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RESUMO:  
 
Muitos objetos que nos cercam não gozam de privilégios estéticos e são classificados como 
objetos do mal. Contudo, se galerias e museus são espaços socialmente aceitáveis onde os 
desejos de olhar são satisfeitos, que sítios seriam adequados para olhar coisas anormais? 
Partindo da análise de algumas situações em diferentes territórios (museu, casa, circo / arte, 
cultura visual, literatura), do século XIX aos dias de hoje, pretendemos refletir sobre objetos, 
atitudes e lugares da arte, procurando dissolver a rigidez de certas fronteiras. 
 
Palavras-chave: objetos do mal, cultura visual, lugares de arte   
 
 
ABSTRACT:  
 
Many of the objects around us do not enjoy esthetic privileges and are named as evil things. 
However, if galleries and museums are socially acceptable places to satisfy the desire of 
looking, which kind of site would be suitable to look to awful things?   By the analyses of 
some situations  in different territories (museum, home, circus / art, visual culture, literature), 
from 19th century to nowadays, we intend to reflect about objects, attitudes and art places, 
trying to dissolve the rigidity of certain boundaries.   
 
Key words: evil things, visual culture, art places 
 

 

Quando um objeto subverte um padrão estético predominante, seja por sua 

dimensão, sua conformação ou seu material fora do comum, ele enfrenta 

dificuldades de se contextualizar e de se fixar em determinados territórios.  Só certos 

tipos de objetos têm a permissão para adentrar pelas portas das instituições de 

memória e da arte: os museus. Raramente encontramos em seus salões exibição de 

objetos exdrúxulos, bizarros, escatológicos, horrendos.  As imagens dessas coisas 

peculiares parecem ameaçar a moral e os bons costumes, como se ao fitá-las 

efeitos colaterais indesejados ameaçassem a integridade do observador ou da 

instituição que as abrigou.   

Contudo, se galerias e museus são lugares socialmente aceitáveis onde os desejos 

de olhar são satisfeitos, que sítios seriam adequados para olhar coisas anormais? 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

651 

Com esse perfil adverso, esse objetos costumam ser declarados objetos maus ou 

objetos do mal (böse Dinge, em alemão, evil things, em inglês). Os vocábulos 

mau/mal servem a numerosas situações e podem sofrer variações conforme suas 

inserções sócio-espaciais. O sentido de mau/mal é mais imediatamente relacionado 

à falta de beleza e ao mau gosto.  Um mau objeto seria aquele cujo juízo estético 

e/ou moral taxou-o como de mau gosto.  Isso pressupõe a existência de um acordo 

tácito quanto aos objetos bons e belos e aos maus e feios e quanto à identificação 

de seus territórios de atuação. 

Se o território da arte por excelência – o museu - não suporta, normalmente, esses 

objetos maus, que lugares os aceitariam? Já sabemos que o mercado tem a 

capacidade de produzir toda sorte de artefatos para os mais variados paladares 

estéticos e que muitos consomem peças ao seu gosto.  É somente no processo de 

transcendência do objeto que seu estado de mercadoria passa para uma imagem 

com sentido, adquirindo significados, cobrindo-se com a aura da subjetividade e 

encarnando personalidades. Esse processo se dá principalmente quando 

convivemos com os objetos. Um dos lugares privilegiados para lidar cotidianamente 

com as coisas é a casa, espaço da privacidade, da domesticidade, da interioridade. 

Estamos cercados de objetos por todos os lados. São tantos que nem fazemos uso 

de muitos deles, acabando por se transformarem mais em imagens do que objetos 

operacionais com os quais temos experiências cinéticas e contatos táteis. Eles se 

caracterizam como imagens companheiras, despertando nosso olhar 

desinteressado, contemplativo, por vezes, meigos e assumindo papel de coisas de 

estimação. Mesmo que, praticamente, não saibamos mais viver sem eles, pouco 

refletimos sobre os sintomas de sua imagem em nossas vidas, sobre sua 

participação na formação da cultura visual de nosso tempo, na sua potencialidade 

para problematizar questões ligadas à arte.  

