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RESUMO 
 
A partir da análise de três exposições contemporâneas, esta comunicação pretende discutir 
a questão da crítica institucional e do papel que esta concede ao museu moderno. A 
pergunta que motiva esta reflexão é sobre a possibilidade (ou impossibilidade) de se criar 
uma imagem usável de seu fim na cultura recente. 
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ABSTRACT 
 
Analyzing three contemporary exhibitions, this communication aims to discuss the issue of 
institutional critique and the role of the modern art museum in this system of practice and 
thinking. The question that motivates this discussion is about the possibility (or impossibility) 
to create a usable image of its end in recent culture. 
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De maneira geral, costuma-se admitir como um fato que os artistas atuais 

lidam de forma problemática com as instituições artísticas, tomando os museus, 

assim como a história da arte e outras instâncias do sistema de arte, como um 

problema, por vezes um inimigo. Mas a suposição de que, em algum dia, o museu 

foi uma instituição pacífica, sem contradições, é uma constatação historicamente 

bastante complicada, para não dizer francamente equivocada. Poderíamos tomar 

inúmeros exemplos que negariam essa hipótese, especialmente a partir da 

modernidade – a Olympia de Manet, as colagens cubistas, os ready-mades de 

Duchamp etc. –, mas gostaria de destacar três exposições recentes para 

desenvolver o meu argumento de que, desde a sua constituição, os museus são 

espaços formados pela contradição. Afinal, erguer o lugar cultural de fruição 

autônoma da arte – local ao qual nos destinamos apenas para fruir a arte como tal, 

dispensada de todos os demais contextos de sua produção e recepção – era tarefa 

complexa e, por que não dizer, acabou por se revelar mais uma das grandes utopias 

modernas. 
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Terence Gower, modelo usado na mostra Directions – Terence Gower – Public Spirit, 2008, Hirshhorn 

Museum, Washington DC. 

De novembro de 2008 a março de 2009, foi realizada no Hirshhorn Museum 

em Washington a mostra “Directions – Terence Gower – Public Spirit”. A exposição 

do artista canadense, visitante no museu de esculturas desde 2007, resultou de sua 

pesquisa sobre a história da instituição. Nos arquivos, encontrou a proposta do 

próprio fundador, Joseph Hirshhorn, de criar uma “cidade da cultura”, idealizada para 

os funcionários de suas minas de urânio na região oeste de Ontário, no Canadá. 

Antes mesmo de considerar o museu em Washington como destino de sua coleção, 

Hirshhorn encarregou, ainda na década de 50, o arquiteto Philip Johnson de 

elaborar a forma de sua utopia.  

Terence Gower, na brochura elaborada para a mostra, faz questão de lembrar 

que, mais do que uma morada para as esculturas que colecionou, a cidade utópica 

seria um modelo para a própria vida moderna, em harmonia com o ambiente 

luxuriante das matas canadenses. Praças, escola, parques, biblioteca, clínica 

médica e psiquiátrica, sala de concerto, edifícios comerciais, indústrias, 
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apartamentos residenciais e – é claro – o Museu Hirshhorn, todos projetados por 

Johnson com o recurso de estruturas metálicas e muito vidro, celebrariam, em 

conjunto, a paixão do colecionador pela arte contemporânea.  

A mostra é formada por vitrines com documentos e fotos sobre a história do 

Museu e de seu fundador, o modelo em larga escala de torres idealizadas por 

Johnson, além de um vídeo de animação digital, projetado em uma parede da sala. 

Nesta animação, uma voz feminina, clara e pausada, conduz o visitante por um tour 

pela cidade da cultura, anunciada como “uma utopia moderna nas regiões selvagens 

do Canadá”. Depois de mostrar as matas e colinas onde se localiza a cidade, o 

vídeo parte do interior do hall de entrada do museu para as ruas. Entre esses 

espaços, não há contradições. Apenas a continuidade de amplitude e ordem. São 

celebradas as características de otimismo, progresso social e espírito público dessa 

utopia moderna.  

A entonação impostada e comercial, porém, bem como as imagens artificiais 

da animação digital, adverte sobre sua vacuidade. Vazio igualmente lembrado pelos 

modelos das torres, apenas reproduzindo escultoricamente a grade metálica das 

estruturas; pelas vitrines, portando fragmentos de textos e imagens, confundindo 

veracidade e imaginação; pela própria disposição geral da mostra - mostruários e 

objetos organizados ortogonalmente, em leve diagonal na sala de paredes cinza e 

iluminação direcionada.  

