a sensação, de fato; a preparação 
da tela, o traço do pêlo do pincel fazem evidentemente parte da 
sensação, e muitas coisas antes de tudo isso. Como a sensação poderia 
conservar-se, sem um material capaz de durar, e, por mais certo que 
seja o tempo, este tempo é considerado como uma duração.
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De acordo com Deleuze e Guattari (1992, p. 213) “a arte conserva, e é a 
única coisa no mundo que se conserva. Conserva e se conserva em si (quid 
juris?), embora, de fato, não dure mais que seu suporte e seus materiais 
(quid facti?), pedra, tela, cor, química etc.”. [E assim, podemos dizer que] 
“a obra de arte é um ser de sensações, e nada mais: ela existe em si”. 

Segundo Thierry de Duve (1998, p. 386), Thomas Kuhn (1962) não 
acreditava que pudesse existir um paradigma estético, e sim uma mudança 
do antes para o depois, isto é, uma visão retrospectiva do que isso impõe. 
Nesse contexto, a palavra retrospectiva não significa retroagir, mas a inter-
pretação depois-do-fato, e isso não requer julgamento. Não se trata de uma 
crítica, nem na concepção greenbergiana nem kantiana — é uma concep-
ção arqueológica —, no sentido que lhe deu Michel Foucault (1972), a qual 
rejeita as sínteses historicistas, as continuidades das grandes descrições 
históricas e a própria ideia de uma obra total. O seu fundamento encontra-
se na pesquisa de enunciados particulares em determinados discursos, por 
isso o método de Foucault (1972) se apoia em descontinuidades, diferenças 
e dispersões para tentar recuperar a episteme do passado.

O advento da Fotografia e sua relação com a Pintura 

A visão de realidade imediata tornou-se uma orquídea no 
campo da tecnologia. 
Walter Benjamin, 1986a

Na Idade Média, os artistas abordaram o tema histórico, a narrativa do 
realismo, a verossimilhança, e todos os cientistas reivindicaram para si novos 
direitos de pensamento. Até o advento da fotografia, o homem acreditava 
que o mundo era uma coisa idílica, mas a partir dessa invenção tecnológica, 
várias são as considerações que surgem em uma visão semiótica, como 
sublinha Santaella (2007, p. 208): “antes do surgimento da tecnologia 
fotográfica, a grande metáfora da representação visual foi, durante sécu-
los, a metáfora da janela. A pintura funcionava como uma janela para o 
mundo”, e tinha como principal objetivo espelhar a realidade através da 
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representação, mas devemos entender, assevera Santaella (2007, p. 211), 
que, no caso, “as representações funcionam como espelhos fiéis ou infiéis 
da realidade”, ou seja, a partir “do século XIX a boa parte do século XX 
as concepções acerca das formas de representação da realidade (teatro, 
jornal, literatura e cinema documental) estavam marcadas pela idéia do 
espelhamento”. (SANTAELLA, 2007, p. 208) 

Ao entrarmos no verbete do dicionário de Flaubert — Le dictionnaire 
des idées reçues (1870) —, a definição para a palavra fotografia aparece 
como: “tornará a pintura obsoleta” (veja daguerreotype) e ao entrar na 
palavra daguerreotype (daguerreotipia), aparece: “tomará o lugar da pin-
tura” (vide photography), descrição que irá coincidir com o pensamento 
de Walter Benjamin (1986a). Para esse autor, a fotografia teria um efeito 
verdadeiramente profundo sobre a arte, até uma extensão em que a pintura 
talvez desaparecesse, ao perder sua aura para a reprodução mecânica. 

No ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, primei-
ramente publicado em 1936 (um dos mais conhecidos e citados dos textos 
desse filósofo alemão), Walter Benjamin (1990) levanta considerações 
relevantes sobre a posição da pintura frente à reprodutibilidade técnica, 
do ponto de vista político e não meramente estético. As reflexões postas 
por Benjamin (1990) estão direcionadas à aura, presente nas obras originais, 
consideradas únicas, das sociedades tradicionais ou pré-modernas; nessas 
últimas, a aura estava condicionada ao sagrado, e mais tarde, nas socieda-
des capitalistas, à elevação da arte a um conceito de autenticidade. A aura é 
também entendida como sendo uma relação especial que uma obra possui, 
a partir do momento em que desempenha uma função ritual, ou torna-se 
um objeto que passa a ser considerado artístico, original e autêntico. Se 
por um lado a pintura sofre a perda de um espaço privilegiado, por outro, 
com o advento da fotografia, os artistas tornam-se livres. Como membro 
da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin se destaca de seus colegas ao ver 
com otimismo a introdução dos múltiplos na arte, ou seja, a possibilidade 
de se conseguir várias imagens através de um negativo. 

Berger (1987, p. 16) explica que a pintura antes da fotografia represen-
tava uma imagem única, em um só espaço de tempo; uma imagem que 
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não podia ser apreendida mais de uma vez. É, portanto, nesse contexto 
que a câmara fotográfica mostrou que a noção de passagem do tempo 
era inseparável da experiência visual. Pois, antes, o homem acreditava que 
podia ver tudo; que o mundo possuía apenas um centro, noção inerente 
ao uso da perspectiva na pintura e no desenho. Ao trazer para os artistas 
um olhar ao mundo real descontínuo, a perspectiva deixa de ser necessária, 
já que a máquina fotográfica possibilitou uma visão das coisas através de 
ângulos até então inimagináveis. “Assim explico, de uma nova forma, o 
mundo por todos ignorado”, diz Dziga Verton (apud BERGER, 1987, p. 17), 
ao definir as peripécias, até então inesperadas, proporcionadas por essa 
nova máquina. Vejamos, a seguir, a continuação das palavras de Verton, 
ao descrever a noção de mobilidade da máquina: 

Sou um olho. Um olho mecânico. Eu, a máquina, mostro-vos o 
mundo de um modo como só eu posso vê-lo. Liberto-me hoje e 
para sempre da imobilidade humana. Estou em constante movimen-
to. Aproximo-me e afasto-me dos objetos. Rastejo debaixo deles. 
Movo-me colado à boca de um cavalo a correr. Caio e levanto-me 
juntamente com corpos que caem e se levantam. Isto sou eu, a 
máquina, manobrando entre movimentos caóticos, registrando 
um movimento após o outro, nas combinações mais complexas. 
Liberto os limites de tempo e de espaço, co-ordeno cada um e 
todos os pontos do Universo, onde quer que eu queira que eles 
se encontrem. O meu caminho conduz à criação de uma nova 
percepção do mundo. (VERTON, 1923 apud BERGER, 1987, p. 17, 
tradução nossa)

Essa era a sensação que o homem passou a experimentar ao ver 
pela primeira vez o mundo através das lentes. Enquanto a fotografia 
experimentava inúmeras maneiras de ver o mundo, a pintura, livre da 
sua antiga função, passa a representar a natureza conforme a vontade 
de cada artista. Assim, absorve e dilui o horizonte presente nas pinturas 
paisagísticas em linhas que se interceptam, cruzam-se, como se fosse um 
olhar a um espaço visto de cima.
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Para Berger (1987, p. 31), “originalmente as pinturas são silenciosas e 
fixas; isso tem o efeito de fechar o tempo da distância entre a pintura do 
quadro e a própria ação do olhar do observador”. (tradução nossa) Por 
outro lado, a fotografia carrega o sinal da temporalidade, do signo indicial, 
que, segundo Peirce (2005), é aquele que estabelece uma relação causal 
com seu referente, diferentemente do signo icônico que estabelece uma 
relação de semelhança com o referente. 

Como podemos verificar, o advento da fotografia não causa apenas 
uma mudança técnica, isto é, ela (fotografia) não vai apenas substituir a 
pintura, mas vai levantar questões epistemológicas das mais diversas, a 
partir do estudo da natureza dessa linguagem tecnológica e imagética.

Recorremos mais uma vez a Santaella (2007, p. 361), para ilustrar uma 
das características da imagem fotográfica:

A imagem revelada é uma emanação do objeto, seu traço, fragmento, 
vestígio, uma marca e prova. [...] O pedaço de realidade, fixado para 
sempre em uma projeção bidimensional, não é o objeto. É apenas 
a emanação dele. Decorre de todas essas condições a natureza ao 
mesmo tempo indicial (um fragmento residual do objeto), icônica 
(similaridade com o objeto fotografado) e simbólica (resultado 
de um certo sistema de codificação) da fotografia para usarmos a 
terminologia da semiótica peirciana. 

As teorias que surgem no decorrer do século XX são resultantes desse 
processo semiótico de representação.

A crise da Pintura – Vincent van Gogh

Como já mencionamos, a crise da pintura começa com o advento da 
fotografia, no final do século XIX, quando a pintura já estava afastada dos 
confinamentos de ambientes internos e desfrutava o ambiente natural. Ao 
ar livre, os artistas sentiram-se inspirados por um conjunto de elementos 

paisagens_signicas.indb   102 16/09/2010   09:29:48



Índices de contemporaneidade nas artes visuais 103

naturais até então não experienciados. A partir do Impressionismo e do 
pós-Impressionismo, as mudanças na pintura foram direcionadas para a 
abstração da forma, e pelo fato de a fotografia estar fazendo a função que 
era da pintura, ou seja, a representação do “real”, os artistas sentiram-se 
livres para pintar aquilo que eles viam e interpretavam mediante seu estado 
emocional. Essa maneira de pintar veio a ser chamada de “expressionismo”, 
palavra que foi empregada, pela primeira vez, em 1850, pelo jornal inglês 
Tait’s Edinburgh Magazine, ao evocar, em artigo anônimo, uma “escola 
expressionista” de pintura moderna. Em 1880, Charles Rowley se pronun-
ciou sobre essa escola, em Manchester, numa conferência sobre a pintura 
da época, identificando uma corrente “expressionista” de artistas que 
procuravam exprimir suas paixões. Em 1878, no romance The bohemian, de 
Charles de Kay, um grupo de artistas também se autodenominava como 
“expressionista”. Com a verificação de que o verdadeiro expressionismo se 
disseminava na Alemanha, na Áustria, na Hungria e na Tchecoslováquia, 
o termo tornou-se uma referência para a arte cujas formas não nasciam 
diretamente da realidade observada, mas de reações subjetivas à reali-
dade. Atualmente, é considerada “expressionista” qualquer arte onde as 
convenções do realismo sejam destruídas pela emoção do artista. De fato, 
a deliberada alteração das formas, o sacrifício do discurso ao essencial, a 
captação de um mundo em frangalhos, a preocupação com a doença e 
a morte, a sublimação da loucura em contrastes e dissonâncias, o gosto 
pelo insólito e a visão de um absurdo que tira para sempre a alegria de 
viver são comuns a toda manifestação artística moderna que atingiu os 
limites da expressão.

Foi nesse período que Vincent van Gogh, um dos precursores do 
Expressionismo, que surge de um desdobramento do Impressionismo 
e do pós-Impressionismo, teve um papel fundamental na construção da 
arte moderna. Sua pintura revela a característica de uma arte à busca das 
impressões individuais do artista, a partir de suas escolhas, de um recorte 
preferido da natureza, das sensações visuais imediatas, das pinceladas livres, 
passando um ar de liberdade e qualidade de sensações. Suas últimas pintu-
ras caracteristicamente pertencem a esse período pela sua peculiar forma 
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de representação por meio de uma visão que não está mais preocupada 
em representar a realidade, mas o que o artista vê além dos seus olhos, 
através de suas emoções despertadas pela natureza que ele observa. 

Parece que Van Gogh teria sido um dos artistas que mais questionou a 
maneira de representar aquilo que ele queria pintar. Uma de suas últimas 
pinturas, Campos de trigo com corvos (1890), é uma obra que, além de 
coincidir com o auge das novas descobertas da fotografia, provavelmente foi 
nesse período que surgiram as primeiras discussões sobre o lugar da arte.

Retomando brevemente as considerações semióticas discutidas an-
teriormente à luz da filosofia peirciana, é importante rever o conceito de 
contemplação de Peirce:

Quando contemplamos uma pintura, há um momento em que 
perdemos a consciência de que ela não é a coisa, a distinção entre 
o real e a cópia desaparece, e ela é para nós, por um momento, 
um puro sonho – não uma existência particular, nem geral. Nesse 
momento, nós estamos contemplando um ícone. (CP 3.362)

Complementando a citação de Peirce, Santaella (2002, p. 86) fala 
sobre a importância das três categorias de Peirce numa análise semiótica, 
iniciando pela contemplação:

Antes de dar início a uma análise propriamente dita, devemos nos 
deixar afetar pela experiência fenomenológica. Abrir os olhos do 
espírito e olhar para a pintura como uma lenda chinesa em que o 
observador demorou-se tanto e tão profundamente na contempla-
ção da paisagem de um quadro, que, de repente, penetrou dentro 
dele e se perdeu nos seus interiores. 

No trecho acima, Santaella apresenta a categoria da primeiridade, ou seja, 
a disponibilidade contemplativa presente na contemplação, “sob o domínio 
do puro sensível”. [No momento em que o observador pode] “impregnar-
se das cores, das linhas, superfícies, formas, luzes, complementaridades e 
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contrastes”. (SANTAELLA, 2002, p. 85) De tal modo que, nesse tipo de 
análise, frente a uma pintura, ainda nos diz essa autora, “o que importa, no 
entanto, discernir é o modo como esta pintura particularmente representa 
o que professa representar e, em função disso, quais efeitos está habilitada 
a produzir em possíveis intérpretes”. (SANTAELLA, 2002, p. 88)

Como o primeiro fundamento do signo, as qualidades exibidas devem 
ser contempladas antes de se passar para os outros dois estágios, ou seja, 
os sin-signos e os legi-signos. Essa primeira parte é a parte icônica, o que 
não aponta para nada, apenas à sensação de contemplação, um exercício 
dos quali-signos. Na segunda categoria, Santaella (2002, p. 86) ressalta que 

“a experiência de estar aqui e agora diante de algo que se apresenta na sua 
singularidade, um existente com todos os seus traços que lhes são parti-
culares” é da ordem da secundidade, do real, do objeto que se apresenta 
a nós. É na terceira, que corresponde à categoria da terceiridade, uma das 
classificações do signo (o símbolo) onde está presente o conhecimento. 

