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PERÍODO PLURALISTA: REMEMORAÇÃO 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo 
“como ele de fato foi”. Significa apropriar-se de uma reminis-
cência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. 
Walter Benjamin, 1986b

Inicialmente encontramos o termo “rememorar” em Andrew Benjamin 
(1991), ao se referir à pintura de Anselm Kiefer no sentido de retorno 
à paisagem, o que, segundo este autor, não se restringe apenas a uma 
recordação, ou a uma simples memória em que o objeto se perde efe-
tivamente e nunca envolve a distante relação de luto. Assim, Andrew 
Benjamin se refere à repetição da paisagem na obra de Kiefer, dentro de 
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210 Paisagens Sígnicas

um panorama que requer explicações mais específicas do que a simples 
aplicação de um termo, tanto em referência à paisagem quanto em seus 
sentidos etimológico e espistemológico. 

O termo “rememorar” nos chamou a atenção pela aproximação com 
características da arte do período Pluralista (final do século XX e início 
do século XXI), mais especificamente quando há o retorno das técnicas e 
materiais tradicionais, fato que nos levou a crer que estava surgindo uma 
arte com algumas peculiaridades distintas. No entanto, mesmo estando em 
contato direto com as teorias mais recentes do final do século XX e início 
do XXI, ainda não haviamos encontrado uma definição mais concreta. 

A partir de Andrew Benjamin (1991), identificamos nas obras de Danto 
(1997a), e de Abigail Solomon-Godeau (1991), que a palavra after (depois) 
na frase que liga duas técnicas, poderia ter algum significado. Diante 
dessas constatações, foi possível ampliar as investigações em busca de 
outros autores, tendo, mais tarde, encontrado fundamentação em Walter 
Benjamin (2000) e Georges Didi-Huberman (2000). Assim, observemos 
as considerações que se seguem. 

Em Walter Benjamin (2000, p. 131), o vocábulo “rememoração” aparece 
ao considerarmos que a arte, incluindo a literatura, tem o poder de recons-
tituir um tempo perdido, onde os eventos finitos são trazidos à tona; são 
lembranças que o artista traz para o presente para rememorar. Para ilustrar 
essas reflexões, Walter Benjamin destaca as obras de Proust e Baudelaire, 
nas quais existe uma estratégia de construção da experiência da moderni-
dade em sua relação com a antiguidade. É essa relação com a antiguidade 
que Walter Benjamin (2000) chama de eingedenken, termo traduzido do 
alemão para o português como “rememoração”: rupturas da continuidade 
temporal que incluem o tempo como passagem, onde o passado pode ser 
convocado como recordação, já que situado no presente. 

Entretanto, como a arte possui uma noção de temporalidade de mon-
tagem, não é possível representar uma totalidade, trata-se de uma noção 
que Walter Benjamin (2000, p. 133) denomina de erfahrung e erlebinis: 

“lembrança e esquecimento”, ou seja, a imagem ao ser apreendida não está 
mais no presente, mas no seu próprio devir de multiplicidade. É, portanto, 
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à luz desses conceitos que se estabelece a permanente consciência do 
presente em sua transitoriedade. Benjamin considera que, na obra de 
Baudelaire, “as correspondências são os dados do rememorar. [...] não 
são dados históricos, mas da pré-história”, [pois, já em A vida anterior, foi 
registrado que] “aquilo que dá grandeza e importância aos dias de festa, 
é o encontro com a vida anterior. [...] As imagens das grutas e das plantas, 
das nuvens e das ondas”. Importante ressaltar que o conceito rememorar 
traz outros que lhe são correlatos, tais como alteridade, espaço privado, 
memória, nos quais a relação temporal com o passado possibilita uma 
experiência coletiva e de elementos que Benjamin chama de cultuais. 

Aos autores já citados, acrescentamos algumas colocações importantes 
de Didi-Huberman (2000), nas quais esse autor também fala sobre o termo 

“rememoração”. Para Didi-Huberman (2000, p. 9), como conceito de 
tempo, entende-se, também, o conceito de devir da memória, a obra como 
revelação dos diferentes tipos de presente, visto que “sempre, diante da 
imagem, estamos diante de tempos. [...] Olhá-la significa desejar, esperar, 
estar diante do tempo”. A relação estabelecida entre tempos, memória, 
devir, está vinculada à teoria do olhar desse autor, que dá ênfase ao papel 
desenvolvido pela memória e a ela atribui camadas de tempos existentes na 
obra. Uma vez capacitada para dialogar com os diversos tempos, a memória 
vê a imagem além de uma mera imitação, mas como um intervalo traduzido 
de forma visível, ou seja, a linha de fratura entre as coisas. Quanto a esse 
diálogo, Didi-Huberman (2000, p. 242) nos informa que, para produzir 
uma imagem dialética, o passado deve ser convocado, e, por conseguinte, 
é preciso aceitar o choque de uma memória, recusando-se a se submeter 
ou retornar ao passado. Se o “agora” passa a ser uma valorização de um 
passado atualizado, o termo “rememorar”, na teoria desse autor, é uma 
forma de atualizar o passado, uma forma constituindo-se sempre renovada 
ao ser instaurada e remetida a épocas anteriores. 

Portanto, a fotografia, assim como a pintura, o desenho, a gravura e a 
escultura  pluralistas, apresentados a seguir, incorporam esses conceitos 
de lembrança, de rememoração, com fragmentos do passado que podem 
ser recortes de um tempo vivido, e não necessariamente uma vida do 
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início ao fim. Para tanto, a memória é evocada no momento em que 
lembramos de algo, trata-se de um tipo de reconstrução, e mais uma vez, 
novas informações vão sendo arquivadas. 

