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RESUMO: 
 
Os temas, fatos ou eventos que constantemente pretendem direcionar a arte a outro 
domínio que não o da arte ela mesma ocupam espaço significativo em meus pensamentos, 
apesar de não haver dúvidas quanto à verdade humana que permeia a experiência da arte. 
A respeito do assunto, escrevi alguns artigos que versam sobre este território cada vez mais 
indefinido. Motivada pelo tema do 19º encontro da Anpap: “Entre territórios” e pela 
proximidade da 29ª Bienal Internacional de São Paulo, que apresenta o tema: “ Há  sempre  
um  copo  de  mar  para  um  homem navegar”, retorno nesta edição da ANPAP, com o tema 
“Entre territórios: arte e política”, considerando ser este um viés da Bienal, ou seja a arte 
política dos anos 60 e 70, conforme os curadores.  
 
Palavras-chave: território, arte, política 
 
 
ABSTRACT: 
 
The themes, facts or events that constantly intend to direct art to another dominium that not 
art itself occupy a significant space in my thoughts, despite not having doubts about the 
humane truth that permeates art’s experience. About the subject, I wrote some papers about 
this territory each time more undefined. Motivated by the theme of the 19th Anpap’s meeting, 
“Among territories”, and by the proximity of the 29th International Bienal of São Paulo, which 
presents the theme “There is always a glass of sea to a man navigate”, I return in this 
Anpap’s edition with the thematic “Among territories: art and politics”, considering this an 
inclination of Bienal, being it the politics of the 60’s and 70’s, according to the trusteeship 
members.  
 
Key words: territory; art; politics. 
 

 

 

Os temas, fatos ou eventos que constantemente pretendem direcionar a arte 

a outro domínio que não o da arte ela mesma ocupam espaço significativo em meus 

pensamentos, apesar de não haver dúvidas quanto à verdade humana que permeia 

a experiência da arte1. Um deslocamento cada vez maior da estética para a 

sociologia e a antropologia é algo que se detecta na arte dos séculos XX e XXI, bem 

como o surgimento contínuo de interesses por práticas e pensamentos que parecem 

ultrapassar sua competência. Como isto está repercutindo nas artes? Pergunta 

inicial que sempre faço. 
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Na verdade, a poesia e as outras artes aparecem paradoxalmente como 
formas de ampliação do sentido da realidade, isto é, como materialização 
sensível de um mundo mais verdadeiro do que aquele oferecido pela 
percepção de um ser existente e pelos pensamentos atingidos na prática 
vivencial. Por isso foi possível declarar, como fez Aristóteles, que a poesia é 
mais verdadeira do que a história. De fato, descrevendo o possível e 
verossímil e não aquilo que aconteceu realmente, ela contém uma 
densidade maior de sentido do que a narração do simples acontecimento. 
Assim, a obra de arte parece pertencer ao mesmo tempo e de forma 
enigmática, à realidade e à possibilidade, ou seja, ao que é e àquilo que 
pode ser (BODEI, 2005, p. 105). 

Concordando com Bodei, expomos vários argumentos de outros autores e 

artistas para reforçar o raciocínio de que a arte não é redutível a nada, muito menos 

à política da forma como normalmente é entendida. Começamos a verificar uma 

mistura entre arte e cultura e também imagem e cultura visual. Acolhemos diferentes 

suportes, linguagens e temporalidades, bem como as fronteiras disciplinares entre 

história da arte e história da imagem, colocando no centro da reflexão 

acontecimentos artísticos como elementos de cultura visual. E de tão complexas 

estão se tornando estas práticas, que tanto as exposições de arte, grandes bienais 

como os congressos de arte começam a se tornarem pasteurizados, sem 

especificidade alguma. 

Os valores da modernidade – a liberdade, a igualdade, a autonomia, a 
subjetividade, a justiça, a solidariedade – a as antinomias entre eles 
permanecem, mas estão sujeitos a uma crescente sobrecarga simbólica, ou 
seja, significam coisas cada vez mais díspares para pessoas ou grupos 
sociais diferentes, e de tal modo que o excesso de sentido se transforma 
em paralisia da eficácia e, portanto, em neutralização. [...] A turbulência das 
escalas destrói seqüências e termos de comparação e, ao fazê-lo, reduz 
alternativas, cria impotência ou promove passividade ( SANTOS , 1997, p. 
41-2) 

O artista plástico Waltércio Caldas, em pronunciamento no Simpósio Terceira 

Margem, promovido pela 6ª. Bienal do Mercosul; em abril de 2007 traçou um 

paralelo profundo e erudito entre as diferenças entre os conceitos de arte e cultura, 

trazendo à tona diferenças importantes. Arte é individual e imprevista. Cultura é 

coletiva e prevista. A arte produz um tempo, a cultura sofre o tempo. Arte é uma das 

manifestações da cultura. Assim, concordamos com o artista, entendemos ser um 

equívoco falarmos de arte como se falássemos de cultura. No livro “A cultura e seu 

contrário”, Teixeira Coelho (2008), o último ensaio inspira-se numa idéia do cineasta 

Jean-Luc Godard, para quem "a cultura é a regra, a arte, a exceção". Na arte, 

segundo o autor, se concentra todo o poder de hostilidade ao mundo, de "ampliação 

da presença do ser", de ruptura, de fugacidade2.  
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Waltércio Caldas (apud Ribeiro, 2006) diz que a realização de uma obra se dá 

na medida em que vai encontrando condições de transformar algo que não havia em 

coisa que existe. Sabemos que a força da obra reside justamente na capacidade de 

fazer turbilhonar quebrando certezas, ainda que incapaz de completude.  

