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5

REPENSANDO A REPRESENTAÇÃO

No livro Art after modernism: rethinking representation (1991), o editor 
Brian Wallis leva-nos a refletir, segundo uma estrutura de referência crítica, 
sobre a representação e os principais conceitos que se descortinam sobre 
a arte depois do modernismo. Trata-se de uma antologia (palavra grega 
ανθολογία, que, em português, significa “coleção de flores”), com textos de 
diversos teóricos, a exemplo de Abigail Solomon-Godeau, Craig Owens, 
Douglas Crimp, Frederic Jamenson, Hal Foster, Lucy Lippard, Martha 
Rosler, Michel Foucault, Roland Barthes, Walter Benjamin, dentre outros. 
Embora alguns desses autores não sejam contemporâneos do período 
estudado, suas teorias, não obstante, possuem um espírito atual, como 
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Walter Benjamin, considerado um clássico do século XX. Assim, com base 
nesses teóricos, propomos ampliar um diálogo, nos textos subsequentes, 
com outros pesquisadores que comungam do mesmo pensamento.  

Do Moderno ao Contemporâneo 

Para Danto (1997a), a mudança do período pré-modernista para o período 
modernista pode ser entendida, através de Clement Greenberg, como uma 
mudança da pintura mimética para a não-mimética, quando a característica 
representacional tornou-se secundária. Com isso, a tela, o plano da tela, 
sua bidimensionalidade, o uso de tubos ou potes de tintas, a ausência da 
perspectiva etc. tornam-se mais importantes. A partir da compreensão 
de um possível encadeamento na história da arte, o modernismo torna-
se um marco, pois, antes dele, os pintores representavam o mundo da 
maneira como eles o apreendiam, através de seus próprios olhos.  Neste 
sentido, a pintura não foi vista como um tipo de descontinuidade, como 
uma representação mimética menos importante do que algum tipo de 
reflexão sobre outros meios e métodos de representação. E neste cenário 
artístico, alguns conceitos que passam a delinear a contemporaneidade 
emergem de obras de artistas, com o uso de novos materiais e a ruptura 
com o espaço lógico das artes plásticas. Nos subcapítulos que se seguem, 
daremos ênfase a alguns desses momentos paradigmáticos. 

De acordo com Danto (1997a, p. 11), a “arte contemporânea” teria 
sido somente a “arte moderna”, o que estava sendo feito durante esse 
tempo, pois moderno, afinal de contas, implicava em uma diferença entre 
o momento atual e aquele que havia passado. (tradução nossa) Assim, 
não haveria nenhum uso para a expressão “arte contemporânea”, se as 
coisas permanecessem constantes e em grande parte as mesmas. Isso 
implica uma estrutura histórica que é mais forte, neste sentido, do que 
um termo como “mais recente”. O contemporâneo, no seu sentido mais 
óbvio, é simplesmente a arte produzida por nossos contemporâneos. Mas 
como a história da arte desenvolveu-se internamente, “contemporâneo” 
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passou a ser entendido como uma arte produzida no âmbito de uma certa 
estrutura de produção nunca vista até então na história da arte. Não se 
referia a algo mais moderno, no sentido de “o mais recente”, e o moderno 
parecia, cada vez mais, ter sido um estilo que prosperou de 1880 até 1960, 
aproximadamente. O mesmo pode ser dito sobre a arte moderna, que 
continuava a ser produzida depois disso; a arte que permaneceu sob o 
imperativo estilístico do modernismo; mas essa arte realmente não seria 
contemporânea, exceto no sentido estritamente temporal desse termo. 

Segundo Adams (1966), a análise formalista é basicamente o efeito 
estético criado pelos componentes da composição plástica, através de ele-
mentos visuais, como a linha, a forma, o espaço, a cor etc. Diferentemente, 
o período pós-Formalista, através de suas inúmeras e diversas práticas 
visuais, não comportava apenas esse tipo de análise (formal) e a ela se 
adicionaram outras perspectivas analíticas, como apropriação, iconologia 
e iconografia, marxismo, feminismo, biografia e autobiografia, semiótica 
(estruturalismo, pós-estruturalismo e desconstrução), psicanálise etc. 

Contudo, nesse período, torna-se difícil hierarquizar classificações, visto 
que, por se tratar de uma arte que busca a instabilidade, o rompimento com 
conceitos fixos e predeterminados — por conseguinte, a não linearidade —,  
o próprio discurso e o texto devem se conformar a essas condições. Os 
significados se aproximam uns dos outros, e, a depender de sua aplica-
ção, alguns podem até se sobrepor. Desse modo, algumas estratégias 
vão ser inicialmente apresentadas, enquanto abordagens (etimológica e 
epistemológica) do termo, e as associações às artes visuais surgirão em 
contextos mais específicos, pois elas necessitam de uma contextualização 
particular que justifique sua aplicação. Assim sendo, as repetições que por 
ventura venham a surgir fazem parte da característica labiríntica desses 
próprios conceitos. No entanto, antes de avançarmos, é importante refletir 
sobre algumas questões que frequentemente vêm à tona: como se dá e 
o por quê da presença desses conceitos nas artes visuais? Como eles são 
entendidos e aplicados? É justamente a partir dessas indagações que as 
teorias filosóficas devem ser estudadas e cautelosamente aplicadas às 
artes visuais, sem que haja, em princípio, a precipitação de transportá-las, 
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de imediato, sem um conhecimento antecedente de seus significados.  
Os conceitos não podem servir como meros temas ou apêndices ilustrativos, 
porquanto as artes visuais não podem estar a serviço de quaisquer teorias. 
Nunca é demais lembrar que a arte é exclusivamente um signo livre, um 
ícone. Portanto, esses conceitos filosóficos são instrumentos para serem 
pensados à luz de determinados aspectos presentes nas obras.

Nesta investigação, em particular, trata-se de um estudo sobre a na-
tureza da arte, ou seja, como a obra vem sendo construída a partir do 
final do século XIX, e a transposição de seus elementos constituintes 
(lógicos) tradicionais. Desta maneira, essas proposições nos ajudam a 
pensar em conceitos que estão em consonância com mudanças pelas quais 
a arte passou durante esse período. Assim como a pintura, inicialmente, 
a escultura e a fotografia, na sequência, se deslocaram de seu estado 
essencialmente técnico, material, funcional, tradicional, ou seja, do seu 
estado predominantemente fixo, estável, puro, dando origem a diversas 
linguagens visuais, e a teoria da arte passou, então, a compartilhar de uma 
fresta que, ampliando-se cada vez mais, impregnou-a, crescentemente, de 
alguns conceitos característicos de outras áreas afins do conhecimento hu-
mano. Deste modo, são recorrentes na teoria da arte termos que definem 
o pensamento contemporâneo, pelo qual nada pode ser preconcebido 
como primeiro, único, verdadeiro. E para melhor ilustrar este assunto, 
escolhemos os mais presentes nas artes visuais, a partir dos anos 1970 e 
até a nossa atualidade, que serão apresentados na sequência.

Desconstrução 
Ao aliar todo um conceito de contexto cultural à concepção de arte, a 
contemporaneidade traz consigo uma nova maneira de observar e refletir 
sobre a criação artística, e, no âmbito de seus territórios, ela reconhece 
como válidos os mais diversos meios de representação, desde os mais 
tradicionais até às inovações que ganharam notoriedade, a partir dos 
anos 1960 e 1970.

Ao falar sobre representação e reprodução, Danto (1998, p. 119) observa 
que a arte chegou ao seu fim quando ela alcançou o sentido filosófico 
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de sua própria identidade, e quando, então, surge uma questão que ele 
considera épica. Épica, pois, no século XIX, a pintura desempenhou um 
papel de relevância na representação. Era de sua competência representar. 
Somente a ela era determinado esse papel. Entretanto, mais tarde, com o 
advento da imagem fixa, e em seguida da imagem em movimento, dois 
fatores foram identificados: um referente ao aspecto tecnológico e, o outro, 
ao cultural. Por outro lado, a necessidade de representação no modernismo 
foi substituída por outro tipo de concepção, até então marcada pelas teorias 
de Clement Greenberg, durante décadas do século XX, que declara:

A área rara e adequada de competência de cada arte coincidia 
com tudo que era raro na natureza de seu meio. [...] Assim, o que 
existia de “puro” e “pureza” em cada arte encontrava a garantia 
de seus padrões de qualidade assim como sua independência.  
A “pureza” quis dizer autodefinição, e a empresa de autocrítica nas 
artes tornou-se uma autodefinição com vingança. (GREENBERG, 
1960 apud DANTO, 1998, p. 121, tradução nossa)

Essa concepção de Greenberg vai perder sua força, a partir de 1970, 
período que Danto (1998, p. 121) denomina de “pós-histórico” ou de 

“pluralismo objetivo”, época em que a abstração é vista como um campo 
de possibilidades e não mais de necessidade. Um campo no qual nada é 
necessário nem obrigatório.

Para Greenberg (apud DANTO, 1998) as artes entraram na sua fase 
terminal, quando cada uma delas fez sua ascensão sob o mandato da 
própria metalinguagem e quando os materiais da arte tornaram-se o único 
assunto adequado. Assim, a escultura seria a pedra ou o barro que se 
modela. A pintura estaria sobre a tinta e o ato de pôr as tintas sobre 
superfícies (tradução nossa). Essa fase terminal deu-se através da crise da 
representação, explicitada por Santaella (2003a, p. 145), a saber:

Se a fotografia havia inaugurado, no mundo da linguagem, a era da 
reprodução, provocando a crise da representação, levada a efeito pela 
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história da arte moderna, Duchamp antecipatoriamente pôs termo 
a essa era, antevendo o esgotamento do dilema entre figurativo vs. 
não-figurativo, no terreno da arte e fora dele, assim como levou o 
questionamento dos suportes das artes até o limite de sua dissolvência. 
É por isso que, no universo da cultura e das artes, com suas antevisões 
de futuro, Duchamp é uma espécie de rito de passagem: ponto em 
que a era mecânica industrial sai de seu apogeu, dando início à era 
eletrônica, pós-industrial. É por isso, também, que a arte pop, na sua 
reação ao desmesurado crescimento dos meios e produtos da cultura 
de massas, não foi senão a explicitação de uma atividade estética 
inseparável da crítica que já estava implícita em Duchamp. 

Santaella e Nöth (1997, p. 22) consideram a crise da representação 
um assunto recorrente no século XX e que tem atraído o interesse de 
vários teóricos, que “discutem temas bastante variados. Foucault sobre 
a perda da representação e a tese de Derrida sobre a impossibilidade 
da representação”. Dando continuidade a essas colocações, vejamos o 
pensamento desses autores, a seguir:

De acordo com a filosofia da presença de Derrida, a representação 
não pode ser uma presentificação no sentido de uma repetição de 
algo presente anteriormente. Ela “não é a modificação de um acon-
tecimento de uma apresentação original” (Derrida 1967: 50). Por 
um lado, o representado mesmo é um signo, “pois a representação 
deve representar uma apresentação entendida como imaginação”. [...] 
Por outro lado, cada repetição ou iterabilidade do signo já significa a 
modificação deste signo em um processo, no qual não pode existir 
nem uma primeira nem uma última vez. Portanto, a diferenciação 

“entre a simples presença e a repetição sempre já começada deve ser 
apagada”. Derrida opõe à idéia da presença fenomenológica, como 
último ponto de referência da representação, seu conceito da diffé-
rance, e isto significa o adiamento infinito da presença e a diferença 
inanulável dentro do signo que, dividido em si mesmo, leva consigo 
vestígios de outros signos. (SANTAELLA e NÖTH, 1997, p. 25)
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Igualmente, Newman (1991) sublinha que a representação foi descons-
truída, ou seja, continuou presente, mas de uma forma crítica: quando 
passou a ser entendida como desvinculada do real, a representação era 
uma coisa e o real outra. 

Para alguns teóricos, sobretudo os pesquisadores americanos, a des-
construção é uma análise derivada da semiótica, que revê a multiplicidade 
dos significados potenciais gerados pela discrepância entre o conteúdo 
ostensivo do texto, o qual pode ser um trabalho de arte, e o sistema visual 
de limites, cultural e linguístico, do qual ele nasce. Desconstrução é também 
um termo da filosofia contemporânea, da crítica literária e das ciências 
sociais, que denota um processo pelo qual o texto e a linguagem da filosofia 
ocidental (em particular) mudam de sentido quando são lidos à luz das 
suposições e ausências que ambos revelam dentro de si. 

Sarup (1989, p. 35), sugere que “para entender a obra de Derrida o 
conceito mais importante que deve ser considerado é ‘sous rature’ ”, termo 
usualmente traduzido como sob rasura, e conceito que foi usado primei-
ramente por Martin Heidegger, “que sempre cruzava a palavra ser com 
um X, o que significava estar presente e ausente, ao mesmo tempo [...]; 
[indicando que] “essa palavra era igualmente inadequada e necessária”. 
(tradução nossa) Já Derrida (apud SARUP, 1989, p. 36) nos diz que a 
estrutura do signo é determinada pelo rastro (o significado francês que 
carrega implicações de pista, pisadas e impressões). (tradução nossa) 
O conceito derridiano visa rever a noção de plenitude do presente, da 
pureza da origem, ou da autoidentidade do absoluto. Essas primeiras 
preocupações indicam um engajamento desse conceito com a metafísica, 
e, indubitavelmente, trata-se de um conceito complexo, do qual Jacques 
Derrida, em Of grammatology (1976), faz um extenso estudo, e prefere 
explicar através daquilo que o termo não é. Portanto, vejamos a seguir. 