Consequentemente, mesmo que, de uma maneira sutil, esse conceito, 
de uma certa forma, conduz o assunto deste livro à sua conclusão, ao 
entendermos que, através das obras analisadas, desde a última década 
do século XX à nossa atualidade, a arte deste milênio foi se delineando 
com características distintas da arte dos anos 1970, e percebemos que ela 
toma corpo como uma forma de rememoração. Mas sendo plural, é preciso 
reconhecer os artistas que trabalham com essas características, visto que 
se trata de uma escolha do artista e não a imposição de um estilo. É algo 
que faz parte da obra e, por conseguinte, existe no seu interior, é desse 
interior que tudo emana e não de regras externas.

Por que Richard Serra? 

Weight is a value for me, not that it is any more compelling 
than lightness, but I simply know more about weight than 
lightness and therefore have more to say about it, more to say 
about the balancing of weight, the diminishing of weight, the 
addition and subtraction of weight, the concentration of weight, 
the rigging of weight, the propping of weight, the placement 
of weight, the locking of weight, the psychological effect of 
weight, the disorientation of weight, the disequilibrium of 
weight, the rotation of weight, the movement of weight, the 
directionality of weight, the shape of weight...1 
Serra, 1997

Considerado como um dos escultores mais importantes da arte pós-
Segunda Guerra Mundial, Richard Serra está relacionado a vários movi-

1 O peso tem um valor para mim, não que seja o mais compelido que ligeireza, mas eu simplesmente 
sei mais sobre peso do que ligeireza e, portanto, tenho mais a dizer sobre ele, mais sobre o equilíbrio 
do peso, a diminuição do peso, a adição e a subtração do peso, a concentração do peso, o cordame 
do peso, o estaquear do peso, a colocação do peso, o trancar do peso, o efeito psicológico do peso,  
a desorientação do peso, o desequilíbrio do peso, a rotação do peso, o movimento do peso,  
o direcionamento do peso, a forma do peso... (tradução nossa)
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mentos do final do período modernista, a exemplo do Minimalismo, mas 
sobretudo à Process Art (Antiforma), pela sua intensiva investigação de 
materiais industriais. Mas, neste caso, questionamos por que a obra de 
Richard Serra continua sendo importante mesmo depois que ele assume 
a escultura propriamente dita? E, ainda, qual a relação entre suas primeiras 
investigações e as monumentais esculturas mais recentes? 

Richard Serra cresceu em contato com materiais industriais utilizados 
na construção naval, e isto pelo fato de seu pai trabalhar em um estaleiro. 
Portanto, esses materiais, bem como as noções de peso, massa, volume 
etc. sempre lhe foram familiares. Seu primeiro interesse pelo espaço e a 
maneira pela qual o observador se relaciona com ele vem de longa data, 
mais precisamente depois que Serra viu pela primeira vez a pintura de 
Diego Velázquez As meninas. 

Desde seus primeiros trabalhos durante o final dos anos 1960, Serra e seus 
colegas artistas do pós-Minimalismo (Process Art), como Bruce Nauman, 
Eva Hesse, Robert Smithson, reagiram contra a rigidez do Minimalismo 
e passaram a dar ênfase ao processo e ao desempenho da matéria.  
Ou seja, à maneira pela qual a matéria se comporta em situações e espaços 
diversos. Sob a influência de dançarinos e músicos, como Yvonne Rainer, 
Steve Reich, Philip Glass, e sobretudo John Cage e Merce Cunningham, a 
matéria passa a ser vista como uma possibilidade de ser estudada também 
através da ação, que envolve tanto o artista, seu corpo, como o espaço.

Uma de suas obras que mais provocou intensas discussões, Verb list 
compilation: actions to relate to oneself [Lista dos verbos transitivos] (1967-
1968), é um dos exemplos mais expressivos da noção de ação, pois, como os 
verbos transitivos, a ação “transita” ou passa do verbo para outro elemento. 
Conceitualmente, este trabalho de Serra consiste apenas numa lista de 
verbos. Através de Krauss (1998, p. 330), podemos ter uma ideia mais 
clara dessa obra:

Por essa razão, é sem surpresa que deparamos com uma longa lista 
elaborada por Serra para si mesmo em 1967-68 – uma anotação de 
trabalho, em cujo início se lê: rolar, vincar, dobrar, armazenar, curvar, 
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encurtar, torcer, trançar, manchar, esmigalhar, aplainar, rasgar, lascar, 
partir, cortar, separar, soltar. Ao contemplar esse encadeamento de 
verbos transitivos, cada qual especificando uma ação particular a ser 
desenvolvida sobre um material não especificado, percebemos a 
distância conceitual que os separa do que normalmente esperaría-
mos encontrar no caderno de anotações de um escultor. Em lugar 
de um inventário de formas, Serra registra uma relação de atitudes 
comportamentais. Percebemos, contudo, que esses verbos são eles 
próprios, os geradores de formas artísticas: são como máquinas 
que, postas em funcionamento têm a capacidade de construir um 
trabalho. (tradução nossa)

Embora essa obra seja desprovida de material físico, paralelamente 
Serra deu continuidade à investigação de propriedades corpóreas dos 
materiais industriais e sucatas, e às inúmeras possibilidades de dar forma 
a esses elementos durante o processo. Contudo, não se tratava de formas 
fixas, mas maleáveis, a exemplo de um determinado trabalho no qual Serra 
atirava chumbo e aço derretido nas paredes. E assim, as formas, portanto, 
eram imprevisíveis. Já na obra intitulada Belts (1967), Serra utilizou tiras 
de borracha e tubos de néon, para experimentar a forma pura. 