Alain de Botton ( 2003), no livro “ A arte de viajar”, nos mostra através do 

texto “ A arte que abre os olhos”, como Van Gogh pensa o papel político do artista, 

nos dá uma visão de política na arte. Botton descreve que Van Gogh mudou-se para 

Arles porque tinha vontade de “pintar o sul” e ajudar, através de sua obra, outras 

pessoas a “ver” o sul. Vicent acreditava no poder esclarecedor da arte, “os artistas 

podiam pintar um segmento do mundo e com isso abrir os olhos de outros para seu 

tema”.  (BOTTON, 2003, p. 200-201).  “ [...] quadros tinham aberto seus olhos [...] 

permitido ver certas cores e atmosferas. [...]. Era, para Van Gogh, a marca de todo 

grande pintor permitir que víssemos certos aspectos do mundo com maior clareza.” 

(BOTTON, 2003, p. 202).  “[...] acreditava que pintores anteriores não haviam 

captado tudo o que havia para ser visto no sul da França. [...] tinham deixado 

totalmente de ver o que era essencial” (BOTTON, 2003, p. 202).  “O que Van Gogh 

percebeu [...] que outros não perceberam?” (BOTTON, 2003, p. 206), pergunta o 

autor. E responde: os outros não perceberam os movimentos, as texturas, as cores 

do dia e da noite, não perceberam o lugar.  

 Como Niestche sabia, a realidade em si é infinita e nunca pode ser 
plenamente representada pela arte. Qual parte de realidade interessava 
para Van Gogh? A imagem, era o que lhe interessava. Revelar verdades 
sobre ele – o mundo- que não encontram lugar na grade literal... “uso a cor 
de modo arbitrário a fim de me expressar com vigor [...]O que tornou Van 
Gogh extraordinário entre os artistas provençais foi sua escolha do que ele 
sentia ser importante. [...] A parte da realidade que lhe interessava às vezes 
exigia uma distorção, omissão e substituição de cores para chegar ao 
primeiro plano, mas ainda era o real – “a imagem” o que lhe interessava 
(BOTTON, 2003, p. 220).  

[...] costumamos procurar cantos do mundo somente depois de eles terem 
sido pintados e descritos por artistas. [...] ninguém prestava atenção ao fog 
em Londres antes de Whistler, nem aos ciprestes na Provença antes de 
Van Gogh [...] A arte  contribui para o entusiasmo e nos conduz a maior 
consciência de sentimentos que antes poderíamos ter experimentado 
apenas de modo hesitante ou às pressas (BOTTON, 2003, p. 226). 

Assim, artistas nos dizem qual o papel político da arte. O texto “Polêmica e 

interação marcam Bienal de Veneza” de Valquíria Rey (2007) diz que: “a Bienal 

apresenta algumas polêmicas e destaque para trabalhos com temáticas fortemente 
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sociológicas e socioculturais, entre elas feminismo, guerra, pobreza e abuso sexual”. 

O mesmo aconteceu na 10ª edição da Bienal de Arquitetura de Veneza de 2006. 

"Cidade, Arquitetura e Sociedade" foi o título e o tema central da exposição. A 11ª 

documenta de Kassel, de 2002 foi igualmente vista desta forma por Chagas (2002): “ 

O que distingue uma obra de arte de um filme documentário mostrado na tevê? [...] a 

banalidade cega a nossa visão, na medida em que nos faz ver certas coisas e 

excluir outras”. A última Bienal de São Paulo, realizada em 2008, também recebeu 

severas críticas. Disse Bárbara Gancia: “Fossem outros os tempos, o segundo andar 

vazio da 28ª Bienal de São Paulo teria suscitado acusações para todo lado, brigas 

de foice e a leitura de manifesto em praça pública. Mas a arte contemporânea já não 

produz mais paixões de descabelar” (GANCIA, 2008). 

O jornal da ABCA - Associação Brasileira de Críticos de arte, em setembro de 

2009, trouxe uma entrevista realizada por Elvira Vernaschi, que trata da 29ª Bienal 

de São Paulo que acontecerá em 2010 e apresenta a proposta de Moacir dos Anjos 

cooptada por Agnaldo  Farias, com o tema: “ Há  sempre  um  copo  de  mar  para  

um  homem navegar  (verso  de  Jorge  de  Lima)” .  Segundo Moacir dos Anjos, 

nesta Bienal “não queremos mostrar por mostrar, mas queremos reavaliar a história 

da arte brasileira, essa visão de que tivemos uma arte política nos anos 1960 e 

1970, enquanto tudo depois seria descompromissado”. Como trata de arte política e 

política da arte, cabe reproduzir o pensamento dos curadores, que vêm de encontro 

ao que se tenta expressar neste texto. 

