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RESUMO: A partir da crítica de processos (em Cecília Salles), da teoria do ator-rede (em 
Bruno Latour) e do conceito de campo expandido (em Rosalind Krauss), focalizamos a 
complexidade da criação artística nos aspectos relacionais, de redes criativas, de 
expansões espaciais e temporais. Exemplificamos tal complexidade pela comparação de 
dois tipos de obras: 1) obras de uma das primeiras exposições de “Arte e Tecnologia” e 2) a 
série “O Bagaço da Pintura”, de Rogério Rauber. Também abordamos as Teorias da 
Complexidade (em Ludwig von Bertalanffy e Brian Castellani) como instrumentos válidos 
para a produção e teorização em arte. 
 
Palavras-chave: 
Complexidade, arte/ciência/tecnologia, ator-rede, processos criativos, redes de criação. 
 
 

ABSTRACT:Starting from criticism of process (Cecilia Salles), the Actor-Network Theory 
(Bruno Latour) and the concept of expanded field (Rosalind Krauss), we focus on the 
complexity of artistic creation in some relational aspects, creative networks, temporal and 
spatial expansions. We demonstrate such complexity by comparing two types of artworks: 1) 
pieces of art from de one of the earlier exhibitions of "Art and Technology" and 2) the series 
"O Bagaço da Pintura" by Rogério Rauber. We also discuss the Theories of Complexity 
(Ludwig von Bertalanffy and Brian Castellani) as a valid bases to production and theorizing of 
art. 
 
Key words: 
Complexity, art/science/technology, network-actor, creative networks, creative processes. 
 

 
 
No sistema de arte nem sempre vislumbramos conjuntos coesos de resultados 

poéticos. Isto porque os artistas são diversamente afetados pelos múltiplos lugares 

de relações com o seu meio. Podemos chamar tais lugares de nós no tempo. Neles 

se inscrevem os intercursos dos fazeres poéticos. 

Estes intercursos procuraram ser explicados, desde os anos 1930, pela Teoria de 

Sistemas (BERTALANFFY: 2008). Foi a primeira fala a compor uma polifonia hoje 

conhecida por Teorias da Complexidade. Mas as reflexões artísticas nem sempre 

privilegiaram este enfoque. Conscientes das armadilhas que as abordagens 

simplistas estabelecem no campo de conhecimento denominado arte, buscamos 

associar, ao nosso estudo, os conceitos de redes e de complexidade. As Teorias da 

Complexidade abrigam diversificados pensamentos materializados em tecnologias 
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ou abstrações dos múltiplos compósitos daquilo que denominamos realidade. A 

prática artística é, pois, apenas mais uma abordagem possível à infinitude sistêmica. 

Encontramos paralelismos, cruzamentos ou oposições quando investigamos os 

fazeres de cada artista, sejam eles instrumentalizados pela mais sofisticada 

tecnologia ou pelos mais arrojados conceitos de sua época. Reconhecendo que o 

mesmo se dá em qualquer domínio do conhecimento, subscrevemos o conceito de 

redes da criação (SALLES: 2006). O processo criativo, na ótica de Cecilia Salles, 

compreende a criação artística como um processo em rede: 

(...) a criação pode ser discutida sob o ponto de vista teórico, 
como processos em rede: um percurso contínuo de 
interconexões instáveis, gerando nós de interação, cuja 
variabilidade obedece a alguns princípios direcionadores. 
Essas interconexões envolvem a relação do artista com seu 
espaço e seu tempo, questões relativas à memória, à 
percepção, à escolha de recursos criativos, assim como aos 
diferentes modos como se organizam as tramas do 
pensamento em criação. (SALLES: 2010, p. 17, grifos nossos). 

Do discurso desta autora depreendemos que, no processo criativo, toda ação está 

conectada a outras, num percurso multidirecional e sem hierarquias, e a 

“interatividade, como motor do desenvolvimento do pensamento” é observada nas 

relações interpessoais, no “diálogo com a história da arte e da ciência e nas redes 

culturais. As interações são responsáveis pela proliferação de novas possibilidades”. 