A partir de 1970, o aço resistente à corrosão, material associado à 
arquitetura e à engenharia, passou a predominar na sua criação, mantendo 
o mesmo interesse pelas leis da física, pela tensão do espaço, do equilíbrio 
e pela noção de gravidade. Com chapas de chumbo ancoradas, as novas 
esculturas ganharam uma escala arquitetônica, como pode ser observado 
nas obras Intersection II (1992-93) e Torqued ellipse IV (1999); Serra passa 
a desenvolver espaços com passagens, com o objetivo de permitir que 
o espectador possa adentrar no trabalho e experienciar seus diferentes 
caminhos. Com o auxílio de técnicas empregadas na fabricação de 
aviões a jato e navios, bem como de programas de computador — como 
o Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application (CATIA) —,  
usado pelo arquiteto Frank Gehry, as esculturas de Richard Serra vêm 
sendo realizadas, sob a sua supervisão, por empresas especializadas em 
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indústria naval. Ele, em pessoa, investiga a criação de suas obras, que 
variam em forma de elipses, algumas serpenteiam por quase 22 metros, 
formando quatro cavidades diferentes e apresentando paredes inclinadas, 
formas espiraladas conectadas, labirínticas, todas com o mesmo objetivo: 
proporcionar variadas sensações no observador. 

Os trabalhos que mais têm despertado interesse de pesquisadores 
podem ser vistos em espaços como o Porto de Kaipara, na Nova Zelândia, 
o campus da Universidade da Califórnia, em São Francisco, em Portugal 
ou nos amplos ambientes do Museu Guggenheim de Bilbao, Espanha. 
Essas obras proporcionam ao espectador uma experiência completa, uma 
apreensão com todos os sentidos, pela união do visual e do mental. 

Com esta proposta, Serra extrapola a técnica e se instala no espaço em 
que o observador pode percorrer, e tudo o mais é apenas material sólido, 
esticado e elástico, como nas espirais e elipses, ou denso e comprimido. 
Propositadamente, os tons de ferrugem alaranjados e marrom-aveludados 
remontam a ambientes naturais, e evocam as mesmas sensações que 
podem ser experienciadas frente a desfiladeiros, dunas, fendas, ravinas, 
montanhas, precipícios etc. Caminhar por meio das paredes curvadas 
provoca em muitos observadores admiração e, também, um temor atávico, 
algo que, segundo alguns teóricos, os poetas e pintores de século XIX 
devem ter sentido. Sentimentos estes que foram denominados por Kant 
do horror sublime que é acompanhado por uma certa melancolia, quando 
admiração e temor misturam-se ao prazer. 

No Museu Guggenheim de Bilbao, Espanha, cujo arrojado projeto 
arquitetônico é de autoria do americano Frank Gehry, com fachos de luz 
refletindo sobre a sua fachada de placas de titânio (o edifício se confunde 
com uma enorme escultura), a obra de Richard Serra The matter of time 
está instalada permanentemente. São sete trabalhos de grandes dimensões 
que repercutem os entrelaçamentos e curvas sinuosas do edifício. Trata-se 
de um tipo de obra sem precedentes na história de escultura, visto que 
estas peças não são objetos que se assentam separadamente no espaço, 
mas estão relacionadas pela sua escala. Enormes folhas de metal oxidado 
se expandem, curvam-se e se entrelaçam para formar caminhos comple-
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xos e um tipo de labirinto espiralado. A cor é acidental e faz parte dos 
desgastes, como cicatrizes queimadas dos cilindros de aço que parecem 
pinturas abstratas gigantes, variando do preto e do acobreado a tons de 
laranja brilhante a âmbar. Lentamente, o tempo se encarregará de oxidar 
e tonalizar a matéria. 

A obra The matter of time (2005) tem sido associada ao conceito de 
tempo de Thomas Stearns Eliot (1988), que em muito se aproxima da 
filosofia de G. I. Gurdjieff,  que tem influenciado muitos pensadores e 
artistas. Em sua obra Four Quartets — textos publicados individualmen-
te, de 1936 a 1942 —, Eliot (1986) demonstra seu interesse nas áreas de 
misticismo e filosofia. Não obstante cada um dos quatro poemas que 
compõem esta obra tenha seu espaço próprio,  pode-se  identificar neles 
uma estreita ligação com a natureza do tempo. Um tempo que, embora  
esteja voltado para a física, a teologia, é  ainda um o tempo que faz parte 
da natureza  humana.2 

A experiência de uma percepção que depende do movimento e que 
envolve o espaço e o tempo está intimamente relacionada a processo, e 
busca desvelar a construção da obra para mostrar como ela foi e ainda pode 
ser manipulada. Uma ideia que certamente remonta aos anos 1960, época 
em que Richard Serra pensou a escultura não mais necessariamente como 
um objeto, mas como atitude, como ação, onde os materiais maleáveis 
podiam ser rasgados, dobrados, amassados, estirados etc. No trecho a 
seguir, Serra (1973 apud KRAUSS, 1997, p. 264) fala sobre uma das suas 
obras — Shift (1970):

O que eu quis foi a dialética entre a percepção individual do local em 
sua totalidade e a relação deste indivíduo com o campo percorrido. 
O resultado é uma forma de mensurar a si mesmo contra a indeter-
minação do terreno. [...] Estes degraus relacionam-se a um horizonte 
mutável e, como medidas, são totalmente transitivos, elevando, 
abaixando, estendendo, escorçando-se, contraindo, comprimindo e 