A 29ª Bienal será organizada em torno de questões tão simples quanto, a  
nosso  ver,  cruciais  nos tempos de hoje: Afinal, do que a arte é capaz? O 
que ela pode? Qual a diferença que ela faz num mundo cheio de conflitos e 
dúvidas sobre o futuro? E para nós, a resposta a essas questões é uma só: 
A arte pode muito. E pode porque ela é capaz de mudar a compreensão 
que temos de nosso entorno, ou porque abre fissuras nas convenções que 
nos ajudam a formar julgamentos. Nesse sentido, é quase impossível 
dissociar arte e política. Mas menos do que afirmar noções tradicionais 
sobre ‘arte política’, em que a arte, através de clichês estéticos apenas 
repete o que já sabíamos por outros meios, estamos interessados em 
afirmar uma ‘política da arte’, em que a arte inventa formas inéditas de 
entendimento sobre algum aspecto da vida ( FARIAS E ANJOS apud 
VERNASCHI, 2009, p.3). 

Mas o fundamental é que, no fundo, essas  questões  traduzem  uma 
crença  partilhada  no  poder  irredutível  da arte, na  impossibilidade  de  
traduzi-la  plenamente  em outros campos do conhecimento[...] A eleição da 
relação entre estética e política como princípio  organizador  da mostra  se  
justifica  por duas  principais  razões.  Em primeiro lugar, por estar-se 
vivendo  hoje  um  mundo  de  conflitos diversos  onde  paradigmas  de  
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sociabilidade são  o  tempo  inteiro  questionados  e  onde  a  arte, com  
freqüência  crescente,  emerge  como  meio de  apreensão  e  de  
simultânea  reinvenção  da realidade. Refletir (sobre) essa situação tem sido 
tarefa das principais instituições de arte do mundo [...] Em  segundo lugar,  
tal  foco  se  justifica  por  esse  movimento de  aproximação  entre  estética  
e política  ter  sido tão  extenso  nas  duas  últimas  décadas  (embora, no  
mais  das  vezes,  justificado)  que  se  faz necessário novamente destacar 
a singularidade da arte  em  relação  ao  campo  da  cultura,  por  vezes 
confundidos  ao  ponto  da  indistinção.  Mas não há nessa postura qualquer 
rasgo de  nostalgia pela  idéia de uma arte supostamente apartada do 
mundo comum. Ao contrário, essa motivação de fato reflete a convicção de 
que é somente por meio da afirmação de sua natureza  ímpar  que  a  arte 
faz diferença efetiva na vida ordinária ( FARIAS E ANJOS apud 
VERNASCHI, 2009, p.3). 

É fundamental, para entender como pretendemos dialogar com essa rica 
tradição a que você faz referência, [...]a diferença que propomos entre ‘arte 
política’ e o que estamos chamando de uma ‘política da arte’. [...] são tanto 
mais relevantes quando vão além da ilustração desses conflitos ou mesmo 
da afirmação de princípios humanistas, por mais meritórios que estes 
sejam. O que torna a arte mais importante no contexto atual, e o que define 
a sua política é justamente seu poder de questionar e de pôr pelo avesso 
aquilo sobre o que tínhamos duvidas. Nesse sentido, é mesmo possível 
pensar numa ‘política da arte’ – ou seja, na capacidade da arte abrir fissuras 
nas convenções que ancoram nosso entendimento da realidade – que nos 
ajude a entender a arte brasileira das últimas quatro ou cinco décadas sem 
adotar uma clivagem absoluta entre anos ‘políticos’ (as décadas de 60 e 70) 
e anos supostamente descompromissados com a realidade (as décadas 
mais recentes). Para nós, essa dicotomia se desmancha se se considera o 
poder da arte desmantelar nossos sentidos, seja o que for o que ela 
tematize  ( FARIAS E ANJOS apud VERNASCHI, 2009, p.4). 

Podemos considerar um “mito”, entender militância e engajamento político 

como se fossem os únicos significados para pensar e falar de política; pensar a arte 

como militância pode ser o que há de mais alienante.  

Ainda, seguem os curadores dizendo que acabaram com o Núcleo Histórico 

das Bienais, um retrocesso. No entendimento, deles, com o qual concordamos, era 

talvez o seu melhor momento, onde se conheciam as grandes manifestações do 

modernismo e do contemporâneo. Isso reforça mais algumas questões do cenário 

atual da arte, quais sejam: o mito do artista como herói, ou seja, aquele que faz a 

ruptura; o novo é aceito como fato, não há mais reflexão; críticos de arte estão 

distantes de acervos de museus, pois o interesse é só pelo novo; a crítica de arte 

deveria lidar com seu assunto primordial, que é a arte e nem sempre é isso que faz.  

Rosalind Krauss, a respeito da perda das habilidades disciplinares, em 

conseqüência dos estudos visuais, citada no artigo de Scott Heller intitulado “O que 

estão fazendo com a História da Arte?” expressa: 
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Os estudantes dos cursos de pós-graduação em história da arte não estão 
aprendendo as habilidades necessárias para interpretar as obras de arte. 
Em vez disso, estão fazendo estudos visuais – um monte de cenários 
paranóicos sobre o que acontece sob o patriarcado ou sob o imperialismo ( 
KRAUSS Apud HELLER, 1997, p. 105). 