Esse termo não consolida uma análise, uma crítica, nem um método, no 
seu sentido tradicional. A complexidade colocada no entendimento do seu 
significado reside, justamente, na sua própria característica, ou seja, se o 
termo não é algo, por outro lado, ele não nega a existência desse algo, pois, 
segundo Sarup (1989, p. 36) é preciso “retornar a ele, ao menos sob rasura” 
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(tradução nossa). Portanto, ele deve ser entendido como uma impossibi-
lidade de determinação de significados fechados. Derrida (1976) propõe 
que a dicotomia seja problematizada e não superada, como meta a resolver, 
de uma só vez, todos os problemas que são encontrados no caminho do 
raciocínio, pois este seria nada mais do que o velho desejo de soluções 
definitivas. Sua proposta não inclui a acomodação do pensamento através 
de uma conclusão, a satisfação em alcançar uma verdade. Tal acomodação 
deve ser substituída pelo exercício de um pensar constante, rompendo 
com as dicotomias, sendo as mais conhecidas, dentre várias: identidade 
versus diferença; sujeito versus objeto; fala versus escrita; presença versus 
ausência. Derrida (1976) vê a dicotomia como uma maneira de privilegiar 
o primeiro termo, esse, portanto é considerado como sendo o original, 
autêntico e superior, enquanto o segundo é pensado como secundário, 
derivado. De Man (1982, p. 510) vem a concordar com Derrida (1976), ao 
evidenciar que:

Quando se analisa ou desconstrói um par de termos binários, o que 
está implícito não é que tal oposição não tenha validade alguma 
numa situação empírica (ninguém de bom senso poderia sustentar 
que seja impossível distinguir a noite do dia ou o quente do frio); 
o que se entende é que a figura da oposição que se encontra em 
todos os juízos analíticos não é confiável, precisamente porque ela 
permite, no interior da linguagem à qual pertence enquanto figura, 
substituições que não ocorrem da mesma forma no mundo empírico. 
Quando passamos de uma oposição empírica como aquela entre a 
noite e o dia para uma oposição categórica como entre a verdade e a 
falsidade, as apostas epistemológicas aumentam consideravelmente, 
pois, no plano de conceitos, o princípio da exclusão opera decisiva-
mente. A função crítica da desconstrução não é de tornar nebulosas 
as distinções, mas de identificar o poder da figuração lingüística 
em transformar diferenças em oposições, analogias, contigüidades, 
reversões, encruzilhadas e qualquer outra coisa que seja da ordem 
das relações que articulam o campo textual de tropos e de discurso. 
(tradução nossa)
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Adequadamente, na teoria derridiana, a desconstrução não tem a 
pretensão de ser algo totalmente inovador na história do pensamento 
humano, pelo contrário, ela parte precisamente do reconhecimento do 
fato de que o sonho de começar tudo de novo foi o que sempre moveu os 
filósofos, geração após geração. Na desconstrução, a interpretação não é 
fechada e acredita-se que o signo não possui um significado imediato; não 
é uma coisa presente e sim um processo de presença e ausência que não 
pode ser considerado como uma verdade homogênea. Assim, o signo, o 
significado, o próprio indivíduo, a linguagem, a ideia total de estabilidade 
humana passam a ser fictícios. 

Esse conceito pode ser encontrado no pensamento de Eco (1991a), via 
colocações que em muito se aproximam do termo “desconstrução”, visto 
que, na sua concepção, a obra de arte não comporta apenas uma interpre-
tação. De acordo com o semioticista italiano, as motivações para a poética 
da obra aberta podem ser encontradas nas teorias da relatividade, na física 
quântica, na fenomenologia etc., as quais descentralizam e ampliam os 
horizontes imagináveis para a concepção da realidade, de pluralidade de 
sentidos do mundo e do seu caráter multifacetado. 

A seguir, Eco (1991a, p. 41) fala sobre uma possível categoria de obras 
que são determinadas quanto à forma, mas indeterminadas quanto ao 
conteúdo, pois sua estrutura é composta por signos que evocam os mais 
diversos sentidos interpretativos:

A poética da obra “aberta” tende, como diz Pousser, a promover no 
intérprete “atos de liberdade” consciente, pô-lo como centro ativo 
de uma rede de relações inesgotáveis, entre as quais ele instaura 
sua própria forma, sem ser determinado por uma necessidade que 
lhe prescreva o modo definitivo de organização da obra fruída; mas 
[...] poder-se-ia objetar que qualquer obra de arte, embora não se 
entregue inteiramente inacabada, exige uma resposta livre e inventiva, 
mesmo porque não poderá ser realmente compreendida se o intér-
prete não a reinventar num ato de congenialidade com o autor.
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Outro teórico que tem investigado esse conceito, Jauss (1979, 
p. 81), fala sobre as três categorias da experiência estética: 

As três categorias básicas da experiência estética, poiesis, aisthesis 
e katharsis não devem ser vistas numa hierarquia de camadas, mas 
sim como uma relação de funções autônomas: não se subordinam 
umas às outras, mas podem estabelecer relações de seqüência. 
Em face de sua própria obra, o criador pode assumir o papel de 
observador ou de leitor; sentirá então a mudança de sua atitude, 
ao passar da poiesis para a aisthesis, diante da contradição de não 
poder, ao mesmo tempo, produzir e receber, escrever e ler. Quando 
o leitor contemporâneo ou as gerações posteriores receberem o 
texto, revelar-se-á o hiato quanto à poiesis, pois o autor não pode 
subordinar a recepção ao propósito com que compusera a obra: a 
obra realizada desdobra, na aisthesis e na interpretação sucessivas, 
uma multiplicidade de significados que, de muito, ultrapassa o 
horizonte de sua origem. 

Derrida (1976, p. 125), observa que a ideia de diferença também traz 
consigo a ideia de vestígio, o que o signo deixa, isto é, a parte ausente 
da presença do signo. Para Derrida, o vestígio não existe em si porque é 
modesto “(i)n apresentando, torna-se eliminado”. Mas todos o assistirão 
como presente no pensamento ocidental, pois, ainda que necessariamente 
contenha vestígios de outro signo (ausente), ele não está nem totalmente 
presente, nem totalmente ausente. Essa ocorrência, rompimento de qual-
quer noção de coerência única, passa a apontar em outras direções, tendo 
em vista que uma das características do conceito de desconstrução nas 
artes visuais é liberar o artista de quaisquer conceitos tradicionais. 

Isto não é um cachimbo e Canyon 
O estudo dos conceitos do ponto de vista etimológico amplia nossa 
concepção, possibilitando fazer conexões e associações epistemológicas 
com as mais diversas teorias da arte contemporânea. Através desse conhe-

paisagens_signicas.indb   164 16/09/2010   09:29:50



Repensando a representação 165

cimento, podemos ampliar reflexões, buscando termos apropriados que 
dialogam entre si ou que propiciam um acesso à semiose, onde os signos 
da arte crescem e geram conhecimento.

A obra de Michel Foucault, mais especificamente The order of things, 
(1969), publicada em francês, em 1966, como Les mots et les choses (As 
palavras e as coisas, na versão para o português), oferece uma abordagem 
sobre a arqueologia das ciências humanas. O interesse de Foucault (1969) 
sempre esteve voltado para a investigação, na história da cultura ocidental, 
das mudanças nas noções de representação, uma distinção entre a repre-
sentação e o mundo, por meio de vários ângulos, um tipo de escavação 
arqueológica. Por arqueologia, aqui entendida como diferenças entre 
história intelectual e fenomenologia, e na qual tudo o que percebemos 
somente pode ser reconhecido através da rede de relações sígnicas. Esse 
autor vai se interessar pelos modos de representação presentes na lingua-
gem e nas artes, como a pintura do artista espanhol Diego Velázquez, Las 
meninas, e Isto não é um cachimbo, de René Magritte. Suas considerações 
levantam importantes reflexões sobre a questão do espaço, do tempo, do 
desaparecimento da fundação da semelhança, do jogo semiótico e estético, 
do desvelamento do invisível na obra etc. 

Para Foucault (1969), a ordenação por meio dos signos constitui todos 
os saberes empíricos como saberes da identidade e da diferença, e partindo 
desse pressuposto, escolhemos dois artistas de períodos diferentes na 
história da arte, René Magritte e Robert Rauschenberg, que permitem 
abordagens conceituais à luz dos conceitos de representação e descons-
trução, tendo como corpus principal a pintura Isto não é um cachimbo 
(1928) e o combine Canyon (1959), respectivamente, as quais provocam 
desestabilização, o distúrbio causado sobre a ilusão de realidade que uma 
representação realista pretende endereçar.

Independentemente da intenção do artista, assunto já abordado em 
capítulos anteriores, a obra nos aparece sem acompanhamento de um 
manual de instrução. Diversamente de objetos que possuem função — 
aparelhos, remédios etc. —, uma obra é sempre primeiramente um ícone. 
Nas suas declarações sobre essa obra, Magritte afirma não significar nada, 
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apenas o mistério, e como o mistério nada significa, a obra não pode 
ter qualquer significado. Ao mesmo tempo, Magritte parecia desfrutar 
da polêmica causada por essa pintura, uma certa afinidade com o jogo 
semântico e ao mesmo tempo estético, que coloca o real em conflito 
com a sua representação. Comumente somos seduzidos por um impulso 
em acreditar no poder da palavra, assim como no poder da imagem, e 
raramente tomamos consciência que o objeto real não pode ser apreendido 
por meio de quaisquer tipos de representação.

À luz das teorias de Foucault (1969), Magritte retrata um tipo de 
cachimbo platônico, em virtude de seu tamanho desproporcional e seu 
deslocamento no espaço do quadro, fazendo com que o cachimbo seja 
um objeto utópico feito para parecer uma miragem, enquanto a descrição 
na lousa goza de uma maior dignidade ontológica. Assim como em outras 
teorias contemporâneas, refletir à luz desse conceito, é sempre um desafio 
complexo, sobretudo quando se trata de uma obra como essa em que 
ora nos debruçamos, porque, enquanto a pintura continua sendo uma 
representação por excelência, seu objeto dinâmico é um cachimbo. Além 
de pintar um cachimbo da maneira mais real possível, Magritte insere na 
própria pintura, ou melhor, no seu quadro, uma frase (título da pintura: Isto 
não é um cachimbo) que nega o objeto representado. 

Logo a um primeiro olhar, trata-se de uma afirmação e em seguida 
de sua negação. Não obstante, sendo uma representação de semelhança 
com o seu objeto dinâmico, o pintor tem razão em negar a sua existência, 
visto que jamais poderemos pegar esse objeto, apalpá-lo, sentir o cheiro 
do tabaco, ou seja, sendo a função do cachimbo um objeto feito para 
fumar tabaco, jamais poderemos fumar tabaco através de uma pintura.  
No entanto, Ceci n’est pas une pipe propõe uma ponderação sobre con-
ceitos fundamentais, como semelhança e representação, a relação entre 
texto e imagem, o signo verbal e sua representação visual, todos estes, 
proposições semióticas sobre obras do modernismo. 

O quadro mostra um cachimbo que foge do gênero predominante 
da época, o Abstracionismo; opostamente, é uma imagem realista de 
um cachimbo que em muito se aproxima de uma reprodução gráfica de 
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propaganda, pela composição dos elementos visuais na tela. Melhor ainda, 
em muito se assemelha a outras pinturas da década de 1920, conhecida 
como os “anos dourados da propaganda” americana. 

Ao elegermos Canyon (1959), uma das mais renomadas obras do artista 
americano Robert Rauschenberg, para dialogar com a pintura de Magritte, 
acima descrita, levamos em conta alguns itens que podem ser observa-
dos a partir dessas duas obras. Ao reinventar a colagem e a assemblage, 
Rauschenberg fez um complexo jogo entre os objetos que representam o 
cotidiano e a história ocidental, em uma organização visual refinada que 
demonstra o quanto esse artista domina o vocabulário técnico-formal e 
conceitual da arte. O que sobressai é um tipo de celebração e reverência à 
realidade precária, o cotidiano como arte. Muitos dos elementos incluídos 
no trabalho fazem referência à cultura popular americana, alguns de seus 
principais ícones, como uma imagem da estátua da liberdade, uma águia 
empalhada, objetos descartados do cotidiano, pedaços de tecido, papelão, 
papel, fotografias, metal, tinta etc. Tanto a estátua da liberdade como 
a águia são símbolos relacionados a “uma América livre”. Contrariando 
essa ideia, segundo alguns críticos, a águia na obra de Rauschenberg, 
empalhada, não é patriota, mas uma ave abatida que não carrega na sua 
imagem a força do pássaro águia. 

Danto (1998) informa que Robert Rauschenberg, bem como outros 
artistas desse período, a exemplo de Jasper Johns, estava com o interesse 
voltado para o arbítrio transformador transmitido pela cultura de massa 
e da publicidade, uma herança da contracultura. Assim, a obra desses 
pintores surgiu em reação à pintura enquanto técnica, à matéria utilizada 
no modernismo, à tinta sobre a superfície, ao ato de pintar e nada mais. 

Opostamente a esse tipo de matéria, Rauschenberg apresenta o que 
Danto (1998) denomina de esthetic taxidermy; a maneira como a obra 
deveria ser efetivamente, como a maneira dos acontecimentos políticos 
dessa época. Porém, não podemos considerar o cachimbo e a águia como 
signos semelhantes, visto que a águia é real, enquanto o cachimbo, não. 
Mesmo estando agora empalhada, podemos pegá-la, sentir a textura de 
suas penas, suas asas, e mesmo que não possa mais voar, arriscamos afirmar 
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que essa ave já existiu em algum momento, teve vida e, provavelmente, 
voou! Assim como todas as aves o fazem; possivelmente também foi altiva, 
como são as águias; alimentou-se; quiçá, procriou...

As duas coisas — águia e cachimbo — em muito se assemelham: en-
quanto transfiguração de espaço, deslocamento de objetos de uma função 
para a arte; enquanto apropriação de imagens e de objeto etc. Por mais 
incoerente que a obra de Magritte pareça, ela ainda está configurada no 
espaço arte, numa tela, pintura, enquanto a águia se apresenta tal como 
ela é: à guisa de interpretação.

Deste modo, da mesma forma que a águia na obra de Rauschenberg 
passa a ser um signo visual, o objeto mostrado não é um cachimbo. Esse 
tipo de obra provoca complexidade de apreensão devido ao processo de 
destruição das noções inerentes à arte tradicional: representação e lógica.

Michel Foucault (1969), empenhado em escavar as noções de repre-
sentação na história de cultura ocidental, assegura que nada possibilita um 
conhecimento e entendimento absoluto, sobretudo no que diz respeito à 
arte, onde não existem convenções de verdade; todo conhecimento deve 
transcender sua fonte de representação, verbal ou pictórica. Portanto, 
apenas nos cabe continuar sempre nesse processo desconstrutivo, sem 
querer chegar a um consenso final.

Quanto ao cachimbo e à águia, pesa a instabilidade de um signo arte, 
que nos encanta pelo seu jogo inteligente e enigmático. E o que ambas 
as obras, Canyon e Isto não é um cachimbo propõem é um jogo semiótico 
e estético com o observador, assim como o signo semiótico.

Isto é real ou é arte?
As indicações bibliográficas que nos serviram de apoio na construção de 
premissas epistemológicas sobre essa interrogação, recorrente a partir dos 
anos 1960, estão presentes nas obras de alguns teóricos, a exemplo de 
Christopher Benfey (1997), Michel Newman (1991) e, sobretudo, Arthur 
C. Danto (1998).