2 Disponível em: <www.gurdjieff.org/foundation.htm>. Acesso em: 2007.
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virando. A linha como elemento visual, por degrau, torna-se verbo 
transitivo. (tradução nossa)

Krauss (1997, p. 272) discute a presença de um horizonte interno e a 
relação transitiva deste com o mundo e com o observador, demonstrando a 
preocupação de Serra com o espaço físico e sua apreensão pelo espectador, 
uma distância que envolve o mundo visível e o invisível, a partir de cada 
indivíduo. Para a autora, Richard Serra traz o espectador para dentro da 
obra, e uma vez nesse espaço, não é possível olhar para fora, pois tudo que 
ele propõe é estar dentro. Serra aguça o movimento, pois “não apenas usa 
a forma de túnel da ponte para enquadrar a paisagem, mas também para 
retornar sobre si e enquadrar a si mesmo”. (tradução nossa)

Do Artesanato à Arte 

A partir dos anos 1970, a arte do período pós-moderno tem sido vista como 
uma arte convidativa a reflexões, sobretudo quanto à posição da mulher 
na sociedade e como artista. No início dessa década, a arte feminista surge 
enfatizando materiais e técnicas artesanais, a exemplo de tecidos, rendas, 
bordados, patchwork, aplique, crochê, tecelagem, argila, fibras em geral, 
como forma de marcar a presença da mulher no cenário artístico, e, ao 
mesmo tempo, denunciar sua exclusão em espaços institucionalizados, 
como os grandes museus e galerias.

Liderada pela artista americana Judy Chicago, que constituiu um grupo 
de programas para mulheres na California State University-Fresno, EUA, 
mais tarde, juntamente à artista Miriam Schapiro, do California Institute 
of the Arts, a arte feminista teve um expressivo impulso internacional.  
A obra mais conhecida desse período The dinner party, de Judy Chicago, foi 
considerada, por Davies (2005), como o ícone mais poderoso da liberação 
e independência das mulheres, e, com isso, o uso desses materiais artesanais 
passou a despertar o interesse de vários pesquisadores.
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No entanto, se por um lado esses materiais têm se ampliado por artistas, 
independente de gênero, como Anselm Kiefer, Hélio Oiticica, Leonilson, 
Louise Bourgeois, Tracy Emin, vale ressaltar que, desde os anos 1970, alguns 
artistas ressentiram-se de maior reconhecimento, sobretudo as mulheres, 
pela não aceitação de obras construídas com essas técnicas. Sem normas 
e métodos técnicos convincentes, a crítica contemporânea em nada se 
opõe a questões referentes a materiais, cabe, portanto, apenas ao artista 
conhecer sua obra e adequá-la ao material escolhido.

Através de alguns artistas, podemos melhor explicitar as colocações 
expostas. Chiarelli (1996, p. 3) descreve a arte brasileira desse contexto:

Apenas em um país como o Brasil, onde a industrialização não rom-
peu com o modo de produção que em outras nações a antecedeu, 
seria pertinente encontrar artistas que, ao operar com materiais 
industrializados e/ou naturais (não importa), resgatam com tanta 
intensidade e com tamanha propriedade práticas artesanais anti-
qüíssimas. [...] Em vez de enrolar, vincar, torcer, cortar, esses artistas 
vêm costurando, bordando, ligando, colocando dobradiças entre a 
visualidade não-erudita brasileira e algumas das grandes questões 
da arte internacional das últimas décadas. 

Conforme observado por Chiarelli (1996), o trabalho de Leonilson merece 
maior atenção, pois, seja através do desenho em forma de bordado, seja por 
meio da linha que ele emprega sobre tecido, sua obra é, ao mesmo tempo, 
os dois: desenho e bordado. O interesse de Leonilson não está apenas no 
material pelo material, mas no que ele, como artista, tem para dizer.

Sendo uma arte assumidamente autobiográfica, onde o corpo está 
presente por meio de palavras, frases, imagens, formas, pequenos objetos, 
tecidos com padrões e texturas diversas etc., não importa se o material 
faz parte de uma das mais antigas prendas domésticas. Se, desde o início 
do processo, o artista está ciente de suas escolhas, não existe dúvida no 
cenário artístico quanto à sua legitimização como arte, nem qualquer 
confinamento a determinadas classificações excludentes. 
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Voilà mon coeur (1989), de Leonilson, é uma obra composta por bor-
dado e cristais sobre feltro, também título do texto de Pedrosa (1999, 
p. 21), em que este autor dá ênfase a um dos temas mais recorrentes em 
Leonilson, o corpo e o coração, ao afirmar que:

Talvez mais do que o corpo, o coração seja o motivo dominante e 
recorrente da obra. O coração como órgão muscular, bombeador de 
sangue através de veias e artérias; o coração como centro vital das 
emoções e sensibilidades do sujeito, repositório de seus sentimentos 
mais sinceros, profundos e íntimos. Abismos, águas, ampulhetas, ân-
coras, asas, átomos, crucifixos, desertos, escadas, espadas, espelhos, 
espirais, facas, flores, fogos, globos, homens, ilhas, labirintos, livros, 
mapas, matemáticos, montanhas, oceanos, olhos, órgãos, pedras, pé-
rolas, poesias, pontes, portos, radares, relâmpagos, relógios, rios, ruínas, 
tempestades, templos, vulcões – tudo remete ao coração (do artista), 
seja atravessando-o, seja por seu intermédio, seja a partir dele.