Douglas Crimp, em “Estudos visuais, cultura visual” cita Hal Foster, para 

quem “Filosoficamente, os estudos culturais não tem muito a oferecer. Eles se 

introduzem furtivamente numa idéia antropológica frouxa de cultura e numa frouxa 

idéia psicanalítica da imagem” (FOSTER apud CRIMP, 1999, p. 79). 

Jean Baudrillard (1997) teve a oportunidade de denunciar a arte 

contemporânea como uma impostura, em “A arte da desaparição”, quando diz que a 

arte contemporânea tira partido da incerteza , da impossibilidade de um juízo de 

valor estético fundamentado. Esta transestetizacão de tudo faz com que não haja 

mais exatamente ilusão, nem desejo de ilusão, nos leva ao que ele chama de 

complô da arte contemporânea - a banalidade da arte e da arte na banalidade.  

A arte pode tornar-se uma espécie de testemunha sociológica, ou sócio-
histórica, ou política. Ela se torna uma função, uma espécie de espelho do 
que efetivamente esse mundo se tornou, do que ele vai se tornar, inclusive 
nos compromissos virtuais.[...] Mas a arte nunca foi questão de verdade, 
evidentemente, mas de ilusão ( BAUDRILLARD, 1997, p. 127). 

Críticos e especialistas se apropriam de uma bateria de teorias para 
formular regras e critérios que tornem possível decifrar o jogo de signos 
utilizado pelo artista, criando hipóteses de leitura para se aproximar da obra. 
Enfim, criou-se um conjunto de discursos tautológicos que acompanha os 
objetos de arte, para endereçá-los aos espectadores, aos colecionadores, 
ao mercado e até mesmo às instituições culturais, disfarçando o mito da 
incompreensibilidade.  
O que significa o trabalho de um artista, senão o próprio trabalho? 
(ANDRADE, 2010).  

Neste ponto, retornam mais algumas questões do cenário atual da arte, quais 

sejam: na arte contemporânea, mundo ideal, natureza, social, está tudo interligado; 

cultura e arte estão reduzidos no panorama da tecnologia - arte é software, cultura é 

hardware; vivemos um período de passagem do regime da arte moderna para o 

período da comunicação contemporânea; vivemos um período de crescente 

complexidade para estabelecer juízos de valor sobre as obras; arte e cultura se 

tornam cada vez mais uma coisa só, conforme o entendimento de muitos; no 

contexto de grandes mostras contemporâneas como as bienais internacionais, a 

devastação do mundo real e das relações interpessoais que se condensam na arte 

tornam-se cada vez mais emergenciais e como as obras de arte são mais que 



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

 

920 

objetos, a condensação artística de fenômenos da realidade torna-se igualmente 

complexa. Por fim, a arte existe fora da casualidade e não pode ficar presa no 

arcabouço férreo de mecanismos de coerção. 

Como já disse Nietzsche, "Nós precisamos da arte para não morrer de 

verdade", frase bem conhecida e popularizada, retorna de outra forma com Ferreira 

Gullar (2010), ao falar da 29ª Bienal Internacional de São Paulo, em duas crônicas 

de 2010, sob os sugestivos títulos: “A pouca realidade”, em que diz que “A arte 

existe porque a realidade não nos basta; copiar a realidade é chover no molhado” e 

em “A pouca realidade 2”, nos diz que “A arte contemporânea caracteriza-se não por 

reinventar a realidade e, sim, mostrá-la”. Quais seus principais argumentos?  

Leio que a próxima Bienal de São Paulo será tomada por filmes, fotografias 
e videoinstalações. E não serão filmes de ficção, mas filmes que tratam da 
realidade política, econômica e social. Essa notícia veio ajustar-se a uma 
leitura que tenho feito do rumo tomado pelas artes plásticas, segundo a qual 
tudo o que nelas era fantasia foi substituído pela realidade. O realismo do 
passado representava a realidade; o de agora mostra-a. A grande arte 
inventa o real, subverte-o, enriquece-o mesmo quando se trata de realistas 
como Corot ou Courbet. Digo que a arte existe porque a realidade é pouca, 
não nos basta. Copiar a realidade é chover no molhado. ( GULLAR, 
2010a).3 

Os estetas e teóricos da arte, como os artistas, sempre entenderam que arte 

e realidade são coisas distintas e ao substituir as significações simbólicas pela 

exposição pura e simples dos fenômenos reais, abre-se mão da capacidade humana 

de criar um universo imaginário que, durante milênios, contribuiu para fazer de nós 

seres culturais, distintos dos demais seres vivos, segue o autor. 

Neste contexto, a próxima Bienal de São Paulo muda-se em festival de 
cinema, fotos e vídeos para nos mostrar a realidade que já conhecemos: a 
guerra, as penitenciárias, os prostíbulos, os drogados, enfim, o pesadelo 
redundante, que nos chega diariamente pela televisão e pelos jornais. Ao 
contrário disso, uma obra de arte como "Noite Estrelada", de Van Gogh, por 
exemplo, não é nunca redundante; é sempre atual, é um deslumbramento a 
mais no mundo. A arte existe porque a realidade não nos basta, sabiam? ( 
GULLAR, 2010 a). 