“Neste nível, não se trata mais apenas de qualidades apreendidas, nem de 
singularidades percebidas, mas do enquadramento do particular em classes 
gerais”. (SANTAELLA, 2002, p. 88) 

Comumente, as pessoas se precipitam em apontar de imediato para 
as formas dos objetos, como uma mesa, um homem, uma casa etc. Mas, 
na sequência dos quali-signos, o segundo “fundamento do signo está no 
seu caráter de existente, o sin-signo. Tem-se aqui a realidade do quadro 
como um quadro”. Importantíssimo, nesse momento, recomenda Santaella 
(2002, p. 89), “é nos darmos conta de que não estamos, de fato, diante de 
um quadro, mas de uma reprodução de um quadro”, sobretudo quando 
estamos diante de qualquer tipo de reprodução, pois o quadro é uma coisa 
e, sua reprodução, outra. “Este aspecto é muito importante para quem 
estuda arte” (SANTAELLA, 2002, p. 90), pois, ao se analisar uma cópia 
de um quadro, os quali-signos são diferentes, por exemplo:

Para a pintura, como objeto único que é, o quali-signo é substancial. 
Por isso, a exigência de se trabalhar com o original não é meramente 
formal. Em uma reprodução, as cores adquirem uma pigmentação 
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distinta da original. Quando passamos de um quadro a óleo para 
uma reprodução em papel, perde-se a textura, a marca do gesto. 
Perde-se, além do mais, a dimensão. O tamanho de um quadro é 
um ato de escolha do artista. As reproduções também perdem esse 
quali-signo. As qualidades que se transformam devem ser levadas em 
conta porque quali-signos distintos produzirão efeitos, impressões 
de qualidade também distintas. Isso posto, se estivéssemos diante 
do próprio quadro, o sin-signo seria sua realidade particular de um 
quadro singular, como uma dimensão [...] devendo-se levar em consi-
deração também o lugar que ocupa, seu ambiente de inserção, enfim, 
seu contexto existencial: as paredes de um museu, de uma habitação 
etc. [...] O terceiro fundamento do signo está nos seus aspectos de lei. 
Neste caso, esse sin-signo particular pertence à classe de pinturas a 
óleo. Enquadra-se ainda na classe de pinturas modernas e, no interior 
dessa classe, no gênero fauvista. Além disso, enquadra-se na tradição 
das naturezas mortas e em um certo padrão de pinturas em telas 
retangulares, verticais. (SANTAELLA, 2002, p. 89)

Retomando a pintura de Vincent van Gogh, estar no sul da França, em 
Arles, foi uma escolha desse pintor, que se deslocou de Paris em busca 
da qualidade da luz própria do Mediterrâneo, e além dos campos que 
tanto o inspiraram, esse era um lugar sem igual para exercitar o estudo 
das cores. Os campos através da cor para Van Gogh eram os elementos 
fundamentais da pintura; uma pintura realizada ao ar livre, banhada de 
luminosidade, de cores intensas e puras que para ele tinham a função de 
representar emoções. Mas, além do que percebemos, como as texturas, 
tons, manchas, formas não mais delineadas etc., a natureza inspirava os 
artistas com os seus fenômenos e elementos naturais. Esses são invisíveis 
na obra, pois existem apenas na comunhão entre artista e seu entorno 
durante seu processo criativo.

Nas inúmeras cartas escritas por Van Gogh, podemos conhecer sua 
maneira de ver a natureza, as cores, as casas e a luz que o atraíram para 
Arles, além de um pouco da sensação de pintar ao ar livre. Em Salles 
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(2006a, p. 143), destacamos um trecho, no qual Van Gogh expressa a 
ação do vento na sua pintura:

Tive dificuldade com o pôr-do-sol com figuras e uma ponte. [...] 
O mau tempo impedindo-me de trabalhar no local. O imprevisto 
do tempo provocava um estudo inadequado. [...] Imediatamente 
recomecei o mesmo tema em uma outra tela. Mas o tempo esta-
va totalmente diferente, numa gama cinza, e sem figuras. [...] Ah, 
que quadro eu faria se não fosse esse maldito vento. É isto que é 
enlouquecedor aqui, em qualquer lugar que fincamos o cavalete. E 
é exatamente por isto que os estudos à tinta não são tão bem acaba-
dos quanto os desenhos; a tela treme, este mistral desgraçado é bem 
incômodo para dar pinceladas que se perturbam com sentimento, 
como uma música tocada com emoção [...] porque os outros me 
sujaram em nitidez de toque. Isto é mais erro do vento. 

Em Campos de trigo com corvos, há sempre um sentimento em com-
partilhar e imaginar como um campo tornou-se uma pintura, mas esse 
espaço não existe em tempo real. Pois, de acordo com Santaella (2007, 
p. 356), “o olhar que dirigimos a uma paisagem é distinto daquele que 
dirigimos à pintura de uma paisagem”. Mas, antes das interpretações 
próprias de cada interpretante, apenas nos contentamos em pensar como 
seriam suas caminhadas por esses campos, já que eles não nos aparecem 
como no mundo real, eles são interpretações de uma mente humana, a 
mente de Van Gogh.

Não obstante o amarelo ser a sua cor preferida, Van Gogh, nessa, que 
foi sua última pintura, mancha, borra a pureza desse determinado tom de 
amarelo vibrante da sua paleta — que se tornou um ícone —, substituindo-o 
por um amarelo aterrorizante. Através dessa mudança de tons, tanto no 
amarelo como no azul do céu, existe uma indicação de que algo paira no ar, 
visto que, sua cor solar que transmitia vibração e alegria estava contaminada 
por tons sombrios. Os três caminhos que sugerem direções diversas nessa 
pintura também são índices, dos quais tiramos conclusões diversas, todas, 
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porém, relacionadas a meras possibilidades, pois não sabemos para onde 
eles nos levarão. E os corvos? O que temos a considerar sobre essa ave 
carregada de significados e associada à anunciação da morte e ao mau 
agouro? Poder demiúrgico, mensageiro e guia divino e celeste do sol e 
da luz, é o corvo que guia as almas na sua última jornada; possuidor dos 
conhecimentos dos segredos das trevas. Na mitologia grega, os corvos 
apareceram primeiramente brancos e eram os mensageiros de Apolo, 
que os chamuscou de preto no dia em que eles deixaram de trazer boas 
mensagens, como esperado. Assim como diz a lenda, os corvos presentes 
na pintura de Van Gogh poderiam, então, ter sido uma antecipação do 
artista em declarar que a morte estava à sua espera? Todas essas suposições 
nos levam apenas a constatar que a presença de um bando de corvos num 
trigal fora pintado por um desejo de expressar através de cores, pinceladas, 
texturas, luz, algo que residia no âmago de Van Gogh, e por mais inter-
pretações que possamos fazer, a pintura é sempre um enigma. 

A série Campos de girassóis, composta por onze pinturas, fora pintada 
em especial homenagem a Paul Gauguin, e demonstra um dos raros 
períodos de euforia, alegria e felicidade de Van Gogh. A cor amarela era 
o símbolo de felicidade, e na literatura holandesa, significava devoção e 
fidelidade. Já na cultura ocidental, passou a ser relacionada ao ciclo de 
vida e morte. Ao sair de sua terra natal, Van Gogh leva consigo essa cor, 
que passa a predominar em sua arte. Quanto ao símbolo de felicidade, 
não podemos negar a existência de momentos de alegria desfrutados 
por Van Gogh, mas sua devoção e fidelidade foram sem precedentes na 
história da arte. Contudo, apesar das informações fornecidas pelo pintor 
nas correspondências trocadas com seu irmão Theo, devemos estar atentos 
para os diferentes tipos de interpretantes gerados a partir de uma obra, 
pois de acordo com Santaella (2002, p. 39-41):

O processo de semiose é desencadeado signo a signo presentes 
no campo de significação das pinturas, porém ela não instaura 
uma construção lingüística original para definir suas qualidades, 
mas constrói o seu repertório de formas, cores, texturas presentes 
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nos materiais e outras qualidades perceptíveis, mas em termos da 
semiótica peirceana, é necessário que haja uma relação simbólica 
com traços indiciais, que dialoga com a classe dos interpretantes.  

Para Deleuze e Guattari (1992, p. 228), “os girassóis de Van Gogh são 
devires. [...] O devir sensível é o ato pelo qual algo ou alguém não pára 
de devir-outro (continuando a ser o que é), girassol”. Já Georges Bataille 
(1986) entendia que Van Gogh havia criado o mito de um novo sol, um 
sol que se espalhava por suas telas e que se reapresenta como gira-sol, 
associando o pintor a Prometeu, um dos mitos gregos mais presentes na 
cultura ocidental, conhecido por ter roubado o fogo do sol divino de Zeus 
para dá-lo aos homens. 

O próprio Van Gogh faz referência à sua paixão por essa flor, ao dizer 
que existia dentro dele um pouco de girassol.  Mas, independente das 
considerações que passam a fazer parte da obra depois que ela se afasta 
do seu criador, temos apenas que contemplar uma das obras mais famosas 
do mundo, com o olhar sempre renovado. E mesmo sabendo da crise 
pela qual a pintura passou durante esse período, é enriquecedor sempre 
retomar esse e outros períodos com a liberdade que a arte contemporânea 
nos propicia.

A Fotografia e seu processo de elevação à categoria Arte 

O uso direto da câmara para a revelação, interpretação e 
descoberta do mundo do homem e da natureza. (tradução 
nossa)
Beaumont Newhall, 1982 

Através das teorias de alguns autores, como Lucia Santaella, Philippe Dubois, 
Roland Barthes e Winfried Nöth dentre outros, fizemos um recorte sucinto 
sobre um dos momentos mais expressivos da história da fotografia.

Iniciemos esta parte, à luz da semiótica peirciana, com Santaella e Nöth, 
(1997), que dividiram o mundo da produção da imagem a partir do advento 
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da fotografia em três grandes paradigmas: o pré-fotográfico, o fotográfico 
e o pós-fotográfico. Em cada um desses períodos, esses autores fazem uma 
análise semiótica, que permeia todos os tipos de imagens artesanais, como 
desenho e pintura, passando pela fotografia que pressupõe a presença 
de uma máquina e um objeto, que preexistem à sua imagem, incluindo o 
registro da imagem fixa em suporte específico até o amplo universo da 
tecnologia digital, com as imagens sintéticas, resultado da transformação 
de uma matriz numérica em pixels numa tela. Considerando as dimensões 
postuladas pelas abordagens desses autores nesse período, as primeiras 
teorias emanam de discussões polêmicas com premissas que abrem pers-
pectivas promissoras, seja por parte da sua constituição tecnológica, seja 
pelos conceitos e teorias que delas advêm. Nessas primeiras investigações, 
estava presente o desafio de tornar a imagem fixa num determinado 
suporte. Na sequência, o interesse pelo desenvolvimento de equipamentos, 
lentes, isto é, desde a câmara ao processo de revelação e fixação, passando 
por inúmeras experimentações sobre a captação da imagem, medida da 
luz etc., até o interesse em associar à técnica uma visão poética. 

Para Santaella (2007, p. 399):

As fotos tradicionais, ao serem reveladas, subordinam-se a um 
suporte matérico, papel, dispositivos ou coisa parecida. Embora 
passível de ser reproduzida em um número indefinido de cópias, 
cada superfície imóvel muda e ocupa um lugar que lhe é próprio 
em um álbum, moldura, jornal, revista, outdoor, um lugar que pode 
até mesmo durar no tempo. Essa estabilidade convida e permite a 
contemplação, a atenção demorada.

Retomando a citação sobre as primeiras ideias que suscitavam a divisão 
da fotografia em duas partes, passamos à noção da parte física da imagem 
em si, desenvolvida por Dubois (1994, p. 15-16):

Com a fotografia, não nos é mais possível pensar a imagem fora do 
ato que a faz ser. A foto não é apenas uma imagem (o produto de 
uma técnica e de uma ação, o resultado de um fazer e de um saber-
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fazer, uma representação de papel que se olha simplesmente em sua 
clausura de objeto finito). [...] É em primeiro lugar, um verdadeiro 
ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas um trabalho, algo que 
não se pode conceber fora do jogo que a anima sem comprová-la 
literalmente: algo que é, portanto, ao mesmo tempo e constante-
mente uma imagem-ato, estando compreendido que esse ato não 
se limita trivialmente apenas ao gesto da produção propriamente 
dita da imagem (o gesto da “tomada”), mas inclui também o ato de 
sua recepção e de sua contemplação. A Fotografia, nesse sentido é 
inseparável de toda a sua enunciação, como experiência da imagem, 
como objeto totalmente pragmático.

De forma semelhante a Santaella e Nöth, Dubois (1994, p. 53) divide 
a história da fotografia também em três períodos, a saber: 1. A fotografia 
como espelho do real (o discurso da mimese); 2. A fotografia como trans-
formação do real (o discurso do código da desconstrução); 3. A fotografia 
como traço de um real (o discurso do índice e da referência). 

Vamos nos deter um pouco mais na apresentação da passagem da fo-
tografia à categoria arte, considerando relevante pontuar as três perguntas 
fundamentais formuladas por Dubois: “1. O que está representando? 2. 
Como aconteceu? 3. Como é percebida?” (DUBOIS, 1994, p. 16) — ques-
tões que analisaremos neste texto à luz da obra de três grandes mestres da 
história da fotografia, com as informações que nos foram disponibilizadas 
pelo Center For Creative Photography.1

Localizado no campus da Universidade de Arizona, na cidade de Tucson, 
o Center for Creative Photography foi criado em 1975 com a colaboração 
de Ansel Adams. Primeiramente, contava apenas com cinco arquivos 
de fotógrafos, incluindo o próprio Ansel Adams, Wynn Bullock, Harry 
Callahan, Aaron Siskind e Frederick Sommer (fotógrafos americanos), 
tendo rapidamente se ampliado para agrupar uma coleção que representa 
a história da fotografia internacional. Hoje, esse espaço possui a maior 

1  Disponível em: <www.creativephotography.org/.>. Acesso em: 2007.

paisagens_signicas.indb   111 16/09/2010   09:29:48



112 Paisagens Sígnicas

coleção de fotografias de qualquer museu do país, com aproximadamente 
80.000 obras de 2.000 fotógrafos. Deste Centro, qualquer um dos seus 
fotógrafos poderia ser escolhido, todavia, por uma questão mais didática 
( justificada a partir da relação desses fotógrafos com a história da fotogra-
fia), optamos por Alfred Stieglitz, Edward Weston e Ansel Adams. 

Durante o período formalista, a fotografia foi pesquisada como outra 
técnica artística qualquer, e seu discurso visava encontrar a marca de 
originalidade — uma garantia — o certificado de origem, a aura, não sendo 
possível se pensar em questões que desestabilizassem essa ordem. 

Alfred Stieglitz 

De nacionalidade americana, considerado um dos mais importantes fo-
tógrafos na história da fotografia do século XX, Alfred Stieglitz foi morar 
com sua família na Alemanha, onde iniciou seus estudos em engenharia 
mecânica na Technische Hochschule, em Berlim. Foi durante essa época 
(1881) que passou a se interessar pela fotografia, e viajou pelo interior da 
Europa, fotografando paisagens e camponeses de diversos países. Em 
The eloquent eye (STIEGLITZ, 2001), podemos ver o homem de espírito 
jovem, que presenciou, vivenciou e participou dos maiores momentos de 
desenvolvimento e transformação da paisagem, da sociedade e da cultura 
americanas, sobretudo de sua cidade, Nova Iorque, considerado o mais 
importante fotógrafo do século XX. 