É claro que podemos associar a mostra “Public Spirit” e toda sua reflexão 

sobre as fracassadas utopias modernistas à questão contemporânea da crítica aos 

museus. Não é nenhuma novidade um artista contemporâneo elaborar discursos 

críticos com relação às instituições museológicas. Desde os anos 1960 e 70, os 

artistas plásticos vêm, sistematicamente, empreendendo variadas críticas aos 

museus e galerias, mostrando o quanto os novos problemas da arte literalmente não 

cabiam naquelas instituições culturais. De maneira geral, essa visão ancora-se num 

dos mitos úteis mais disseminados atualmente, que qualifica os museus como 

espaços culturais perfeitamente adequados à modernidade, questionados tão 

somente a partir da atuação de artistas contemporâneos que passaram a se valer de 

estratégias artísticas como as construções para sítios específicos, as performances, 
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a arte sobre o corpo, as intervenções urbanas, entre outras manifestações que não 

mais poderiam se enquadrar em sua forma tradicional. 

Gower lida com todo esse quadro de referências culturais. Sua mostra, 

porém, não se limita a apresentar criticamente a utopia de Hirshhorn. Reinventa-a. 

Retoma-a para si. Recria a exposição permanente de seu museu – Arte Abstrata da 

coleção Hirshhorn. Mais do que isso, celebra no interior do Hirshhorn Museum o 

projeto que, caso fosse executado, significaria a sua não existência. A história dessa 

instituição se forma pelo acúmulo de realizações, projetos, êxitos, insucessos, 

utopias, certezas, edificações, lacunas. Ambíguo e contraditório, esse peculiar 

museu formado a partir de uma coleção pode sintetizar algumas das questões gerais 

sobre essas instituições culturais e sua história de sucessos e fracassos. 

*** 

 

Ilya e Emilia Kabakov, Museu Vazio, 2004, instalação, Sculpture Center, Long Island City, NY 

No início de 2004, os artistas Ilya e Emilia Kabakov apresentaram, nos 

Estados Unidos, a instalação O Museu Vazio, na qual mostravam uma sala vazia, 

rigorosamente arrumada e iluminada como se houvesse alguma coisa expostai. Ao 

espectador cabia se esgueirar pela porta entreaberta, entrar no espaço com ares de 

antigo, dar de encontro com duas portas lacradas, percorrer aqueles espaços 

esvaziados, sentar nos cômodos sofás e apreciar as manchas de luz produzidas nas 

paredes pintadas de vermelho-tijolo como um espetáculo em si.  
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A instalação, erguida em um museu de escultura – o Sculpture Center, em 

Long Island City, NY – fala da pintura (através de sua ausência), enquanto forma 

artística institucionalizada, questionando o que vemos e o que não vemos em um 

museu. A começar pela visão do exterior da construção, com seus suportes 

metálicos e placas divisórias, deixando à mostra a estrutura daquele espaço. Uma 

vez lá dentro, naquela sala fechada em si mesma, com apenas uma fresta de 

abertura para o exterior, as paredes deixam de ser meros suportes para quadros. As 

luzes perdem seu sentido original de nos oferecer a luminosidade adequada para 

apreciarmos as obras. Os sofás não acomodam nosso cansaço ou nossa vontade 

de contemplar mais demoradamente uma pintura em especial. Os artistas nos 

obrigam a ver exatamente aquilo que, por hábito cultural, somos treinados a retirar 

do campo da visão. Mas se as pinturas desaparecem, a música ambiente – 

Passacaglia, de Bach – deixa o fundo e passa a ocupar o primeiro plano de nossa 

experiência estética.  

Esta composição do jovem Bach, para órgão, é uma de suas obras mais 

conhecidas, com grande sucesso no século XX, inclusive no campo da cultura 

popular. Bach a compõe para uma das competições musicais, famosas à época, 

com o organista francês Louis Marchand, em Dresden. Decide utilizar do tema de 

uma passacaglia anterior, de André Raison, improvisando 20 variações a partir dele 

e compondo uma fuga. Sua monumentalidade, a progressão lenta em direção ao 

clímax, são sempre características apontadas como razões para sua popularidade 

desde então. Trechos desta peça foram tocados na cena do batismo do filme O 

Poderoso Chefão, de Copolla; na década de 1970, o flautista Hubert Laws gravou 

uma versão jazzística, incluindo-a em seu celebrado álbum Afro-Classic; atualmente 

é uma das melodias clássicas mais usadas como toque de celular. Na realidade, a 

própria “passacaglia” (que desde o século XVI designa certo tipo de movimento 

instrumentalii) tem sua origem na dança espanhola de ritmo lento, a “Pasa Calle” 

(literalmente, passar pela rua) que remete à cultura das ruas. No período barroco, se 

torna uma forma musical bastante popular. A escolha desta música reforça o sentido 

crítico da obra dos Kabakov, por falar de uma forma de arte que lida com a cultura 

em sua origem, existência e destino.  

