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PREFÁCIO
A ética de curiosidade

Vivemos em um mundo hipercomplexo: na economia, política e, sobretudo, 
na cultura. Um mundo que repele julgamentos peremptórios e a segurança 
das certezas. Zigmund Bauman ficou famoso ao chamar e caracterizar 
esse mundo com o adjetivo líquido: modernidade líquida, vida líquida, 
amor líquido, medo líquido. Que o amor seja líquido, não espanta. Mas 
se até o medo se tornou líquido, o que sobra de sólido? Em outra ocasião 
(Linguagens líquidas na era da mobilidade, 2007, p. 131-136), para responder à 
pergunta “em que cultura vivemos”, esbocei algumas de suas propriedades: 
nossa cultura é global e glocal, é híbrida e cíbrida, é conectada, ubíqua e 
nômade, é líquida, fluida, volátil. É, em suma, uma cultura mutante.

Como poderia a arte, que sempre foi, é e será, sinalizadora, farol e 
antena dos movimentos, da vida e das pulsações da cultura, estar fora 
dessas mutações? Jamais. Ao contrário, palpita por todos os cantos e 
esquinas, centros e bordas da cultura. Se quisermos saber para onde so-
pram os ventos vivos da cultura, é preciso se acercar da arte, por mais 
complexa que ela nos pareça, como, de fato, está, não só complexa, mas 
hipercomplexa. 

Há arte dos artefatos, dos objetos, da matéria, dos sítios específicos, 
da terra e do pó.

Há arte do céu e do espaço.
Há arte dos não-objetos, dos imateriais, da luz e da brisa.
Há arte da construção e da desconstrução, da representação e da 

anti-representação, da anti-arte e do além da arte.
Há arte do espetacular e do escondido, do barulho e da discrição.
Há arte do gesto que fica e do gesto que desvanece, da ação e do 

silêncio.
Há arte do objeto único, do distributível, do reprodutível, do transmis-

sível e da ubiquidade.
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Há arte pré-mídia, midiática e pós-mídia. Pré-fotográfica, fotográfica 
e pós-fotográfica. 

Há arte contemplativa, reativa, participativa, interativa, colaborativa.
Enfim, a arte hoje transborda todos os limites. Incategorizável. Não 

existe quem possa erguer a tábua de critérios válidos contra os inválidos 
para o fazer da arte. Partir para a denúncia do “vale-tudo” também não 
nos leva longe. Pior ainda, pode nos cegar para sementes que brotam em 
terrenos inesperados. 

Diante da desmesurada densidade das diferenças, cumpre colocar 
em prática a ética da curiosidade. Não para cultivar a esperança de que 
possamos abraçar o mapa variegado do todo, mas para que, libertos de 
crenças e valores fixos, possamos traçar  trilhas, estabelecer recortes, sem-
pre contingentes, pois a ética da curiosidade impõe-se contra seus grandes 
inimigos: a preguiça e a inércia das verdades prontas.

Se há um atributo que poderia dar conta da apresentação desta obra 
de Celeste Almeida, a meu ver, este se encontra na maneira como a 
autora pratica a ética da curiosidade. Não se trata, evidentemente, de uma 
curiosidade sem rumo, mas sim  ancorada em anos de experiência como 
artista e como professora. Plagiando Pound, poderíamos dizer: “se quiser 
saber alguma coisa sobre arte, pergunte a um(a) artista”. Em especial a 
um(a) artista compromissado(a) com a transmissão do fazer e do saber 
sobre a arte. Neste livro, à atividade da artista e da mestra adiciona-se a 
da pesquisadora.

Seu objeto lhe era caro: a relevância da matéria nas artes atuais.  
O tema lhe era claro: as transfigurações estéticas da natureza e da paisa-
gem. Para acercar-se deles, era preciso traçar os lugares da arte no último 
século, tarefa enredada que só podia ser cumprida com a sonda de uma 
curiosidade multidirecional, capaz de captar sinais ontológicos, epistemo-
lógicos, semióticos e estéticos. As paisagens da arte se constroem da arte 
e na arte. Ao fim e ao cabo, são paisagens sígnicas. 

A história da arte, especialmente do final do século XIX para cá, não 
conhece linhas retas. É feita de ecos, reverberações, rememorações, tradu-
ções, confrontos, projeções, reflexos e refrações. Esse traçado multiforme, 
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pontilhado de reflexões apoiadas em autores selecionados, fios que apa-
recem, desaparecem e reaparecem, é o que o leitor terá oportunidade de 
encontrar nesta obra. Um recorte próprio e um traçado personalizado na 
densa e inesgotável floresta de signos da arte contemporânea. 

Lucia Santaella
São Paulo, dezembro de 2009
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