Juntamente com Joseph Keiley, Stieglitz deu início à investigação de 
novos métodos de exposição e procedimentos de revelação através do silver 
prints ou gelatin silver prints (camada adesiva de gelatina transparente que 
fixa os sais de prata no papel), e foi um pioneiro ao defender uma visão da 
fotografia não como mimetismo, mas como a expressão espiritual do próprio 
artista, que ficou conhecida como fotografia genuína ou fotografia pura.

Logo nos primeiros anos desse século, em Nova Iorque, Stieglitz, já pre-
miado com fotografias que faziam parte do movimento europeu conhecido 
como Pictorialismo, formou um grupo que investigava as possibilidades de 
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fotografar sem o auxílio da técnica de retoque, tanto no negativo como 
no positivo, com o objetivo de provar que a visão era mais importante do 
que qualquer tipo de condição e equipamento. Sua obra abrange a série 
Equivalents [Nuvens] (1930), uma noção simbolista que ele incorporou 
como filosofia de vida; inúmeros retratos de Georgia O’Keeffe, sobre-
tudo a série Hands [Mãos] e os grandiosos arranha-céus de Nova Iorque, 
fotografados da janela de seu apartamento. Contudo, sua atuação como 
fotógrafo não se limitou apenas à produção de imagens. Paralelamente à 
investigação do meio técnico, Stieglitz dedica igual interesse à criação de 
grupos e revistas especializadas e publicações, como American Amateur 
Photographers, Camera Club of New York, New York Camera Notes, entre 
outras, das quais foi editor. A paixão pelas artes era expressa pela relação de 
amizade que Stieglitz mantinha com vários artistas, a maioria representada 
por ele em suas galerias em Nova Iorque, a exemplo da An american place, 
que incluía a pintora Georgia O’Keefe, por quem não mediu esforços para 
torná-la uma das mais bem-sucedidas pintoras do século XX (desconsi-
deramos mencionar o termo artista-mulher, ao que ela deliberadamente 
sempre se opôs). Além de ter atuado como mentor de artistas emergentes, 
como Arthur Dove, Marsden Hartley, Ansel Adams, Eliot Porter dentre 
outros, esse fotógrafo introduziu a vanguarda europeia, representada por 
nomes como Henri Matisse, Paul Cézanne, Auguste Rodin e Pablo Picasso, 
no cenário artístico de Nova Iorque. Quando participou da “Armory Show”, 
exposição denominada “International Exhibition of Modern Art”, em feve-
reiro de 1913, considerada um marco da arte moderna nos Estados Unidos; 
o êxito alcançado nesse cenário, que reuniu artistas europeus e americanos, 
foi além de um notável fotógrafo. Como resultado dessa exposição, sua 
galeria, um espaço permanentemente experimental, tornou-se mais visível, 
graças a obras de vários artistas por ele representados, que propiciavam 
reflexões e debates constantes, e fez com que ele também se tornasse um 
dos principais divulgadores da arte moderna em Nova Iorque, durante a 
primeira metade do século XX. Por fim, através de esforços impetuosos, 
Alfred Stieglitz colaborou para estabelecer a fotografia como uma das 
mais belas das artes. 
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Edward Weston 

A fotografia isola e perpetua um momento de tempo: um 
momento importante e revelador, ou um sem importância e 
sem sentido, dependendo sobre o entendimento do fotógrafo 
do seu assunto e mestria do seu processo. (tradução nossa)
Edward Weston apud Warren, 2001

Edward Weston foi um dos pioneiros no retratar a essência total de beleza 
na forma natural. Diferentemente do estilo pictorialista, esse fotógrafo 
optou por fotografar formas naturais, como verduras, conchas e o corpo 
humano, destacando-os detalhadamente. Weston dedicava-se intensamen-
te à precisão técnica, o que fez com que ele se tornasse conhecido como 
o fotógrafo que criou um novo ideal de forma baseada no real absoluto. 
Essa preocupação de Weston é descrita por Dubois (1994, p. 25):

Toda reflexão sobre um meio qualquer de expressão deve se colo-
car a questão fundamental da relação específica existente entre o 
referente externo e a mensagem produzida por esse meio. Trata-se 
da questão dos modos de representação do real, ou, se quiser, da 
questão do realismo. 

Edward Weston foi além de um tema convencional da sua época, e suas 
imagens refletiam enigmas de cunho sensual. Foi através de uma delas, 
denominada Neil, que surgiram as mais polêmicas discussões acerca de 
conceitos de originalidade, nas últimas décadas do século passado, assunto 
que abordaremos mais detalhadamente em outro capítulo. 

Ansel Adams 

Ansel Adams comungava com Alfred Stieglitz e Edward Weston os principais 
conceitos por eles criados sobre a definição da fotografia como pura forma 
de arte, ao invés de uma técnica derivada de outras artes. Com influência da 
experiência mística do mundo natural, os anos 1930 e 1940 foram definitivos 
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para marcar sua obra, onde predominaram as paisagens, motivado pela 
sua primeira visita ao oeste americano. Foi durante esse período que Paul 
Strand o convenceu de que a fotografia não era um mero meio técnico, mas 
uma forma de expressão artística. A partir de então, transmitiu para suas 
fotografias um novo olhar à natureza como fonte de inspiração poética.

Acolhido e assessorado por Alfred Stieglitz na cidade de Nova Iorque, 
nos meados da década de 1930, Adams expôs suas fotografias na galeria 
de Stieglitz. Relevante mencionar também a contribuição de Adams na 
criação do Departamento de Fotografia no New York Museum of Modern 
Art, em 1940, junto ao historiador da fotografia Beaumont Newhall.

Em 1934, Adams foi eleito para a diretoria do Sierra Club e tornou-se 
conhecido como um dos maiores defensores da natureza e da sua pre-
servação, mais especificamente da Sierra Nevada e do Yosemite National 
Park. A sua mais famosa fotografia — Monolith, the face of half dome 
(1927) —  foi resultado de sua primeira grande viagem a esse parque 
nacional. Juntamente com outros colegas, optou por câmeras fotográ-
ficas de grande formato, pois elas permitem um controle extremamente 
amplo das possibilidades técnicas na captação da imagem, sobretudo em 
fotografias de paisagens.

Como membro fundador do Grupo f/64, investiga os detalhes técnicos, 
formais e criativos com a mesma intensidade, cujos resultados foram incluí-
dos na sua série de três livros, cuja primeira edição data de 1950: A câmera, 
O negativo, A cópia. Esse grupo tinha como um dos principais objetivos 
dar ênfase à fotografia pura, imagens nítidas, máxima profundidade de 
campo, papéis fotográficos com baixo brilho, concentrando-se unicamente 
nas qualidades do processo fotográfico.

Ansel Adams valorizava os aspectos técnicos da fotografia. Conhecer 
bem a técnica era o que lhe permitia libertar a sensibilidade, interesse 
que o estimulou a pesquisar nessa área, incluindo o famoso zone system 
(sistema de zonas), um método de medição de luz que integra as etapas 
de exposição, revelação e ampliação do filme. Esse sistema divide a luz 
em 10 gradações, do branco ao preto, e permite ao fotógrafo visualizar os 
diferentes níveis de cinza com grande precisão.

paisagens_signicas.indb   115 16/09/2010   09:29:48



116 Paisagens Sígnicas

Declarou-se admirador da filosofia da natureza do século XIX e co-
mungava com as ideias de Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau, 
voltadas para a espiritualidade e a verdade, filosofia que esse fotógrafo 
sempre buscou expressar nas suas fotografias, esperando que o obser-
vador encontrasse, assim como ele, as fontes inesgotáveis de beleza no 
mundo natural.

Período Modernista 

Para muitos teóricos, o início da arte moderna começa em diferentes perío-
dos da história da arte: enquanto alguns apontam para o pós-Impressionis-
mo, com Paul Cézanne, outros observam que a pintura de Joseph Mallord 
William Turner e a diluição dos contornos nas formas impressionistas já 
davam indícios de uma abstração da imagem. Por sua vez, “André Malraux  
observou que a Arte Moderna nasceu, sem dúvida alguma, no dia em que 
as idéias de arte e de beleza foram separadas” (MALRAUX, 1945 apud 
STILES e SELZ, 1996, p. 11), sugerindo que Francisco de Goya poderia ter 
sido a partida para essa mudança. (tradução nossa) Não obstante muitas 
sejam as hipóteses sobre quando, quem e quando, as transformações que 
surgem nesse período trazem consigo duas funções importantes: uma que 
é de representação, e a outra, de significação. 

A partir do Impressionismo, que evoluiu em direção à abstração da 
forma, o período moderno veio a se consolidar com a arte abstrata, tendo 
Wassily Kandinsky como o grande mentor. Mas para iniciarmos esta parte, 
retomamos a citação de Regis Debray (2003, p. 83-84), já mencionada 
anteriormente, na qual ele considera a paisagem como a última da fila na 
escala social dos gêneros, ao tempo em que questiona se a primeira abs-
tração de Kandinsky, uma aquarela de 1910, não teria sido uma paisagem. 
Esta possibilidade postulada por Debray (2003) nos levou a verificar a obra 
desse pintor, nesse primeiro período, e encontramos formas abstratas de 
origem orgânica exploradas por Kandinsky, diferentemente de seus colegas 
Piet Mondrian e Kasimir Malevich.
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As primeiras abstrações de Kandinsky foram inspiradas em paisagens, 
sobretudo entre 1906 a 1908, em Murnau, um povoado pequeno da Bavária, 
onde ele viveu. A pintura A montanha azul (1908-1909) já apresenta sua 
tendência à abstração como índice da separação entre a cor e a forma: 
uma montanha azul, duas árvores amplas, uma amarela, e outra, vermelha.  
Murnau [Jardim] (1910) e Grüngasse em Murnau (1909) são representações 
abstratas inspiradas nas paisagens que ele tanto admirava e observava 
durante os verões que passava nessa cidade. Também influenciado pela 
ópera de Richard Wagner Lohengrin, Kandinsky é considerado um dos 
principais teóricos sobre a arte abstrata pela sua dedicação à reflexão sobre 
o processo de construção e desenvolvimento da arte desse período. 

Seu primeiro livro, Do espiritual na arte, concluído em 1910, ano em que 
pinta sua primeira aquarela abstrata, segundo Sers (apud KANDINSKY, 
1996, p. 11),  “do Natal de 1911 ao outono de 1912, em um ano, Do espiritual 
na arte teve três edições sucessivas”. Certamente, trata-se de um dos 
clássicos mais procurados. Na sequência, Kandinsky publica Ponto e linha 
sobre o plano, em 1926, que, de acordo com o pintor, é uma continuação 
orgânica de Do espiritual na arte, que, junto à sua obra, serviram tanto 
como defesa e promoção da arte abstrata, como uma prova de que todas 
as formas de arte eram igualmente capazes de alcançar o nível da espiri-
tualidade. Através de suas pesquisas, pode-se observar o comportamento 
desse artista frente ao seu tempo, em plena sintonia com o início do século 
XX. Sua preocupação pela ciência e pela estética o levaria ao convívio da 
Escola da Bauhaus, mantendo uma ligação estreita entre a teoria e a prática, 
uma das características essenciais de toda a sua obra. 

Ao se referir à forma como expressão exterior do conteúdo interior, 
Kandinsky (1996, p. 28) atribui a Paul Cézanne a criação de uma nova lei da 
forma, ao dizer: “não é nem um homem, nem uma maçã, nem uma árvore 
que Cézanne quer representar, ele serve-se de tudo isso para criar uma 
coisa pintada que se chama imagem”. Em sua pesquisa, Kandinsky (1996, 
p. 83) considera a arte ligada a um determinado tempo, ao dizer que:

Cada artista, como criador, deve exprimir o que é próprio de sua 1. 
pessoa – elemento da personalidade.
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Cada artista, como filho da sua época, deve exprimir o que é próprio 2. 
da sua época.
Cada artista, como servidor da arte, deve exprimir o que, em geral, 3. 
é próprio da arte.

As considerações apresentadas acima são reflexões que demonstram 
a intimidade e a cumplicidade que os artistas desenvolvem com a sua 
pintura. Quanto em relação às cores, vejamos uma das mais expressivas 
passagens descritas por Kandinsky (apud DUVE, 1998, p. 158) sobre sua 
primeira experiência com as tintas e as cores, na qual ele relata que, como 
um garoto de 13 ou 14 anos, aos poucos, economizou dinheiro suficiente 
para comprar uma caixa de tintas a óleo. A sensação de ver pela primeira 
vez tintas emergindo do tubo, apenas pela pressão de seus dedos: “Vieram 
esses estranhos seres, um após outro, o que chamam de cores – exultantes 
solenes” [...]. Segundo Kandinsky, esta experiência o acompanhou por 
toda a sua vida, e, ao lembrar-se desse momento, ele ainda se recordava 
da sensação que sentiu naquele instante. 

Santaella (1989, p. 59) descreve as principais características da arte 
abstrata, do ponto de vista semiótico:

As formas não-representativas, no limite, dizem respeito à redução 
da declaração visual a elementos puros: tons, cores, manchas, brilhos, 
contornos, formas, movimentos, ritmos, concentrações de energia, 
texturas, massas, proporções, dimensão, volume etc. A combina-
ção de tais elementos não guarda conexão alguma com qualquer 
informação extraída da experiência visual externa.