Muitos desses objetos, que acolhemos e domesticamos em nossas casas, são 

considerados verdadeiras monstruosidades para a estética predominante, 

reforçando a idéia de que não pertencem ao território da arte. Os bibelôs (WATSON: 

5-26), por exemplo, são vistos como objetos típicos da domesticidade e, por serem 

corriqueiros, pequenos ou minúsculos, muitas vezes feiúras em miniatura, costumam 

ameaçar a idéia de grandeza da arte. Essas pequenas aberrações atendem a 
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demandas subjetivas e particulares, sociais e culturais, e parecem não estar sujeitas 

às discussões estéticas porque protegidas na privacidade das casas.   

A partir do século XIX, em virtude da grande produção e circulação de mercadorias, 

ocorreu a possibilidade disseminada de acúmulo de objetos no espaço doméstico 

burguês, em que a superfluidade se comprava e se expunha, garantindo imagem de 

conforto e riqueza (visual) no espaço da moradia.  No processo de embelezamento 

dos lares, foi crescente a demanda pela exposição dos gostos individuais por meio 

da seleção e arranjo dos objetos no espaço.  A decoração de interiores dos lares (e 

não podemos pensar na imagem de lares sem a decoração) ganhou importância 

social, passando a ser símbolo de gosto, de distinção e de integridade familiar.   

Passaram a existir objetos próprios para as ambiências domésticas e outros 

adequados para os lugares públicos. Telas históricas eram para salões, estátuas 

eqüestres para praças públicas, balcões para lojas. Gravuras eram usadas em 

saletas, figurinhas tridimensionais se encontravam sobre consoles e dentro de 

vitrines, objetos de lembrança ficavam espalhados em gabinetes e quartos.  Coisas 

grandes serviam para fora, pequenos objetos, para dentro. Obras de arte seriam 

públicas, obras decorativas seriam domésticas. Se as grossas e sólidas paredes das 

casas pareciam delimitar diferentes territórios e impor um corte epistemológico que 

forçava compreensões diferenciadas de dois mundos – exterior e interior – elas 

também possuíam aberturas, tornando-as permeáveis a esses mundos. 

Em fins do século XIX, do lado de fora, uma ordem urbana procurava se concretizar, 

disciplinando o caos do passado e usando das prerrogativas artísticas para enfatizar 

a idéia de civilização e progresso.  Lembremos da reforma urbana empreendida por 

Pereira Passos no Rio de Janeiro e o papel da arquitetura e dos equipamentos 

urbanos na construção da imagem modernizadora da cidade. Do lado de dentro, os 

bibelôs se proliferavam, componentes de numerosa família de espécimes exóticos e 

curiosos, mas, como o lado de fora, haveria ordem. Muitos objetos estranhos foram 

descobertos nesse processo de colocar as coisas em seus devidos lugares, 

classificá-las e interpretá-las moralmente.  

Por meio de relatos e impressões resgatados dos romances e das críticas do século 

XIX, podemos perceber o quanto era constante a denúncia da presença de 
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anomalias, coisas estranhas, objetos desajeitados nas muitas casas existentes nos 

principais centros urbanos do mundo ocidental, inclusive na cidade do Rio de 

Janeiro.  De certo que as críticas negativas focalizavam os chamados novos ricos, 

famílias decadentes e as classes medianas.  Não custa lembrar as falas doutrinárias 

de John Ruskin sobre a decadência de gosto e o papel da educação pela arte, 

reinterpretadas em ações pelos participantes do movimento Artes e Ofícios e 

transformados em objetos assépticos nas mãos dos designers modernistas. O gosto 

pela arte seria o último produto de uma sociedade civilizada.  

Acreditava-se que se uma pessoa estivesse circundada por ‘coisas belas’, ela, por 

uma espécie peculiar de osmose, poderia absorver a beleza em sua vida e alcançar 

um alto grau de moralidade. Por isso, as coisas feias não deveriam estar ali, diziam 

as críticas. Essas criaturas, para usar expressão de Thomas Mitchell (MITCHELL, 

2005), pareciam desajustadas ao espaço doméstico, ao mesmo tempo que, se ali 

estavam, haviam sido escolhidas e acolhidas, tornando-se coisas familiares e 

conformadas àquele lar. As coisas feias, por esse prisma, teriam abrigo no 

aconchego dos lares e a possibilidade de alcançarem um destino sabido: ‘o que é 

feio pode ficar em casa’ e, quem sabe, até se tornarem uma imagem idolatrada na 

intimidade da alcova, enquanto do lado de fora poderiam ser alvo de atitudes 

iconoclastas (MITCHELL, 2005: 125-144).   