(SALLES: 2010, p. 156) 

O artista produz numa rede espacial/temporal/cultural. Pois está conectado ao 

sistema de arte (seus pares e seu público), ao seu tempo e à história. A 

contemporaneidade é um turbilhão de estímulos, influências, demandas. E assim se 

constitui em um imenso manancial, de onde o artista retira seu repertório poético e 

seus materiais e processos. Seu trabalho será devolvido ao sistema. Depois, 

incorporado, rejeitado ou ignorado. De qualquer forma, provocará transformações 

nesta rede, influenciando outros artistas e modificando a si mesmo. Assim, 

repercutirá no pensamento contemporâneo, em atividades direta ou indiretamente 

ligadas às artes tais como o design, a arquitetura, tanto quanto na sociedade como 

um todo. 
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Para explicar os conceitos de “sociedade” e “social” aos quais nos referimos, 

trazemos Bruno Latour, para quem o social não é “um domínio especial, uma esfera 

exclusiva ou particular”, mas “um movimento peculiar de reassociação e 

reagregação” (LATOUR: 2012, p.25). Entendemos que tal concepção se inscreve 

nas Teorias da Complexidade pois, para este autor, “ser social já não é uma 

propriedade segura e simples, é um movimento que às vezes não consegue traçar 

uma nova conexão e redesenhar um conjunto bem formado” (LATOUR: 2012, p. 26, 

grifo no original). Partindo destes enfoques, o autor diz que, para a ANT1 - Teoria do 

Ator-rede2 “o ‘ator’ (...) não é a fonte de um ato e sim o alvo móvel de um amplo 

conjunto de entidades que enxameiam na sua direção” (LATOUR: 2012, p. 75) e que 

“não existe sociedade, não existe domínio social nem existem vínculos sociais, mas 

existem traduções entre mediadores que podem gerar associações rastreáveis” 

(LATOUR: 2012, p. 160, grifo no original). Como equivalente ao termo “mediadores”, 

consideremos “atores-rede”.  

Assim, o sistema de arte não é apenas uma rede gerada por, mas é geradora de 

obras, de artistas e de fruidores. É tecida, também, no espaço/tempo físico. Quem 

nos auxilia neste enfoque é Rosalind Krauss, que definiu o campo expandido3 como 

uma abordagem espacial assumida na arte a partir dos anos 1960. No seu célebre 

artigo Sculpture in the Expanded Field, ela cita 7 vezes a palavra complexo, usando 

esta palavra em contraponto à abordagem modernista do espaço, que estava 

baseada numa suposta generalidade espacial, alheia às especificidades 

geográficas, culturais etc. Embora a palavra complexo seja aplicada por ela “no 

senso comum”, localizamos nas posições de Krauss ideias que se coadunam com 

as Teorias da Complexidade, pois ela se contrapõe explicitamente à visão 

historicista teleológica4. Também observamos uma oposição implícita às teorias 

modernistas tributárias do Paradigma da Simplicidade (o paradigma anterior ao da 

Complexidade) que, entre outras características, demarca fronteiras estanques entre 

disciplinas. Podemos inferir uma ideia de interdisciplinaridade no seu texto, quando 

ela descreve a maneira pela qual um fazer artístico, a escultura, transbordou do seu 

campo tradicional, restritamente ligado à condição de monumento, para aquilo que 

ela chama de campo expandido: 
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O fato de ter a escultura se tornado uma espécie de ausência 
ontológica, a combinação de exclusões, a soma do 
nem/nenhum, não significa que os termos que a construíram — 
não-paisagem e não-arquitetura — deixassem de possuir certo 
interesse. Isto ocorre em função de esses termos expressarem 
uma oposição rigorosa entre o construído e o não construído, o 
cultural e o natural, entre os quais a produção escultórica 
parecia estar suspensa. A partir do final dos anos 60 a 
produção dos escultores começou, gradativamente, a focalizar 
sua atenção nos limites externos desses termos de exclusão. 
(KRAUSS: 1984, p. 90) 

Desde a publicação do seu artigo, em 1979, o conceito de campo expandido foi 

plenamente absorvido pelo sistema de arte. E aplicado não só à escultura, mas 

também ao desenho, pintura, cinema, fotografia etc. 

Focalizando a conjuntura das atuais práticas artísticas em rede a partir do “Mapa da 

Ciência da Complexidade” (de Brian Castellani) e da “Linha do Tempo do Século 20 

- Arte e Novas Mídias” (de Rama Hoetzlein)5, percebemos as interações dos 

movimentos artísticos com a ciência e a filosofia. Analisando as atuais práticas 

artísticas em rede, tendo estes mapas como instrumentos denotativos, evidencia-se 

uma sintonia das Teorias da Complexidade com a ideia do “processo de criação em 

rede”, como depreendemos da proposição de Salles. Identificamos que as Teorias 

da Complexidade são abordagens eficientes para a produção e a reflexão artística. 