No ensaio crítico de Christopher Benfey, Objects of beauty: still lifes and 
natures mortes (1997), sobre a exposição “Objects of Desire: The Modern 
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Still Life”, realizada no New York Museum Of Modern Art, em Nova 
Iorque, em 1997, natureza morta é um gênero de pintura que representa 
objetos familiares inanimados, e, como o nome sugere, um tipo de gênero 
paradoxal. Em francês, “natureza morta” significa morte da natureza, e 
teve sua origem, supostamente, a partir de uma competição legendária 
de pintura, ocorrida por volta dos anos 400 a.C. Reza a lenda que Zêuxis, 
pintor grego, havia pintado uvas tão realistas que os pássaros foram bicá-las. 
Por sua vez, seu rival, Parrhasios, secretamente pintou uma cortina, e ao ver 
o quadro do seu concorrente, Zêuxis diz: “bem, agora nos mostre o que 
você pintou atrás disto?” E assim Parrhasios venceu Zêuxis. (NEWMAN, 
1991, p. 112, tradução nossa) Esse gênero de pintura, que teve seu auge 
na Holanda, durante o século XVII, passou a representar frutas e tecidos 
que enganavam os olhos (trompe l’oeil) do espectador, fazendo com que 
ele sentisse vontade de cheirá-los e senti-los. 

Para Benfey (1997), as naturezas mortas também possuem um lado 
obscuro, pois elas advertem sobre a brevidade dos prazeres terrenos, ao 
apresentarem imagens de alimento e objetos pessoais pintados pelos 
egípcios antigos em seus túmulos (pinturas feitas para acompanhar o 
morto em sua última viagem). Por outro lado, tornou-se uma rica tradição 
europeia que celebrava esses pequenos lembretes de mortalidade, como 
crânios flutuando entre velas, maçãs, peras e limões descascados etc.

Na exposição “Objetos de Desejo”, pinturas de grandes mestres, como 
Cézanne, foram apresentadas juntamente a obras de Man Ray, Marcel 
Duchamp, Andy Warhol, que não dialogavam entre si, mas juntas levantaram 
justamente essa questão: Is it real or is it art? [Isto é real ou é arte?]. Um de 
seus objetivos era mostrar como os mesmos objetos — garrafas de vinho e 
frutas, cachimbos e estojos de barbear —, no repertório limitado da natureza 
morta, possuem diferentes significados, tanto no âmbito público como no 
âmbito privado, em diferentes espaços de tempo, ou seja, cada civilização 
possui um determinado tipo de espaço para suas representações.

Danto (1987) foi motivado a se dedicar ao estudo da Pop Art, pelo 
equívoco provocado nele pela obra do americano Andy Warhol, Brillo 
Boxes. Dessemelhantes da simples caixa de sabão que leva esse nome, 
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pelo simples fato de estarem expostas em lugares com funções diferentes, 
as caixas de Warhol ocupam espaços institucionalizados da arte, enquanto 
as caixas de sabão vão estar sempre em prateleiras, à venda. Esse fato foi 
assunto de um dos primeiros ensaios de Danto, publicado no Journal of 
Philosophy, em 1964, e duas décadas mais tarde, em Art and its significance: 
an anthology of aesthetic theory (ROSS, 1987).  

A filosofia de Danto está concentrada no permanente discurso do “real” 
e na transposição do lugar comum para a arte, assim como na relação 
existente entre arte e teoria da arte, como possibilidade de determinar se 
alguma coisa pode ser considerada arte. Um dos exemplos a que ele recorre 
é também a pintura de Zêuxis, um tipo de arte que provoca equívocos 
interpretativos. Porém, esse ato de confundir o que é real com o próprio real, 
não reside no erro, mas em definir o que é arte e o que é objeto real. Ver 
algo como arte requer algo que o olho não pode menosprezar; a atmosfera 
de uma teoria da arte, um conhecimento da história da arte: o mundo da 
arte. Além de Zêuxis, Danto (2001a, p. 478), elucida essa questão:

Antes de ter estudado Zen por trinta anos, eu via as montanhas 
como montanhas, e água como água. Depois de ter alcançado 
um conhecimento mais íntimo, cheguei a um certo ponto em que 
passei a ver que montanhas não eram apenas montanhas, bem como 
água apenas água. Agora, que eu consegui perceber a essência das 
coisas, estou tranqüilo. Pois consigo ver as montanhas de novo como 
montanhas, e a água, mais uma vez, como água. (tradução nossa)

Segundo Danto (2001a, p. 470), é de competência do observador fazer 
a distinção entre o que é real e o que é arte, a partir de como ele pode ver 
e apreender as coisas, caracterizando como o termo “representação” era 
entendido na Antiguidade:

Tanto Hamlet como Sócrates falaram sobre a arte como espelha-
mento da Natureza. Entre desacordos, essa contestação possui 
bases factuais. Se por um lado Sócrates via espelhos como reflexos 
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do que nós poderíamos perceber, já Hamlet reconheceu uma carac-
terística marcante nas superfícies espelhadas. Sócrates, ao detectar 
que os espelhos não mostravam nada a mais do que podíamos 
alcançar, a arte como espelho permite duplicações das aparências 
das coisas, não havendo, portanto, nenhum benefício cognitivo. Há 
de se considerar que, na época de Sócrates, a arte tinha essa função, 
o que não ocorre na nossa atualidade. (tradução nossa)

Nesse período, Sócrates e depois os artistas estavam engajados no 
processo de imitação, e a insuficiência da teoria não foi identificada até 
a invenção da fotografia. Uma vez rejeitada, a mimesis foi rapidamente 
descartada, mesmo a mais necessária delas; e, desde então, sobretudo 
depois de Kandinsky, características miméticas têm sido relegadas a uma 
periferia de reconhecimento crítico. 

Por que alguma coisa é arte enquanto outra não é? 
Segundo Danto (1986, p. 74), Marcel Duchamp foi o primeiro artista a 
levantar a seguinte questão: “Por que alguma coisa é arte enquanto outra 
igualmente a ela não é?” (tradução nossa) Como o próprio Danto afirma, 
a arte contemporânea surge de uma aproximação com o cotidiano, com 
a estética do cotidiano — a estética da marca —, o que une arte e vida. 
(tradução nossa)

Para esse filósofo, além de Duchamp, Andy Warhol mostra que a 
arte deixa de ser puramente ocularcêntrica para ser entendida através do 
conceito, ou seja, uma arte conceitual que situa ou incita o observador a 
refletir sobre o que é e o que não é arte.

Danto aborda a intenção da arte contemporânea em distinguir objetos, 
situações e acontecimentos, denotados como arte, e suas contrapartidas 
na realidade. Para ele, a arte é um território cultural livre, que permite 
interpretações distintas e diferenciadas, tanto para o criador quanto para 
o espectador. Ao definir a arte como algo que prende nossa atenção e 
que não sofre a interferência de pensamentos alheios, esse autor diz que 
a arte tem a ver com a forma de engajamento e de compromisso do 
trabalho com algum aspecto do mundo. Danto (1981, p. 12) retoma antigas 

paisagens_signicas.indb   171 16/09/2010   09:29:50



172 Paisagens Sígnicas

discussões platônicas, como imitação e realidade, a relação entre a arte e 
meras coisas reais, expondo:

Quem escolheria a aparência de uma coisa sobre a coisa em si mes-
ma; quem contentar-se-ia com um quadro de alguém se ele pode ter 
a própria pessoa em carne e osso. [...] O virtual e o táctil brincam com 
a nossa atenção. Quem não se impressionaria com a força contínua 
da imaginação perante o vazio: o poder de reproduzir e inventar. 
Ambos têm o potencial de liberdade e coação. (tradução nossa)

Um dos principais impulsos nas artes contemporâneas passa, então, a 
ser a transferência de significado provocada pelo deslocamento constante 
do signo, do espaço, da matéria, da imagem e dos objetos da vida cotidiana, 
para o mundo da arte, celebrando o rompimento com a autoridade e a 
homogeneidade das técnicas e materiais tradicionais, e, consequentemente, 
a pintura, a escultura, o desenho e a fotografia passam a determinar suas 
próprias autonomias.

O conceito de representação passa a ser visto de um modo mais amplo, 
ou seja, imagens de arte foram usadas para interrogar sobre a sua própria 
definição, imagens como imagens, reassertation of representationality, a na-
tureza de imagens, a apropriação de imagens já existentes, cópia de cópias. 
A descentralização de normas e regras pertinentes à pintura e à escultura 
(consideradas como técnicas tradicionais) permitiu que seu curso tomasse 
diversos rumos, não havendo uma substituição dessas técnicas por outras 
correspondentes, mas uma democracia, se assim podemos denominar, no 
sentido de misturar elementos, materiais, objetos e imagens, indetermina-
damente. E nesse percurso algumas iniciaram um processo de hibridização 
entre escultura e fotografia, pintura e fotografia etc., sem uma determinada 
terminologia que pudesse acompanhar pari passu esse procedimento.

Depois do fim da Arte: Arthur C. Danto 
Danto (1997a) introduz um olhar retroativo aos seus ensaios, bem como à 
arte do final do século XX, admitindo que o tão polêmico assunto sobre o 
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fim da arte, proposto por ele junto ao historiador alemão Hans Belting, foi 
uma tomada de consciência do momento histórico pelo qual a arte estava 
passando, com todas as mudanças ocorridas na década de 1960. 

Inspirado no livro de Hans Belting, Likeness and presence: a history of 
the image before the era of art (1994), que traça a história de imagens de 
devoção no cristianismo ocidental, do período romano até aproximada-
mente 1400 d.C, para definir outro viés de reflexão, Danto (1997a) faz uma 
revisão do início da arte, a partir das considerações desse autor, sobre os 
objetos que não foram produzidos com a intenção de ser arte, visto que o 
conceito de arte até então não fazia parte do inconsciente coletivo. 

A teoria de Belting (1994) sobre objetos e artefatos — feitos fora de 
uma real intenção artística — deve ser considerada a partir de sua origem, 
ou seja, da mentalidade e intenção da comunidade da qual eles faziam 
parte. Esse assunto tem provocado controvérsias entre muitos teóricos, 
pois, se por um lado existe uma teoria que defende que tudo que é feito 
pela mão do homem é arte, por outro lado, pesquisadores apresentam, 
adequadamente, pressupostos que devem ser analisados à luz de outras 
áreas, como a antropologia, a etnologia, a história etc.

O pensamento de imagens fora de um contexto cultural provoca ambi-
guidades irreparáveis para a pesquisa da arte, visto que nenhuma imagem 
era feita sem uma determinada função. Todas elas tinham uma função 
em sua sociedade de origem, função esta bastante diferenciada do que 
mais tarde veio a ser conhecido sob um conceito estético. Anteriormente, 
objetos sequer foram pensados como arte no sentido elementar, nem 
sob a nomenclatura artística. O que essas imagens se propunham era 
um tipo de representação funcional, seja da ordem do cotidiano, seja 
da ordem do espiritual. As imagens, no contexto abordado por Danto 
(1997a), estavam ligadas a essa última ordem — religiosa —, e a relação 
entre as práticas artísticas antes e depois da era da arte é imensamente 
descontínua, pois o conceito de arte não estava presente nem na intenção 
nem na ideia dessas imagens de devoção, como veio a acontecer muito 
mais tarde, no Renascimento.
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Se por um lado essa era não começou bruscamente em 1400, da mesma 
forma, ela não desapareceu antes dos meados de 1980, e os textos de Arthur 
Danto e Hans Belting foram publicados na década de 1960.  Enquanto 
Belting (1994) fala sobre a arte antes do começo da arte, já a proposta de 
Danto (1997a) parte da ideia de se pensar a arte depois da arte.

Outside the pale of history (fora do limite da história) é uma expressão, 
empregada por Hegel, na obra Critique of pure reason que Danto (1997a) 
utiliza para distinguir do termo “pureza”,  que ele define como maturidade, 
ao descrever algumas práticas, como o Surrealismo. A palavra pale (parte 
do título de seu livro) é traduzida como um tipo de parede, algo que isola, 
exclui e afasta. Se, por um lado, Greenberg (1960) considera o Surrealismo 
uma regressão na arte moderna, ou seja, uma reafirmação de valores 
da infância da arte, repleta de monstros e ameaças assustadoras, Danto 
(1997a), por sua vez, vai considerar esse movimento como uma incorpo-
ração da impureza, uma arte preocupada com os sonhos, o inconsciente, 
o erotismo etc., ou, também como Foster (1997), que o denomina: the 
uncanny (o esquisito).

O Surrealismo fora para Greenberg (1960) o mesmo que a pintura 
acadêmica foi para o outside the pale of history. Pós-histórico e pluralismo 
são considerados como o período e a tendência que surgem depois da 

“morte da arte”, quando já não existe hierarquia em qualquer tipo de prá-
tica, um momento de informação da desordem, no sentido de liberdade. 
Desse modo, a arte conceitual demonstrou que não seria mais necessária 
a presença de um objeto palpável. O que significa que, até onde as apa-
rências forem consideradas, qualquer coisa pode ser arte. Para procurar 
descobrir o que é arte, é necessário retornar à experiência dos sentidos para 
o pensamento, isto é, se voltar para a filosofia. A arte conceitual, portanto, 
acontece em um espaço onde o objeto arte não está necessariamente 
presente, e sua apreensão tem que se dar num espaço mental, intelectual. 
Trata-se, portanto, de signos que dependem de uma experiência colateral 
para serem apreendidos.

Porém, o ponto crítico de Danto (1997a) e Belting (1994), ao falarem 
sobre o fim da arte, foi uma reivindicação sobre como um complexo de 
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práticas tinha dado passagem a outras, ainda que a forma desse novo 
complexo de práticas não fosse ainda evidente. Danto (1997a) confir-
ma que não houve uma intenção da sua parte, nem da parte de Belting 
(1994), em declarar a morte da arte, mas, uma vez assim entendido, de 
um certo modo, ele aceita o desafio e interpreta o fato, apresentando uma 
justificativa encontrada em certos gêneros de histórias alemãs, como o 
bildungsroman, que diz que a vida realmente começa quando a história 
chega ao seu final, do mesmo modo que nas histórias em que todos os 
casais se encontram e vivem felizes para sempre.  Portanto, se a pintura 
na década de 1950 só havia pensado numa possibilidade, a abstração 
materialista, porque estava sobre os materiais da pintura e nada mais, já o 
pluralismo objetivo, como Danto (1998, p. 123) o entende, vai apontar para 
o fato de que não há nenhuma possibilidade histórica mais verdadeira do 
que qualquer outra.