O território da domesticidade, aquele lugar da metáfora da interioridade, parecia 

carregar uma aura de proteção aos mal afortunados, como se essas criaturas 

estivessem resguardadas em um lugar de dentro porque o lado de fora exporia suas 

anomalias.  Nos espaços interiores a forma estranha seria relevada porque a 

companhia de muitas outras coisas amenizaria sua estranheza. Essa era uma das 

vantagens da decoração doméstica: o efeito do conjunto encobria defeitos.   

Contudo, muitas vezes um objeto poderia ser tão instigante que se afirmaria no 

espaço em que foi inserido, destacando-se das demais peças.  É o caso, por 

exemplo, da jarra Beethoven (MALTA, 2009), obra cerâmica de Bordalo Pinheiro, 

executada em 1895, cujo tamanho descomunal e profusão de detalhes foram tão 

imperiosos que fez com que a sala de música do cliente se tornasse totalmente 

incompatível, diminuta, inferior. Para aquela sala, a jarra era um monstro.  Seu lugar, 

conforme a tradição, poderia ser um circo dos horrores.  
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Figura 1 - Caderneta de anotações que pertenceu a Benjamin Constant. Acervo do Museu-Casa de 
Benjamin Constant, Rio de Janeiro. Fotografia da autora, set. 2008.   

Por vezes, era o conjunto das peças que mais chamava atenção, situação em que 

nenhum objeto sobrepujava o outro. As peças dialogavam entre si e o esquisito não 

protagonizava a cena decorativa.  Peças desse tipo não costumavam chamar 

atenção e se perdiam no conjunto das coleções que podemos tomar 

metaforicamente como sombras. Sua estranheza só era percebida quando a peça 

era vista em detalhe, sob luzes. É o caso da caderneta de Benjamin Constant (fig.1), 

hoje disposta na vitrine de uma das salas do museu-casa que leva seu nome.  Lá 

encontramos pequenos objetos, como leque, óculos, bibelôs, cartões, medalhas, 

pente de cabelo, retratos, tinteiro. Em meio a essa profusão de miudezas, há uma 

caderneta que pertenceu a Benjamin. Ela expõe ao centro um bordado com as 

iniciais do nome completo de Benjamin (B.C.B.M.), cercado por guirlanda de flores 

espicaçadas. Não exibe colorido e é de uma linha escura, dura, estranha. Na 

contracapa há bordado colorido de linhas macias com símbolos da Ciência: luneta, 

compasso, globo, pena e pincel. Abrindo a caderneta, encontramos a seguinte 

informação: “Presente de mª mulher em 18 de outubro de 1870” (CARTEIRA). Fora 

obra da esposa Maria Joaquina, que como muitas outras mulheres do período, era 

exímia com as agulhas e preparava uma grande quantidade de trabalhos manuais 

para o lar e para a família.  Seu grande afeto por Benjamin era conhecido e, como 

todo grande amor, disposto a doações e concessões pessoais.  Com esse enredo, 

não era de se estranhar que tivesse arrancado fios de seus longos cabelos para 
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bordar as iniciais do nome do marido, confirmado com todas as letras na dedicatória 

do presente:  

Meu querido amigo e adorado esposo, hoje teu anniversario nathalício, 

offereço-te esta lembrança que bordei com meus cabellos procurando(?) um 

emblema significativo do santo amor que nos une. Que tenhas muitos e 

longos annos de vida e felicidade é o que do fundo d’alma deseja aquella que 

se desvanece em ser tua querida esposa e verdadeira amiga. 

Maria Joaquina da Costa Botelho de Magalhães 

18 de outubro de 1870. (CARTEIRA) 

Os cabelos de Maria Joaquina ficaram presos ali para sempre e o objeto que 

permaneceu sempre no bolso do marido, um objeto pessoalíssimo, transformou-se 

em peça de museu, exibido aos olhos curiosos do visitante.  É um objeto cuja 

estranheza é branda pelo contato visual. Apenas a partir do seu manuseio ou da fala 

de alguém familiarizado com o objeto, passa a se conhecer do que as flores 

delicadas do bordado são feitas, gerando surpresa, estranhamento e, em alguns 

visitantes, asco. 