Ao dar um destaque especial ao coração, Pedrosa, primeiramente, 
descreve a função desse órgão e seu significado etimológico, sem perder 
de vista a poética da obra. As palavras de Pedrosa chegam muito próximas 
da relação que o artista tinha com a sua arte. Assim, esse órgão vital está 
associado a emoções e sensibilidades do sujeito, seus sentimentos mais 
sinceros, profundos e íntimos, e nos faz pensar mais um pouco sobre a 
representação do corpo na nossa atualidade. 

O Corpo está em Cena 

Santaella (2004b, p. 27) observa que, para Villaça e Góes (1998),  “o corpo 
está em cena, sem que haja qualquer possibilidade de predizer o futuro 
e seus limites”. Esta frase descreve em poucas palavras um dos principais 
aspectos das artes visuais da década de 1990, o corpo, temática que é, 
assim introduzida, por  Santaella (2004b, p. 9):
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De certo modo, o corpo nos parece real e bem fundado. Cada 
um de nós é um corpo e fenomenologicamente experimentamos 
seus estados todos os dias [...] na dor, na fome, na excitação sexual, 
na fadiga e na doença. Olhamos para nós mesmos no espelho e 
para os outros e vemos entidades com fronteiras definidas a que 
chamamos de corpos.

Na passagem acima, Santaella (2004b) nos oferece uma das princi-
pais definições sobre a maneira pela qual o corpo é sentido, fornecendo 
uma ampla visão sobre a história do corpo, a partir de múltiplos ângulos: 
como ser no mundo, como construção social e cultural e suas relações 
desde as primeiras noções de identidade a relações simbióticas com as 
tecnologias, as interfaces entre corpo e cibernética, tecnologia, bioarte, 
moda, mídias, cultura etc.

No que se refere à representação, a história do corpo coincide com 
a história do homem, e por isso devemos estar atentos para perceber as 
diversas transformações pelas quais essas representações têm passado 
nas artes visuais, sobretudo a partir do século XIX, quando a pintura e a 
escultura se afastam de sua maior função de representação mimética. 

O crescimento constante do interesse de artistas por esse assunto 
foi muito além, sobretudo “a partir das vanguardas estéticas no início do 
século passado, além de onipresente no decorrer do século XX até hoje, 
o corpo foi deixando de ser uma representação, um mero conteúdo das 
artes”. (SANTAELLA, 2004b, p. 126) Consequentemente, ele passa a 
ser interrogado, revisitado, nas mais diversas possibilidades de práticas 
visuais, que vão desde a Performance, a Body Art, passando pela fotografia, 
hibridizações, meios eletrônicos, às esculturas com técnicas e materiais tra-
dicionais, em decorrência do processo de expansão do imaginário cultural, 
no qual se observam inquietações constantes. 

Com os meios de comunicação, o homem começa a perceber, sonhar, 
desejar, imaginar um corpo ideal. Por outro lado, juntamente à exaltação 
exterior, Santaella (2004b, p. 126) explana sobre a parte interior que mostra 
justamente um corpo que tem sua própria identidade, seus odores, sen-
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sações etc., e a noção de um corpo meramente orgânico, anatômico e 
fisiológico foi perdendo espaço nas discussões intelectuais, que, de certa 
forma, seguem as pesquisas científicas, pelas quais cada vez mais tem sido 
possível analisar o corpo, através de equipamentos, de dentro para fora, 
em questões de segundos. 

Santaella (2004b) menciona Foucault como um dos responsáveis 
pela abertura de um discurso mais amplo sobre esse assunto, a partir de 
1960. Suas teorias interrogam sobre as relações presentes entre o corpo, o 
indivíduo e a vida contemporânea, sobretudo o poder que as sociedades 
exercem sobre ele. O século XXI abre literalmente o corpo através de 
minúsculos equipamentos digitais, ao tempo em que abre também o ser 
corpóreo e sua corporalidade, ampliando os conceitos, como a dimensão 
da individualidade, a forma com que o homem se mostra e se faz visto; o 
espaço por onde ele circula, o tempo, o lugar; estar só, estar junto, estar 
presente e ao mesmo tempo ausente, além do reconhecimento: “de quem é 
esse corpo? Masculino, feminino, homossexual, branco, de cor, idade, classe 
trabalhadora, classe média; o que é privado; o que é público?” (SANDLER, 
1996, p. 551, tradução nossa) 

Portanto, no alvorecer do século XXI, vislumbramos uma arte não 
mais rebelde, a levantar bandeiras de forma acalorada. O que nos aparece 
como arte hoje é um universo muito amplo para poder ser classificado e 
dividido em “movimentos” e categorias específicas. Mesmo em se tratando 
de assuntos que antes instigaram discussões e polêmicas infindáveis, a 
exemplo do corpo da mulher, estamos diante de um período em que a 
arte caminha livremente, sem que haja quaisquer normas preestabelecidas. 
Com isto, não estamos afirmando que não haja reivindicações através da 
arte, o que difere é a forma como elas são passadas, ou seja, como vimos 
antes, nas palavras de Danto (1998), estão fora de um marco histórico, não 
se trata mais de algo que pudéssemos denominar de “vanguarda”. 

Para melhor ilustrar esse assunto, escolhemos duas artistas que trazem à 
reflexão esses conceitos e o retorno da escultura, com seus meios, técnicas 
e materiais tradicionais, hibridização, representação, desconstrução, plura-
lismo e, sobretudo, rememoração. O lugar onde a tecelagem, o vestuário 
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e o bronze se encontram em corpo(s) que são, ao mesmo tempo, nós 
mesmos e um outro. 