Em 1990, a abstração pós-histórica era mais uma dentre um número 
de possibilidades estéticas, um quarto de século depois que uma resposta 
filosófica à pergunta da arte tornou-se disponível, os artistas estão liberados 
para fazer algo ou tudo. Uma recordação nítida de um artista alemão, 
Hermann Albert, que, de acordo com Danto (1998, p. 125), foi com ele 
que o momento pós-histórico surgiu, assim é descrita:

No verão de 1972 estava em Florença temporariamente, e num 
fim de semana fiz uma viagem às montanhas com alguns colegas. 
Saímos do carro e na campina toscana, com árvores de cipreste, 
os bosques de azeitona e as casas antigas, havia harmonia. O sol 
estava a se pôr, mas seus raios de luz ainda continuavam iluminando 
a campina obliquamente; as sombras ficavam cada vez mais longas, 
e podia-se perceber a aproximação do anoitecer embora fosse 
realmente ainda dia. [...] Ficamos aí, com a própria consciência, 
olhando este espetáculo dramático, e repentinamente um de nós 
disse: “É uma pena você não poder mais pintar hoje em dia”. Isso 
tinha sido uma palavra chave que eu tinha ouvido desde quando 
comecei a tentar ser pintor. E então respondi: “Por que não? Você 
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pode fazer tudo”. Depois disso compreendi que o que inicialmente 
tinha sido um pedaço de provocação era realmente verdadeiro. Por 
que eu não posso pintar um ocaso? (tradução nossa)

Danto sublinha a data: 1972, ao também sublinhar o maravilhoso desafio 
de Albert: “Você pode fazer tudo”. (1998, p. 125, tradução nossa)

Os anos 1970, para Danto (1998), constituem um período fascinante, 
marcado pelo fato de não haver apenas um único movimento, mas uma 
década onde tudo aconteceu. Pareceu, a esses que a viveram, uma idade 
de ouro. E, de acordo com Danto (1998, p. 125), o que lhe deu esse caráter 
foi essa estrutura pluralista objetiva da pós-história: não era mais necessário 
perseguir a verdade material da arte. Foi uma época de uma liberdade 
imensa, e desde que a estrutura de galeria não decidia o que era “realmente” 
arte, os artistas não tiveram nenhuma expectativa especial de qualquer 
jeito de fama nem fortuna. 

Os artistas acreditavam que podiam viver apenas com pouco dinheiro, 
e fazer o que eles queriam fazer para um círculo pequeno de pessoas que 
comungavam da mesma opinião. Outro tipo de prática visual que começou 
a ascender nesse período foi a arte feminista. As exposições marcantes 
desse período, como “Decade Show” (1990), no New Museum, no Studio 
Museum, no Harlem, e no Museum of Contemporary Hispanic Art, mar-
ginalizaram a pintura de cavalete. As razões, certamente, eram diferentes 
das que prevaleceram em Berlim, em 1920, em Moscou, em 1921, ou no 
México, em 1942. Então o lema “Você pode fazer tudo!” — frequentemente 
e politicamente, foi colocado em prática. 

A arte contemporânea manifesta uma consciência da história da arte, 
não obstante não a leve mais adiante, pois a relativa perda de fé, mais 
recentemente, nas grandes narrativas, requer outras análises. O que está 
agora registrado em nossa consciência é a sensibilidade histórica do pre-
sente, e a arte contemporânea não se opõe à arte do passado; em nenhum 
sentido, o passado é algo a ser combatido através de lutas. Para a arte 
contemporânea, o passado está disponível aos artistas que parecem cuidar 
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bem dele, esclarece Danto (1998), mas o que não está mais disponível aos 
artistas é o espírito no qual essa arte foi feita.

Apropriação e outros conceitos

Duve (1998, p. 13), assinala que o ready-made de Duchamp, “urinol”, re-
batizado com o nome de fountain, encontra-se veneradamente guardado 
no museu sob o nome “arte”, como parte do patrimônio cultural. Nesse 
contexto, o ready-made manifesta o poder mágico da palavra arte, uma 
vez que ele pode, ao mesmo tempo, abarcar todas as teorias da arte 
ou desqualificá-las totalmente. Sendo um objeto retirado de sua função 
utilitária, em nada se assemelha às coisas que carregam o nome arte, exceto 
quando as coisas como ele, o urinol, são chamados de arte. Neste sentido, 
nas artes contemporâneas visuais, as coisas podem ter ao mesmo tempo o 
nome de arte ou serem assim denominadas. Estando colocado no museu, 
de acordo com Duve, a essa altura contempla-se um paradigma como se 
fosse uma “Afrodite de mármore”. (tradução nossa)

Em 1991, Sherrie Levine constrói uma série de seis peças de bronze 
apropriadas do “urinol” de Duchamp. Nessa obra, alguns aspectos se 
destacam. Primeiro, trata-se de uma reapropriação, ou melhor, apropriação 
de algo que já fora apropriado anteriormente. Nesse momento, o urinol 
foi elevado à condição de arte não mais apenas pela transposição de um 
espaço (isto Duchamp já havia feito), mas por ser um bronze, material 
considerado como o selo de garantia, nos moldes tradicionais, de uma 
verdadeira obra de arte.

Para Sandler (1996, p. 8), o conceito de vanguarda desapareceu com 
o seu principal objetivo, visto que a maioria do público, cada vez maior, 
não respondeu negativamente frente à arte que passou a surgir, seja de 
uma forma não permissiva, seja de uma forma passiva. Muitos artistas que 
deixaram de acreditar em visões futuristas começaram a reciclar imagens e 
formas do passado e dos meios de comunicação. Assim, a apropriação foi 
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considerada como um dos primeiros índices da arte pós-moderna. Havia 
também uma negação concomitante à originalidade, à experimentação, 
à inovação e à invenção, apreciada pelos modernistas. Contudo, o que 
estava sendo apropriado devia ser provocativo, mas a provocação não era 
mais equiparada à novidade, como havia sido quando a ideia de vanguarda 
ainda possuía crédito. (tradução nossa)

Não obstante o termo “apropriação” ter se tornado um dos principais 
conceitos das artes visuais contemporâneas, ou estratégias, a partir das prá-
ticas artísticas que surgiram nos anos 1960, é certo que não se pode precisar 
com segurança qual a extensão da sua aplicação, já que seu significado é 
abrangente: designa o ato ou efeito de tomar para si; apoderar-se; tomar 
posse de algo que não lhe pertence e torná-lo próprio etc. Além da sua 
presença nas artes visuais, a apropriação possui também um papel relevante 
na literatura, através da linguagem, que, segundo Roland Barthes (1991), 
encontra-se no processo de enunciação e do discurso. Assim sendo, é uma 
atividade que coloca o homem em relação com o mundo, seja através do 
discurso, seja através de seu relacionamento com a sua própria existência, 
por meio da experiência, da mediação, do contato com o outro (não apenas 
uma mente humana, mas com tudo o que se exterioriza e se apresenta). 
Nesta relação, o homem passa a ter um novo conhecimento através daquilo 
que ele apropriou da experiência: emoções, sentimentos, sensações etc.

Alguns índices do conceito de apropriação podem ser identificados em 
obras de artistas das vanguardas modernistas, além de Marcel Duchamp 

— um dos artistas mais celebrados nesse contexto —, como Pablo Picasso, 
Georges Braque, Kurt Schwitters, Méret Oppenheim, o grupo neoDa-
da (1950) — Robert Rauschenberg, Jasper Johns, John Cage, Merce 
Cunningham —, artistas do Fluxus, artistas da Pop Art, John Baldessari 
(ready-made da imagem – apropriação de imagens), dentre tantos outros.

Na esteira do conceito de apropriação, outros termos têm sido aplicados 
às artes visuais, não obstante fazerem parte de outras áreas do conheci-
mento humano, como rizoma, e os que são discutidos na sequência.

Etimologicamente, o termo “rizoma” possui significado em botâni-
ca, referindo-se a uma determinada característica presente em algumas 
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plantas, a partir da constituição de seu caule. Diferentemente da raiz, que 
parte do tronco e se espalha, tendo início e fim, mesmo que em longas 
ramificações, o rizoma se desenvolve de outras formas, tanto em sentido 
aéreo quanto horizontal. Como conceito filosófico, está mais presente 
na obra dos franceses Deleuze e Guattari (1997), rhizome, muito embora 
seja também usado por Carl Jung, tendo se expandido para outras áreas, 
como a semiótica.

Assim como o rizoma, outros conceitos foram ampliados em seu 
significado original, a exemplo de desterritorialização (processos de des-
locamento, devir etc.); desenraizamento; transitoriedade; desdobramento, 
dentre outros. Eles aludem o rizoma àquilo que permite múltiplos, isto é, 
uma entrada não-hierárquica e pontos de saída nos dados de represen-
tação e interpretação. Deleuze e Guattari (1997)  opuseram-se a uma 
concepção arborescente do conhecimento, ou seja, a uma concepção que 
se define como um tipo de árvore. O rizoma, dada a sua natureza múltipla 
e não-hierárquica, trabalha com conexões horizontais e trans-espécie —, 
enquanto o modelo arborescente funciona apenas com conexões verticais, 
lineares e hierárquicas. Ao explorar outras vias, como a arte e o artista, 
relações identitárias, semiose, signos híbridos, podemos recorrer à ideia de 
dobra, seja uma desdobra física, técnica, matérica e espacial das artes, seja 
seu contexto cultural. Por esse viés, os  signos culturais a nós transmitidos 
implicam fragmentos, dobras, a forma como experienciamos nosso espaço 
de vivência por meio dos signos visuais, nosso próprio corpo, a linguagem, 
sentimentos, emoções, sensações. Diferentemente do pensamento dualista, 
dos opostos, esses conceitos permitem desdobramentos; perceber as 
dobras existentes em nós, no outro, e nas relações fenomenológicas. 

De acordo com Sandler (1996, p. 6), certamente nos anos 1980, os 
trabalhos de artistas considerados impuros, que misturavam meios artísticos, 
abraçando a diversidade e, ocasionalmente, aspirando ser enciclopédicos, 
eram obras que buscaram sua inspiração no imaginário vernáculo, na 
mídia e em comodidades. Impuro, nesse contexto, é um termo oposto ao 
termo “puro”, “pureza”, uma das características da arte formalista, quando 
as técnicas, sobretudo a pintura, deveriam estar voltadas para o uso de 
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seus materiais e suportes lógicos. Nesse sentido, “impureza” é uma palavra 
utilizada para as novas linguagens visuais, que passaram a misturar técnicas, 
em um processo que veio a ser denominado de hibridização. Além de 
ser um termo que foi aplicado às artes visuais, hibridização se encontra 
também em estudos de comunicação, semiótica e cultura. Santaella e Nöth 
(2004, p. 9) descrevem a década dos anos 1970 como sendo o boom da 
semiótica e dos estudos comunicacionais. Para esses autores:

De fato, frente à multiplicidade das práticas comunicacionais, a 
sociologia da cultura, em que os estudos culturais se abrigam, é 
sensível à incorporação da semiótica. [...] Os processos de hibri-
dização não são simplesmente meios, mas, antes de tudo, trata-se 
de hibridizações simbólicas, cuja heterogeneidade, nos centros 
urbanos em crescimento e nos ambientes do ciberespaço, cresce 
exponencialmente. [...] Misturas ou hibridizações são aquelas que 
se processam através das intervenções propositadas do artista no 
ambiente que o circunda, especialmente o das galerias, museus 
e mesmo o ambiente urbano. Tais intervenções são frutos de um 
gesto imaginário-cultural de apropriação e transfiguração de todos 
os meios que a galáxia semiosférica coloca à disposição do artista. 

Esses estudos são também encontrados na obra de Canclini (2006), 
que analisa a cultura nos países da América Latina, onde as tradições 
culturais coexistem com uma modernidade que ele considera ainda tardia 
nesse continente. Canclini propõe maiores reflexões sobre o fenômeno da 
hibridação cultural nos países latino-americanos, procurando compreender 
o intenso diálogo entre a cultura erudita, a popular e a de massas, e sua 
inserção no cenário mundial. O processo de hibridização é inerente ao ho-
mem, pois as culturas sempre tomaram emprestados de outras sociedades 
elementos específicos que as caracterizam. No mundo contemporâneo, 
esse processo teve um crescimento veloz, devido à revolução dos meios 
de comunicação e de transportes, que permitem que o homem entre em 
contato com o mundo todo.
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Já a marcante característica da desmaterialização nas artes visuais está 
em tudo aquilo que se expande fora dos limites das técnicas tradicionais, 
seja através dos materiais, do suporte, seja através da expansão do espaço 
inerente à arte que se configurava apenas por meio da pintura e da escul-
tura. Ainda recorrendo às informações bibliográficas de Sandler (1996, p. 
11), durante o pós-modernismo, as técnicas tradicionais, ao se afastarem de 
suas nascentes e se espalharem por espaços, antes ainda não percorridos, 
deram origem a uma diversidade incomparável, até então, de práticas 
visuais, como Process Art (Antiforma), Earth Art etc. Todas essas situações 
sinalizavam para obras efêmeras, atualizadas em espaços e tempo reais, 
que confrontaram o mundo da arte tradicional, que via a obra artística 
como um objeto estável. Materiais perecíveis sugeriam a vulnerabilidade 
da condição humana, trazendo à mente a insignificância, fragilidade e 
impermanência da humanidade. Os depoimentos do artista Sol LeWitt 
(1967, p. 11) caracterizam a arte conceitual que nos faz refletir sobre obras 
consideradas desmaterializadas, as quais contestavam o conceito tradicional 
de autoria, ao tempo em que cortejavam a efemeridade ou imaterialidade. 
(tradução nossa) Considerado um termo abrangente, a arte conceitual 
foi reconhecida como um dos últimos movimentos do modernismo, que 
dá início a uma arte mais voltada para a questão do conceito, abordando 
um campo de diferença, um jogo de posições estratégicas formuladas ao 
redor da exploração artística da linguagem, e a interseção consequente 
deste empreendimento com uma crítica de caráter sociopolítico. Lawrence 
Weiner (1996), artista conceitual, no ensaio Reconsidering the object of art: 
1965-1975, considera o objeto-arte como algo obsoleto, o que veio a ser 
discutido, a partir de predicados de especificação espaçotemporais, como 
indeterminação da arte. (tradução nossa) Nesse período de surgimento 
de várias manifestações artísticas, que extrapolaram as características da 
pintura e da escultura, as quatro considerações apresentadas a seguir, por 
Duve (1998, p. 413-414) são esclarecedoras e servem como ponto de análise 
para o assunto ora apresentado. Assim, vejamos: 

Algo é arte porque é feito pelas mãos do homem;1. 
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Porque essas mãos construíam algo como sendo único e deixavam 2. 
neles suas marcas; 
Esse algo, ao aparecer, era belo, sublime, significativo, ou simples-3. 
mente bom;
Porque seu valor era reconhecido institucionalmente, era legitimado. 4. 
(tradução nossa)

Essas quatro implicações, segundo Duve (1998), foram desconstruí-
das, a partir dos anos 1960, e passaram a ser negadas em todos os seus 
respectivos aspectos, a saber: 

A negação do trabalho enquanto objeto matérico – um tema de-1. 
senvolvido por Lippard. (1997b, tradução nossa)
A negação de uma visão do trabalho como sendo o 2. opus do artista 
– tema discutido por Roland Barthes. (1977, tradução nossa)
A negação do trabalho como sendo um fenômeno visual oferecido 3. 
ao espectador, rejeição das práticas artísticas com base na mor-
fologia, tema investigado por Kosuth. (1985 apud DUVE, 1998, 
p. 413-414, tradução nossa)
A negação do trabalho como valor institucionalizado, discutido 4. 
através de Barry. (apud DUVE, 1998, p. 413-414, tradução nossa)

Os princípios de imaterialidade não estão associados a aspectos sociais 
e culturais, continuamente processados pela heterogeneidade das expres-
sões visuais, bem como pela condição de desestabilização, abertura de 
ideias e maneiras de construir e pensar a arte. A noção que temos desse 
termo surge primeiramente como sendo algo inatingível. E o inatingível, o 
que é impermanente, como algo que não pode ser alcançado ou possuído,  
tem suas raízes na antiguidade, associado entre outras coisas, à alma.  
A ideia de opostos, sobretudo em corpo versus mente, ou seja, uma coisa 
tinha que ser uma ou outra. Por conseguinte, é importante ressaltar que a 
imaterialidade não é apenas transcendente, mas formas de pensamento e 
ações, presentes na experiência cultural, as quais, por sua vez, também são 
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imateriais. Como produtos da mente humana, são expressões de diferentes 
imaginários coletivos e podem se expressar de formas invisíveis. 