Parece mesmo reendereçar o problema da circulação da obra de arte na 

cultura contemporânea, questionando o papel do museu nesse circuito. Que espécie 
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de lugar ou de não-lugar seria, então, o museu? Teria como missão colocar a obra 

em circulação ou retirá-la do livre trânsito da vida? Sua simples existência poderia 

significar alguma coisa? Mesmo estando vazio? Pergunta que não parece menor 

diante da força cultural que alguns museus vêm manifestando, transformando-se até 

em marcas de grande sucesso, em espetáculos que chegam a dispensar a 

qualidade das mostras realizadas. 

No século XVII, o filósofo inglês John Locke estabelecera uma curiosa relação 

entre o livro e a coleção: a sua idéia da origem do livro como “página branca, vazia 

de caracteres” encontra seu correlato no gabinete como um contêiner para objetos, 

cujo momento inicial é o espaço “ainda vazio”, a ser preenchido pela atuação do 

colecionador. Mas se o vazio do livro é branco, o do gabinete é escuro. Uma “sala 

negra” com aberturas para o mundo, que irá acolher e ordenar coisas, pinturas e 

idéias. Na visão dos artistas contemporâneos Ilya e Emilia Kabakov, esse sentido é 

invertido: no lugar da sala escura original, o vazio iluminado e fechado como destino 

irônico e melancólico da arte, lugar de seu desaparecimento.  

 

Jeff Koons, Ballon dog, 2008, exposição no Palácio de Versalhes. 
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    Em setembro de 2008, é inaugurada, com grande polêmica crítica, a 

exposição de Jeff Koons no Museu de Versalhes, nos arredores de Paris. Os 

trabalhos de Koons, artista nova-iorquino conhecido como “rei do kitsch”, ocupam os 

espaços nobres do antigo palácio real – jardins da Orangerie, Grande Apartamento 

do Rei, Galeria dos Espelhos e Apartamento da Rainha. O representante da União 

de Escritores Nacionais da França se diz ofendido por essa exposição, que seria um 

“ultraje à obra de Luis XIV” e “aos mais sagrados aspectos da nossa herança e 

identidade”. Público e mídia apostam no aspecto polêmico do artista contemporâneo 

que havia escandalizado na Bienal de Veneza expondo obras inspiradas na vida 

sexual que mantinha com La Cicciolina, a italiana dublê de atriz pornô e política, com 

quem havia se casado em 1991. Entretanto, Koons, em entrevista a jornal de Paris, 

recusa categoricamente o papel de “agente provocador” e destaca a pesquisa 

minuciosa sobre cada peça do museu e a propriedade da instalação de cada um de 

seus trabalhos.  

 O presidente da instituição que dirige o Museu, Jean-Jacques Aillagon, no 

prefácio do catálogo, diz-se satisfeito com o encontro entre “o mais barroco dos neo-

pops” e o barroco e classicismo “à francesa”. Qualifica a abertura do palácio para a 

arte contemporânea como um gesto de força e vitalidade, destacando a capacidade 

dos artistas de se confrontar com “obras-primas do passado”, mesmo quando têm 

que se haver com a “absoluta perfeição”, como no caso do Palácio de Versalhes. O 

uso desses conceitos tradicionais parece ter o sentido de aplacar a ira dos críticos e 

do público em geral, insatisfeitos com a ironia pós-moderna de Koons, ao colocar 

entre as porcelanas de Versalhes a sua escultura de Michael Jackson e Bubbles 

(seu macaco), ao retirar os lustres de cristal para pendurar seus “infláveis” de aço e 

alumínio pintado, como o Hanging Heart ou a Lobster, ao colocar o seu próprio busto 

em mármore no Salão de Apolo (símbolo de Luis XIV), ao instalar aspiradores de 

pós ordenadamente expostos em vitrines transparentes, ao apresentar no 

monumental Salão da Paz a sua Pantera Cor-de-rosa (uma espécie de Marilyn-

sereia de nítida evocação sexual).  