Tecidos, Roupas e Bronze

Desde os anos 1970, Krauss tem se dedicado à pesquisa de pintores, escul-
tores e fotógrafos, com análises que examinam a interseção dos interesses 
de artistas com as principais correntes da cultura visual pós-guerra e aspec-
tos como comodidade; o status do conteúdo; representação e abstração; 
viabilidades dos meios individuais etc. Em Bachelors, Krauss (1999) destaca 
a obra de nove mulheres, que reúnem aspectos quanto ao surgimento do 
feminismo, questionando: Que critério de avaliação pode ser aplicado à 
arte das mulheres? Nesse livro, ela relaciona as esculturas de partes do 
corpo, de Louise Bourgeois, por um viés freudiano que aborda o fetiche. 
Seu discurso sobre gênero descreve como a arte ocidental está repleta de 
discrepâncias, quando se trata da arte de artistas mulheres. 

Todavia, nosso interesse não está na discussão dessas questões, nosso 
recorte tem uma visão mais ampla. As considerações que serão tratadas a 
seguir não estão embasadas nessas teorias de Krauss (1999), contudo, seu 
artigo nos levou a refletir sobre a escultura pluralista, com seus diversos 
meios de construção, e a maneira pela qual tem sido vista a presença fe-
minina no cenário artístico internacional. Mas quanto às artistas escolhidas, 
por que Kiki Smith e Louise Bourgeois? Por que as duas artistas escolhidas 
são mulheres, se este século atual não deve excluir a arte das ditas “minorias” 
nem possui um estilo predominante?

Como não devemos ir além do nosso objeto investigativo, não nos dis-
tanciamos nem dos materiais nem das ideias dos artistas, estamos sempre 
nos reportando a todo um conjunto denominado obra. Nesse “objeto/
obra” nada se exclui, e tudo se conecta desde os primeiros insights do 
artista, passando pelo seu processo criativo até o seu final, visto que, como 
afirma Martin Heidegger (1987), a obra não existe sem o artista, e tanto 
um como o outro é uma mesma origem daquilo que, mais tarde construído, 
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será chamado de arte. Nesse sentido, quando abordamos um tema nas 
artes visuais, o que aparece primeiramente é a obra, sendo assim, é da sua 
competência representar o que o artista pretende endereçar. 

Ao iniciar este capítulo, apresentamos a migração de materiais utiliza-
dos no artesanato para as artes e o retorno da escultura tradicional. Essa 
transposição, um dos principais paradigmas da arte do século XX, traz 
à tona a mudança de signo, de espaço, e, sobretudo, um rompimento 
com a constante associação desses materiais à questão de gênero. Assim, 
através da obra de Kiki Smith e Louise Bourgeois, alguns pontos podem 
ser levados em consideração. Sim, ambas as mulheres enfatizam o corpo; 
ambas falam sobre a condição feminina; ambas utilizam materiais que vão 
dos mais “nobres” aos mais ordinários; ambas retomam as características 
do período pluralista no qual as técnicas tradicionais voltam à cena. O que 
nos resta refletir é sobre o lugar que elas ocupam no cenário internacional 
das artes, falando sempre as mesmas coisas já ditas, o que denominamos 
de novo e mais uma vez, ou seja, de “rememoração”.

Kiki Smith 
Kiki Smith é mais conhecida como escultora propriamente dita, uma das 
mais importantes do século XXI. Mesmo trabalhando com outras técnicas, 
como desenho e gravura, a escultura lhe é muito familiar, talvez por ser 
filha do arquiteto e escultor minimalista americano Tony Smith. Ao fazer 
uso de diversos materiais, a cada um deles é dado um tratamento especial 
e poético, seja papel artesanal, seja bronze, revelando potenciais simbó-
licos. Se, por um lado, a solidez do bronze significa a força duradoura da 
vida, por outro lado, Kiki Smith realça a fragilidade no vidro, na terracota, 
no papel e no gesso. Entre tecidos de musseline bordados com formas 
orgânicas e bonecas de pano, essa escultora vai dando forma aos interesses 
tradicionalmente associados à mulher e à domesticidade. 

Já nos primeiros anos de sua carreira, motivada pela morte de seu 
pai e pela sua formação em técnica de medicina emergencial, seu tema 
principal evidenciava uma preocupação com a mortalidade e o corpo 
humano. São trabalhos que frequentemente enfocam individualmente os 
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órgãos, os fluidos e os sistemas que compõem o interior do corpo, que 
Smith retrata em termos francos e não hierárquicos, a exemplo de trabalhos 
que aludem às imperfeições da pele, através do uso de papéis feitos a 
mão, contrastando com o volume orgânico carnudo da cera, do gesso e 
do metal. A obra Digestive system (1988) é uma das mais exemplares, por 
ser uma forma orgânica modelada em ferro fundido que dá uma ideia do 
sistema digestivo humano. Os considerados frágeis, também desse período, 
foram construídos com terracota, pedaços juntos por fios e precariamente 
unidos à parede. São obras que representam aspectos duais do corpo, 
vulnerabilidade e força, parte da condição humana.

Siri Engberg et al. (2005) explanam sobre a exposição de Kiki Smith 
no San Francisco Museum of Modern Art, EUA, considerando sua arte 
intimista, visceral e frágil, ao mesmo tempo em que apresentam uma 
exploração pungente do lugar da humanidade no mundo, provocando-nos 
a pensar, sob novas maneiras, nas condições físicas, filosóficas e sociais 
de nosso tempo.