Lillemose (2006) dá ênfase à noção de imaterialidade, ao considerá-la 
uma terminologia própria do período tecnológico, assim com a arte ma-
terializada o foi para o período anterior a este. Lillemose recorre também 
ao conceito de desmaterialização, um dos primeiros termos a surgir no 
final da década de 1960, cunhado pela ativista e crítica norte-americana, 
Lucy Lippard, em Six years: the dematerialization of the art object  from 
1968 to 1972 (1997b). Neste texto, Lippard (1997b) nega o objeto arte 
do ponto de vista tradicional, isto é, pintura e escultura, tendo em vista a 
expansão da noção de materialidade, a partir da arte conceitual, uma nova 
forma de entender a arte fora dos moldes dicotômicos e opostos. Nesse 
sentido, vislumbramos uma extensão do paradigma pós-estruturalista 
do conhecimento humano, transportado para o campo das artes visuais, 
como era de se esperar. Um processo que implica surgimento de uma 
estética aberta e plural, sem limites e barreiras à construção da arte, seja 
ela material ou imaterial. Uma expansão que proporcionou maior liber-
dade de criar dentro dos padrões próprios de uma sociedade que iniciava 
um ambicioso projeto de globalização e comunicação. Partindo de uma 
transição da era industrial para a era tecnológica — momento em que a 
arte deixa de ser considerada como produção e passa a reprodução —,  
a arte torna-se independente de uma materialidade imposta. A definição 
do termo “desmaterialização” está diretamente associada aos conceitos 
já mencionados, como indeterminação, imprevisibilidade, bem como à 
inclusão de invenções científicas e tecnológicas, tempo e espaço real 
traduzidos materialmente ou imaterialmente, utilizando códigos e signos. 
Primeiramente, Lillemose (2006) considera esse processo como um tipo 
de ação — enquanto as outras estratégias são formas de condições —  
e incompleto, pois a lista com nomes de artistas apresentada por Lippard 
parecia ampla e complexa, referindo-se a obras de Allan Kaprow, Richard 
Long, Eva Hesse, Lawrence Weiner, Sol LeWitt e Joseph Kosuth. Segundo 
esse autor, em primeiro lugar, essa arte não propõe o desaparecimento 
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da materialidade, pelo contrário, a teoria de Lippard (1997b) propõe uma 
reflexão sobre uma multiplicidade de “materialidades”, cuja interpretação 
leva Lillemose a considerar a desmaterialização como uma estética cuja 
concepção é sempre material. Quanto ao trabalho de Richard Serra, rea-
lizado entre 1967 e 1968, Lillemose (2006) esclarece que, por se tratar de 
uma lista infinita de verbos transitivos, Serra não estava interessado em dar 
forma a um objeto, mas experimentar o comportamento físico da matéria. 
Esse tipo de trabalho está associado à Antiforma, à Process Art,  e envolve 
o deslocamento de materiais industriais do seu contexto funcional para 
o espaço da arte.  Ao fazer uma comparação entre desmaterialização e 
imaterialização, Lillemose (2006) afirma que ambos são semelhantes em 
diversos aspectos, todavia pontua que enquanto a desmaterialização é um 
ato, imaterialidade é uma condição, ou seja, desmaterialização designa 
uma aproximação conceitual à materialidade, e a imaterialidade designa 
uma nova condição de materialidade, bastante atual nas experimentações 
com a arte tecnológica. 

A crítica e historiadora da arte Mari Carmen Ramirez, diretora do 
International Center for the Arts of the Americas, localizado no Museum 
of Fine Arts, Houston, EUA, trabalha com o objetivo de divulgar a arte 
latino-americana contemporânea. Ramirez tem uma visão crítica a partir 
da repercussão (e suas consequências) causada pela introdução do termo 

“desmaterialização”, utilizado por Lippard (1997b, p. 31) para descrever o 
caráter “obsoleto progressivo” da arte-objeto. Em primeiro plano, Ramirez 
(1992) atribui ao prefixo “des” um uso indevido, e faz uma crítica a esse plano, 
ao considerá-lo uma promessa não cumprida, não passando de um projeto 
revolucionário da neovanguarda eurocêntrica. No seu entendimento, a pro-
posta de Lippard (1997b) vislumbrava um certo tipo de transformação da 
arte em simples ideias ou ações espontâneas por meio das quais prometia 
escapar para sempre da chamada síndrome da “moldura-e-pedestal”. Ao 
ser libertada de um objeto, a arte estaria, portanto, desprovida de quaisquer 
funções decorativas e mercadológicas, e, ao negar o objeto arte, estaria 
também negando as instituições da arte, às quais Lippard (1997b) deno-
mina cela branca. (tradução nossa) Entretanto, paradoxalmente, nos anos 
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1980, a pintura renasce, contrariando as severas ameaças à sua morte, em 
variados estilos: neoExpressionismo, Transvanguarda, neoConceitualismo 
etc. Ramirez (1992, p. 156) se refere ao período pluralista, que surge nos 
anos 1980 (alguns autores o localizam nos anos de 1970), como sendo um 
período em que a arte desmaterializada converteu-se numa língua franca 
oficial e que alguns artistas latino-americanos:

Aceitaram o desafio imposto pela arte desmaterializada, mas em 
termos próprios e sob sua perspectiva particular. Em cada um dos 
casos, as suas obras, longe de serem consideradas apêndices deri-
vativos dos paradigmas oficiais da arte mundial, estão preocupadas 
em sublinhar, no âmago, aquela diferença que articula suas diretrizes 
locais face à comunidade global. Para eles, a rota para uma prática 
independente da arte traçou-se por meio da apropriação e inversão 
do conceito original da arte desmaterializada. Isso foi possível, strictu 
sensu, porque o mito da desmaterialização nunca teve um segui-
mento acurado na América Latina. O que aconteceu foi, longe disso, 
uma re-materialização da arte. [...] A necessidade de contornar ou 
mesmo evadir a censura em países sob a mazela das ditaduras mi-
litares, ao mesmo tempo de garantir circuitos viáveis para a exibição 
de seus trabalhos, incentivou os artistas desde cedo a se engajarem 
em formas ideológicas de um conceitualismo baseado no objeto. 
[...] Essa forma de arte conceitual, alicerçada no uso de objetos 
previamente descontextualizados para transmitir novos significados, 
nasceu no nosso continente como um feito duplamente crítico: 
contra o sistema político local e contra os circuitos institucionalizados 
pela hegemonia do mainstream artístico. (tradução nossa)

De acordo com essa autora, os artistas latino-americanos utilizaram-se 
de objetos previamente descontextualizados para transmitir novos signi-
ficados, com um objetivo crítico frente a um sistema político e contra os 
circuitos da arte internacional. Assim, o termo “rematerialização” pode 
ser encontrado, com aplicações diversas, a exemplo de Ascott (1996), 
que o utiliza para se referir à arte tecnológica, enquanto Ramirez (1992) 
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o associa ao uso de materiais precários e a estratégias antiestéticas que 
reforçam formas não-tradicionais de produzir significado, na dissolução de 
qualidades, tais como o preciosismo ou o decorativo, ambos associados à 
tradição artística dirigida ao mercado. 

Em depoimento à Universalis,1 Ramirez (1996a) informa que a obra 
desses artistas é caracterizada pela ênfase em dar novos significados aos 
materiais, seja por meio da mera reciclagem, seja por meio de uma forma de 
reutilizar diversas fontes de conhecimento da experiência contemporânea. 
A esse tipo de prática, tanto a matéria quanto o objeto não se deslocam 
da obra, eles passam a fazer parte integrante e principal da produção 
artística; denominada de poética da precariedade, o objetivo não é retirar 
esses signos do contexto cultural ou físico, mas, pelo contrário, expô-los 
como parte do próprio processo artístico, propondo reflexões sobre a 
precariedade do mundo. Nesse aspecto, a rematerialização passa a ser uma 
resposta à realidade dos países latino-americanos, que se ressentem desde 
o apoio oficial e institucional à falta de acesso a outros materiais. Um dos 
artistas, Ricardo Brey (1996), em entrevista dada à Universalis, expressa 
que em Cuba os artistas usam materiais pobres por motivos diferentes, 
sobretudo porque lá nunca se acham coisas novas, tudo está usado ou 
quebrado, assim como em muitos outros cantos do mundo. 

Multiculturalismo

A cultura europeia exerceu uma influência profunda na arte, a partir do 
Renascimento, vindo, portanto, a determinar padrões de várias ordens.  
Os artistas fora do eixo europeu, como os das Américas, África e Oceania, 
ressentiram-se de sua inclusão na história da arte universal. E, assim, du-
rante muitos séculos, foi esse o eixo que dominou o mundo das artes, sem 
que houvesse uma maior inclusão de outras civilizações, senão por meio 
daqueles que viajavam para terras distantes em busca de novas formas, 

1  Universalis – Revista da XIII Bienal Internacional de São Paulo. São Paulo: Fundação, Bienal de São 
Paulo, 1996.
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ares, cores, odores, o que veio a ser considerado “exótico”, dentre outros 
termos. Tratava-se de uma concepção eurocêntrica de mundo.

Já nas três últimas décadas do século XX, vislumbrou-se um interesse 
em todas as áreas do conhecimento humano em prol de um pensamento 
amplo, de significados múltiplos, que buscava romper com barreiras e 
limites, desde as questões mais presentes, como gênero, e que se estendeu 
ao planeta, ao homem e à natureza.

O “multiculturalismo”, termo oposto a “etnocentrismo”, é uma conse-
quência do fluxo migratório de povos de outros países para os grandes 
centros ocidentais, do crescente desenvolvimento dos meios de informação 
e comunicação e do avanço tecnológico. Tem sido aplicado para descrever 
a crescente oposição às ideias inerentes ao pensamento ocidental sobre 
as obras de artistas de outros continentes, e aos vestígios deixados pela 
presença marcante do colonialismo nessas culturas. 

Nas artes visuais, esse termo foi primeiramente aplicado em 1989, 
em decorrência da controvertida exposição “Les Magiciens de la Terre”, 
do Centro Georges Pompidou, em Paris, onde trabalhos de renoma-
dos artistas aparecem junto a obras de todas as outras partes do mundo. 
Aparentemente celebrada, essa mostra provocou polêmicas discussões 
sobre a arte contemporânea mundial, desde o espaço reservado à expo-
sição e à escolha dos representantes de cada país. 

Para estudiosos desse assunto, os artistas de outros países (fora do 
circuito internacional de arte — América e Europa) continuam tendo pouca 
visibilidade. Porém, com o mundo globalizado, vários outros centros pas-
saram a ter destaque, enquanto polos geradores de arte, como o Oriente 

— Japão, Coreia, Hong Kong, Cingapura —, através das grandes metrópoles 
asiáticas e países do leste europeu, após a queda do muro de Berlim.

Se, por um lado, o processo de globalização, sobretudo com o advento 
da Internet, passou a dar voz e visibilidade aos artistas fora do circuito 
predominante, por outro lado, suas obras raramente desfrutam da mesma 
liberdade de interpretação pelos críticos. Não obstante a questão identi-
tária ser um dos componentes importantes da arte, existem outros fatores 
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presentes em cada obra, senão uma marca constante de confinamento 
que passa a ser um estereótipo do exótico. 

Lippard (2000) revela artistas até então fora do cenário artístico inter-
nacional, e assim considerados marginalizados e comumente denominados 
pejorativamente the others (os outros), termo que inclui negros, mulheres, 
povos indígenas, latino-americanos, africanos e outras ditas minorias. À luz 
de suas teorias, esses artistas são os representantes legítimos das diversas 
culturas a que pertencem e, por isso, merecem ser vistos. Tal consideração 
provoca polêmica e coloca uma interrogação, apresentada por Sandler (1996, 
p. 551): “[...] abrir as portas para uma sociedade mais justa, ou um novo tipo 
de tribalismo que voltaria a fragmentar a sociedade?” (tradução nossa)

Ao analisar a arte contemporânea latino-americana no contexto da 
era da globalização, Mosquera (1996) e Ramirez (1992) reconhecem que 
a identidade está condicionada à legitimação, ou seja, deve-se ao enten-
dimento que eles possuem sobre a exigência de maior conscientização 
das desigualdades produzidas e dos intercâmbios de saberes, colocando 
esse continente como capaz de intervir na configuração de novos sistemas 
valorativos de ordem estética. Segundo eles, a circulação do simbólico 
deve estar contida numa produção como lugar de afirmação da suposta 
autonomia do campo artístico, para poder exercer seu poder hegemônico, 
transgressor de qualquer gesto dominante de poder. Em Beyond the fan-
tastic: contemporary art criticism from Latin America, Gerardo Mosquera 
(1996) apresenta o mundo global como um paradoxo, visto que ele é, ao 
mesmo tempo, um mundo da diferença.

No contexto artístico internacional, as artes latino-americana e de 
outros países ainda permanecem analisadas à luz de diversas teorias, tendo 
a cultura da qual elas fazem parte como uma marca que as engessa em 
discursos meramente estereotipados e ilustrativos. Uma das consequên-
cias mais prejudiciais da colonização das chamadas culturas nativas pelos 
europeus é a interpretação de complexas estruturas culturais e mentais sob 
a luz difusa das fantasias étnicas do colonizador. Para esses pesquisadores, 
por muito tempo prevaleceu a ideia da descoberta de grupos curiosos, 
sem que a cultura desses grupos fosse devidamente entendida através 
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de um prévio conhecimento do seu próprio povo. Metaforicamente, a 
desconstrução do espaço nas artes visuais também inclui o espaço cultu-
ral e social, visto que durante o período em que as técnicas tradicionais 
(pintura e escultura) foram desconstruídas, o conceito de espaço universal, 
meramente ocidental, foi pulverizado, abrindo portas e dando mais vozes 
ao que era apenas da ordem do particular. 