Diferentemente de Kandinsky, Piet Mondrian investigou a abstração 
geométrica, demonstrando seu interesse pelos conceitos e leis da forma. 
Vejamos:

A vida do homem moderno cultural está gradualmente desviando-se 
do natural: a vida vem se tornando cada vez mais abstrata. Como 
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o natural (externo) torna-se cada vez mais ‘automático’, vemos o 
interesse da vida fixado cada vez mais no interno. A vida do homem 
verdadeiramente moderno nem está dirigida diretamente em direção 
ao material por prazer nem em direção ao predominantemente 
emotivo: mas toma uma forma de vida autônoma do espírito humano 
tornando-se consciente. O homem moderno – embora uma unida-
de de corpo, alma, e mente – manifesta uma consciência mudada: 
todas expressões de vida supõem uma aparência diferente, uma 
aparência determinantemente mais abstrata. Antes de tudo há a 
lei fundamental de equilíbrio dinâmico que é oposto ao equilíbrio 
estático necessitado pela forma particular. A tarefa mais importante 
de toda arte, então, é destruir o equilíbrio estático estabelecendo um 
equilíbrio  dinâmico. A arte não-figurativa exige uma tentativa do 
que é uma conseqüência desta tarefa, a destruição de uma forma 
particular, e a construção de um ritmo de relações mútuas, de formas 
mútuas de linhas livres. Devemos suportar mentalmente, no entanto, 
uma distinção entre estas duas formas de equilíbrio para evitar confu-
são; para quando falamos de equilíbrio puro e simples nós podemos 
ser para, e ao mesmo tempo contra, um equilíbrio na obra de arte. É 
da maior importância anotar a qualidade destrutivo-construtiva do 
equilíbrio dinâmico. (MONDRIAN, 1946, p. 35-36)

Para Santaella e Nöth (1997, p. 147), na pintura de Mondrian e na 
pintura do Construtivismo e do Suprematismo predominam o protótipo 
do legi-signo icônico, ou seja: 

[...] as formas são construídas de acordo com as leis geométricas e 
relacionadas umas às outras através de cores primárias, formando 
uma composição harmônica. [...] Uma semiótica da pintura não-
figurativa sob uma perspectiva peirciana é possível sem que uma 
semântica própria dos elementos cromáticos e formais deva ser 
pressuposta. A tentativa de basear um tal nível em uma semiótica 
dos signos abstratos ou plásticos, de acordo com a qual formas 
como o círculo ou o triângulo podem ter significações próprias, 
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mas, na maioria das vezes, somente muito vagas e associativas, 
é extremamente questionável ou, pelo menos, logocêntrica, não 
somente devido à vagueza das supostas significações, mas, princi-
palmente, tendo em vista a particularidade da pintura abstrata, que 
é a sua própria negação semântica. As cores e as formas da pintura 
não-figurativa são, na perspectiva da semiótica peirciana, signos 
autológicos, que não precisam referir-se a mais nada a não ser a si 
mesmos, à sua própria materialidade e à sua estrutura. 

Alegoria, Colagem e Fotomontagem 

No ensaio The madonna of the future: essays in a pluralistic art world, Danto 
(2001a) descreve a fotomontagem através da obra de John Heartfield, 
uma imagem autorreferencial, na qual esse artista apresenta uma foto 
sua segurando uma grande tesoura colada ao lado de uma fotografia do 
burocrata Zörgiebel. Danto afirma que não obstante a imagem indicar um 
homem segurando a cabeça com os seus dedos — à maneira como segura-
ria um pedaço de papel —, o que realmente ele segura não é uma cabeça 
real, mas um papel. Como um dos organizadores da “Primeira Exposição 
Internacional Dada de 1920”, John Heartfield não poderia endereçar o ma-
nifesto através de uma pintura, já que nessa época as fotografias estavam 
sendo largamente utilizadas. A tarefa não era mais representar o mundo, 
mas redistribuí-lo. Então o uso de imagens fotográficas na montagem de 
Heartfield, cortando a cabeça de Zörgiebel, não era uma proposta para 
o fim da pintura, mas o que deveria ser indicial era que o artista estava 
apenas cortando em pedaços uma fotografia e não uma pessoa. 

O manifesto da “Exposição Internacional Dada de 1920” apresenta John 
Heartfield como o “monteurdada”, e de fato monteur é o que ele preferiu ser 
chamado, ao invés de “artista”. Os cartazes de divulgação dessa exposição 
proclamam a morte da arte e derivadamente a morte de artistas; mas fazem 
saudações à maschinenkunst (à arte da máquina), a qual naturalmente é a 
reprodução fotográfica, mecânica. Por montieren entende-se “organizar”, 
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e a arte de fotomontagem é precisamente a arte de organizar fotografias 
de tal maneira que seja possível extrair as afinidades inesperadas fundadas 
nas grandes metáforas. Portanto, essa técnica é considerada a principal 
contribuição artística do movimento Dada de Berlim, e quase que cada um 
dos membros desse movimento reivindica ter sido o seu inventor, como 
Raoul Hausmann, que afirma tê-la inventado em colaboração com sua 
companheira, a grande monteuse Hannah Höch, assim como Heartfield, 
em colaboração com George Grosz. 

Os dadaístas de Berlim eram considerados revolucionários por natu-
reza, eles não viam sua arte como meramente uma parte do movimento 
comunista, mas da campanha contra o nazismo, isto é, ao utilizar esse meio, 
cortar, colar, modificar, eles endereçavam uma mensagem pelas extensões 
secundárias, ou seja, entrar no processo político. Hoje, essas montagens 
emolduradas e expostas ao longo de paredes de museus parecem não 
fazer mais nenhum sentido, ou um sentido incongruente, pois elas foram 
feitas com um determinado fim, seja pelo meio técnico, seja pelo conteúdo. 
Assim, o que contemplamos é o talento gráfico de Heartfield e seu meio 
estético. Quanto à interpretação, exige um conhecimento da história da 
Alemanha para se poder entender essas imagens. Segundo Danto (2001a), 
não se faz política através da arte exposta em museus. A obra pode chegar 
a esse espaço mais tarde, apenas como história de um passado, mas o 
que esses artistas naquela época queriam era fazer com que o povo visse 
o seu entorno. Por isso, as montagens de Heartfield possuem uma carga 
visual importante, com o propósito de mover mentes e mudar ou despertar 
sentimentos por meio de imagens. Nesse aspecto, não se trata do múltiplo, 
próprio do processo fotográfico, mas de uma arte única, visto que todas 
as montagens de Heartfield eram originais neste sentido. 

Arte no barulho de um motor

Sob o termo genérico “modernista”, surgem as vanguardas, momento que 
Argan (2002, p. 185) descreve, a saber:
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Por volta de 1910, quando ao entusiasmo pelo progresso industrial 
sucedeu-se a consciência da transformação em curso nas próprias 
estruturas da vida e da atividade social, formar-se-ão no interior do 
Modernismo as vanguardas artísticas preocupadas não mais apenas 
em modernizar ou atualizar, e sim em revolucionar radicalmente as 
modalidades e finalidades da arte.

No início da Primeira Guerra Mundial, durante o processo revolucioná-
rio pelo qual a Rússia estava passando até chegar à revolução bolchevique, 
de 1917, o continente europeu vivenciava modificações profundas. Ao 
mesmo tempo, o conceito de arte moderna se espalhava pelo mundo. 

Nos Estados Unidos da América do Norte, a primeira exposição de 
arte moderna foi denominada “Armory Show” (1913); na Europa, Cubismo, 
Futurismo e vários outros grupos estavam em plena atividade; no entanto, 
o manifesto Dada (1918), de Tristan Tzara Tzan, pode ser considerado um 
marco de grandes mudanças na arte, ao sugerir que esse movimento não 
representa um estilo, mas uma visão de mundo. 

As atitudes dos dadaístas não estavam apenas circunscritas ao objeto 
arte. Intensamente ativos enquanto cidadãos provocadores, não carrega-
vam em si a imagem romântica do artista preso ao atelier. Deste modo, 
esses artistas organizaram eventos públicos incendiários, em agitadas 
sessões mixed-media no bar Cabaret Voltaire, em Zurique, Suíça, que de 
certa forma antecipam a Performance Art. Conquanto o caráter da crítica 
à sociedade burguesa era inerente a esse período, os dadaístas levaram 
essas críticas ao extremo, tornando-se eles os mais agressivos dessa época, 
ao rejeitar, com veemência, a moral da classe média. 

É com essa proposta de negação da estética vigente que surge Marcel 
Duchamp. Inicialmente pintor, rapidamente vai se afastar da pintura, ao 
verificar os limites que cercavam sua criatividade, rompendo com a con-
figuração bidimensional. O surgimento dos seus ready-mades torna-se 
um dos principais índices de contemporaneidade, que vão marcar todo o 
século XX, dando origem ao que veio a ser denominado, bem mais tarde, 
nos anos 1970, de apropriação.
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Vejamos mais uma vez algumas considerações feitas por Santaella e 
Nöth (1997, p. 147), à obra desse artista, considerada por eles como “um 
gesto radicalmente invisível”:

Esse é o caso do objet trouvé. O objeto, por exemplo, o urinoir de 
Duchamp, deslocado do contexto, esvazia-se de sentido, não signifi-
cando nada além de si próprio, e é, assim, um ícone puro. Ao mesmo 
tempo, ele também é um sin-signo devido ao gesto da escolha do 
artista. Esta escolha faz do produto de massa industrial uma obra 
singular, que só se refere, além de a si mesma, ao artista que fez do 
objeto uma obra de arte através de seu ato de seleção e exposição.

Contudo, apesar de todas essas investigações das primeiras décadas 
do século XX, a arte ainda estava limitada, em geral, ao plano pictórico 
e à pintura.

A Bauhaus, nesse contexto, exerce um papel fundamental e nela ainda 
podemos pontuar vários índices de contemporaneidade. Com o perfil de 
uma escola de arte e design, e com orientação tecnológica que pretendia 
dedicar à arte a solução dos problemas concretos e práticos da vida social, 
essa escola procurou, sobretudo, fazer da educação estética o eixo do 
sistema educacional de uma sociedade. Argan (2002, p. 394) fala sobre 

“a genética da forma, realizada na Bauhaus como uma espécie de cartilha 
desenvolvida pela escola”. Ademais, o trabalho desenvolvido por outros 
artistas, a exemplo de Paul Klee, nesse espaço acadêmico, reflete esse 
raciocínio: transforma a prática em teoria e a teoria em método didático, 
que, ainda segundo Argan (2002, p. 271-272):

Na teoria e na didática da Bauhaus, certamente predomina a tendên-
cia de geometrização das formas; todavia não se trata de um cânone 
como no Purismo francês. Poder-se-ia dizer que a forma geométrica 
é uma forma pré-padronizada; é-nos tão familiar que podemos 
utilizá-la independentemente de seu significado conceitual originá-
rio, como um signo a que se pode atribuir conforme circunstâncias, 
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diferentes significados. É exatamente o que Kandinsky pretende 
demonstrar nas pinturas posteriores a 1920, as quais parecem 
estudar, deliberadamente, os infinitos significados que o mesmo 
signo geométrico pode assumir, conforme se modifique a cor ou a 
situação espacial. O método projetual da Bauhaus, porém, não é um 
método para encontrar a forma correta, a Gute Form: estimulante 
para os processos psíquicos da consciência; é a forma que não se 
apresenta como dada, mas é captada em sua formação, isto é, no 
dinamismo que a produz. 

Nesse ambiente, as cores de Paul Klee e Josef Albers se destacam. Em 
Homenagem ao quadrado, uma série rigorosa que teve início bem mais 
tarde, em 1949, Josef Albers deu continuidade à investigação de interações 
seriais nas percepções psicológicas e fisiológicas provocadas pela cor e 
pela forma, bem como de interações cromáticas com quadrados coloridos 
e planos organizados concentricamente.

Apesar de representar um mundo à parte, a Rússia, até o início dos 
anos 1920, era um polo importante na gestação da arte moderna. Passando 
internamente por um período revolucionário que culminaria com a revo-
lução bolchevique, a arte soviética moderna se manifestava através do 
cinema de Sergei Einsenstein, da poesia de Vladimir Maiakovsky, Kasemir 
Malevitch e o Suprematismo, o Construtivismo russo e a pesquisa gráfica 
industrial de Alexander Rodchenko; além de também serem russos Wassily 
Kandinsky e Marc Chagall. 

O Suprematismo, cuja figura maior é Kasemir Malevitch, empreende 
uma pesquisa metódica sobre a estrutura funcional da imagem. A iden-
tidade entre ideia e percepção, a fenomenologia do espaço, o símbolo 
geométrico e a abstração absoluta foram os elementos mais investigados. 
De acordo com Malevitch, no período suprematista, o quadro não significa-
va um mero objeto, e sim um instrumento mental, uma estrutura, um signo, 
que define a existência como equação absoluta entre o mundo interior e 
o mundo exterior. Enquanto fundador dessa corrente, Malevich levou o 
Abstracionismo geométrico à sua forma mais simples. Na sua obra de 1918, 
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Composição suprematista, tentou eliminar todos os elementos considerados 
por ele supérfluos, incluindo a cor, que antes aparecia sempre em forma 
de quadrado, a exemplo de Quadrado preto sobre fundo branco. 

No manifesto The non-objective world, primeiramente publicado em 
1915, esse pintor expõe o que a pintura significa para ele e seus colegas 
pintores, ao expressar que a arte devia estar livre do lastro da objetividade, 
ao associar o quadrado suprematista e as formas, sempre prosseguindo para 
fora, às marcas primitivas (símbolos) do homem aborígine, representou, em 
sua combinação, um não ornamento, mas um sentimento de ritmo. Como 
objetivo de seus membros, o Suprematismo não trouxe em si um novo 
mundo de sentimento, mas, antes, uma nova forma direta de representação 
do mundo do sentimento, abrindo novas possibilidades à arte. 

Esse manifesto demonstra a intenção e a preocupação de Malevich 
com o papel da arte, ao declarar que o artista não devia pintar telas pe-
quenas de rosas perfumadas, visto que tudo isso era uma representação 
morta, apontando para a vida. Sua proposta era libertar a pintura do peso 
de representar coisas, a fim de permitir que ela pudesse fluir no reino de 
sonhar com o futuro de forma diferente. Uma arte que poderia mudar o 
pensamento do homem para ver o mundo através de uma perspectiva 
ética, de crescimento, para alcançar seus bens ideais; e o quadrado preto 
se ampliaria infinitamente em cada direção, num espaço que abrigaria 
todos os desejos de um futuro melhor. 

No entanto, uma obra somente contém todas essas informações através 
do discurso verbal do artista, visto que as imagens em si não têm essa 
competência. Sem essas informações, no campo da semiótica peirciana, 
teríamos que fazer uma interpretação muito mais vaga, como nos afirmam 
Santaella e Nöth (1997, p. 147), a seguir:

O protótipo da pintura como quali-signo icônico e a pintura mono-
cromática, que talvez seja aquela que nega a relação referencial da 
imagem de maneira mais radical. [...] Uma imagem monocromática 
consistindo somente da cor azul, conforme o ponto de vista, ou não 
significa absolutamente nada, ou se refere a infinitas coisas, a saber, 
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todas as coisas azuis no mundo. Já que ela é referencialmente tanto 
vazia como totalmente aberta, o observador precisa abrir mão da 
ilusão da referência, da relação com o objeto, concentrando-se 
somente na materialidade e, assim, no aspecto da primeiridade da 
própria imagem. Realmente uma tal forma de recepção encontra-se 
também na teoria da pintura monocromática. O observador deve 
se aprofundar na materialidade da cor, que se apresenta, através de 
uma contemplação mais pormenorizada, em várias nuanças. 

Construtivismo

Também no âmbito de um enfoque racional, teremos ainda outro movimen-
to — o Construtivismo —, originalmente derivado da arte russa moderna, 
que surgiu a partir dos experimentos cubistas de Pablo Picasso e George 
Braque, como uma maneira intelectualizada de composição plástica, uma 
produção baseada em ciência e técnica, utilizando formas geométricas 
e áreas de cores puras. Esse movimento repudiava o conceito de gênio, 
intuição, inspiração e autoexpressão. 