Muitos desses objetos passaram a atarantar casas, tornando-as assombradas. No 

mesmo museu, pendurado em parede do quarto do filho de Benjamin, há um cabide 

de parede (CABIDE), muito comum naqueles anos finais do século XIX.  Possui três 

braços contorcidos, como se retirados de uma galhada de árvore velha e vetusta.  

Sua imagem nos ameaça e, como em um filme de terror, pensamos que se trata de 

parte de um monstro que, na penumbra da noite, irá nos atacar.  O uso de 

referências da natureza para criação de elementos da decoração das casas e dos 

jardins foi bastante profícuo no século XIX, sendo muitos desses artefatos ainda 

considerados bizarros: cadeiras de chifres, bancos formados com folhas 

superpostas. 

Aprisionar animais da natureza em algum tipo de decoração também foi prática 

decorativa usual. Como exemplo, temos uma ventarola (fig. 2) pertencente à 

Coleção Jerônimo Ferreira das Neves, constante no Museu D. João VI, da EBA-

UFRJ (VENTAROLA). Além das plumas, que não provocam mais estranheza frente 

à banalização de seu uso, há insetos cintilantes aplicados e um beija-flor empalhado 

fixados sobre as plumas. A decoração não escolhera um padrão do passado ou uma 

alusão à natureza, mas usou seus elementos reais e concretos como fonte da 
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decoração que, para ali permanecer, precisou de bichos mortos.  Essa atração por 

encapsular espécimes da natureza não gozava de originalidade, mas a taxidermia 

atraiu com paixão muitos consumidores da segunda metade do século XIX (FIELD). 

Os burgueses vitorianos tinham adoração por cenas cotidianas em forma de 

maquetes, representadas por pequenos animaizinhos empalhados. Camundongos, 

esquilos, filhotes de gatos e coelhos dançavam, tomavam chá, liam jornal, tomavam 

a lição dos filhos... Tudo isso envolto na mais minuciosa decoração de interiores. 

Essas cenas eram denominadas de tableau mort (fig.3).  Ao mesmo tempo que 

faziam alusão às cenas de gênero (conversation pieces), explicitavam que se tratava 

literalmente de uma natureza morta ou uma natureza mórbida que tomava um 

caráter de bibelô ao enfeitar as casas. O estranho se via em casa ou era encoberto 

por ela pelas sombras provocadas pelas grossas cortinas, tornando-o quase um 

fantasma e predestinando-o a ser assombração da própria casa.  

 
Figura 2 – Ventarola de pluma com besouros e beija-flor empalhado. Coleção Ferreira das Neves. 

Museu D. João VI – EBA/UFRJ. Fotografia da autora, set 2008. 

Ao expandir a situação para os seres humanos, pessoas consideradas mal formadas 

ou perturbadas mentalmente costumavam estar ‘protegidas’ em clausuras e 

impedidas de participar de uma vida social que explicitasse sua extravagância 

visual.  Comumente, essas criaturas nem apareciam às visitas e eram expostas 

apenas aos olhos familiares, quando não eram mantidas trancafiadas. Lembremos 

de personagens como Bertha, em Jane Eyre (BRONTE), que se protegiam na 
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segurança dos interiores inalcançáveis pelo público. Por outro lado, essa reclusão 

atiçava curiosidade, fazendo aflorar um tipo de voyer que se comprazia com 

imagens incomuns, bizarras e até repugnantes.  

A literatura brasileira oitocentista não foi imune a tipos defeituosos, como em A Pata 

da Gazela, de José de Alencar, ou O coruja, de Aluísio Azevedo. No primeiro, o 

romance gravitava em torno de um pé deformado de donzela, uma bela moça 

aleijada, protegida pelo resguardo dos salões e pelas amplas saias que encobriam 

seu defeito, que se contrapõe ao pé da amiga, pequeno como de um anjo.  Por um 

artifício do enredo, ninguém sabe se é Amélia ou Laura a dona do pé disforme, nem 

o leitor nem os dois rapazes apaixonados.  Até o final da história, eles têm que 

resolver o impasse entre a atração e a repulsa, entre o amor incondicional e os 

preceitos morais e estéticos.   