 Para além das críticas à mostra em si, vista por muitos como inadequada num 

museu turístico de imensa visitação, freqüentado basicamente pelo seu papel 

histórico na França, surgem desconfianças com relação às conseqüências 

mercadológicas do evento. Primeiro artista contemporâneo a expor em Versalhes, 
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Koons teria sido indicado a Aillagon por François Pinault, que também patrocina a 

exposição e empresta seis obras, empresário em cujo império encontra-se a casa de 

leilões Christie’s e uma fundação privada de arte em Veneza. Segundo insinuam 

alguns críticos, Pinault estaria se valendo da retrospectiva em Versalhes para fazer 

subir ainda mais o valor das obras de Koons.  

 Reunidos, esses argumentos de diferentes ordens – morais, sociais, culturais, 

financeiros, estéticos – originam uma grande polêmica que, afinal de contas, não 

tem nada de prejudicial, seja para Koons, seja para o museu. Anne Cauquelin nos 

mostra que, diferentemente do sistema de arte moderno, que pressupunha funções 

culturais definidas (artista, marchand, crítico, colecionador, público), o sistema de 

arte contemporâneo lida com uma extrema labilidade. Assim, “os papéis não são 

individuais”: um conservador pode ser crítico, curador e ainda gestor ou 

especulador, fazendo subir a cotação das obras. O crítico pode ser curador, expert 

ou até mesmo artista. O artista, por sua vez, depende mais e mais dessa rede de 

comunicação que inclui com destaque crescente os profissionais de publicidade. Ele 

mesmo pode vir a se tornar divulgador do próprio trabalho, criando fatos ou eventos 

que chamem a atenção do público. E cita Jeff Koons como um caso arquetípico 

desse artista produtor de jogadas de marketing, capaz de produzir todos os anos 

alguma coisa “suficientemente visível para interessar as mídias”, desde seu 

casamento com La Cicciolina até a substituição de um monumento kitsch em bronze 

de Munster por uma cópia em aço inoxidável (CAUQUELIN: 2005, 77).  

 Em realidade, a polêmica em torno de sua retrospectiva em Versalhes se 

encaixa como uma luva nessa estratégia de autopublicidade. Tanto do artista quanto 

do museu. Pois as instituições contemporâneas são igualmente vorazes na disputa 

por espaços cada vez maiores na mídia, compatíveis com os patrocínios crescentes 

que requerem. Entretanto, cumpre pensar no significado de toda essa polêmica para 

o próprio conceito de museu.  

 Já em 1687, o literato Charles Perrault escreve que Versalhes não é apenas 

um palácio, “é uma cidade inteira”: “Não, é acima de tudo um mundo, ou o grande 

Universo onde se encontram reunidos milagres diversos” (APUD LEE: 1997, 13). 

Certamente está se referindo ao novo castelo, projeto de Le Vau sob encomenda de 

Luís XIV, substituindo o antigo palácio de caça de Luís XIII, de tijolo, pedra e 
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ardósia, pela construção monumental, com suas imponentes fachadas de pedra 

branca. Esse “universo” aparece no busto do Rei-Sol feito pelo italiano Bernini, em 

1665. Ali, o rei francês é uma verdadeira força da natureza. Seu rosto clássico, de 

traços fortes, contrasta com os longos cabelos cacheados e com o movimento 

intenso de suas vestes. Tudo é imponência e dinamismo. Puro êxtase.  

 Este é o rei que comanda festas memoráveis em Versalhes, como a de maio 

de 1664, intitulada “Os prazeres da Ilha Encantada”, inspirada nos poemas épicos 

do século XVI Rolando furioso, de Ariosto, e Jerusalém libertada, de Tasso, na qual 

Molière apresenta os primeiros atos de Tartufo. Ou a de 1668, chamada de “Grande 

Divertimento Real de Versalhes”, com apresentações de Georges Dandin, de 

Molière, e as festas do Amor e do Acaso de Lulli. Em 1674, nova festa, com 

representações de óperas de Lulli e da peça O Doente Imaginário de Molière. Tudo 

isso chama atenção para o traço lúdico desse palácio convertido em museu em 

1830. Parece óbvio que, nessa conversão, o palácio deveria deixar de encarnar 

esse sentido festivo e brilhante, para se tornar uma instituição séria, dedicada “a 

todas as glórias da França”, como pretendia seu criador Luís Felipe.  

 Koons reassume o tom lúdico e a paródia para falar da própria situação 

institucional da arte. Em seu busto em bronze, os trajes antigos e a peruca não 

possuem nada da força natural da escultura de Bernini. Ao contrário, chamam a 

atenção para a sua própria artificialidade e, conseqüentemente, para o quanto de 

artifício e imagem espetacular possui o palácio. Da mesma forma, a gigantesca 

escultura topiária no jardim, Split-Rocker, enfatiza não apenas a sua própria 

artificialidade, como também a de toda a Orangerie de Versalhes. 