Após uma visita feita a Picasso, no seu atelier em Paris, o escultor 
russo Vladimir Tatlin iniciou suas investigações e formulou o princípio 
construtivista (autenticidade do material).  Sobre os dois irmãos, Antoine 
Pevsner e Naum Gabo, apresentamos duas citações de Argan, a seguir:

O objetivo de ambos é demonstrar que entre a ciência e a arte existe 
não uma relação e sim uma continuidade. O postulado ideológico 
inicial permanece firme: a arte não pode ser mais uma atividade 
dedicada a produzir, com técnicas refinadas, uma mercadoria de 
qualidade, destinada a uma clientela de elite. Naum Gabo asse-
gurava que o uso construtivo das formas elementares, as linhas, as 
formas e as cores, assim como o uso das ferramentas e técnicas pelo 
engenheiro, poderiam possuir seus próprios significados expressivos 
independentes da sua natureza. (ARGAN, 2002, p. 454)
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O objeto artístico já não tem curso legal. O artista é um intelectual 
que realiza uma pesquisa científica no campo do conhecimento 
estético: os objetos que fez não têm valor em si, mas enquanto 
instrumentos e demonstrações de pesquisa. Exclui-se que a ciência 
opera no âmbito do pensamento abstrato e não implique opera-
ções técnicas. Assim como não pode existir uma distinção entre o 
pensamento e a experimentação, da mesma forma, não existe uma 
hierarquia entre as disciplinas, sendo todas inspiradas pela vontade 
de alcançar verdades objetivas, indiscutíveis, não suscetíveis de 
interpretações unilaterais ou pessoais. As construções plásticas 
de Pevsner e Gabo não são propriamente esculturas, porque im-
plicam a intenção de anular o próprio conceito de escultura como 
disciplina tradicionalmente definida por certas finalidades, certos 
procedimentos, certos materiais. A morfologia plástica de Pevsner 
e Gabo é geométrica, tendo suas origens na teoria suprematista de 
Malevitch; é, propriamente falando, uma geometria fenomenizada 
pela qual as figuras não são símbolos de conceitos, mas formas 
concretas cuja estrutura e comportamento podem ser entendidos. 
Assim, desenvolve-se o princípio: a geometria não é a representação 
de espaço como ele é, e sim como poderia ser, e desse modo já 
não adere a uma noção, e sim a uma imaginação ou invenção do 
espaço. (ARGAN, 2002, p. 454-455) 

O espaço em que a arte desse período se configura extrapola o âmbito 
artístico, em busca de uma arte que se associe à sociedade, uma forma 
política de união entre arte e indústria voltada para o povo. Os materiais e 
as técnicas tradicionalmente artísticas dão lugar a procedimentos próximos 
ao design e à arquitetura.

Foster (1988) acredita que a era moderna fora dominada pelo sentido 
da visão, o qual nos dá a sensação de distanciamento dos seus antece-
dentes pré-modernos e possivelmente dos seus sucessores pós-modernos. 
Considerado como sendo um período ocularcêntrico, pela ênfase à visão, 
à cor e às formas, Santaella e Noth (1997, p. 146-148), ainda nos oferecem 
esclarecimentos enriquecedores, a seguir:
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Além da pintura monocromática, que, do ponto de vista da teoria 
da informação, apresenta um máximo de ordem estrutural, as ima-
gens não-figurativas, que correspondem ao princípio oposto, ao 
caos estrutural total, também pertencem à classe dos quali-signos 
icônicos. Imagens produzidas aleatoriamente são exemplos desse 
outro extremo. O receptor é confrontado com formas e constela-
ções cromáticas totalmente imprevisíveis, nunca antes vistas, que, 
livres de qualquer tipo de esquema composicional e sem nenhuma 
tradição de gênero (regularidade, terceiridade), só têm efeito por 
sua própria qualidade. Nada se parece com elas e, exatamente por 
isso, tudo também pode ser semelhante a essas imagens. 

Esses autores consideram que, em uma análise semiótica da pintura do 
período formalista, o que essas pinturas representam é uma investigação 
puramente pictórica, cujo material estava condicionado à tinta, ao pigmento, 
sobre um espaço plano (tela) bidimensional. Nesse período, o que os 
artistas propunham era justamente essa ideia, a de abstrair a imagem real, 
resultado das primeiras tentativas que surgiram no Impressionismo, período 
em que as imagens foram perdendo sua forma, diluindo-se em pinceladas. 
Entretanto, muitas das pinturas que poderiam ser consideradas “abstratas” 
são, na realidade, pinturas figurativas abstraídas. Por outro lado, toda pintura 
representativa, por mais realista que seja, baseia-se num certo grau de 
seletividade. Mediante a seleção e a distorção deliberadas, o artista faz uma 
declaração pessoal. Muitos pintores usam a figura, a paisagem ou a natureza 
morta como ponto de partida para quadros que, uma vez terminados, não 
conservam nenhum índice de suas origens. Nesse mesmo contexto:

Atualmente podemos ver que, quando os artistas da arte moderna 
obstinada e progressivamente buscaram a independência da ima-
gem dos objetos do mundo, eles estavam radiografando o futuro. 
Suas criações já traziam os germes das programações que hoje 
tornam a infografia possível. [...] os que continuavam a ostentar 
seus corpos, pintores ou escultores, desenvolviam um vasto trabalho 
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teórico que finalmente os transformará nos últimos filósofos autên-
ticos, a visão naturalmente relativista do universo permitindo-lhes 
preceder os físicos em novas apreensões das formas, da luz e do 
tempo. (SANTAELLA e NÖTH, 1997, p. 183)

Muito embora a primeira metade do século XX tenha sido um perío-
do predominantemente marcado pela arte abstrata, vale ressaltar mais 
uma vez o papel das vanguardas modernistas e sua contribuição para a 
construção da contemporaneidade nas artes visuais, sobretudo no que 
diz respeito à tentativa de ruptura com os materiais, imagens e espaço 
lógico das artes plásticas.

Se os anos 1920 foram de grande euforia cultural a ponto de eternizá-los 
como de solidificação do conceito de arte moderna, Paris vivia momen-
tos palpitantes nas artes, e, em grande parte, essa arte era a locomotiva 
desta euforia até a chegada de Hitler ao poder, como primeiro ministro 
da Alemanha, fato esse que inibiu as artes, levando inclusive a Bauhaus 
a fechar suas portas. Talvez por não entender nada desse assunto, ou 
talvez por entender o caráter eminentemente sarcástico da arte moderna  
(o sarcasmo ao poder, à figura da autoridade, especialmente nos dadaístas), 
Hitler chamava a arte moderna de arte degenerada. 

Por conseguinte, a partir da década de 1930, a Europa passou a convi-
ver com essa realidade. A expansão e a ocupação territorial dos nazistas 
fizeram com que vários intelectuais, cientistas e artistas, deixassem esse 
continente e partissem em busca de ares menos carregados. O ambiente 
de agitação cultural tinha se transformado bastante. 

A travessia do Atlântico: Europa e América

Paris era o centro das artes, considerada o paraíso dos artistas e intelectuais, e 
assim surgiu a ideia da Escola de Paris. Mas, na realidade, Paris era o mercado 
artístico predominante naquela época, pois a verdadeira escola, a propriamen-
te dita, era a Bauhaus, cujos objetivos era unir o artista ao social (ao ensino). 
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Mas, como nos informa Argan (2002), em uma sociedade burguesa, que 
sempre é uma sociedade mercantil, o mercado torna-se mais importante do 
que a escola. Assim, acima de tudo, o mercado parisiense se dirigia a uma 
sociedade existente, e a Bauhaus a um projeto de sociedade do futuro.

Desse modo, explica-se que a influência da chamada École de Paris 
(Escola de Pintura de Paris ou Escola de Paris) sobre a formação e a irradia-
ção da arte moderna foi muito maior do que a Bauhaus, onde, no entanto, 
trabalhavam e ensinavam artistas de primeira grandeza, a exemplo de Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, Joseph Albers, Lyonel Feininger, dentre outros.

Que a arte seja internacional, como igualmente sustentavam os teóricos 
da Bauhaus, é um fato indiscutível. Na Escola de Pintura de Paris não se 
procurava uma unidade da linguagem, todos foram aceitos por igual. Seu 
aspecto mais significativo, o de um grande bazar, não poderia nunca ser 
rotulado de uma maneira única. Era um refúgio também político. Artistas 
impacientes com a oficialidade acadêmica dos regimes totalitários bus-
caram a liberal e hospitaleira Paris. Suas salas de aulas eram os cafés da 
boemia parisiense.

Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, tornou-se visível para os 
intelectuais europeus a crise das ciências europeias e do sistema cultural 
fundado na racionalidade, enquanto que, para Argan (2002, p. 507), os 
Estados Unidos não viam essa relação da mesma maneira:

A cultura americana, pelo contrário, ignora essa proporcionalidade 
de base: a ciência não é uma atividade em contraste com uma cul-
tura fundamentalmente humanista e não tem limites a seu progresso, 
da mesma forma como o arquiteto pode erguer um arranha-céu 
com mais de cem metros de altura, sem violar qualquer medida 
proporcional, ou o pintor, lançar as tintas ao acaso ou cobrir uma 
enorme superfície com uma cor uniforme sem ofender a memória 
de Rafael ou Rembrant. O problema, se tanto, não nascia antes, e 
sim depois – apenas depois é que se pode perguntar, se se quiser, 
para o que serve ou o que significa a criação do artista. 
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Com a entrada da França e da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, 
artistas e intelectuais começaram a sair de Paris, que até então teria sido 
a capital da arte ocidental por mais de um século. Vindos da Alemanha e 
de outras nações europeias, vários criadores mudaram de continente em 
busca de uma nova terra livre.

Segundo Fineberg (1996), dos artistas modernistas, pouquíssimos per-
maneceram em Paris, a exemplo de Pablo Picasso, Henri Matisse e Wassily 
Kandinsky, fosse pelo fato de alguns já não serem tão jovens, fosse devido 
a implicações políticas, a exemplo de Picasso, cuja permanência na Paris 
ocupada pelos nazistas tinha uma conotação confrontatória. E do outro lado 
do Oceano Atlântico estavam os Estados Unidos da América do Norte, mais 
precisamente na figura da cidade de Nova Iorque, para a qual se dirigiram 
diversos criadores e personalidades dos movimentos modernistas.

Os surrealistas já tinham conquistado Nova Iorque, assim como Marcel 
Duchamp, que há anos lá vivia, e Albert Einstein, um dos primeiros a imigrar 
para essa cidade. Talvez neste momento tenha havido uma mudança do 
centro de produção cultural.

A reação dialética entre a cultura americana e a cultura europeia 
estreita-se a partir desse novo encontro de continentes. Além de artistas, 
estudiosos, literatos, intelectuais, enfim, um contingente imigratório cultural 
invade os Estados Unidos. Esse fluxo aumenta quando a Segunda Guerra 
Mundial é deflagrada e os nazistas ocupam quase toda a Europa. O en-
contro dos artistas americanos com os artistas europeus se deu, no campo 
das artes, a partir do Surrealismo. Contudo, os artistas americanos dos 
anos 1940 foram mais influenciados pelo Surrealismo abstrato. Daí alguns 
estudiosos afirmarem que a Europa teve um Surrealismo mais figurativo 
e a América um Surrealismo mais abstrato. Nota-se, nesse período, uma 
preocupação em definir uma nova cultura artística em Nova Iorque. E a 
chegada dos europeus à América deu-se num período crítico devido à 
depressão econômico-financeira dos anos 1930. 

Vejamos um pouco da história desse período. Em decorrência da grande 
depressão de 1930 que assolou a América, os artistas foram beneficia-
dos através de programas experimentais criados pelo então presidente 
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Franklin Roosevelt, como o Public Works Art Program e Works Progress 
Administration (WPA) e o Federal Arts Project (FAP), e o Projeto de 
Fotografia, criado pelo Farm Security Administration, com o objetivo de 
documentar o povo da área rural e a pobreza urbana. Esses programas 
foram criados por solicitação do artista americano George Biddle (então 
residindo em Paris), através de uma carta endereçada diretamente ao 
presidente Roosevelt, em 9 de maio de 1933, na qual ele diz:

Os artistas mexicanos têm produzido a melhor escola nacional 
de pintura em mural desde a Renascença Italiana. Diego Rivera 
disse que tudo isso só foi possível graças ao projeto criado pelo 
presidente do México em 1920 – 1924, Álvaro Obregon, que deu 
trabalho aos artistas com um determinado salário para que eles 
pudessem se expressar nos muros dos edifícios públicos, prédios 
do governo, as idéias sociais da revolução mexicana. Os artistas 
jovens americanos também estão conscientes como nunca da 
revolução social que nosso país e nossa civilização estão passando, 
e eles estão ansiosos para expressarem essas idéias numa forma 
de arte permanente. (BIDDLE, 1933 apud FINEBERG, 1996, p. 
26-27, tradução nossa)

Tendo acatado a sugestão de George Biddle, estima-se que esses 
programas empregaram 6.000 artistas, por 23 dólares semanais, no bairro 
denominado Greenwich Villlage, na cidade de Nova Iorque, e que resultou 
em mais de duzentas mil obras, aproximadamente, entre mural, pintura, 
gravura e fotografia. Não obstante o apoio tenha sido pelo período de oito 
anos (1935-1943), para os artistas que participaram desse projeto foi um 
tempo considerado suficiente para que eles pudessem atravessar a crise 
financeira desse país, além de, ao mesmo tempo, terem podido sobreviver 
fazendo arte, como era o seu desejo.

Nesse período, não apenas os artistas visuais foram responsáveis pela 
construção de uma arte solidificada internacionalmente, mas escritores, 
poetas, cientistas, filósofos. Dentre outros intelectuais, William Carlos foi 
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um poeta americano que teve uma grande influência do Dadaísmo e do 
Surrealismo, bem como influenciou artistas de grupos, como Black Moutain 
School, San Francisco Renaissance, New York School e Beat Generation. 

A chegada dos europeus na América resultou no que denominamos 
de passagem de escolas (Paris – Bauhaus – Nova Iorque). Em 1943, já 
se falava no mundo artístico de Nova Iorque sobre o aparecimento de 
um novo movimento. Como grupo, esses artistas tornaram-se conheci-
dos como “expressionistas abstratos” ou, como eles próprios preferiam,  

“A Nova Escola de Nova Iorque” (School of New York). 
Certamente, as correntes mais atuantes na virada para a segunda me-

tade do século XX estavam fazendo pintura, do Expressionismo abstrato 
quase performático da Escola de Nova Iorque às outras variações do 
Expressionismo europeu e suas manifestações locais: Alemanha, Grupo 
CoBrA, dentre outras. 