Na segunda crônica “A pouca realidade 2”, Gullar apresenta a contestação 

dos curadores da Bienal, alegando que, pelo contrário, a próxima Bienal pretende 

"destacar a singularidade da arte em relação ao campo da cultura e se propõe 

mostrar a relação entre arte e política". Acrescenta, ainda, que concordaram com a 

tese de Gullar, de que a arte existe porque a realidade não nos basta. “Se é assim, 

tanto melhor. Mas por que fazê-lo por meio do cinema se a Bienal é de artes 
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plásticas?”, pergunta ele ( GULLAR, 2010 b). Nesta, chama a atenção para sua 

frase de que a arte contemporânea caracteriza-se não por reinventar a realidade e, 

sim, simplesmente, mostrá-la. Apresenta vários exemplos em que essa redução não 

ocorre. Diz que Cézanne, ao pintar a maçã, não a copia, simplesmente; muda-a em 

pintura. As garrafas e púcaros dos quadros de Morandi são entes pictóricos, que ele 

acrescentou ao mundo, o que só se tornou possível pelo domínio técnico e poético 

da linguagem da pintura. Sem ela, o que faria Morandi, fascinado como era, pelo 

mistério daqueles objetos? Nos chamaria a sua casa para mostrá-los? Certamente, 

não o faria por saber que a função do artista não é mostrar a realidade, mas mudá-

la. O que é o "ready-made", se não a apropriação do que já está feito? O "ready-

made" dispensa a linguagem da arte, ou seja, dispensa a arte que, sem linguagem, 

não existe. Mas Marcel Duchamp, que era artista, dedicou oito anos a fazer o 

"Grande Vidro" e 12 a fazer o "Étant Donné", que, aliás, de realidade não tem nada: 

é puro sonho, acrescenta ( GULLAR, 2010 b).  

Com o "ready-made", o pintor saiu do espaço fictício do quadro para o espaço 

real do mundo. No começo, o propósito era criar, nesse espaço, objetos que, de 

algum modo, aludissem à subjetividade, do artista e do espectador, mas, em 

seguida, até essa significação estética (isto é, formal) se desvaneceu e ao artista, 

sem linguagem, só restou a realidade inalcançável. Diz que a performance resulta 

dessa perda da linguagem e ilustra com o exemplo de uma entrevista com Marina 

Abramovic, artista performática que estava no MoMa ( Metropolitan Museum of 

Modern Art):  

Um dos principais elementos de sua exibição são mulheres e homens nus. 
Ela fez questão de explicar que não se trata de teatro, "onde tudo é mentira, 
pois os atores fingem que são personagens e o sangue é tinta vermelha". Já 
na performance, é tudo verdade, tudo é real: se houver sangue, é sangue 
mesmo. E assim ela confirma o que afirmei sobre a arte contemporânea 
que, ao contrário do que a arte sempre fez, não cria nada: mostra o real. Ou 
seja, o que já conhecemos e não nos basta ( GULLAR, 2010 b). 

Podemos questionar mais um ponto importante: o conceito de interatividade, 

de participação, em que coloca a contemplação do lado da arte moderna e a 

interação ao lado da contemporânea. Mas não há essa dicotomia; nem a arte 

moderna é só contemplação e nem a arte contemporânea é só interação4. O nível da 

interação ocorre no abalo das certezas, quando a arte abre uma fenda e como diz 
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Rodrigo Naves (2007), apresenta uma realidade menos impositiva, cujas fissuras 

cabe à arte (entre outras forças) revelar e manter5. 

Teixeira Coelho (1999), em “Por uma arte outra vez transcendental”, expõe as 

reduções da arte, e nos dá um exemplo: na ultima ‘Arte Cidade’, os autores de 

algumas instalações produzidas no interior de um complexo industrial falido e em 

ruínas e que reproduziam a degradação física e social ambiente não perceberam 

que a poucos metros dali, à disposição do olhar do espectador, estava a degradação 

real, em carne e osso e cimento, na forma de sem - tetos abrigados sob um viaduto. 

Instalações, de tão imanentes, supérfluas. “ Se o trabalho de arte reproduzir a forma 

tradicional de se agir sobre o mundo – um sujeito que se conforma com um objeto, 

dificilmente superará essas limitações por uma temática combativa” ( NAVES, 2007, 

p. 19).  

Lidamos cada vez mais certas porosidades e atravessamentos disciplinares, 

profanando, como diz Raul Antelo (2008a), intencionalmente as fronteiras entre 

história, literatura, artes plásticas, política, filosofia.  A profanação é deliberada, não 

há nenhuma inocência nisso. Profanador é quem obstinada, consciente e 

propositadamente altera o uso, transforma o uso. Esse para mim é o segredo, é a 

roda de bicicleta instalada num banco de cozinha, (Duchamp) diz Antelo. Para o 

autor, entender o moderno como força significa a entender a arte como puro meio. 