A exposição, de mesmo título, desvela sua obra em ordem cronológica, 
dividida em três grupos de trabalhos que variam conforme os meios, com 
concentração em esculturas (em gesso, bronze, papel, vidro, cerâmica e 
outros materiais), assim como instalações, gravuras, desenhos e fotografias. 
A exibição abre com uma coleção de trabalhos, dos anos 1980, sobre 
o corpo, e continua com esculturas em grandes formatos de figuras e 
fragmentos até os mais recentes trabalhos, realizados em 2005. Estes 
últimos incluem novas temáticas, como o folclore e o mundo natural. Kiki 
Smith amplia cada vez mais seu vocabulário visual, ao representar figuras 
de tamanho natural, algumas realizadas com cera de abelha e contas de 
vidro. Segundo os curadores da exposição, apesar de sua explicitação, essas 
figuras, ao mesmo tempo em que desconcertam o espectador, parecem 
silenciosamente pensativas, como se tivessem esquecido o impacto que 
provocam, evocando um sentido particularmente comovente da humani-
dade. São corpos que falam sobre a AIDS, a crescente pesquisa genética 
e os direitos reprodutivos crescentemente controvertidos.
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Conquanto sua escultura seja virtuosa, a gravura de Kiki Smith desfruta 
desse mesmo mérito, o que lhe conferiu a reputação também de gravadora. 
Seus primeiros trabalhos nessa técnica apontam a dissecação literal e 
metafórica à qual o corpo humano tem sido historicamente submetido, 
objeto de estudo das primeiras noções no campo do conhecimento ana-
tômico, nas pesquisas da medicina dos nossos dias atuais. A inclusão dos 
arquétipos femininos nas suas esculturas representa a mitologia da cultura 
ocidental; são imagens pesquisadas em livros, no folclore e na história da 
arte. Da imagem da Virgem Maria, Pietá a Chapeuzinho Vermelho, todas 
se tornam habitantes de corpos físicos, ao invés de abstrações da doutrina 
social. Alice no país das maravilhas é representada como na cena de Lewis 
Carroll (1980), em que Alice nada numa piscina colossal de lágrimas. Por 
outro lado, a escultura em bronze Lilith foi trabalhada com a ajuda de uma 
modelo posicionada agachada no chão, olhando agudamente sobre o seu 
ombro. Depois de pronta, foi exposta presa à parede, de ponta cabeça, 
olhando de cima, com olhos de vidro, o observador. Nela reside a força 
do olhar; um corpo que ocupa um lugar até então ainda não explorado 
pela escultura, a parede de uma galeria e/ou museu.

Outros interesses de Kiki Smith remontam à história de ritos de funerais 
egípcios antigos e, sobretudo, ao Wunderkammer (Cabine de curiosidades). 
Este último trabalho inclui plantas e espécies animais, minerais, moedas, 
relíquias religiosas, impressões botânicas, modelos anatômicos, partes do 
corpo e instrumentos médicos. A tradição de reunir tais itens desiguais 
sempre cativou Smith, que continuamente investiga os novos relaciona-
mentos e possíveis significados que podem emergir quando as coisas são 
montadas e justapostas.

O mundo natural exerce um papel de relevância na obra de Kiki Smith. 
Suas paisagens podem ser tanto literais quanto metafóricas, como em 
muitos dos seus trabalhos baseados em animais, no cosmos e nos espa-
ços imaginários, nos quais Smith especula se a arte figurativa deve ser 
representada apenas por meio de seres humanos. A série composta por 
esculturas que fazem menção à paisagem e aos fenômenos naturais inclui 
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animais, corpos celestes, pássaros e uma variedade de lobos, veados, gatos, 
morcegos e camundongos carregados de  associações simbólicas. São 
narrativas visuais sobre as conexões históricas e espirituais que realçam 
nosso relacionamento íntimo e frequentemente frágil com o ambiente.

Na instalação Flock (1998), composta por mil carcaças de pássaros 
em bronze, Kiki Smith se inspirou na Bíblia, em imagens de museus de 
história natural e desastres ambientais. Para essa artista, a obra é uma 
meditação sobre as consequências das desigualdades existentes entre os 
seres humanos e a natureza, e a artista frequentemente observou que seu 
trabalho é um esforço autobiográfico para dar sentido à sua vida e buscar 
o seu lugar no mundo.

Louise Bourgeois 
A relação que Louise Bourgeois tem com a sua arte é de comunhão com a 
sua vida. Para ela, a escultura é o seu corpo, e o seu corpo é sua escultura. 
E por essa razão, desde o Surrealismo, o Expressionismo abstrato e até 
à arte feminista, Louise Bourgeois — viúva do historiador e crítico de 
arte americano Robert Goldwater —, tornou-se uma das escultoras mais 
importantes na nossa atualidade. 

Stiles e Selz (1996, p. 16) apresentam essa artista:

Louise Bourgeois, originalmente trabalhou como pintora em Paris, 
mas agora cria esculturas em Nova Iorque, criando peças em ma-
deira. Bourgeois usou uma grande variedade de materiais, incluindo 
madeira, mármore, gesso, bronze, borracha e plásticos. Muitos 
de seus objetos enigmáticos eram autobiográficos por natureza, 
sexualidades femininas e masculinas é um tema importante. Em 
1988, concedeu uma longa entrevista ao eminente crítico Donald 
Kuspit. Nos extratos apresentados aqui ela discutiu seus métodos 
de trabalho e interesses artísticos assim como seus pensamentos 
sobre feminismo. (tradução nossa)

A partir dessa entrevista, concedida a Donald Kuspit, pode-se conhecer 
um pouco mais sobre o processo da obra de Bourgeois (1996, p. 38-39). 
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De estudos que envolvem o desenho a maquetes feitas de papelão, onde 
o procedimento não é um mero exercício para chegar a um fim, mas cada 
parte do processo é única; algumas vezes a escultura termina no estágio da 
madeira, outras vezes no estágio da pedra. Trata-se de um processo, que, 
seja na arte, seja na vida, define assertivamente sua personalidade. 