Se o Expressionismo abstrato foi o primeiro movimento estético que 
reuniu as raízes europeias e americanas, como um reflexo da influência de 
artistas europeus fugidos de uma Europa dominada por Hitler, Max Ernst, 
Fernand Léger, entre outros, sintetizaram as diversas fontes da história da 
pintura moderna desde o expressionismo de Vincent van Gogh às abs-
trações de Kandinsky, dos campos de cor saturados de Matisse às formas 
orgânicas e à fascinação do surrealista Joan Miró pelo inconsciente. 

Com um forte teor introspectivo de elementos espirituais, expresso 
em telas de grandes proporções, esses artistas buscavam sua própria 
identidade através de um “novo” processo de trabalho com suas técnicas 
específicas. O espaço nesse movimento tornou-se real, pois eles não 
viam a tela como um espaço bidimensional, decorativo, limitado e sim 
como uma extensão do seu próprio espaço. Ao abandonarem o cavalete, 
a pintura passou a ser vista como um evento, principalmente na obra de 
Jackson Pollock. Historiadores estabelecem uma íntima ligação entre o 
Surrealismo e os primeiros trabalhos de Pollock, e das “quase” releituras 
que William de Kooning fazia de quadros de Picasso (As mulheres expres-
sionistas de Kooning versus Mademoiselles D’Avignon). Acima de tudo, o 
Expressionismo abstrato representava uma pintura do gesto, da ação, do 
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gestual. Vejamos mais sobre esse assunto, nas considerações de Santaella 
e Nöth (1997, p. 146-147):

O aspecto da singularidade é, de certa forma, inerente a qualquer 
pintura, na medida em que qualquer pintura, como original de um 
determinado artista, tem a marca desse pintor. No entanto, isso só 
aparece como aspecto dominante em imagens na qual a presença 
do pintor encontra-se totalmente em primeiro plano na forma do 

“gesto” específico. A action painting é o protótipo dessas imagens 
que funcionam como sin-signos, nas quais o vestígio da energia dos 
gestos pitorescos se mostra da maneira mais clara possível. 

Esse período contou com a participação de um dos seus maiores críticos, 
o americano Clement Greenberg, que popularizou o termo “modernismo”. 
Suas teorias, baseadas em Kant, levavam a crer que o que deveria ser 
exposto era aquilo que era único e irredutível, isto é, cada técnica artística 
deveria ser autorreferencial e diferente de todos os elementos exteriores, 
incluindo narrativa e ilusão, também capazes de mudar do abstracionismo 
para a essência universal. 

Jackson Pollock: quadro ação

Com a Segunda Guerra Mundial, a corrente principal da arte moderna 
mudou dramaticamente. Os numerosos artistas europeus que procuraram 
refúgio na América exerceram uma influência profunda em pintores e 
escultores americanos mais jovens. Dessa colisão cultural emergiu um 
estilo cujas raízes estão no Cubismo e no Surrealismo, mas cujo olhar e 
significado são sem precedentes. A arte moderna, mais especificamente 
a arte abstrata, era tida pelos críticos formalistas como um progresso em 
direção à pureza; no caso da pintura, isso significava um refinamento. Em 
dezembro de 1952, na edição de Artnews, Harold Rosenberg cunhara o 
termo action painting, o qual caracteriza artistas que, antes de tudo, vêem 

paisagens_signicas.indb   134 16/09/2010   09:29:49



Índices de contemporaneidade nas artes visuais 135

a tela como um espaço para a ação, sendo o mais renomado dentre eles 
Jackson Pollock. E assim, diz  Rosenberg: 

[...] num certo momento a tela começou a aparecer a um pin-
tor americano como uma arena. Ao invés de um espaço para 
reproduzir, redesenhar, analisar, ou expressar um objeto real ou 
imaginário, esse espaço era para agir. O que estava na tela não era 
um quadro, mas um acontecimento, um evento. [...] O que mais 
importava era a revelação contida na ação. [...] A pintura, que é 
um ato, passa a ser inseparável da biografia do artista. [...] O gesto 
na tela era o gesto da liberação dos valores políticos, estéticos 
e morais. (ROSENBERG, 1952  apud FINEBERG, 1996, p. 96, 
tradução nossa)

Essa definição de Harold Rosenberg (1952) nos leva a entender que se 
tratava de uma pintura do gesto, da ação, uma pintura considerada gestual. 
O termo action painting (pintura do gesto), como parte do Expressionismo 
abstrato, passou a ser usado para descrever pinturas de pintores da School 
of New York, e estava associado ao Surrealismo europeu, à vida e à psique 
do pintor, e à materialização de suas ideias na tela.

Desse grupo de artistas voltamos nosso olhar para a obra de Jackson 
Pollock, que foi precursora da Performance e de outras práticas visuais, 
através do gesto. Mais uma vez, Santaella e Nöth (1997, p. 147) descrevem 
essa arte através da semiótica, exemplificando a singularidade na pintura 
de Pollock, que passa uma ideia da presença do “gesto”. Segundo esses 
autores, nestas obras,

o vestígio da energia dos gestos pitorescos se mostra da maneira 
mais clara possível. As expressivas estruturas imagéticas das pinturas 
de Jackson Pollock não se referem a nada em nosso mundo a não 
ser aos gestos do pintor no momento da construção do quadro.  
As qualidades imagéticas deixam perceber o vestígio dos meios, dos 
instrumentos e da mão, que levaram à produção do signo. 
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Durante os primeiros anos, Pollock revela um certo esforço em lidar com 
a arte europeia, particularmente com o Cubismo e o Surrealismo, como se 
eles fossem uma linguagem visual totalmente estranha à sua sensibilidade 
e, portanto, não podia acomodá-los às suas ambições. Um exemplo desse 
período é a obra Male and Female (1942), que apresenta duas figuras em 
forma de totem, simbolizando o homem e a mulher, que ocupam toda a 
tela. Como pintor do projeto do governo americano (o Federal Art Project), 
sua pintura começou a ser associada a várias influências: das pinturas de 
areia dos índios americanos, do pintor regionalista americano Thomas Hart 
Benton, dos muralistas mexicanos: Diego Rivera, José Clemente Orozco 
e David Alfaro Siqueiros, a alguns aspectos do Surrealismo. Deste último, 
destacam-se as teorias junguianas — decorrentes do método psicanalista 
do suíço Carl Jung —, sobretudo o conceito de inconsciente coletivo com 
base nas teorias surrealistas e no puro auto matismo psíquico, e nos sonhos, 
a expressão direta do inconsciente do artista. 

Entretanto, rapidamente, a pintura de Pollock tomou uma nova e de-
terminada direção, e logo esse pintor passou a participar de exposições, 
como a mostra coletiva itinerante da galeria de Peggy Guggenheim (1948), 
que, além de Nova Iorque, percorreu Veneza, Florença, Milão, Amsterdã, 
Bruxelas e Zurique. Nesse período, Peggy Guggenheim, sobrinha de 
Guggenheim, não mediu esforços para levar a arte de Pollock a vários 
espaços influentes. Ao abandonar o cavalete e adotar telas de grande 
formato (sem o uso de chassi), esse pintor introduziu o considerado all-over 
style na pintura, diferentemente da composição tradicional com pontos e 
ênfase de partes e relações entre elas, dentro do espaço pictórico; espaço 
que veio a ser denominado de arena, onde o corpo estava presente pela 
ação e pelo movimento.

Além de Peggy Guggenheim, como nos informa Danto (2007), 
Clement Greenberg, como o intelectual da época em Nova Iorque, foi 
também um dos maiores responsáveis por legitimar a obra de Jackson 
Pollock, e ter identificado nesse pintor um mérito artístico, num tempo 
em que ainda havia resistência por parte de muitos críticos à arte abstrata. 
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Outros críticos europeus, tal como David Sylvester, concederam em con-
cordar com Greenberg sobre a superioridade da obra de Pollock. 

Para Argan (2002, p. 531-532),

A action painting e o jazz são duas contribuições de imenso alcance 
dos Estados Unidos à civilização moderna: estruturalmente, são mui-
to parecidos. [...] A action painting rompe com todos os esquemas 
espaciais da pintura tradicional. [...] Da mesma forma, na composição 
de um quadro de Pollock, cada cor desenvolve seu ritmo, leva à 
máxima intensidade a singularidade de seu timbre. Com Pollock, a 
pintura de ação americana aumenta de tom, atinge o ponto mais 
alto de sua parábola histórica.

Na pintura Autumn rhythm [Ritmo de outono] (1950), Pollock demonstra 
essa nova fase onde os planos com influência cubista são substituídos por 
outro espaço pictórico predominantemente linear. Entretanto, não se trata 
de uma simples linha; suas linhas possuem uma qualidade específica; elas 
correm o espaço pictórico dando uma ideia de paisagens aéreas, onde o 
horizonte é oculto. São linhas-teias, aceleradas, e não parecem fixas num 
plano, mas sugerem um movimento ótico. Trata-se de uma pintura que, 
muito embora apresente linhas, essas foram transportadas da lógica do 
desenho tradicional para a pintura.

Suas pinturas mais famosas datam do final da década de 1940 e início 
da década de 1950, período conhecido como drip period, cuja técnica de 
gotejamento, utilizando tinta líquida, Pollock aprendeu com o muralista 
mexicano David Siqueiros, em Nova Iorque, na década de 1930. Ao optar 
pela tinta sintética, conhecida como gloss enamel, própria da pintura au-
tomobilística, Pollock estava adaptando sua técnica às condições do seu 
tempo, visto que esse tipo de tinta, durante a Segunda Guerra Mundial, 
era mais disponível e mais barato do que as específicas para arte, o que 
Pollock define como tendo sido um crescimento natural que veio de uma 
necessidade. Além desse tipo de tinta, Pollock usou outras fluidas ou 
empasto, adicionando areia e vidro moído para obter efeitos especiais. 
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Para aplicar a tinta, substituiu pincéis tradicionais por utensílios domésticos, 
como colheres, facas e latas vazias com pequenos furos para executar 
gotejamentos de linhas extensas. 

Ainda de acordo com Argan (2002, p. 531-532), “Pollock parte realmen-
te do zero, do pingo de tinta, do pingo de tinta que deixa cair na tela. Sua 
técnica de dripping (gotejamento e borrifos de tinta sobre a tela estendida 
no chão) deixa certa margem ao acaso: sem acaso não há existência”.

Foi, portanto, através dessa técnica, que Pollock adicionou uma nova 
dimensão à pintura, ao desconsiderar a superfície ereta, uso de pincel e 
cavalete, bem como o modo tradicional de pintar com o uso da mão e do 
punho; desafiou e rompeu essa tradição, ao utilizar todas as partes do seu 
corpo com movimentos em várias direções na lona, como nos informa 
Nikos Stangos (2000, p. 129):

A postura de pintar à distância de um braço não pode ser mantida 
para uma pintura estendida no chão da mesma maneira que diante 
de um cavalete ou de uma parede. O ponto de equilíbrio para 
Pollock passou a ser os quadris, e não, como antes, os ombros; o 
ritmo natural – e Pollock era um pintor “rítmico” desde o início – 
tornou-se inevitavelmente mais expressivo, envolveu movimentos 
mais amplos e mais demorados da mão que controla a aplicação da 
tinta. Ele obteve maior controle da tela. Os ditames da gravidade 
e a fluidez maior da tinta asseguravam que uma pintura produzida 
dessa maneira estaria mais propensa àqueles efeitos “acidentais”. 

Por outro lado, Umberto Eco (1991a, p. 211), explicita que:

Num quadro de Pollock não nos é apresentado um universo fi-
gurativo acabado; o ambíguo, o viscoso, o assimétrico intervêm 
nele justamente para permitir que o impulso plástico-colorístico 
prolifere continuamente numa incoatividade de formas possíveis. 
Nesse oferecimento de possibilidades, nesse pedido de liberdade 
fruitiva, está uma aceitação do indeterminado e uma recusa da 
casualidade unívoca.
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O fato de permitir que a tinta manchasse a tela com latas perfuradas, 
segundo Pollock, era uma ação que ele associa ao movimento do seu corpo 
e o envolvimento com os pigmentos que eram controladamente calculados 
para obter o resultado desejado. Pollock afirmava ter conhecimento tanto 
sobre sua pintura quanto sobre as características de seu tempo. Em uma 
de suas entrevistas, ele revela:

Na minha opinião o novo pede novas técnicas [...] o pintor moderno 
não pode expressar sua época, o avião, a bomba atômica e o rádio 
com as mesmas formas do renascimento [...] o artista moderno está 
vivendo numa era mecânica [...] trabalhando e expressando um mun-
do interior – em outras palavras, expressando a energia, a emoção e 
outras forças interiores. (POLLOCK, 1950 apud FINEBERG, 1996, 
p. 89, tradução nossa)

Do mesmo modo que Stangos (2000) descreve a maneira de pintar 
de Pollock, um gesto incomparável e até então desconhecido na pintura, 
vários autores compartilham dessa definição. Sua pintura era construída 
como uma expressão corporal do pintor, também considerada uma dança, 
pelos movimentos realizados na tela estendida no chão. Tal associação 
deve-se também ao fato de haver, durante a década de 1950, a introdução 
da Performance com o grupo neoDada, em que a denominada estética do 
cotidiano foi recorrente, a união entre arte e vida. 

Para Merce Cunningham (membro do neoDada), bailarino e coreógrafo 
americano, diretor da Companhia de Dança Moderna de Nova Iorque 
no final da década de 1960, a dança não era apenas o tradicional ballet,  
mas qualquer tipo de expressão corporal, como andar, correr etc. Com 
coreo grafias abstratas, sem ligações simbólicas ou com argumentos, criou 
um estilo de dança experimental, a minimal dance. Daí os fortes indícios de 
que a pintura de Pollock foi a precursora da Performance, consequência desse 
período palpitante nas artes visuais que iniciava seu processo de hibridização 
com outras artes, como a dança, o teatro e a música. Portanto, a expressão 

“quadro ação” está adequadamente vinculada à maneira pela qual Pollock via 
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o espaço pictórico e o espaço físico como uma relação indissociável. Suas 
últimas pinturas são também descritas por Fineberg (1996, p. 93):

Nas telas gotejadas, Pollock eliminou todos os símbolos e signos; 
apenas o gesto em si permaneceu como uma metáfora mítica. [...] 
Ele usou a técnica para expressar mais do que escavar; ele traduziu 
o ato de pintar em si em uma aventura de auto-realização. Quando 
Pollock disse a Hofmann em 1942 “Eu sou a natureza”, ele queria di-
zer que para ele o tema central da pintura derivava dessa exploração 
direta e introspectiva ao invés do mundo externo. Intuitivamente 
o observador pode sentir o processo pelo qual Pollock realizou 
suas composições com gotejamento e imaginar a sensação do livre 
movimentar-se por toda a tela com gestos de tinta. Finalmente,  
o observador deve recriar o sentimento dessa obra, porque a pintura 
é “sobre” o conteúdo introspectivo gravado nesses gestos. A pintura 
de Pollock requer que o observador encontre o controle intelectual 
enquanto possa ter uma empatia livre do movimento energético e 
colorido. (tradução nossa)

Não obstante a pintura de Pollock ter sido uma fonte de interesse para 
vários pesquisadores, a exemplo da possibilidade de sua arte incorporar 
padrões de fractais vistos no mundo natural, os campos pictóricos repre-
sentam ambientes naturais de grande proporção que somente podem ser 
apreendidos à distância, ou seja, uma pintura cuja dimensão escapa ao 
espaço tradicional entre a obra e o observador. Esse tipo de distância é 
próprio de eventos ou acontecimentos, entre a teatralidade e o cotidiano, 
em que o limítrofe passa a ser expressivamente tênue. 