E, consequentemente, as imagens ajudam na medida em que as imagens não são 

objetos, não são fatos, são meios. As imagens guardam o paradoxo de serem, de 

um lado um resíduo, uma impressão, uma marca, mas por outro, potência que nos 

permite sair desse estado degradado. Na sociedade-espetáculo onde tudo é 

imagem, também se reconhece que é só através da imagem que podemos incidir no 

outro, pois só há sobrevivência da experiência através desse resíduo que é a 

imagem que permite reinventar o jogo. O interesse pela imagem como meio é 

também um modo de reinventar a ética, de reinventar em última instância a política, 

ou seja o vínculo com o outro, o vínculo comunitário, numa comunidade de 

indivíduos que já não têm nada em comum. Eis um paradoxo contemporâneo: não 

temos nada em comum, no entanto estamos condenados a conviver 

comunitariamente.  
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Como captar, nas imagens, a força do contemporâneo? Aliás, o que é o 
contemporâneo? Uma ficção sem autor e sem exterior, poderíamos dizer. 
Uma passagem do orgânico ao inorgânico, da obra ao texto e da ação à 
inoperância. Não há como abordar o contemporâneo sem, ao mesmo 
tempo, encarar o trabalho da imaginação e seus dispositivos “ ( ANTELO, 
2008 b). 

A obra de arte pode ser um campo onde incidem todas as possibilidades e 

probabilidades. A obra de arte como acontecimento não conhece história, ultrapassa 

o tempo. É um bloco de sensações, de afectos e perceptos, que contém um mundo 

em si. Este conceito de Acontecimento vem de Gilles Deleuze (2007), para quem o 

acontecimento está na produção de sentido, está no sujeito. Se há na arte, como diz 

Heidegger, um acontecer da verdade, um desvelar da verdade, não se trata de 

verdade comparável à do objeto intelectual e que pode ser verificada no mundo real, 

remetendo a uma verdade fora da obra: esta é dada por acréscimo. Uma obra que 

deseja ser verdadeira segundo o mundo e não segundo ela própria não é estética, já 

que a verdade da obra não se liga ao que ela representa, mas ao como representa. 

A verdade como evento. A arte se torna o modo de ser próprio da vontade da 

potência, que não pretende ser verdade, que forma a essência mais íntima do ser. 

Não existe uma única verdade, existe a multiplicidade de verdades ( NIETZSCHE, 

1998).  Sobre L'art pour l'art, escreveu:  

A luta contra a finalidade na arte é sempre a luta contra a tendência 
moralizante na arte, contra a sua subordinação à moral.  L'art pour l'art 
significa: "Que o diabo carregue a moral!" Mas até mesmo esta inimizade 
denuncia a força preponderante do preconceito.  Se se exclui da arte a 
finalidade própria à pregação moral e ao melhoramento da humanidade, 
então ainda está longe de seguir daí que a arte é em geral sem finalidade, 
sem meta, sem sentido; em resumo, a arte pela arte - um verme que morde 
seu próprio rabo. É preferível nenhuma finalidade a uma finalidade da 
moral!" ( NIETZSCHE, 1998, p. 117).  

Como perceber a questão da política na arte, sem recorrer à uma pregação 

moral? Cláudio Daniel (2009, p. 54-7), no artigo “ Em busca das cidades 

imaginárias”, fala de como a arte deve e pode abrir os olhos de outros para seu 

tema. Descreve Daniel que o escritor argentino Jorge Luis Borges imaginou uma 

cidade labiríntica no conto “O Imortal”, incluído no livro O Aleph (1949) que pode ser 

lido como uma fábula moral e metafísica que mistura erudição e ironia para abordar 

a solidão humana e a necessidade da morte e do esquecimento.   

A ficção de Borges é um marco na literatura latino-americana, em especial na 

tradição dos relatos de cidades e mundos inventados. Outra obra notável nesse 
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gênero é Pedro Páramo (1955), do mexicano Juan Rulfo, cuja ação se passa na 

cidade abandonada de Comala, em que os personagens mortos narram, sem uma 

ordem cronológica linear, diferentes episódios da vida de Pedro Páramo, cujo 

falecimento antecipa a extinção da própria cidade. Cem Anos de Solidão (1967), do 

colombiano Gabriel García Márques, obra bem conhecida pelos leitores brasileiros, 

também faz uma breve descrição de Macondo. Já O uruguaio Juan Carlos Onetti, 

descreve Santa Maria, cidade portuária que aparece em vários de seus contos e 

romances, como A Vida Breve (1950), onde circula Juan Maria Brausen, personagem 

atormentado pela monotonia, angústia e degradação da vida cotidiana. O escritor 

mexicano David Toscana, que publicou em 1998 o romance Santa Maria do Circo 

conta a história de um grupo de artistas circenses que, ao chegar a uma cidade 

deserta similar à Comala, decide permanecer ali e fundar outra comunidade, batizada 

de Santa Maria do Circo6. “Santa Maria do Circo, assim como as cidades criadas por 

Borges, Onetti, García Márques e Rulfo, pode ser entendida como uma trágica 

alegoria da América Latina, que no dizer de Toscana ‘exclui a maioria de seus 

habitantes” (DANIEL, 2009, p. 57). Este artigo de Cláudio Daniel ilustra de maneira 

exemplar, como a arte ocupa e realiza seu papel político sem se reduzir à política. 