Na história de Aluísio Azevedo, um dos personagens, André, é menino órfão, muito 

feio e carrancudo, pintado como figura abjeta, por isso alcunhado de Coruja.  O 

escritor contrastou sua figura repulsiva com a decoração da casa do amigo bonito e 

rico. A decoração foi descrita em detalhes, mas “o Coruja passou por tudo isso, às 

cegas, sem ânimo de olhar para coisa alguma. O desgraçado (...) sentia-se mais 

feio, mais irracional, posto em contraste com aquela gente e aqueles objetos” 

(AZEVEDO: 21).  André, diferente do amigo Teobaldo, que vivia em festas, farras e 

reuniões em público, mantinha-se em quase reclusão, dedicando seu tempo a 

estudar. Feio do jeito que era virou professor e vivia protegido entre as quatro 

paredes de seu minúsculo quarto.  Poucos personagens o viam, mas o leitor, 

munido de sua descrição detalhada, não conseguia esquecer o seu semblante.  

Inegavelmente são imagens poderosas, instigantes e nos deixam em alerta.  

Queremos vê-las e ao mesmo tempo não as encarar.   O efeito Medusa (LEPPERT: 

20) explicita uma relação de atração e repulsão simultâneas que determinadas 

imagens exercem sobre nós.  Mitchell também lembra o quanto as imagens têm 

poder sobre nós e o quanto insistimos em estar com elas, por mais que possam 

ofender nosso padrões morais ou questionar nossos paradigmas estéticos 

(MITCHELL:125-128). Cedemos à sedução do extraordinário e queremos ficar 

olhando sem parar, mesmo que seja mau visto ter prazer em ver aquilo. O mau 

objeto potencializa nosso lado de voyeur do mal1. 
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Por outro lado, no século XIX, para esse tipo de observador, os circos foram o 

território por excelência para se travar encontros com o bizarro e o aterrorizante.  

Dentro da tradição circense do passado havia tanto espetáculo teatral quanto 

exibições de figuras estranhas ao público, configurando-se como um parque 

itinerante de diversões extraordinárias.  Pessoas deformadas, homens gigantes e 

anões, macérrimos ou gordíssimos, mulheres-barbadas, mulheres-gorilas, irmãs 

siamesas, sintetizavam os espécimes humanos exóticos. E o público pagava para 

vê-los. Espetáculos de nudez e danças eróticas se imiscuíam a essas criaturas 

exóticas, levando a se intensificar o sentido ‘sujo’ de espionar. O circo parecia 

reproduzir a natureza sedutora do mal, um verdadeiro circo dos horrores.  O voyeur, 

figura geralmente protegida entre o anonimato das quatro paredes, naquele lugar 

público, o circo, resguardava-se na cumplicidade dos outros espectadores, que se 

expunham como portadores de uma escopofilia (FELDESTEIN). O prazer de olhar 

aquilo era incontestável. 

A expressão circo dos horrores nos aponta para o território onde era esperado se 

encontrar os seres que não gozavam dos benefícios do ideal humano, normalmente 

afixados na beleza.  As criaturas acintosamente lembram ao espectador que a 

monstruosidade também é parte integrante da natureza e do humano. Retornando 

para os objetos, de modo similar, os objetos maus afligem olhares educados porque 

expõem uma realidade que inclui as anomalias, que muitos preferem não aceitar. 

Os objetos maus, como seres errantes, feito os circenses, não possuíam território 

fixo e garantido. Ora podiam ser mantidos entre quatro paredes, escondidos nos 

interiores domésticos, assombrando-os, ora podiam ser exibidos em espetáculos 

bizarros, sob tendas mambembes.  Seguindo a idéia do circo dos horrores, Gustav 

E. Pazaurek, historiador da arte alemão, membro da Deutscher Werkbund, nos idos 

anos de 1909, resolveu criar dentro do museu do qual dirigia, em Stuttgart, uma 

espécie de câmara de torturas, uma galeria de aberrações concretas: o Gabinete do 

Mau Gosto que, até a década de 1930, chegou a contar com cerca de 900 objetos.  

O museu (não da arte, mas dos ofícios) acolhia o objeto hediondo, sugerindo outro 

vínculo territorial.   