Em 1958, Allan Kaprow declara sua admiração por Pollock, num texto 
escrito dois anos depois da morte de Pollock, intitulado The legacy of 
Jackson Pollock, atruibuindo a este pintor, a destruição da pintura, ao instau-
rar no ato de pintar o gestual, uma ação ritualística, ao pintar com pés, mãos, 
todo o corpo se movimentando sobre a tela. Kaprow acreditava que, a partir 
de Pollock, a pintura, e consequentemente a arte, havia experimentado 
elementos como espaço, movimento, a vida cotidiana e o corpo.
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Outras pesquisas consideram as pinturas de Pollock uma estética orgâ-
nica que pode se referenciar a condições atmosféricas e ciclos sazonais. Por 
outro lado, a necessidade do interpretante de encontrar um referente em 
qualquer pintura abstrata, leva a considerações mais próximas da relação 
existente entre o interpretante e a obra, sobretudo a partir de títulos que 
funcionam como signos indiciais, tais como Ritmo de outono e Nevoeiro de 
alfazema, como uma espécie de reforço, assegurando a interpretação. 

Em um extenso texto sobre a obra de Pollock, Schreyach (2007) dis-
corre sobre as diversas proposições de estudiosos sobre a arte deste pintor, 
ao associá-la a fractais, influência da natureza, que para um interpretante 
seria impossível alcançar. Pois, as duas pinturas têm, incontestavelmente, 
características dissimilares do material e, portanto, efeitos perceptivos 
divergentes. Esta situação talvez leve à suposição errônea de que todas 
as pinturas têm, afinal, o mesmo significado. Então por que parece tão 
imperativo identificar seus significados? Talvez tenhamos um incômodo 
profundo com a tarefa aparentemente interminável que algumas pinturas 
abstratas exigem de nós: uma investigação vigilante e ininterrupta da nossa 
própria relação cultural com a natureza. Esta natureza, afinal de contas, 
talvez não seja facilmente dominada, mesmo quando podemos quantificar 
e poder contê-la no âmbito de um discurso científico ou humanísta.

Paisagem dos Signos – Paisagem das Mídias

No momento de transição entre os períodos Formalista e pós-Formalista, 
a arte surge patinando em terrenos escorregadios, e de certa forma 
desligando-se do seu referencial tradicional. Era um momento de perda 
de interesse pelas grandes narrativas, pelas grandes ideias e pela noção de 
grandes mestres, mas ainda predominava o modernismo.

O Expressionismo abstrato não provocava mais o mesmo impacto numa 
cidade (Nova Iorque) que passava uma ideia de prosperidade marcada 
pelos meios de comunicação. Consequentemente, como a arte acom-
panha o desenvolvimento de seu próprio tempo, os artistas interessados 
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nessa transformação cultural criam outras maneiras de representar uma 
paisagem carregada de imagens de consumo. Assim, a mudança de foco, 
do existencialismo para a semiótica, nas obras dos anos 1960, resultava da 
complexa realidade social e política dessa década. 

Escritores como Lawrence Alloway (1974), juntamente a artistas e 
arquitetos eminentes, tiveram uma participação marcante nas discussões 
sobre essa emergente visão sígnica, que passamos agora a analisar. 

O cotidiano e as sobras da sociedade de consumo denunciavam uma 
sociedade que voltara a consumir, uma cultura de massas latente, após 
a depressão que assolou a América nos anos 1930 seguida da Segunda 
Guerra Mundial. Estar diante de reflexões sobre os novos rumos dessa 
sociedade era estar, ao mesmo tempo, tentando adivinhar os novos ca-
minhos pelos quais a arte trilharia, e consequentemente tal abordagem 
trouxe dificuldades para os críticos dessa época, sobretudo para o mais 
atuante deles, o americano Clement Greenberg. 

Quando nos referimos a arte e paisagem, a primeira noção que nos 
aparece é a pintura, uma representação pictórica de campos, um recorte 
da natureza, gênero de pintura do Romantismo. Diferentemente, agora 
estamos diante de outro tipo de paisagem, denominado por Fineberg 
(1996) de paisagem dos signos, termo associado à introdução das imagens 
no cotidiano e às mudanças operadas pelos meios de comunicação. E como 
nos afirma Santaella (2007, p. 208), se “os signos se multiplicam porque o 
real é inexaurível”, esse período passou a ser um dos mais profícuos nesse 
sentido, sobretudo pela proliferação sígnica televisiva, ao considerarmos 
que as informações começam a invadir o espaço privado do homem 
através da televisão — que chegou a superar a casa dos quarenta milhões 
de aparelhos —, número significativo que chama a atenção dos teóricos 
dessa área. Essa máquina ganha força, ao apresentar, pela primeira vez, um 
presidente (John F. Kennedy) a milhões de famílias que, entusiasmadas 
pela possibilidade de ver a maior autoridade de seu país sem ter que se 
deslocar de seu sofá, passam a depositar confiança e credibilidade no 
conteúdo do que lhes era apresentado. 
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A influência da televisão, portanto, exerce um impacto na maneira 
pela qual as pessoas enxergam o mundo. O deslocamento das imagens, 
pelos meios de comunicação, para qualquer tipo de espaço, lugar e tempo, 
fez com que essas imagens causassem a impressão de estar permeando, 
flutuando em espaços diversos, especialmente e mais firmemente a mente 
das pessoas, como se fossem partes de um quebra-cabeça permutável. 

Diferentemente de uma arte, que até então representava um mundo 
exterior ou o mundo interior do artista, estamos diante de um período 
artístico que apresenta fortes similaridades com as imagens dos meios da 
comunicação, visto que alguns artistas sentiam que não era mais suficiente 
dirigir sua psicologia pessoal para suas obras, tornando-se obcecados 
pela forma e pela linguagem próprias de uma criação que se conjugava à 
maneira pela qual a América havia se tornado uma cultura visual. 

Além de paisagem sígnica, o termo the media landscape, usado por 
Stiles e Selz (1996), refere-se, do mesmo modo que ao espaço urbano 
moderno, transformado pela denominada coca-colonizing US mediatization, 
a uma ideia de paisagem como um ambiente crescentemente dominado 
por outdoors e propaganda. Um espaço onde publicidade, notícia, ficção 
científica, história em quadrinhos, revistas, comédias, televisão, cinema, 
filmes e celebridades haviam transformado uma sociedade, antes baseada 
no fazer e produzir coisas, para uma sociedade focada ou voltada para o 
consumo de imagens e informação.

Com o mesmo entendimento, John McHale (1996, p. 282) já expressava 
o desejo de artistas e intelectuais, no início desse período, pois, segundo 
ele, “a transmissão, aplicação e transformação das artes plásticas, agora 
transmitidas dentro de uma pluralidade de mensagens e inseridas em 
diferentes vocabulários culturais, são meramente parte do processo de 
difusão da vida cultural” (tradução nossa), que ocorria numa infinita va-
riedade de meios.

Vejamos como Santaella (2005, p. 72), descreve como os meios de 
comunicação de massa e os meios de produção artística se autoinfluenciam, 
ou seja, se hibridizam: 
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Por exemplo, o cinema mistura som, imagem, diálogos e figurinos. 
Isso leva à facilitação da comunicação ao se reforçar o significado 
através de uma relação intersemiótica. As “belas artes”, ou seja, a 
pintura, a escultura e a música, foram se transformando e perdendo 
seu caráter de pureza, ao incorporarem máquinas reprodutoras de 
linguagem e ao utilizarem dispositivos tecnológicos de produção. 
Esse uso em comum dos meios de produção entre os meios de 
comunicação e os meios artísticos deve-se em grande medida 
à apropriação pelos indivíduos dos dispositivos tecnológicos da 
cultura das mídias, bastante diferente da lógica da comunicação 
de massa. O acesso facilitado a esses equipamentos deu origem a 
novas formas de arte tecnológica, inaugurando uma nova época nas 
artes, as quais, através do experimentalismo, foram moldando um 
novo olhar artístico, mais identificado com a contemporaneidade. 

Sendo o principal centro das artes desde 1930, a cidade de Nova Iorque 
dos anos 1960 teve como um dos focos o incentivo ao crescimento in-
dustrial, tecnológico e da sociedade de consumo, com a participação da 
propaganda eletrônica, dos luminosos de gás néon, dos fast foods etc. 
Portanto, houve uma intensa dedicação ao poder de comunicação da 
imagem, a qual foi investigada ao extremo como forma de comunicação 
de massa. Um dos mais contundentes exemplos é “o palhaço feliz”, símbolo 
da McDonald, que apareceu na TV, em 1963, juntamente aos astros de 
Holywood, comidas enlatadas, todos integrantes de uma rede semiótica 
que em muito interessou os artistas da Pop Art.

Vale ressaltar que essa maneira de ver o progresso econômico estava 
associada a um acompanhamento estreito dos princípios estéticos dos 
produtos, por meio do design gráfico e industrial. Portanto, a valorização 
da mídia, associada ao estudo dos signos, e a explosão imagética não 
foram ocorrências arbitrárias. Nas artes plásticas, quem mais desfrutou 
desse período por ter consciência do que se tratava, ou seja, a linguagem 
dos meios gráficos e da publicidade, foi o artista americano Andy Warhol, 
considerado por vários teóricos, como Robert Hughes (1999), como sendo 
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o produto desse meio. Hugues (1999, p. 49) o associa ao mito de Narciso, 
ao dizer que:

O garoto de classe média que gastou muitas horas olhando para o 
azul anestesicamente resplandecente da tela de TV, como Narciso 
no seu lago, entendeu que o momento cultural dos meados dos 
anos 1960 favorecia um caminhar pelo vazio ambulante. A televisão 
estava produzindo um efeito cultural sem emoção, portanto, foi 
nesse cenário que Warhol tornou-se o herói da falta de emoção. 
(tradução nossa)

Esse novo narciso, considerado por Hughes (1991), como aquele que 
já não olha para o seu lago, mas para um azul eletrônico, é fruto de uma 
camada social na qual a televisão desempenha um poder de transmissão 
de informação, e sobretudo de entretenimento. Mas, ao mesmo tempo, 
a experiência visual adquirida através dessa máquina, que lhe era familiar, 
juntamente à experiência técnica que Warhol desenvolveu como pro-
fissional da área do design gráfico e da técnica de embalagem, serviu, 
indubitavelmente, como passaporte para sua entrada no mundo artístico. 

Durante a Pop Art, a vanguarda era uma ideia, bem como uma reali-
dade cultural, conforme nos afirma Hughes (1991, p. 53, tradução nossa).  
De fato, nessa época, a vanguarda estava perdendo espaço no cenário ar-
tístico, devido ao crescimento do mercado financeiro, bem como pela total 
predominância do público de classe média, mais interessado na televisão.  
A ênfase na interação entre o artista e a sociedade não interessou a todos, de 
uma forma mais abrangente, em função de certa escassez de julgamentos 
críticos que satisfizessem leitores mais interessados no mérito estético.

Carlin e Fineberg (2005) apresentam as concepções de alguns artis-
tas que retrataram, visual e artisticamente, as principais mudanças que 
configuravam em uma nova forma a vida americana, através de ideias de 
escritores, como Emerson, Pynchon e McLuhan. 

No catálogo da exposição “Image World: Art and Media Culture”, 
realizada no Whitney Museum, em 1989, Marvin Hierferman, um dos 
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curadores dessa exposição, comentou que os artistas se confrontavam no 
seu dia a dia com um amontoado de imagens e tinham que lidar com esse 
fato. Um anúncio exposto na entrada enumerava os seguintes dados:

Esta manhã, 260.000 outdoors enfileirarão os caminhos que levam 
as pessoas ao trabalho. À tarde, 11.520 jornais e 11.556 periódicos 
estarão disponíveis à venda. E quando o sol se puser novamente, 
21.689 teatros e 1.548 drive-ins projetarão filmes; 27.000 lojas de 
vídeo alugarão filmes; 162 milhões de aparelhos de televisão ficarão 
ligados por 7 horas: e 41 milhões de imagens serão fotografadas. E 
amanhã, haverá mais. (HIERFERMAN, 1989 apud SANDLER, 1996, 
p. 320, tradução nossa)

Igualmente, Santaella (1983, p. 12), tece considerações sobre este as-
sunto, ao informar que, na era pós-revolução industrial, “as invenções de 
máquinas capazes de produzir, armazenar e difundir linguagens (a fotografia, 
o cinema, os meios de impressão gráfica, o rádio, a TV, as fitas magnéticas 
etc.) povoaram nosso cotidiano com mensagens e informações”. E tudo isso 
nos diz que estamos diante de um período permeado por signos, seja no 
cotidiano, seja nas artes. Contudo, ao atentarmos para esse fato, devemos 
nos voltar para o paradigma desse encontro, arte e cotidiano, mais especi-
ficamente ao que podemos considerar como estética da marca.

Ora, se um signo tem a intenção de representar um objeto (ou partes 
dele) através da mediação de um signo (entre um objeto dinâmico e um 
interpretante final), nas artes visuais podemos ilustrar isso a partir de qua-
lidades, próprias da categoria da primeiridade. Isto é, sensação provocada 
pelas cores, pelas formas, textura etc. E nesse caso, os signos da pintura, 
em princípio, são essas qualidades, o quali-signo. No entanto, essa arte 
que surge carregada de signos híbridos é, ao mesmo tempo, uma arte 
que mistura suas qualidades de sensações (da categoria da primeiridade) 
com signos indiciais e simbólicos que revelam o comportamento de uma 
cultura. Isto nos leva a refletir sobre as colocações de Santaella (2000a, 
p. 150), relativas à presença do hábito estético, ou seja, se por um lado 
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a mudança de hábito nas artes se dá por meio da experiência estética e 
da qualidade de sentimentos, nos meios de comunicação esse hábito é 
perseguido pela mudança de comportamento do homem na sociedade 
em que ele vive e que envolve, também, o hábito do consumo. Os signos 
crescem, e na medida em que eles alcançam a categoria da terceiridade, 
do conhecimento, inteligibilidade, eles estão no processo de semiose, de 
crescimento para gerar novos signos. O prazer estético é pura sensação 
de qualidades. Então como podemos definir essa qualidade presente nas 
artes visuais e nas imagens dos meios de comunicação?