O livro de Solange Fernández Ordonéz “O olhar de Borges: uma biografa 

sentimental” (2009), fala de questões do artista com a política. O universalismo de 

Borges, que tanto foi criticado na ala dos argentinos de estilo nacionalista, lhe traz 

complicações diversas e, inclusive, chega a travar do modo injusto o merecido prêmio 

Nobel. A mencionada falta de compromisso social ou político que contêm uma visão 

supérflua e dogmática sobre o seu trabalho. Tais discussões se apresentam desde 

que Borges tomou para si, sem rodeios a defesa da literatura fantástica ou da ficção 

pura. Por que assume tal custódia? “A resposta é simples: o gênero lhe permite 

incursões bem sucedidas no ensaio, na narrativa e, naturalmente, na própria poesia; e 

lhe possibilita, além disso, superpor com ampla desenvoltura todos os gêneros 

mencionados” (ORDONÉZ, 2009, p. 125).  Segue a autora dizendo que o país 

argentino mantém a crença de que essa voz deve expressar não apenas o delírio 

criativo de seus artistas, mas assinalar e denunciar os fatos e, em especial, os fatos 

aberrantes da sociedade. Essa confusão entre a vontade política e social e a absoluta 

liberdade do artista ignora que na arte cada produto é único e incomparável.  “Essa é 

a problemática dos críticos do escritor que, sem o saber, ressuscitam assim um antigo 
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dilema: a voz social, a voz da consciência geral, confrontada com a voz original, 

distintiva e ímpar do artista” (ORDONÉZ, 2009, p. 126).  

Borges defendia que a imaginação não é apenas a fantasia nem apenas 

sensibilidade. A imaginação é uma faculdade quase divina, distinta do pensamento 

filosófico, fora das relações íntimas e secretas das coisas, independente de qualquer 

tentativa de estabelecer analogias entre os diferentes acontecimentos do mundo. É, 

para dizê-lo de uma vez, o mais misterioso dos dons do ser humano. Borges 

manifesta que os artifícios literários não importam, importa apenas o que 

conseguem. Considera que o essencial da arte, fora das barreiras que os gêneros 

impõem, está no efeito sobre o leitor (ORDONÉZ, 2009, p. 195). Este é o ponto 

central que nos interessa. A arte não reside apenas no artista, mas nos olhares que 

as percebem; não há fatos, apenas interpretações, que são múltiplas.  

Em setembro de 2009, em visita ao Brasil, São Paulo, Rosalind Krauss foi 

apresentada na abertura como a mais importante crítica, teórica e ensaísta de arte 

da atualidade. O evento foi noticiado como “Alerta contra a fraude nos nossos dias”, 

por Camila Molina (2009).  Valendo-se de uma citação do professor de filosofia de 

Havard, Stanley Cavell – “a possibilidade de fraude e a experiência de fraude é 

endêmica na experiência da arte contemporânea” – Rosalind defende que o trabalho 

crítico é “penetrar” e “comunicar” quais seriam os processos de criação genuínos 

dentro de um sistema que ”encoraja o espetáculo”.7 . 

Rodrigo Naves (2007), no livro O Moinho e o vento, diz que não há como 

prescindir de uma aguda noção de forma e de experiência se quisermos manter a 

pertinência das artes. Naves escreve sobre a atual superficialidade da arte, 

conformada em apenas tematizar a realidade a partir de ângulos parciais (étnicos, 

sexuais, políticos, antropológicos), sem que os trabalhos ajam como forças internas 

ao mundo que deveriam abrir, expor novas luzes. Acaba por condenar as tentativas 

“bem intencionadas” de se fazer arte engajada, turbinada pela onda multiculturalista. 

Se para a arte moderna a superfície da obra era um campo de jogo que de alguma 

forma replicava e expandia o caráter agônico do mundo, com suas disputas, 

revoluções, as tendências simbólicas contemporâneas atestam mudanças 

significativas na dinâmica social, que com a globalização, excesso de mídias, 

reduziram drasticamente a possibilidade de dissenso no interior da sociedade.  
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Concluindo: O que torna a arte mais importante no contexto atual e o que 

define a sua política é justamente seu poder de questionar e de pôr pelo avesso 

aquilo sobre o que tínhamos dúvidas. A obra de arte parece pertencer ao mesmo 

tempo e de forma enigmática, à realidade e à possibilidade, ou seja, ao que é e 

àquilo que pode ser. Esse é o seu poder. E é esse poder que nos interessa. O poder 

do enigma que nos mostra que aquilo que é lido de uma forma, pode também ser 

lido de outra, o que coloca o leitor em uma posição de absoluta solidão e 

responsabilidade diante da escolha que faz naquele momento, pois sabe que não há 

uma certeza, um chão sólido onde colocar seus pés, um fundamento, há apenas o 

risco de uma aventura.  Por isto a arte é irredutível à política, ela deve ser enigma. 