Kosuth (1982) considera que o papel do artista é importante como 
divulgador de uma cultura, e na sequência delineia:

A autenticidade da produção cultural do ser humano conectou seu 
momento histórico tão concretamente que a obra é experienciada 
como real; é a paixão da inteligência criativa com o presente, a qual 
informa tanto o presente como o futuro. Não é o significado do tra-
balho de arte que transcende o seu tempo, mas é o trabalho de arte 
que descreve a relação do artista com seu contexto através da luta 
em fazer significado. O trabalho de arte deve ser tão singularmente 
uma expressão concreta de indivíduo ou indivíduos que ultrapassa 
a individualidade, para se tornar parte de uma cultura que tornou 
aquela expressão possível. (KOSUTH, 1982 apud SANDLER, 1996, 
p. xxvii, tradução nossa)

Em busca de maiores informações sobre este assunto, encontramos um 
dos ensaios de Okwui Enwezor, intitulado Gabriel Orozco: silêncios infinitos 
(1995), escrito em Johannesburgo, e publicado em Atlántica Internacional: 
Revista de Arte y Pensamiento (1997), em que esse autor aborda a arte 
latino-americana da nossa atualidade através da arte do artista cubano, 
Felix Gonzalez-Torres, e do artista mexicano, Gabriel Orozco. Nas suas 
ponderações, Enwezor (1997) destaca aspectos que vão além de uma 
crítica cultural, incluindo a maneira pela qual a obra foi construída com 
seus respectivos materiais, os diferentes espaços que ela ocupa, bem como 
um entendimento do ponto de vista semiótico.

Inicialmente, Enwezor (1997) apresenta a arte de Felix Gonzalez-Torres, 
reconhecido como um dos expoentes das artes minimalista e conceitual, 
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de um ponto de vista mais amplo, sem ignorar as próprias vivências de um 
artista cubano que conseguiu romper as barreiras que separavam o público 
das experiências de vanguarda mais radicais. Na instalação — Sem-título 

— da série Placebo (1991) —, que consiste em um grande tapete formado 
por caramelos enrolados em papel, podemos observar o uso de objetos do 
cotidiano, cujo tema Enwezor (1997) sutilmente assinala como um gesto 
de generosidade do artista e um desafio às regras tradicionais e à etiqueta 
museológica; uma espécie de gesto. Por se tratar de obras efêmeras, con-
ceituais, elas devem ser lidas por meio de uma crítica internacional, em 
que a identidade do artista não é apenas o conteúdo da obra, senão sua 
vivência, e o conhecimento que ele possui da história e da teoria da arte. 

Quanto à obra de Gabriel Orozco, Enwezor (1997) versa sobre a utiliza-
ção de materiais e a transfiguração do espaço do ponto de vista semiótico. 
Ao usar objetos e situações do ambiente urbano contemporâneo, Gabriel 
Orozco torna visível a poesia de conexões, possibilidades e paradoxos. Nas 
fotografias desse artista, por exemplo, materiais encontrados ou cenários 
são registrados, e pela observação do artista (ou sua intervenção), ele 
transporta aspectos do cotidiano. Seu interesse em cartografia e geometria 
é evidente em trabalhos como O Atomista, obra composta por uma série 
de imagens esportivas recortadas de jornais, sobrepostas por elipses e 
esferas coloridas, formas que fazem parte essencial do seu vocabulário 
visual. Enwezor (1997) acredita que, em muitos aspectos, as causas que 
o destacam do grupo de artistas jovens da cena internacional são exem-
plificadas pelo fato de existir no seu trabalho certa reciprocidade entre a 
formação vernacular e a sofisticação cosmopolita. 

Algumas características das obras de Robert Smithson, Joseph Beuys, 
Marcel Duchamp, Cildo Miereles, Hélio Oiticica, Ana Mendieta, Gordon 
Matta-Clark e Felix Gonzalez-Torres são também facilmente aplicáveis à 
obra de Gabriel Orozco, não obstante este artista trabalhar com aspectos 
da contemporaneidade e identidade com fidelidade e consciência dupla, 
sem que isso implique numa consciência antagônica, mas complementar. 

O que dá magnificência à sua produção artística é sua natureza do 
fugidio, que ocupa com precisão delicados momentos longos, de silêncio, 
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e instantes de hilaridade. Ao lado destas suas ações, encontra-se a reorde-
nação social e sensorial de nossas percepções, transformando numerosos 
objetos que acreditaram ser esculturas e instalações fora de seu significado 
original. Não obstante Gabriel Orozco ter um interesse particular pelos 
objetos de cultura que extrapolam a sua, a partir da perspectiva da vida 
cotidiana de outros povos, ele constrói um discurso visual sutil, inspirado 
no comportamento de determinadas classes trabalhadoras. Ademais, a 
obra de Orozco propõe uma descentralização de territórios de acesso 
restrito, ao produzir espaços híbridos, considerado por Enwezor (1997) 
como uma união improvável de oponentes, ou um possível encontro de 
duas comunidades, quando ele mistura na sua obra objetos que fazem 
parte de outras classes sociais com espaços suntuosos da aristocracia. 

Numa de suas instalações, intitulada Empty Club, St. James Street (1996), 
criada através da apropriação de um edifício em Londres, o artista esvazia 
o espaço de seus próprios objetos e os substitui por outros pertencentes a 
outro contexto. Esse trabalho, que se constitui pela troca de objetos espe-
cíficos de duas classes sociais distintas, instaura, além do gesto invisível do 
artista, um estranhamento, pelo contraste entre objeto e espaço, colocando 
o observador para refletir sobre a sua própria condição e conduta social. 
Uma das características de sua arte é o tom que sustenta as leves alterações 
de contextos, situações, imagens e objetos, sobretudo as obras realizadas 
na década de 1990. São instalações, esculturas, fotografias, dentre outras 
práticas artísticas, nas quais Orozco busca alterar a função dos objetos ordi-
nários, ao conferir-lhes um novo significado. Uma das obras mais conhecidas 
e celebradas desse artista, intitulada La DS (1993), é um automóvel Citröen, 
cor de prata, que foi fatiado em três pedaços ao comprido. A peça do meio 
foi removida, e as duas formas restantes unidas formando um carro tipo 
flecha, com a largura de 63,5 cm menor do que o original. Os visitantes 
podem entrar e se sentar nesse novo carro; suas portas e o porta-malas 
abrem e fecham, muito embora esse carro não possa ser dirigido. Enwezor 
(1997) considera La DS de Orozco como um dos ícones mais sedutores 
do projeto contemporâneo: o clássico Citröen cor de prata DS, criado no 
final dos anos 1950, foi convertido em peça de museu.
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Nessa obra, o gesto de Orozco está na transformação do símbolo de 
velocidade e sedução metropolitana em um feito escultural, e seu autor 
tem sido amplamente associado à arte do artista americano Gordon Matta-
Clark, que, de uma forma semelhante, trabalhou na série Anarquitetura 
(meados dos anos 1970) com ações de fragmentação, ao cortar partes de 
uma casa em New Jersey, EUA. Além das partes recortadas, apresentadas 
como objetos, várias fotografias integram esse projeto, não apenas com 
o objetivo de documentar o processo, mas a fotografia como linguagem 
visual independente.

A obra de Gabriel Orozco inclui também o uso da fotografia para 
registrar suas performances e intervenções, não apresentadas ao público, 
ou seja, são ações consideradas solitárias e pessoais feitas para regis-
trar sua influência numa paisagem ou em outras situações do cotidiano.  
Por serem realizadas de uma forma mais intimista — as performances 
e as fotografias —, Enwezor (1997) as associa às performances de Ana 
Mendieta. Segundo este autor, essas obras propõem um jogo semiótico 
e estético, a partir do conceito de ausência, em que o observador se situa 
entre o sujeito observador e o objeto da representação. Com a reprodução 
mecânica, o fotógrafo faz com o objeto o mesmo que faz com outras 
técnicas tradicionais, como a gravura ou a água-forte. Porém, essas técnicas 
se propõem, ainda, a reproduzir um gesto anterior. Contudo, a fotografia, 
como meio de percepção, baseia-se na transformação química de um gesto 
mimético, a gravura e a água-forte se fundamentam na transformação 
de uma superfície física em signo, o que, ao mesmo tempo, acentua o 
referente físico e valoriza sua ausência na reprodução.

Krauss (1985, p. 152) argumenta sobre o conceito de origem, original, 
cópia e múltiplos. Parafraseando Walter Benjamin (1990), considera que 

“a autenticidade se esvazia como conceito na medida em que se aproxima 
destes meios inerentemente múltiplos”, e que:

[...] a noção de autenticidade do momento da performance nas fotogra-
fias de Orozco se experimenta também como performances repetidas, 
múltiplas, como cópias carentes na aparência de uma fonte original, 

paisagens_signicas.indb   192 16/09/2010   09:29:51



Repensando a representação 193

sempre frescas, novas e imediatas. Por isso, não se trata apenas de um 
signo paradoxal, pois no caso de Orozco toda performance, intervenção 
e ação são sempre prévias e não podem experimentar o signo como 
crônica ou marca esquemática desenhada no espaço vazio do objeto: 
o original agora aparentemente perdido. (tradução nossa)

Para Gabriel Orozco, o mais importante não é apenas o que as pessoas 
veem na galeria ou no museu, mas o que as pessoas veem depois de olhar 
essas coisas, como confrontam a realidade outra vez. Porém, sua arte 
nos leva também a refletir sobre as inúmeras estratégias das artes visuais 
contemporâneas, bem como nos remete à infindável questão — o que é 
arte? — o que em muito poderá contribuir para futuras reflexões sobre as 
obras de outros artistas.

Paradigma da Matéria 

No final da década de 1960, materiais de origem sintética, industrial, como 
látex, pigmentos acrílicos brilhantes, espuma, plásticos, borracha, dentre 
outros, ao serem aplicados a obras, passaram a ser associados ao tecido 
do corpo humano, provocando, de imediato, uma sensação de extensão 
tátil corporal e contrapondo-se à frieza do minimalismo. 

Denominada de pós-Minimalismo, termo cunhado por Pincus-Witten 
(1987, p. 34), ou Process Art, essa prática tem como objetivo apontar para 
o comportamento imprevisível da matéria. Para o artista Robert Morris, “as 
barreiras entre formalismo e Antiforma descrevem as esculturas espalhadas 
e outros objetos não ortodoxos” (apud PINCUS-WITTEN, 1987, p. 47, 
tradução nossa), e, durante essa época, materiais industriais permitiam a 
interação entre espaço, massa e gravidade, assim como a ideia da forma 
continuamente mutante.

Dentre os artistas que mais se destacaram nesse período, temos os 
americanos Bruce Nauman, Eva Hesse, Lynda Benglis, Louise Bourgeois, 
Robert Morris e Richard Serra, semelhantes e diferentes entre si pelo 
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número de múltiplos sistemas estéticos por eles construídos. Enquanto Eva 
Hesse transfere para sua arte a ideia de contradição de opostos, sobretudo 
ordem versus caos — atração de polaridades associadas à sua condição 
psíquica —, Benglis insiste na busca de algo tátil no seu próprio corpo.  
Por outro lado, Richard Serra se interessa pela relação entre o aspecto físico 
e pontos precários de tensão causados pelas propriedades dos materiais 
entre si, assim como pelos procedimentos artísticos que resultam na forma, 
através de processos operacionais do tempo e ação, gravidade, peso e 
equilíbrio. Robert Morris, empenhado em descrever o processo, associa 
materiais a ações, contrapondo-se à ideia de forma fixa, em busca de uma 
racionalidade intelectual. Seu principal objetivo era a observação do com-
portamento e o desdobramento de formas a partir da maneira natural pela 
qual esses materiais se espalham pelo chão, pendentes do teto à procura 
do imprevisível, a depender do espaço ocupado. Embora cada um desses 
sistemas estéticos se apresentassem como autônomos, com suas próprias 
referências e especificidades, juntos, eles fizeram parte do grupo de artistas 
que, no período entre 1960 e 1970, sofreram influências de John Cage e 
Merce Cunningham, pela presença do movimento e da ação.

Da mesma forma que em outras regiões do planeta, na Europa, esse 
período foi tão efervescente em questões sociais e políticas voltadas para 
a natureza, a terra, o homem e seus direitos, gerando posturas e posicio-
namentos críticos. Temos, assim, a reação de artistas americanos contra 
a comercialização da arte, a objetividade do minimalismo e a arte corpo-
rativista, que não se distanciavam da visão de artistas de outras nações. 
Os italianos, insatisfeitos com os valores estabelecidos pelas instituições 
governamentais, pela indústria e cultura, expressaram, através de materiais 
ordinários, os seus mais contundentes protestos, dando origem a uma arte 
que veio a ser conhecida como arte povera, termo cunhado por Germano 
Celant (1969), autor do influente livro Arte povera: conceptual, actual or 
impossible art? e de duas significativas exposições, em 1967 e 1968. Foi ele 
também um dos mais importantes divulgadores dessa arte, considerada 
revolucionária, livre de convenções, distante do poder das estruturas... e do 
mercado. Diferentemente das experimentações com a matéria, realizadas 

paisagens_signicas.indb   194 16/09/2010   09:29:51



Repensando a representação 195

pelos americanos, os europeus, impregnados pela sua tradição cultural, 
encontraram nessa arte um meio para desafiar normas e regras, e embora 
o objetivo de Celant (1969) não tenha sido rotular nenhum grupo individu-
almente, esse termo não se projetou em âmbito internacional e foi aplicado 
apenas a um grupo de artistas italianos, a exemplo de alguns nomes que 
mais se destacaram, descritos a seguir. Jannis Kounnellis associa a presença 
do fogo nos seus trabalhos à legenda medieval, significando punição e 
purificação. Gilberto Zorio trabalha com alquimia, evaporação de álcool 
ou ácido, explorando a estética do visível e do invisível. Guiseppe Penone, 
ao pressionar seu próprio corpo numa fôrma de barro, moldando-o à terra, 
realiza uma obra que envolve o corpo do artista, matéria e ação. Durante 
o processo final em que ele libera sua respiração, esse ar dá vida a um 
corpo que não mais existe, mas ali está o seu registro. Por sua vez, Mario 
Merz, por meio da fusão de materiais naturais com detritos da sociedade 
urbana, levanta questões sobre a natureza e a cultura, e a noção de que 
a obra não é transcendente, mas, como qualquer outra forma de vida, é 
uma identidade que contém ideias. Seus reconhecidos igloos expressam os 
principais fundamentos da existência humana, sobretudo nos princípios da 
série de Fibonacci. Nesse contexto, o pensamento matemático e intelectual 
invisível é concretizado em pedra, jornais, neon, cimento etc.