Na arte, cada nó de uma rede de criação (como proposto por Salles) é um estado 

provisório. É o mesmo que ocorre em todos os sistemas complexos, sempre sujeitos 

a emergências de padrões: no nosso caso, em novas poéticas. 

 

Sob o viés dos conceitos de complexidade, redes da criação, ator-rede e campo 

expandido, analisaremos agora duas situações artísticas, aparentemente diferentes 

entre si, mas interligadas, como demonstraremos. Elas nos permitirão investigar a 

abrangência e pertinência de tais teorias. 

Apresentando os objetos de estudo: 

1 - Obras de “Arte e Tecnologia” 
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Em publicação anterior6 descrevemos as primeiras exposições de “Arte e 

Tecnologia” que utilizaram-se do computador. Tratamos tais exposições como sendo 

as primeiras, conforme a literatura aponta7. 

Nos anos 1960, no clima eufórico do pós-guerra, da corrida espacial e de uma utopia 

cientificista, era recorrente a pergunta “máquinas podem fazer arte?”. Havia, de um 

lado, uma busca de sintonia entre a arte e as possibilidades abertas pelo 

desenvolvimento industrial. Arte e tecnologia sempre se entrelaçaram, mas esta 

simbiose se acelerou no início do século XX. Abstracionismo, Suprematismo, 

Vorticismo, Construtivismo, Concretismo, Neoconcretismo, Minimalismo, Arte 

Cinética, Op Art, De Stijl e Cercle et Carré são os exemplos mais enfáticos. 

Com o desenvolvimento da computação e a diminuição no tamanho dos 

equipamentos, experimentos poéticos começaram a ser realizados utilizando o 

computador. Alguns, por parte de pesquisadores das chamadas “ciências duras”, 

com os previsíveis equívocos de abordagem. Outros, aqueles realizados por artistas, 

problematizavam a conversão e síntese das imagens, o comportamento humano 

versus o artificial, a interatividade etc.  

As exposições em “Arte e Tecnologia” que podemos tratar como marcos iniciais 

desta produção (porque reuniram várias obras e foram levadas, efetivamente, ao 

público) são: 1) na Universidade de San Jose Califórnia, EUA, em 6 de maio de 

1963, com o artista Joan Shogren; 2) a Generative Computergrafik, na 

Studiengalerie der Technischen Hochschule, Stuttgart, Alemanha, de 5 a 19 de 

fevereiro de 1965, organizada por Max Bense, com os artistas Frieder Nake, Michael 

Noll e Georg Nees; 3) na Galeria Howard Wise, Nova York, EUA, de 6 a 24 de abril 

de 1965, com os artistas A. Michael Noll e Bela Julesz; e 4) a da Galeria de 

Wendelin Niedlich, em Stuttgart, Alemanha, de 5 a 26 de novembro de 1965, 

organizada por Max Bense, com os artistas Georg Nees e Frieder Nake. 

Escolhemos, como objeto de análise, duas obras daquela exposição que nos 

pareceu mais complexa: a Cybernetic Serendipty: the Computer and the Arts, que 

aconteceu no Instituto de Arte Contemporânea, em Londres, entre 2 de agosto e 20 

de outubro de 1968, organizada por Jasia Reichardt e sugerida por Max Bense. Não 
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foi a primeira, como muitas vezes é tratada. Mas é um marco entre as primeiras 

exposições tematizando a cibernética na arte contemporânea. Participaram músicos, 

poetas e artistas visuais. John Cage, Frank Malina, Frieder Nake, Nam June Paik, 

Wen Ying Tsai estavam lá, entre outros, além de especialistas em cibernética como 

Gordon Pask e Chistopher Evans. 

Desta exposição destacamos as obras SAM - Sound Activated Mobile, de Edward 

Ihnatowicz, obra de 1968 e Robot K-456 - Schizophrenic Erector Set, de Nam June 

Paik e Shuya Abe, obra de 1964. 