Retomando outras considerações de Santaella (2005), a Pop Art não 
está preocupada com a representação da natureza, mas da realidade 
urbana. A arte propõe relações de ambiguidade com a cultura de mas-
sas, é uma celebração da cultura americana, mas apresenta, ao mesmo 
tempo, um tom crítico ao crescente consumo. Não se trata de uma mera 
apropriação de imagens e objetos do cotidiano, mas de uma tradução 
semiótica, um modo de recontextualizar. As relações dicotômicas entre arte 
maior e arte menor, presentes no mundo da cultura por vários séculos, que 
excluíam todas as práticas que não fossem pintura e escultura, bem como 
os materiais tradicionais, nos levam a refletir e ver a arte contemporânea 
por outros ângulos.

Para Santaella (2003a, p. 52-55),

Até meados do século XIX, dois tipos de cultura se delineavam 
nas sociedades ocidentais: de um lado, a cultura erudita, das elites; 
e de outro lado, a cultura popular, produzida no seio das classes 
dominadas. 

[...]

O advento da cultura de massas a partir da explosão dos meios de 
reprodução técnico-industriais – jornal, foto, cinema –, seguida da 
onipresença dos meios eletrônicos de difusão – rádio e televisão –, 
produziu um impacto, até hoje, atordoante, radical dessa cultura. 
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Ademais, a Pop Art não esgota nem estanca esse processo de transpo-
sição de imagens dos meios de comunicação para a arte, mas, sobretudo, 
injeta nos artistas uma maior consciência dos objetos que permeiam o seu 
cotidiano, seja na linguagem escrita, seja na mídia televisiva e, mais tarde, 
na mídia digital. Quanto à arte, não obstante sob fortes índices de outros 
meios, ela continua a desfrutar de sua iconicidade, de pura liberdade, 
inclusive para tomar outros rumos. 

Arte Cinética: o espaço na obra de Calder

A arte concreta refere-se às obras abstratas da tradição construtivista, 
elaboradas por artistas que aspiravam erradicar a representação e a sub-
jetividade da arte. Essa busca pela objetividade refletia as teorias de Theo 
van Doesburg, que, em 1930, definiu uma arte de absoluta clareza e técnica 
mecânica precisa. Seis anos mais tarde, Max Bill denominou essa arte, ob-
jetiva e abstrata, intimamente relacionada à matemática, de arte concreta. 
Fruto de um dos mais idealistas movimentos artísticos do século XX, de Stijl, 
foi também o mais puro dos movimentos abstratos, de origem e essência 
dos Países Baixos, em 1917, um marco na arte moderna. Durante o seu 
auge, entre os anos 1921 e 1925, exerce uma influência notória em diversos 
tipos de obras contemporâneas. Ao injetar sólido embasamento teórico 
na criação — pinturas, construções, esculturas etc. —, os neoplasticistas 
radicalizaram e renovaram a arte desse período, baseando-se no modo 
pelo qual eles entenderam um novo espaço que não era necessariamente 
limitado às artes plásticas. 

Com o intercâmbio entre esse movimento e a Bauhaus, o ideal neoplás-
tico tornou-se imensamente popular, com produção e consumo, em escala 
industrial, de infindáveis peças diretamente inspiradas pelas propostas 
do grupo holandês, que adquiriam um caráter moderno, voltado para 
o futuro. Por sua vez, a Arte Cinética, que atingiu seu ápice durante os 
anos de 1950 a 1960, foi uma expressão que representou essencialmente 
a arte em movimento, em que os artistas queriam expor a força e o poder 
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desse elemento, enfatizando a iluminação e a tecnologia, e demonstrando 
um total desinteresse por temas e ferramentas artísticas, como pincéis e 
tintas. Com base no Futurismo, essa arte influenciou artistas do período 
pós-Formalista, como a Laser Art e a Arte e Tecnologia Digital, do final 
do século XX e início deste novo milênio. 

Destacamos Naum Gabo (escultor, arquiteto, teórico e professor russo), 
o escultor e pintor russo Antoine Pevsner, Laszlo Moholy-Nagy e Alexander 
Calder, um dos mais atuantes desse segmento artístico. Quando a Arte 
Cinética emergiu nos anos 1950, o movimento pareceu dar ênfase a um 
certo significado de como esses artistas criavam esculturas. A maioria 
deles, inicialmente, começou através do movimento, mas, muito mais 
tarde, deu início a novas experiências com a luz e o espelho, misturando 
a forma humana em sua criação, o que provocava um tipo de sensação 
até então não investigada nas artes plásticas. As obras que exploravam 
espelhos e luz convidavam o espectador a adentrar os espaços; envolver-se 
com eles e complementar a obra como coparticipante. Por se tratar de 
um espaço labiríntico, as luzes refletiam imagens, e o observador perdia 
a noção do seu próprio corpo, espaço e tempo, evidenciando, com isso, o 
objetivo do labirinto em manter a pessoa perdida. Como resultado desses 
experimentos, estabeleceu-se uma nova relação entre obra e público: a 
aproximação com o objeto, eliminando a distância e superando a mera 
contemplação do olhar, uma proposta de participação que incluía todo o 
corpo do espectador. 

É nesse contexto que a obra de Alexander Calder se caracteriza, 
sendo relevante neste livro como referência à noção de espaço-tempo, 
muito embora o enfoque sobre os materiais utilizados não seja omitido. 
Em depoimentos sobre sua obra, algumas observações de Calder (apud 
FINEBERG, 1996, p. 46) são esclarecedoras do funcionamento das suas 
esculturas, como a seguir:

O sentido subjacente de forma em meu trabalho tem sido o sistema 
do universo, ou parte disso. [...] O que eu quero dizer é que a idéia de 
corpos desprendidos, de tamanhos e densidades diferentes, talvez 
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de diferentes cores e temperaturas, flutuando no espaço, cercados 
por espirais de condição gasosa, alguns em descanso, enquanto 
outros se movem de maneira peculiar, parece para mim a fonte 
ideal da forma. (tradução nossa)

Alexander Calder sempre explicitou a influência que o cosmos teve no 
seu trabalho — um interesse que surgiu desde sua infância —, a exemplo 
da obra Universes series, inspirada em conceitos matemáticos; nada mais 
do que normal para um artista com formação em engenharia. 

Mesmo depois de abandonar sua profissão de engenheiro e começar a 
estudar arte, Calder manteve uma fascinação (expressão comumente usada 
por ele) pelos modelos do sistema planetário do século XVIII (orreries), 
motivado pela experiência adquirida durante o tempo em que trabalhou em 
um navio. Durante uma viagem realizada entre Nova Iorque e São Francisco 
(EUA), através do canal do Panamá, à noite, trocava sua cabine pelo convés 
e dormia admirando o céu. Foi quando observou um fenômeno natural, um 
dos momentos mais inspiradores, que ele assim descreve:

Numa manhã cedo no mar tranqüilo, fora da Guatemala [...] Eu vi 
o começo de uma alvorada vermelha inflamável de um lado e a 
lua parecendo uma moeda de prata do outro. Durante a viagem 
inteira isto me impressionou; deixando-me com uma sensação 
durável do sistema solar. (CALDER apud FINEBERG, 1996, p. 
45, tradução nossa)

No início do século XX, as teorias de Albert Einstein sobre a relativi-
dade estabeleceram conceitos básicos de tempo, espaço e gravidade, que 
se tornaram fundamentos da física e da astronomia. A teoria essencial 
de Einstein sobre a experiência de espaço e tempo passou a interessar 
artistas do movimento concreto, que baseavam a estrutura de suas pinturas 
abstratas em princípios científicos. Como nos afirma Peirce (2005), tanto 
a arte como a matemática são signos icônicos. Enigmática e sedutora, a 
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arte encantava os cientistas, sobretudo quando nela eles encontravam 
algumas aproximações a suas teorias. Um dos exemplos artísticos mais 
relevantes do século passado é o encontro de Albert Einstein com a obra 
de Alexander Calder.

Ao visitar a exposição desse escultor, realizada no New York Museum of 
Modern Art, em Nova Iorque, em 1943, Albert Einstein passou 45 minutos 
em frente à obra A Universe. Calder logo entendeu que Einstein estava 
esperando a repetição das combinações para que ele pudesse analisar a 
proporção das diferentes partes, o que o encantou. Entre uma combinação 
de movimentos e outra, Calder fez um cálculo de aproximadamente 90 ciclos, 
para cada combinação, cada uma com a duração de 45 minutos. Ao chegar 
a esta conclusão, Einstein murmurou: “Eu gostaria de ter pensado sobre isto 
antes”. (EINSTEIN apud FINEBERG, 1996, p. 48, tradução nossa)

A invenção do móbile por Calder, em 1930, foi uma das primeiras 
inovações no campo da escultura, pois, segundo Fineberg (1996, p. 48), 

Essa invenção incorporou literalmente dentro da escultura: tempo 
(a quarta dimensão), movimento, e variações relativas de veloci-
dade e distância entre os componentes das partes. A noção de 
tempo-espaço-conceito de continuidade – preocupação principal 
do avanço da ciência em 1905 – estava integrada com os interesses 
de Calder na Cosmologia. (tradução nossa)

A escultura, até então, estava fundamentada na presença do pedestal 
ou outro suporte que a assentava ao solo de uma maneira fixa, distanciando 
o espectador do espaço real, como se fosse uma moldura que envolve 
o quadro. Ao colocar sua obra flutuando livremente no espaço, ocupado 
também pelo espectador, Calder conseguiu traduzir plasticamente a frase 
de Vladimir Tatlin: “materiais reais no espaço real” (FINEBERG, 1996, p. 48, 
tradução nossa), o que foi denominado de open-form sculpture. 

Eco (1991a, p. 153), reconhece a importância da obra de Calder para 
a escultura moderna, ao afirmar que
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Calder dá um passo à frente: agora a própria forma se move sob 
nossos olhos e a obra torna-se ‘obra em movimento’. Seu movimento 
compõe-se com o do espectador. A rigor jamais deveria haver dois 
momentos, no tempo, em que a posição recíproca da obra e do espec-
tador pudesse reproduzir-se de modo igual. O campo das escolhas 
não é mais sugerido, é real, e a obra é um campo de possibilidades. 

Alexander Calder atribui alguns dos seus conceitos de movimento a 
Marcel Duchamp, ao Futurismo italiano, ao Cubismo e ao notório Ballet 
Mécanique, de Fernand Léger, associado a terminologias científicas que 
explicam seu método de construção cinética. O interesse de Calder pelo 
arame o acompanha desde a sua infância, quando confeccionava joias para 
as bonecas de sua irmã, material que utilizou por muitos anos, já como 
artista. As primeiras esculturas, portanto, foram consideradas desenhos 
tridimensionais, basicamente portraits de amigos, animais ou personagens 
de circo e joias. Para Calder, todo o universo, com sua variedade de formas 
botânicas, possui um sentido de movimento natural perpétuo. 

Quando foi viver em Paris, esse artista montou um circo, composto 
por animais feitos de arame, movimentados manualmente, o qual ele 
apresentava em seu apartamento, cobrando inclusive ingressos. Segundo 
Fineberg (1996, p. 45), este foi um tipo de evento frequentado pela van-
guarda parisiense. Durante o período em que viveu na França, Calder teve 
a oportunidade de conhecer vários artistas, tendo sido Piet Mondrian o 
mais influente em sua carreira, e, mais especificamente, através de uma 
visita ao atelier desse pintor, em 1930, foi que Calder se aproximou da arte 
abstrata. Nessa visita, o ambiente lhe causou curiosidade, propiciando o 
diálogo, assim descrito: 

Era uma sala muito estimulante. A luz penetrava pelos dois lados, e 
presos à parede sólida entre as janelas havia pedaços experimentais 
com retângulos coloridos feitos de papelão. Até mesmo a vitrola, 
que deveria ter sido originalmente de uma cor lamacenta, fora 
pintada de vermelho. Eu sugeri a Mondrian que talvez fosse mais 
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interessante fazer com que os retângulos oscilassem. E ele, seria-
mente, disse: ‘não, não é necessário; minhas pinturas já possuem 
muito movimento’ [...]. Esta visita provocou em mim um interesse 
para começar a fazer coisas. Embora eu tenha sempre ouvido 
falar na palavra ‘moderno’, até então eu não conhecia ou sentia 
conscientemente o termo ‘abstrato’. Assim agora aos 32 anos de 
idade eu quero pintar e trabalhar com a abstração. (CALDER apud 
FINEBERG, 1996, p. 45, tradução nossa)

Foi, portanto, a partir de então, que, pela primeira vez, Calder entendeu 
o significado da arte abstrata, dando início à construção das suas conhe-
cidas esculturas: móbile e stabile. O nome móbile, cunhado por Marcel 
Duchamp, a pedido de Calder, refere-se a algo que se move. Quanto aos 
stabiles, nomeiam esculturas fixas, de grande porte, expostas ao ar livre.  
A influência de Mondrian nas esculturas de Calder tornara-se visível, com 
o uso de cores primárias, “especialmente o vermelho — em oposição ao 
preto e ao branco, uma preocupação com o equilíbrio do espaço e da 
superfície, e uma ideia de balanço assimétrico”. [Além da parte formal, 
Calder entendeu o caráter da obra de Mondrian na] “correlação da forma 
e metafísica”. (FINEBERG, 1996, p. 46, tradução nossa)

A construção de suas obras segue um método rigoroso e preciso, 
desde o estudo do local em que elas vão ocupar até à realização de ma-
quetes e ao levantamento do material que se adapte às formas previstas. 
Seus trabalhos de grande porte foram acompanhados por engenheiros 
e arquitetos, sempre, contudo, sob sua direção. Uma de suas últimas 
peças, que data de 1971, realizada para a National Gallery of Art, foi 
assessorada pelo arquiteto Ieoh Ming Pei, mais conhecido como I. M. 
Pei. Nela, o aço, tradicional na obra de Calder, foi substituído pelo alu-
mínio de honeycombed, um material novo naquela época, extremamente 
leve e de maior duração, originalmente desenvolvido para a aeronáutica.  
A utilização desse material aumentou a capacidade dos móbiles em relação 
às correntes de ar. Infelizmente Calder não pôde testemunhar o êxito des-
se material, mas sua arte deixou, como um legado para o conhecimento 
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humano, um testemunho incomensurável: o uso do poder da fonte natural 
que deu movimento às suas esculturas, uma fonte que ele encontrou à 
sua disposição diretamente na natureza, um movimento causado pela lei 
da gravidade, pelo vento e outras forças naturais.
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