No Brasil, Chiarelli (1997) entende que, nesse período, a arte brasileira 
também esteve voltada para esse tipo de experimentação devido à influên-
cia de outras tendências internacionais, como a arte povera e a Antiforma.

Do mesmo modo que Duchamp influenciou a arte contemporânea 
internacional, a figura de Hélio Oiticica foi um dos principais marcos, com 
suas manifestações ambientais, que deram origem à obra Parangolé, iniciada 
a partir de 1964. Nesses trabalhos, as ações caracterizadas como “efêmeras” 
comungavam com a investigação da matéria. Dentre outros, Arthur Barrio, 
em Trouxas ensanguentadas, insere a obra no circuito urbano, onde o artista 
passa de criador a participante, ou seja, como ser anônimo divide com tran-
seuntes a experiência de se deparar com sacos plásticos contendo sangue, 
ossos, saliva, unhas. Para o público em geral, o conceito de arte está muito 
distante desses objetos que mais se assemelham a detritos. Pelo fato de o 
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Brasil estar atravessando um dos momentos mais marcantes politicamente, 
sua obra é identificada com uma crítica à ditadura militar.

Assim como a matéria bruta, a industrializada e outros elementos que 
extrapolam quaisquer designações, a sua ausência atraiu alguns artistas em 
nome dessa arte efêmera, imaterial, que em muito se aproxima das carto-
grafias, dos mapas, da geografia etc. Um dos exemplos mais expressivos 
encontra-se na obra do artista americano Richard Long, que se configura em 
um tipo de arte denominada walkscape, termo usado por Careri (2002).

Para Careri (2002), o caminhar faz parte da arquitetura da paisagem: 
andar é como uma forma autônoma de arte, que se objetiva pela transfor-
mação simbólica de um território; um instrumento estético de conhecimen-
to e uma transformação física do espaço, observados desde o nomadismo 
até a nossa atualidade. É uma forma de experienciar um lugar, perceber a 
paisagem, deixar marcas num local. A partir da obra Five six pick up sticks 
(1980), Richard Long (apud STILES e SELZ, 1996, p. 563-566), descreve 
seu processo de trabalho que consiste no caminhar em lugares diversos, 
observando a natureza; o caminhar expressa a liberdade; o caminhar é 
mais uma outra camada, um marco, dentre milhares de outras camadas 
de história geográfica do homem. (tradução nossa)

Para muitos artistas que trabalham nessa linguagem, a obra se constitui 
em um simples ato de andar, reconhecer o próprio corpo em movimento 
e sua relação com o espaço em que ele circula, seja na cidade ou em 
meio à natureza.

A Crise do Espaço nas Artes Plásticas 

Escultura
Ille simul manibus tendit divellere nodos perfusus sanie vittas 
atroque veneno, clamores simul horrendos ad sidera tollit: 
qualis mugitus, fugit cum saucius aram taurus et incertam 
excussit cervice securim.2
Virgílio, 1879

2 Ele em trincar os nós com as mãos forceja,/E de horrendo bramido aturde os ares:/Qual muge 
a rês ferida ao fugir d’ara,/Da cerviz sacudindo o golpe incerto./Vão-se os dragões serpeando ao 
santuário,/E aos pés da seva deusa, enovelados,/Sob a égide rotunda ambos se asilam.
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A consulta a enciclopédias sobre o termo “escultura” nos leva a diversos 
significados e fatos-exemplo, dentre os quais está a estatuária grega, repre-
sentando o ápice dos padrões já atingidos pelo homem: o antropomorfismo. 
O equilíbrio, a perfeição das formas e o movimento, obtidos por meio 
de materiais que deram forma a figuras de homens de grande proporção,  
e cuja postura passou por alguns estágios, desde o kouros, às estátuas que 
mostravam o homem em movimento. E os gregos buscaram cada vez mais 
desenvolver essa técnica, tendo o homem como forma padrão, representando, 
além da idade, sua personalidade, suas emoções e estado de espírito, graças 
a grandes escultores, como Policleto, Fídias, Praxíteles, Miron e Lisipo.

Para Wittkower (2001, p. 4):

Os gregos, herdeiros das civilizações orientais, e depois deles os 
romanos e italianos, cultivaram com orgulho as tradições que re-
montam a uma época imemorial, e foi no seio dessas civilizações 
mediterrâneas que surgiu o conceito de que esculpir a pedra, espe-
cialmente o mármore, era o objetivo mais elevado e a mais grandiosa 
realização dos escultores. 

Na escultura grega, priorizava-se o caráter de antropomorfização da 
divindade no interior da obra, ou seja, a presença marcante dos seus deuses, 
como indivíduos definidos, tornando-se caracteristicamente importante o 
processo de idealização da arte como primeira esfera do espírito absoluto. 
Nos deuses, tanto para os poetas quanto para os escultores, a antropomor-
fização estava no limite entre o divino e as formas naturais e as paixões, 
além da forma ideal de beleza.

A Historia naturalis (volume XXXVI), de Plínio, faz referência à estátua 
Laocoön (Λαοκόων), do século I a.C., também conhecida como O mote 
de Laokoön (1766) ou O grupo de Laocoonte. Esculpida por Agesandro, 
Atenodoro e Polidoro, mostra uma cena mitológica, descrita por Virgílio, 
em sua Eneida, na qual o sacerdote troiano Laocoonte tenta salvar seus 
filhos de duas serpentes.

Uma das mais estudadas obras, inspirou estudiosos desde um dos 
maiores escritores alemães do século XVIII, Gotthold Ephraim Lessing 
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(1766), passando Clement Greenberg (1940), Michael Fried (1998) a 
Rosalind Krauss (2001), dentre outros.

No ensaio a Lacoonte, Lessing (1957 apud KRAUSS, 2001, p. 2-6), real-
çando a monumentalidade da estética helenística, enfatiza as propriedades 
de cada arte em função de seu meio expressivo, tendo como ponto de 
partida a poesia e a pintura.

Greenberg (1940), crítico de arte americano — que dedicou seus estudos 
ao modernismo por quase meia década — vai legitimar as teorias de Lessing 
(1957 apud KRAUSS, 2001, p. 2-6), no que diz respeito à pureza das técnicas, 
sobretudo à pintura, ao declarar a necessidade dos artistas em colocar uma 
nova ênfase na forma e abandonar completamente o público.

Fried (1998, p. 134) vai se aproximar das teorias greenbergianas e traba-
lhar, na defesa do conteúdo formal, próprio da pintura, a importância das 
características desse meio peculiar, frente a um período repleto de “novas” 
práticas artísticas, que rompiam com os códigos tradicionais de cada técnica. 
O foco de suas inquietações foi o Minimalismo, quando, em defesa da 
pureza de cada técnica, Fried observa que “a adoção literal da objetidade 
nada mais é do que um apelo a um novo gênero de teatro; e o teatro é 
hoje a negação da arte”. Essa posição de Fried se aproxima do pensamento 
de Lessing (1957 apud KRAUS, 2001, p. 3) sobre a escultura como uma 
forma de arte relacionada com a disposição dos objetos no espaço, e, por 
conseguinte, “é preciso distinguir entre esse caráter espacial definidor e a 
essência das formas artísticas, como a poesia, cujo veículo é o tempo”.

 Se a representação de ações no tempo é natural na poesia, não o é 
à escultura ou à pintura, pois o que caracterizava as artes plásticas era o 
fato de serem estáticas. Em decorrência dessa condição, as relações entre 
as partes isoladas de um objeto visual, oferecidas simultaneamente a seu 
observador, estão ali para serem percebidas e absorvidas em conjunto e 
ao mesmo tempo. Com essas considerações Lessing (1957 apud KRAUSS, 
2001, p. 2-6) posiciona-se contra o entendimento de que a pintura é uma 
poesia muda e a poesia uma pintura falante.

Krauss (2001, p. 5-6), ao se referir às noções de espaço e movimento 
na escultura, provocadas pela transposição e ampliação de práticas visuais 
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em espaços até então ainda intocados pela arte, vai observar que, para 
Lessing (1957),

Todos os corpos, entretanto, existem não apenas no espaço, mas 
também no tempo. Eles continuam e podem assumir, a qualquer 
momento de sua continuidade, um aspecto diferente e colocar-se 
em relações diferentes. Cada um desses aspectos e agrupamentos 
momentâneos terá sido o resultado de um anterior e poderá vir a 
ser a causa de um seguinte, constituindo, portanto, o centro de 
uma ação presente. 

Krauss (2001, p. 3-4) apresenta também as teorias de Giedion-Welcker 
(1956) sobre a escultura do século XX, publicadas no livro Modern plastic art, 
no qual esta última autora se refere à “crescente pureza com que a escultura 
foi concentrada em seu caráter espacial — à exclusão de quaisquer outras 
preocupações”, observando ainda que, para Giedion-Welcker (1956),

Os recursos espaciais da escultura em termos de significado origina-
vam-se naturalmente do fato de ser ela composta de matéria inerte, 
de modo que sua própria base implicava na extensão no espaço e 
não no tempo. [...] Essa matéria inerte é um sistema de configuração 
imposto a ela, de modo que se estabelecia, no espaço estático e 
simultâneo do corpo escultural, uma comparação entre duas formas 
de quietude: a substância densa e imóvel do objeto e um sistema 
lúdico e analítico que aparentemente lhe havia dado forma. 

As teorias de Krauss (2001, p. 6) sobre a escultura moderna partem 
da premissa de que: 

Mesmo em uma arte espacial, não é possível separar espaço e tempo 
para fins de análise. Toda e qualquer organização espacial traz no seu 
bojo uma afirmação implícita da natureza da experiência temporal. 
[...] A escultura é um meio de expressão peculiarmente situado na 
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junção entre repouso e movimento, entre tempo capturado e a 
passagem do tempo. É dessa tensão, que define a condição mesma 
da escultura, que provém seu enorme poder expressivo. 

Temporalidade e Duração da Experiência 
Até o último estágio do período modernista, também conhecido como 
“alto modernismo”, a divisão entre artes plásticas, espaço e tempo não foi, 
em certa medida, devidamente identificada. Fried (1998), na esteira de 
Greenberg, deu prioridade, sobretudo no seu artigo Art and objecthood, a 
críticas a esse período, ao pontuar questões relativas à dependência da mu-
dança de ambiente e, concomitantemente, à falta de autorreferência. Para 
esse autor, o objeto se apresentava como um palco e o observador como 
um ator, fazendo com que a arte se tornasse “teatral”, isto é, experienciada 
no tempo. Fried (1998) argumenta que, ao abordar características da arte 
teatral, essas novas práticas não estavam apenas negando o modernismo, 
mas todas as artes em geral. Por sua vez, Crimp (1979) entende que a 
preocupação de Michael Fried não era apenas a localização perversa entre 
pintura e escultura, mas sua preocupação com o tempo, mais precisamente 
com a duração da experiência. Foi, portanto, nesse contexto, que artistas 
passaram a experimentar espaços até então não explorados, ou seja, o que 
veio a ser conhecido mais tarde como “campo expandido”, termo cunhado 
por Rosalind Krauss. 

Para Krauss (1990, p. 31), o “novo” na arte é algo que sempre provoca 
desconforto, e a fim de transformá-lo em um sentimento confortável, e 
mais familiar, vários pesquisadores tentam apresentá-lo como algo que 
vem gradualmente se desenvolvendo a partir de formas do passado. 
Deste modo, exemplifica com o historicismo, tendência que, segundo 
ela, trabalha com a novidade para dirimir a diferença, ao criar um espaço 
na nossa experiência que evoca um modelo de evolução. Foi no período 
que compreende a passagem da década de 1960 para 1970, que algumas 
coisas chamaram a atenção na arte, ao serem denominadas esculturas, a 
exemplo de corredores estreitos com monitores de TV enfileirados; gran-
des fotografias documentando caminhadas no campo; espelhos dispostos 
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em ângulos estranhos em salas comuns; linhas temporárias cortadas no 
solo de desertos etc. De fato, nenhuma dessas expressões se assemelhava 
à categoria tradicional de escultura, a não ser que essa categoria pudesse 
se tornar quase que infinitamente maleável. 

As críticas que acompanharam a arte americana do período pós-guerra 
trabalharam a serviço dessa manipulação, ou seja, nas mãos dessas opera-
ções críticas, categorias como escultura e pintura foram amassadas, esticadas 
e torcidas numa extraordinária demonstração de elasticidade. Do mesmo 
modo que qualquer coisa passou a ser considerada arte, um termo cultural 
por sua vez pode ser também ampliado e receber inclusões sem nenhum 
critério. Segundo Krauss (1990), o termo “escultura” tornou-se cada vez 
mais difícil de ser pronunciado, mas não impossível.  Alguns especialistas 
recorreram a um passado muito mais distante do que décadas, a datas 
milenares, para construir um discurso genealógico. Portanto, Stonehenge, 
linhas Nazca, ballcourts do período Maia-Toltec etc. foram usados como 
exemplos de semelhança. Entretanto, para Krauss (1990), a tentativa de 
encontrar uma semelhança no vocabulário histórico tornaria o estranho, 
confortável, podendo, assim, legimitizar essas obras como sendo esculturas, 
o que, contudo, não foi suficientemente convincente. Não obstante essa 
prática ser ainda aplicada por alguns teóricos — a busca do passado para 
justificar algo novo no presente — o fato fez com que o termo “escultura” 
se tornasse obscuro, isto é, o uso de categorias universais para autenticar 
um determinado grupo de particulares não poupou a categoria de se 
tornar enfraquecida, ao ser forçada a cobrir uma heterogeneidade tão 
ampla como a que se apresentava naquele momento. 

Conforme Krauss (1990, p. 33), independente desses discursos, a es-
cultura é uma categoria historicamente uniforme e não uma categoria 
universal. Assim como qualquer outra convenção, ela possui sua própria 
lógica interna, suas próprias regras e não está aberta a muitas mudanças. 

“A lógica da escultura, por conseguinte, parece ser inseparável da lógica do 
monumento”, e, em virtude desta lógica, a escultura é uma representação 
comemorativa. Apóia-se num espaço particular e fala uma língua simbólica 
sobre o significado ou uso desse lugar. De acordo com as considerações 
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dessa autora, que se seguem, podemos acompanhar o processo de des-
construção do espaço lógico da escultura.