 

Manet, Olymtpia, 1863, óleo/tela, Museu do Quais d’Orsay, Paris. 
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Como vemos nesses três casos analisados, a cultura contemporânea não se 

mostra apta a colocar atrás de si, como etapa historicamente encerrada, os museus 

modernos. Não consegue produzir nada de diferente e, ao mesmo tempo, não pode 

se assemelhar aos espaços que tanto critica. As respostas a este dilema, de 

maneira geral, tendem a recuperar para os museus atuais um tanto do sentido 

mágico e do maravilhamento de sua origem, agora aproximando-os temerariamente 

de outra fonte (certamente mais poderosa) de encantamento do mundo: a 

mercadoria.  

 Um dos maiores escândalos do início da modernidade – a exibição da 

Olympia de Manet no Salão parisiense de 1865 – já havia levantado essa questão 

da promiscuidade entre arte e mercadoria. Segundo Belting, localizando o motivo 

clássico da Vênus de Ticiano na cortesã da vida contemporânea, concedendo 

modernidade à forma atemporal, Manet também produz uma curiosa fusão entre 

dois espaços culturais distintos, embora freqüentados pelo mesmo grupo social: o 

museu e o bordel (BELTING: 2001, 170). Assim como a prostituta se vende no 

boudoir, o artista se vende no salão. O corpo real da prostituta, que tanto incomodou 

o público por sua inequívoca materialidade, funde-se ao corpo real da pintura, franca 

em sua aparição. O bordel é o espaço de fruição autônoma do prazer sensual; o 

museu, de fruição autônoma do prazer estético. Nessa conjunção mostra-se uma 

crítica grave e pungente aos museus, mas nada amarga. O salão revela-se 

verdadeiramente contingente e ordinário, desprovido do refinamento e do bom-gosto 

que lhe parecia ser essencial. 

 O que difere a crítica de Manet e a de Jeff Koons, por exemplo, é o sentido 

que cada um concede ao espaço museológico. A conciliação proposta por Manet 

entre a pintura para museu e a nova visão da realidade fundamenta-se justamente 

na conversão do museu tradicional e do motivo clássico em passado – um lugar em 

que até podemos nos imaginar vivendo, mas que sabemos não nos pertencer e no 

qual não desejamos habitar. Os críticos e detratores que acusam Manet de 

vulgaridade apenas confirmam a gravidade de seu veredicto cultural: 

orgulhosamente ordinária, sua tela desvenda o truque que associava arte e 

afetação, museu e refinamento.  
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Koons, ao contrário, não pode deixar de pensar no museu de Versalhes como 

espaço de encantamento. Precisa recuperar para a sua arte totalmente 

desencantada um tanto dessa fonte de maravilhamento, através da simulação de 

semelhanças, do espelhamento irônico de qualidades estéticas grandiloqüentes, 

nem que seja sob o disfarce do palhaço. Por isso, não pode renunciar à sua 

monumentalidade ou à sua mágica, essencial para que o mundo de ídolos e objetos 

pop se revista de significado. Também Lawrence Gower aponta para a associação 

entre monumentalidade e utopia do museu moderno, manifesta no próprio projeto 

arquitetônico e cultural que dá forma à noção mais geral de museu de arte moderna. 

Mas dela depende, em última instância, para o funcionamento de sua crítica 

institucional. Provavelmente, esta é uma situação cultural irremediável. Talvez os 

Kabakov tenham mais razão do que gostaríamos de admitir: talvez o museu como 

coisa do passado exista somente como ficção, no vazio de nossa imaginação 

histórica. Talvez seja apenas uma construção isolada, uma sala vazia, iluminada, 

com paredes cor de tijolo e portas que não se abrem, na qual a grandiosa 

celebração musical de Bach se apresente eternamente como um anticlímax. Ou não. 

                                                 
i Esta instalação foi montada pela primeira vez em 1993, apenas por Ilya Kabakov, em Frankfurt, Alemanha, e 
remontada na Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, em 2005, na exposição especial Fronteiras da Linguagem, 
com curadoria de Gaudêncio Fidelis.  

ii Movimento instrumental lento em compasso ternário, baseado em uma linha melódica grave, que se repete a 
cada variação nas vozes superiores, em um movimento lento em ¾ 
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