Acreditando no poder dos objetos em influenciar as pessoas do ponto de vista moral 

e estético, Pazaurek discriminou os erros encontrados nos objetos cotidianos, 
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identificados em peças do mercado, para que todos passassem a compartilhar de 

seu código penal aplicado aos objetos e soubessem bem julgar as coisas com os 

quais conviviam2. Para aumentar a repercussão de sua sentença, ele escreveu o 

livro Gutter und schlechter Geschmack im Kunstgewerbe (Bom e mau gosto nas 

artes e nos ofícios), publicado em 1912.  Para o historiador da arte havia quatro 

erros grassos que levavam a uma aberração de gosto: o material errado, a 

construção errada, a decoração errada, a atitude kitsch.   

O sonho de uma cultura una, tão perseguido pela Deutscher Werkbund, que se 

materializava em um conjunto de objetos projetados para uma sociedade ideal, 

desconsiderava as contradições cada vez mais evidentes da pluralidade social, não 

só restritas à Alemanha, mas evidentes nos grandes centros do mundo ocidental.  

Os objetos maus perturbavam esse sonho alienado e, como pesadelos, ameaçavam 

as utopias de um mundo fundamentado como num conto de fadas, onde os bons 

são lindos, honestos e íntegros e os maus sempre perversos, imorais e feios.  O 

‘mundo real’ era bem diferente. E o tempo fazia dessas anomalias outras criaturas, 

normalmente menos assustadoras. 

Nessa seara do mundo imaginário dos contos e fábulas, ano passado, no 

consagrado museu londrino de artes decorativas, o Victoria & Albert, ocorreu a 

exposição Telling Tales: Fantasy and Fear in Contemporary Design.  Objetos de 

edição limitada, criados por variados designers da atualidade, com formas inusitadas 

e soluções esdrúxulas, foram postos sob holofotes para serem contemplados.  

Provocados pela imaginação dos contos de fada, os criadores puderam exibir suas 

experiências e, por meio de seus frankensteins, questionar os limites do estranho, 

bizarro e medonho, tão explorados nas fábulas e contos míticos.  A cadeira da 

princesa (Princess, de Tord Boontje), munida com babados vaporosos e fitas fluidas, 

contrapunha-se à frieza e aspereza da cadeira da bruxa (Witch, de Tord Boontje), 

feita por escamas de chapas de metal.  O inusitado se materializava em pantufas 

que se assemelhavam a toupeiras ou ratos de esgoto (Moulded Mole, de Niels van 

Eijk), jarra para tulipas que reunia louças empilhadas que pareciam ter servido ao 

chapeleiro louco de Alice no País das Maravilhas (The Pyramids of Makkum, do 

Studio Job), um lustre cuja cúpula era formada por clones humanos mortos 

(Damned.M.GX, de Luc Merx), uma raposa empalhada com vermes em ouro saindo 

de suas orelhas (Do You Hear What I Hear?, de Kelly McCallum). O inusitado e o 
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bizarro, primos-irmãos da fantasia, concretizavam-se e invadiam a vida real de um 

grande museu.  O lado negro dos objetos parecia reclamar por outros territórios para 

além de casas assombradas e circos dos horrores, ameaçando os finais felizes e 

estremecendo os alicerces do mundo da arte institucionalizada. 

Todavia, três ambientes envolviam essas obras do mal e sugeriam vê-las sob o 

prisma de um mundo totalmente imerso no imaginário: um caminho pela floreta 

misteriosa; um salão de um castelo encantado e um lugar escuro onde a morte 

parecia estar à espreita. Os cenários, tão diferentes das caixas brancas ‘neutras’ das 

exibições de obras de arte, predestinavam as peças a serem ilustrações de uma 

narrativa incomum e extraordinária, avessa ao espaço do museu.  Nos ambientes 

predominava a pouca luz, insistindo na idéia de que os objetos estranhos devem ser 

encontrados nas sombras.  Nos contos de fada, não custa lembrar, são os 

personagens maus que vivem nas sombras. Por outro lado, mesmo na penumbra, 

esses objetos estão começando a ser revistos sob a luz estética dos museus. 