Por volta dos anos 1990, por sugestão de Jerry Gorovoy (assistente da 
artista), toda a roupa que estava guardada desde os anos 1920 passou a 
ser usada e transformada em obras que deram origem a várias esculturas 
e a três livros artesanais. Ao rever esse vestuário e buscar nessas peças 
uma ideia, um propósito para uma obra, simbolicamente encontrou um 
imaginário que remete às noções de restauração, reconciliação, juntar as 
coisas frente ao medo da desintegração, que são passadas visualmente para 
seus trabalhos. Sabemos que os materiais estabelecem relações sígnicas, 
quando deslocados de contextos, a cada lugar em que eles passam a 
ocupar, mudando de significado, ou seja, eles, como qualquer outra coisa, 
necessitam de um espaço, um contexto que lhes confira um significado 
particular. Em arte, essa é uma tarefa das mais difíceis, pois cabe ao artista 
estabelecer esse diálogo em suas obras, um diálogo que envolve a ideia 
do artista e a matéria sensível. Na obra de Bourgeois, cada pedaço de 
tecido possui sua própria história, pertenceu a alguém, dividiu espaços, 
emoções; vestiu um corpo, ou nele um corpo se deleitou. São camadas 
de lembranças que só fazem sentido para a própria artista. Algumas delas 
pertenceram à sua família, sua mãe; um lugar específico; um tempo, uma 
atitude; um gesto; França; América etc. Quando um pedaço de tecido ou 
uma roupa aparecem separados de um corpo ou fora de um espaço da 
arte continuam sendo um mero retalho ou uma mera peça de vestuário. 
Se suas esculturas, confeccionadas com tapeçaria e tecidos, não se apro-
ximam da passividade associada às mulheres que confeccionam mantas, 
cobertores etc. com esta técnica, as formas empregadas nas obras são 
totalmente contrárias ao sentimento de submissão, por apresentarem 
cabeças mutiladas e fragmentos do corpo, sobretudo quando a eles são 
acrescentados outros materiais como o “nobre” bronze.
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À luz de lembranças da adolescência, quando trabalhou como designer 
em restauração de tapeçaria antiga, na França, junto à empresa de sua fa-
mília, a artista relembra momentos em que partes das peças tinham que ser 
redesenhadas para serem tecidas novamente. Bourgeois relembra, ainda, 
que, quando criança, todas as mulheres em sua casa usavam agulhas, e por 
elas desenvolveu uma fascinação, pelo seu poder mágico de reparar um 
estrago, como se fosse uma reivindicação de perdão. Em várias entrevistas 
sobre Bourgeois, Jerry Gorovoy, que possui intimidade com a artista e a 
conhece muito bem,  tem falado como o tempo transforma as lembranças 
num tom mais doce. Trata-se do tempo exercendo seu papel de mediador, 
o meio ideal para traduzir os dramas pessoais sublinhados numa narrativa 
visual que vai aos poucos se dissolvendo.

O livro de Louise Bourgeois, Ode a l’Oubli [Ode to forgetfulness] (2004), 
possui páginas compostas de fragmentos de tecidos: tecidos bordados, 
enrolados, trançados, quilted, em camadas. São trabalhos manuais que 
representam as tradicionais técnicas usadas na confecção de roupas do-
mésticas, histórias que Bourgeois não cansa de contar. Segundo ela, tudo 
isso fazia parte de seu universo. Com o mesmo interesse pela matéria, sem 
qualquer hierarquia, Louise Bourgeois utiliza bronze, tapeçaria, roupas, 
materiais sintéticos e industriais, dentre tantos outros, como veículos para 
falar sobre relacionamentos, o efeito que as pessoas provocam umas nas 
outras, estranhamento e intimidade, ternura, inaptidão, promessa, estados 
psicológicos e intelectuais, principalmente sentimentos de dor. 

Bernadac e Obrist (1998) apresentam seu livro sobre Louise Bourgeois — 
Destruction of the father, reconstruction of de father: writings and interviews, 
1923-1997 [A destruição/reconstrução do pai] — com algumas informações 
biográficas da artista, sobretudo sobre sua relação com a escrita. Louise 
Bourgeois começou a escrever e a desenhar aos 12 anos de idade, e seus 
diários descrevem as primeiras cenas e eventos do cotidiano de sua vida 
familiar. Desde então, Bourgeois não mais abandonou a caneta, seja para 
escrever, seja para desenhar, na maioria das vezes os dois aparecem juntos, 
o que ela denomina de pen-thoughts. Por sua vez, a escrita é um meio de 
expressão controlado pela sua formação em matemática e filosofia, com 
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conhecimentos de história da arte e literatura. Esse seu lado intelectual apa-
rece em suas obras e na forma pela qual ela se expressa: reservada, porém 
sem segredos, sobre o tema que permeia toda a sua obra desde o início de 
sua carreira, o corpo. Louise Bourgeois, uma das primeiras mulheres a ter 
uma exposição retrospectiva no New York Museum of Modern Art, em 
1982, não hesita em afirmar que sua arte é autobiográfica.
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