                                                 
1 A respeito do assunto, escrevi três artigos: “Arte e crítica de arte em cenário indefinido”, apresentado no 
Congresso da Associação Internacional de Críticos de Arte – AICA, realizado em São Paulo, em outubro de 2007 
e publicado em 2009. O segundo texto foi apresentado e publicado pela Associação Nacional de Pesquisadores 
em Artes Plásticas - ANPAP, em setembro de 2007, sob o título: “Devolvendo Arte à Arte ou por uma Arte outra 
vez transcendental” e o terceiro, chamado: “Por uma Política da Arte irredutível: o mundo com maior clareza”, foi 
apresentado no Iº Simpósio de Integração das artes visuais: arte e política, realizado no Centro de Artes da 
Udesc, em novembro de 2009. Motivada pelo tema do 19º encontro da Anpap: “Entre territórios” e pela 
proximidade da 29ª Bienal Internacional de São Paulo, que apresenta o tema: “ Há  sempre  um  copo  de  mar  
para  um  homem navegar”, retorno nesta edição da ANPAP, com o trabalho: “ Entre territórios: arte e política”, 
considerando ser este um viés da Bienal, ou seja a arte política dos anos 60 e 70, conforme os curadores. 

2 Marcelo Coelho ( 2009) escreve a respeito: Com fluência intempestiva e luminosa, os cinco ensaios de ‘A 
Cultura e Seu Contrário’, do crítico Teixeira Coelho, dedicam-se a desarmar alguns dos mais arraigados clichês 
do discurso politicamente correto, quando se aplicam ao universo da cultura. Por exemplo, o de que a cultura 
tem um ‘papel positivo’ a desempenhar na sociedade [...] Contra esse processo de ‘domesticação da cultura’, 
Teixeira Coelho insiste em lembrar que a cultura só faz sentido se for expressão da negatividade, do que traz 
mudança e -até mesmo- destruição (COELHO, 2009). 

3 Segue o autor dizendo que implodida a linguagem pictórica, todos os caminhos se tornaram possíveis, menos a 
volta à imitação da natureza. A rejeição da arte, como expressão estética, tornou-se a tendência preponderante 
deixando evidente que o que lhes resta é mostrar a realidade, já que, sem a linguagem da pintura, não podem 
reinventá-la, como a arte sempre fez. E assim são levados a crer que o que vale é o real; arte é mentira. Sim, a 
mentira mais verdadeira que a verdade, como o sabia Pablo Picasso, nos diz Gullar ( 2101 a). 

4 Quem diz que não há interação ao se contemplar obras de séculos passados? O que seria esta interação? 
Tocar, sentir cheiro, apalpar, girar manivela, andar pelo interior da obra, apertar um botão? A interação não 
acontece apenas com obras que hoje declaram demandar participação do espectador. Se assim não fosse, toda 
obra seria inerte, simplesmente admirada, contemplada.   

5 Algumas questões vêm a tona ao tratarmos da arte contemporânea.  Poderíamos até ousar dizer que são 
mitos, como por exemplo: a “roda” acabou de ser inventada, como se a arte contemporânea fosse o que de mais 
novo existisse, sem ligar para o fato de que tudo o já foi visto renasce com outra roupagem. Outra questão é a de 
que a tecnologia é exaltada como a última novidade, mas não devemos esquecer que a aproximação da 
natureza na arte européia até Giotto, no trezentos italiano foi uma novidade, a descoberta da perspectiva linear 
no renascimento já foi novidade, a exploração completa da cor atmosférica e da perspectiva em cores com os 
impressionistas já foi novidade.  

6 A trupe é composta de figuras bizarras como Barbarela, a mulher barbada; Natanael, o anão; Hércules, o 
homem forte; Mandrake, o mágico; Flexor, o contorcionista; e Balo, o homem-bala, que decidem escolher novos 
ofícios, mais úteis à construção do novo mundo. Sendo assim, cada membro do grupo descreve em pedaços de 
papel as ocupações, que depois são misturadas na cartola do mágico e sorteadas ao acaso. Barbarela torna-se 
médica; Balo, general; Natanael, padre; e Hércules, prostituta. O fracasso de Santa Maria do Circo é inevitável, 
devido à escassez de recursos do povoado e a inviabilidade de qualquer ação produtiva. Após inúmeras 
peripécias, similares e farsas circenses, os artistas resolvem abandonar a cidade acompanhando a caravana de 
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outra companhia que passava pelo local. O dono do circo, Don Estevão, porém, recusa-se a levar o anão, a 
mulher barbada e o homem forte, que são abandonados à própria sorte. 

7Foi segura ao eleger apenas uma lista de menos de dez criadores que, usando expressão de Walter Benjamin, 
dão “o salto do tigre” (Tigersprung) abrindo espaço para a reflexão dentro da arte. “Não existe a sobreposição da 
historicidade”, o que significa que esse “salto do tigre” pode ser dado mesmo que se permita “um passo para 
trás”. “O passado dá poder ao presente”, afirmou Rosalind, que depois, respondendo a uma das perguntas do 
público, simplesmente arrematou toda sua palestra dizendo: “Se você está me perguntando se sou uma 
reacionária a resposta é sim”( MOLINA, 2009).  
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