Recentemente, em alguns grandes centros europeus, várias curadorias têm 

retomado a discussão sobre o lugar dos maus objetos e das más imagens, o que 

nos leva a crer que uma cultura visual do ‘mal’ tem se destacado e subvertido as 

expectativas de experiências (do ‘bem’) em museus e galerias3.  Em Berlim, em fins 

de 2009, ocorreu a exposição Evil things – an encyclopedia of bad taste, no 

Werkbund Archive - Museum der Dinge (Museu das Coisas), que se propôs a 

completar a classificação de Pazaurek, anteriormente comentada e atualizar a crítica 

ao consumismo.  Cada visitante que trouxesse sua coisa do mal conseguia entrada 

franca. Sua peça era classificada, colocada em saco plástico e pendurada com 

outras peças doadas.  Do território doméstico assombrado, as peças do mal 

chegavam à luz enfocada do museu. Elas ganhavam destaque.  

Todavia, longe de ultrapassar a ameaça do feio, a exposição contava com uma 

importante obra: a máquina de destruir os objetos perversos.  Havia um dia especial 

em que o visitante poderia ver sua peça do mal ser destruída pela instalação do 

suíço Antoine Zgraggen, uma verdadeira máquina seguidora dos preceitos de 

Pazaurek, que dizia que se nós queremos distinguir o bom gosto, devemos 

primeiramente eliminar o mau gosto. Distante de ser discutido somente pela via 

estética, eram questões morais e sociais que imprimiam maldade ao objeto.  Um 
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isqueiro era do mal porque tinha o rosto de Bin Laden com as torres gêmeas sendo 

bombardeadas em relevo; uma bolsa era perversa porque feita de um sapo inteiro, 

hoje um crime ecológico; um brinquedo era recriminado porque a criança tinha que 

enforcar o pato para ele cantar, incitando a violência. A categoria kitsch também 

estava bem representada: caneca-seio, gnomo de jardim com a calça arriada, garfo 

com escova de dente no cabo, pendrive em forma de sushi, dedo polegar ou 

moranguinho.  

As pessoas ostentavam orgulhosas seus objetos do mal e, ao depositarem no 

museu, desassombravam suas casas e transferiam para outro território a 

responsabilidade de acolher as criaturas. Esse asilo podia ser acionado por 

caridade, compaixão ou humanidade, insinuando que o museu também passava a 

ser lugar de sentimentalismo e comiseração.  Ele que já acolhera peças tão 

enigmáticas para o público em geral, que não as entendia nem conseguia se 

emocionar com elas, parecia estar em momento de condescendência.  E se o 

museu fosse um personagem, poderia talvez proferir as palavras de Leopoldo, em a 

Pata da Gazela:  

Outrora julgava impossível que se amasse o horrível. Agora reconheço que tudo é 
possível ao amor verdadeiro, ao amor puro e imaterial. Não só reconheço, mas sinto-
me capaz de nutrir uma d’essas paixões mártires! Oh! Sinto-me capaz de amar um 
anjo ainda mesmo encarnado em um aleijão...! (ALENCAR: 102) 

O feio, o disforme, o objeto mal, enfim, não eram mais tão ofensivos. 

Em Londres, no mês de fevereiro de 2010, aconteceu a exposição Peeping Tom, na 

Vegas Galery, retomando o sentido da indiscrição do curioso, desenvolvida no 

século XVII, e fazendo analogia à idéia de um artista nos dias de hoje, como alguém 

que vê o que os outros negligenciam ou repudiam.  A exposição reuniu pequenas 

obras de vários artistas, envolvidos em uma ação que punha o espectador na 

experiência da escopofilia.  Todos estariam espionando, assumindo o papel de 

Peeping Tom, e, ao mesmo tempo, seriam potenciais vítimas de olhares 

subversivos, mas que, resguardados pela aura de uma galeria de arte, estariam 

seguros para satisfazer suas curiosidades visuais.   

Parece que os objetos do mal estão em moda... E estão a ‘profanar’ os templos da 

arte e a minar, sob diversos ângulos, os critérios estéticos mais conservadores. 