Um dos principais exemplos dado por Krauss (1990) é a estátua eques-
tre de Marcus Aurelius, um monumento situado no centro do Campidoglio 
para representar, por sua presença simbólica, o relacionamento entre o 
antigo Império Romano e o lugar do governo moderno. Assim como outros 
monumentos, ele possui uma lógica interna que funciona como represen-
tação de algo, é um signo, visto que é o monumento que marca um lugar 
particular para um evento ou significado específico. Por funcionarem assim, 
em relação à lógica da representação e da marcação, as esculturas são 
normalmente figurativas e verticais, seus pedestais são partes importantes 
da estrutura, pois são eles que fazem a mediação entre o local real e o signo 
representacional. Krauss (1990, p. 36) entende que não há nada de muito 
misterioso nesta lógica, fonte de uma enorme produção de esculturas 
durante séculos da arte ocidental. Mas a convenção não é imutável, e 
então veio um tempo em que a lógica começou a fracassar, e a escultura 
passou a ser até algo em que você tropeça, e que não faz realmente parte 
da paisagem. Nesse processo de desconstrução, a escultura estava na 
categoria da adição da não-paisagem à não-arquitetura e esculpir havia 
se tornado um tipo de ausência ontológica, a combinação de exclusões, 
a soma do “nem isso nem aquilo”. 

A proposta de Krauss (1990, p. 38) para poder pensar o complexo, está 
na admissão, no reino da arte, de dois termos que anteriormente haviam sido 
sido proibidos: paisagem e arquitetura. Vejamos suas considerações:

Não havia sido possível anteriormente pensar e assimilar o complexo, 
embora outras culturas houvessem entendido este termo com gran-
de facilidade. Os labirintos são tanto paisagem como arquitetura, os 
jardins japoneses são, ao mesmo tempo, paisagem e arquitetura, e 
os campos de jogos de rituais processuais das civilizações antigas 
foram, neste sentido, ocupantes inquestionáveis. O que não significa 
dizer que eles foram formas variantes antigas nem degeneradas da 
escultura. Faziam parte de um universo ou espaço cultural em que 
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escultura era simplesmente outra parte — não de qualquer maneira, 
como nossas mentes historicistas o conceberiam como sendo o 
mesmo. Seu propósito e prazer são exatamente que são opostos 
e diferentes. [...] A escultura não era mais um termo intermediário 
privilegiado entre duas coisas. A escultura é antes só um termo na 
periferia de um campo em que há outro, de forma estruturada, de 
possibilidades diferentes. E assim ganhou a permissão de se pensar 
nessas outras formas. (tradução nossa)

Como podemos observar, a escultura passa a fazer parte de um 
campo, que rompe com as primeiras dicotomias da não-paisagem e da 
não-arquitetura. Para poder nomear esta ruptura histórica e a transforma-
ção estrutural do campo cultural que caracterizou esse período, Krauss 
(1990) menciona a necessidade de recorrer a outro termo. Como o termo 
que já estava sendo aplicado nesse período em outras áreas era o “pós-
modernismo”, essa autora considera que não há nenhum problema em 
utilizá-lo para descrever essas práticas que estavam acontecendo com 
o nome de escultura. Similarmente, outras surgiram ampliando cada 
vez mais as possibilidades do artista trabalhar com quaisquer tipos de 
materiais e espaços. Consequentemente, termos — como marked sites, 
marcas — emergiram para designar obras que podem ser ao mesmo tempo 
impermanentes, fotográficas ou assim como uma instância política para 
marcar um determinado lugar. Parece claro que esta permissão ou pressão 
para se poder pensar no campo expandido foi sentida por um número de 
artistas de uma mesma geração, entre os anos 1968 e 1970, como Robert 
Morris, Robert Smithson, Michael Heizer, Richard Serra, Walter De Maria, 
Robert Irwin, Sol LeWitt, Bruce Nauman, Robert Irwin, Alice Aycock, John 
Mason, Michael Heizer, Mary Miss, Charles Simonds, dentre outros, que 
introduziram novas condições lógicas que não mais podiam ser descritas 
como modernismo.

Para o pós-modernismo, a prática não é definida em relação a um 
determinado meio, como a escultura, mas em relação às operações lógicas 
existentes num jogo de termos culturais, como fotografia, livros, espelhos 
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etc. Assim, um artista pode ocupar e explorar diversas possibilidades que 
não são ditadas por quaisquer condições de um meio qualquer. Krauss 
(1990, p. 40) conclui suas considerações elucidando que a transformação 
da escultura moderna se deu por ideias de passagem, referindo-se a obras 
que propõem esse tema, como Robert Morris, Richard Serra e Quebra-mar, 
de Smithson, permitindo que a escultura fosse vista não mais como um 
veículo estático e idealizado, mas como um veículo temporal e material. 

Santaella (2003a) considera Duchamp como um dos primeiros artistas 
a apresentar um objeto-signo para a arte, o que, mais tarde, na contempo-
raneidade, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, a arte faz brotar 
as mais diversas expressões, como instalações, apropriações etc., ao que a 
referida autora denomina como sendo um período de “paisagens sígnicas” 
(nome que nos inspirou como título deste livro).

Earth Art 
Um mundo descolorido e fraturado cerca o artista. Organizar 
esse monte de corrosão em padrões, grades e subdivisões é 
um processo estético que mal tem sido tocado. 
Robert Smithson, 1968

A maioria da arte descrita por Krauss (1990) se refere ao que veio a ser 
chamado de Earth Art, obras que muitas vezes necessitam de uma “enun-
ciação”: “isto é arte”, para que sejam vistas como tal. Caso contrário, elas 
passam despercebidas e confundidas com meros montes de terra, pedras, 
madeiras, areia etc., num determinado campo. Assim, ainda que nesta 
abordagem sobre o processo de desconstrução da escultura, à luz das 
teorias de Krauss (1990), esteja inserida a Earth Art, devemos aprofundar 
outros conceitos complementares.

Smithson (1998) fala do conceito de sedimentação, e descreve as 
mentes humanas e a natureza. Para ele, tanto a mente do homem como 
a mente da terra está em constante estado de erosão; a mente dos rios 
desgasta seus bancos; o cérebro subverte os despenhadeiros do pensamen-
to; as ideias decompõem-se em pedras desconhecidas; e as cristalizações 
conceituais tornam-se pó. Para Smithson (1998), os materiais não são 
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sólidos, todos eles contêm cavernas e fissuras, são superfícies prontas a 
racharem a qualquer momento. Seu pensamento arqueológico difere dos 
conceitos e noções tradicionais sobre o tempo linear. Para ele, o tempo 
transforma todas as coisas, e a matéria está sujeita a todas as mutações. 
Com esse pensamento, Smithson acredita que a arte deve explorar as 
mentes pré-históricas e pós-históricas, e deve ir a lugares onde o futuro 
remoto possa encontrar o passado remoto. 

Nesse sentido, uma das premissas confirma que a Earth Art surge em 
decorrência da aceleração comercial de que a arte passou a desfrutar, a 
partir dos anos 1950 até 1980. Durante essa época, obras de pintores 
expressionistas abstratos estavam sendo adquiridas por colecionadores e 
museus a preços exorbitantes, o que levou muitos artistas a considerarem 
esse fato como um elemento negativo. Assim, aqueles que se opuseram 
a acompanhar a explosão provocada no mercado financeiro das artes 
buscaram trabalhar em espaços alternativos (a terra, os campos, desertos, 
entre outros, da vida cotidiana), isto é, espaços fora do circuito tradicio-
nal e institucionalizado — como galerias e museus —, lugares onde eles 
pudessem materializar suas ideias. A arte realizada nesses novos espaços 
fugia do conceito tradicional de objeto arte e era, na maioria das vezes, 
efêmera, sendo sua duração determinada apenas pelo próprio tempo da 
natureza, ou pela proposta do artista. 

Muitos autores, filósofos e poetas se referem ao retorno do homem 
à natureza, a exemplo de Carlin e Fineberg (2005), que apresentam a 
opinião desses artistas sobre o espaço que eles ocupam na natureza e 
no mundo ao seu redor. No início do século XX, a América iniciou uma 
aventura diferente de qualquer outra nação na história, com uma vasta 
fonte de recursos naturais, grandes invenções e um enorme influxo de 
pessoas de várias partes do mundo, que fizeram com que ela se tornasse 
o berço de um novo tipo de experiência humana. 

Para Sandler (1996, p. 61-62), a Earth Art sofreu influência da Process 
Art devido ao uso de elementos naturais, sugerindo um novo tipo de pai-
sagem, pois os materiais utilizados nessa arte, em sua maioria substâncias 
encontradas na natureza, eram impermanentes, indeterminados e mutáveis. 
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E mesmo que os artistas tenham se empenhado nessa nova estética, foram 
muitas as críticas que surgiram. (tradução nossa)

De acordo com Spies (1982, p. 269-270), os espaços escolhidos e seus 
propósitos são lugares remotos de iniciação: uma conjuração mágica do 
sublime. Para esta abordagem, destacamos o escultor americano Walter De 
Maria e sua obra The lightning field [Campo relampejante] (1977), situada 
numa área do deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Composta por 
400 postes de aço inoxidável polidos e instalados na forma de um avião, no 
sentido horizontal, só pode ser visualizada do alto, ou seja, sobrevoando-se 
a área. Concebida geometricamente, sua localização determina caracterís-
ticas, como privacidade, mistério, tempo, a expectativa de apresentação dos 
fenômenos da natureza (raios, trovões, tempestades). Além disso, trata-se 
de uma arte que só pode ser experienciada em partes e nunca em sua 
totalidade. Ainda descrita por especialistas como escultura (note-se que 
esse termo ainda continua sendo aplicado), os visitantes são encorajados 
a permanecer por bastante tempo nesse lugar, especialmente durante o 
entardecer e o alvorecer.

Como um projeto da DIA Art Foundation3 há incentivos a visitas, 
durante os meses de maio a outubro, quando o visitante tem acesso a 
acomodações e infraestrutura próprias. Todavia, embora o período de visita 
coincida com a época em que ocorrem os raios nessa área — como o seu 
próprio título (The lightning field) sugere —, não apenas esse fenômeno 
está presente na obra. Segundo informações dessa fundação, existem 
outras qualidades a serem experienciadas nesse ambiente, uma delas 
podendo ser a própria expectativa do acontecimento desse fenômeno, 
sua própria possibilidade. 

As obras que envolvem a Terra, ou seja, os projetos de Earth Art re-
metem a fenômenos da natureza, com o objetivo de criar situações onde 
a paisagem e a natureza, luz e previsão de tempo tornem-se intensas 

3 Instituição americana sem fins lucrativos, fundada em 1974, e internacionalmente reconhecida 
pelo trabalho de incentivar, apoiar, apresentar e conservar projetos de arte, sobretudo aqueles que, 
pela sua natureza e escala, extrapolam os limites normalmente estabelecidos segundo a tradição de 
museus e galerias.
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experiências de ordem psíquica e física. Segundo Walter De Maria, o 
objetivo da arte é justamente fazer com que o espectador reflita sobre 
a relação existente entre a Terra e o Universo. Esse tipo de obra é um 
dos exemplos mais expressivos da filosofia da natureza, por ser uma arte 
que vai além daquilo que o olhar pode alcançar, provocando uma tensão 
entre céu e terra. Se a obra de arte deve ser apreendida através de nossos 
sentidos; ser capaz de provocar no espectador uma interação com ela; 
nela se perder; e poder ainda fazer conexões capazes de desencadear um 
conjunto de reflexões em direção a alguma forma, a Earth Art preenche 
todos esses requisitos. 

A Earth Art exerceu impacto em relação à desmaterialização do objeto 
arte, ao romper tanto com quaisquer noções de materiais, suportes, técni-
cas artísticas, espaço e tempo na arte. O diálogo com a terra, através do ar, 
luz, vento, chuva, sol, calor, frio, tempestades, substituiu os convencionais 
elementos visuais e plásticos próprios da pintura e da escultura. A arte não 
mais representava uma paisagem, ela se tornou a própria paisagem. Assim, 
ao pretender abandonar os limites da galeria e do museu e partir para o 
espaço aberto, escala, território, repetição, processo, temas estes que a 
arquitetura e a arte compartilham na década de 1970, a obra de arte deixa 
de ocupar um lugar para ser o próprio lugar.

Instalação 
Desde o início dos anos 1950, vários artistas estavam envolvidos na cons-
trução de obras, cujas características estão presentes no que passou a ser 
denominado de “instalação”. Trata-se de trabalhos que ocupam o espaço 
real (em sua conexão com as condições reais, como já abordado acima) 
para se tornarem visuais, históricos, sociais etc. Um dos objetivos dessa arte 
é estabelecer uma ponte com a arte tradicional através de uma análise que 
apresente antigos opostos na forma de uma argumentação, como público 
versus privado, individual versus coletivo, cosmopolita versus vernáculo, ou seja, 
uma forma de desconstruir convenções tradicionais através de dicotomias.

Se o poder estético da instalação não reside no singular, no objeto 
comum, ordinário, mas na habilidade de se tornar parte de uma mera 
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experiência contínua do real, correspondendo-se com situações espe-
cíficas, há inúmeras formas de instalação, que se utilizam da luz, do som, 
de performances em processo, ambientes arquitetônicos construídos, e 
mesmo trabalhos narrativos de ordem política, vídeos etc. 

Santaella (2003a, p. 145) define instalação como a “[...] ocupação 
de um lugar, que é tratado pelo artista como um material ou parte de 
um material que é incorporado ao conceito do trabalho. [...] é a arte do 
espaço tridimensional”. Ainda considerando outros significados, essa autora 
salienta que:

Desde os anos 70, as instalações começaram a se fazer presentes 
e comparecerem cada vez com mais freqüência nas exposições 
contemporâneas com objetos, imagens artesanalmente produzidas, 
esculturas, fotos, filmes, vídeos, imagens sintéticas são misturadas 
numa arquitetura, com dimensões, por vezes, até mesmo urbanís-
ticas, responsável pela criação de paisagens sígnicas que instauram 
uma nova ordem perceptiva e vivencial em ambientes imaginativos 
e críticos capazes de regenerar a sensibilidade do receptor para o 
mundo em que vive. (SANTAELLA, 2003a, p. 144)

Mais uma vez, Santaella (2003a) fala sobre o surgimento dessas 
“paisagens sígnicas”, a partir das práticas visuais que ocupam espaços 
reais. Portanto, desde o pós-Minimalismo, sobretudo com a Process Art 
(Antiforma) seguida pela apropriação de espaço (ver a obra do artista 
Gordon Matta-Clark), a Performance, e por último a Earth Art, vamos 
observar uma permanente busca por espaços alternativos. Segundo 
Heartney (2001), a arte contemporânea está configurada na ideia de 
mudança e rompimento de limites. Se existe algo que une uma pluralidade 
de práticas visuais, este é sua relutância em não se limitar a uma simples 
e determinada definição.
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