Resta saber se o fenômeno é passageiro ou duradouro. Mas, por enquanto, 
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aproveitemos o calor da hora e passemos a rever as rejeições e interjeições de 

objetos do passado que, com suas imagens instigantes, sobreviveram a muitos de 

seus perseguidores e ainda nos desafiam a pensar mais profundamente no que está 

errado ou fora do lugar.  Diante de nossas limitações é preciso compreender que 

essas imagens estão além de nós: 

Diante de uma imagem, enfim, nós devemos humildemente reconhecer 
isto: que ela vai provavelmente sobreviver a nós, que nós somos diante 
dela o elemento frágil, o elemento de passagem, e que ela é diante de 
nós o elemento do futuro, o elemento da duração (permanência). A 
imagem tem frequentemente mais memória e mais futuro (porvir) que o 
ser que a contempla4. (DIDI-HUBERMANN:10) 

Essas imagens, imagens que transcenderam gerações e que um dia foram 

chamadas de más, denunciam juízos cheios de rigidez, que vinculam a beleza à 

intolerância das imperfeições físicas e materiais nas pessoas e coisas. Os objetos 

bizarros, estranhos e surpreendentes ainda cumprem o importante papel de nos tirar 

do lugar comum, repensar as regras da arte e nos estimular a buscar novas idéias e 

outras direções, acessando outros territórios. Os objetos podem até ser maus, feios 

e perversos, mas com seus defeitos, longe de nos intimidar, nos libertam.   

                                                 
1 Esse voyer, geralmente inconveniente e insistente em ver o que não deve ser olhado, recebe na Inglaterra o 
nome de Peeping Tom.  Proveniente de uma lenda medieval, o alfaiate Peeping foi o único que ousou olhar para 
a bela Lady Godiva, aristocrata anglo-saxã que cavalgara nua pelas ruas de Coventry como forma de persuadir 
seu marido a baixar os impostos, de modo a aliviar o sacrifício de seus súditos, por quem tanto se comprazia. 
Para assegurar sua integridade moral, Lady Godiva travou um pacto com toda a população que se comprometeu 
a não fitá-la.  Peeping Tom não resistiu à tentação e, conta a lenda, ficou cego só por espiar (to peep).  No 
século XVII, o termo foi definido como a curious prying fellow.  Com o tempo, o termo passou a designar aquele 
que espiona, aquele que vê com má intenção, que tem prazer em ver o moralmente proibido e o esteticamente 
abominável. Seria um tipo específico de voyeur: um voyeur no mau sentido. Agradeço à Cláudia de Oliveira e a 
Simon Fischer pelas dicas em relação a esse modo peculiar de olhar atribuído a Peeping Tom. 

2 Em 2005, James Likeks tomou postura similar à Pazaurek, mas em relação à decoração de interiores e aos 
objetos americanos dos anos 1970, publicando o livro Interior Desecrations. Ele procurou expor que a década de 
70 produziu os ambientes mais hediondos da história americana, apresentando uma coleção das piores imagens 
de decoração da época, exibidas em revistas, livros e panfletos de modo a tentar convencer seus leitores que 
nunca mais pensassem em repetir tal acinte. Mas se hoje ele enxerga ‘maldade’ estética nesses ambientes, na 
época pareciam ser lugares muito normais e todos seus agentes pareciam ser inocentes.  

3 Há alguns anos atrás, em Massachusets, nos Estados Unidos, foi iniciada uma coleção que hoje integra o 
MOBA (Museum of Bad Art), basicamente formado por pinturas que apresentam certas características: pés e 
mãos escondidos; espécimes de flora e fauna indiscerníveis; perspectiva inconsistente; dificuldades de 
representação; mistura de materiais diferentes na mesma superfície. Existia também um ponto fundamental: a 
obra não podia ser chata. Segundo o mote do museu, se há uma arte assim tão ruim, ela não pode ser ignorada. 
O mesmo fenômeno pode ser encontrado na internet, em blogs, comunidades e álbuns de imagens, como no 
Flickr  por exemplo, com títulos como Strange Objects in your house. O responsável pelo álbum convida todos a 
participarem, enviando imagens de objetos estranhos encontrados em casa ou no jardim, mas alerta que o site 
serve apenas para diversão e imagens de nudez nem de pessoas serão aceitas. Só objetos. Maus. 

4 "Devant une image, enfin, nous avons humblement à reconnaître ceci: qu'elle nous survivra probablement, que 
nous sommes devant elle l'élément fragile, l'élément de passage, et qu'elle est devant nous l'élément du futur, 
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l'élément de la durée. L'image a souvent plus de mémoire et plus d'avenir que l'étant qui la regarde". Agradeço à 
Denise Gonçalves por ter feito a tradução desse trecho. 
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