SAM - Sound Activated Mobile foi a primeira escultura que respondeu diretamente 

aos estímulos do público. Formada por um conjunto de peças fundidas em alumínio, 

lembrando uma coluna vertebral, era encimada por uma espécie de flor em fibra de 

vidro. As “vértebras” continham pequenos pistões hidráulicos que permitiam rotações 

e inclinações da obra. Um circuito eletrônico transmitia os sinais provenientes de 

pequenos microfones montados frente à escultura para determinar os 

comportamentos da mesma em seguir, a partir dos sons, o movimento das pessoas 

que caminhavam ao seu redor. (SENSTER: 2014) 

Robot K-456 - Schizophrenic Erector Set começou a ser construída em 1963 por 

Nam June Paik e seu irmão. Foi concluída em 1964 com a ajuda de Shuya Abe na 

parte eletrônica. O nome K-456 é referência a um concerto para piano de Mozart 

(número 456 de Köchel). Primeiramente, foi apresentada como um “ser andrógino”. 

Depois, “feminino”. Antes de participar da Cybernetic Serendipty, na qual recebeu 

destaque ao figurar no cartaz da mostra, K-456 atuou na performance Robot Opera 

(Ópera Robótica), no Judson Hall e no Segundo Festival Anual de Vanguarda de 

Nova Iorque, em 1964. Era guiado por controle remoto via ondas de rádio, 

“vocalizando” a gravação de um discurso de John F. Kennedy e “excretando” feijões. 

Mais tarde, em 1982, Paik reapresentou K-456 na performance A Primeira 

Catástrofe do Século XXI, onde fez o robô atravessar uma avenida para ser 

"acidentalmente" atropelado por um automóvel guiado pelo artista Bill Anastasi. 

Nesta ocasião, ao ser entrevistado por uma repórter de televisão, Paik disse que 

esta performance com o robô representava "a catástrofe da tecnologia no século 
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XXI. E nós estamos aprendendo a lidar com ela.” (BALLARD: 2013, p. 3, tradução 

nossa) 

Em tais obras, bem como no contexto de sua produção e fruição, evidencia-se uma 

relação interdisciplinar e colaborativa. Elas problematizaram tanto a ciência como as 

tecnologias emergentes.  

 

2 - O Bagaço da Pintura 

Como contraponto, enfocaremos agora a série de pinturas e instalações 

contemporâneas O Bagaço da Pintura8. 

São três os aspectos que, nesta série, nos interessam: 1) a inscrição deste processo 

em coerência com o conceito de redes da criação, tal como formulado por Cecília 

Salles; 2) as potencialidades cognitivas do campo expandido que, partindo de 

configurações já consolidadas na tradição artística, especialmente em pintura, 

prospectam imbricações poéticas coerentes com as Teorias da Complexidade; 3) a 

ideia de morte da arte, prognosticada por Hegel no início do século XIX em seus 

cursos de estética e subscrita por vários filósofos e historiadores da arte desde 

então9.  

O Bagaço da Pintura propõe responder aos postulantes da morte da arte10. Mais 

especificamente, à morte da pintura, cujo anúncio e seus desdobramentos foram 

testemunhados por Rauber nas décadas de 1970 e 1980, quando a morte da pintura 

foi “decretada” mais explicitamente. Um dos agentes deste tipo de postulado é 

Douglas Crimp, no artigo The End of Painting (CRIMP: 1981). Em resposta às 

declarações de morte na arte e da morte da pintura, Rauber seguiu aquele caminho 

que apontava Hélio Oiticica, já em 1961: 

Para mim, a dialética que envolve o problema da pintura avançou, 
juntamente com as experiências (as obras), no sentido da 
transformada pintura-quadro em outra coisa (para mim o não-objeto), 
que já não é mais possível aceitar o desenvolvimento “dentro do 
quadro”, o quadro já se saturou. Longe de ser a “morte da pintura”, é a 
sua salvação, pois a morte mesmo seria a continuidade do quadro 
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enquanto tal, e como “suporte” da “pintura”. Como está tudo tão claro 
agora: que a pintura teria de sair para o espaço, ser completa, não em 
superfície, em aparência, mas na sua integridade profunda. 
(OITICICA: 1986, p. 26-27, grifos nossos). 

Como uma metáfora deste embate entre uma suposta finitude da pintura e a sua 

insistente sobrevivência como linguagem artística, o Bagaço da Pintura se dirige ao 

campo expandido. Rauber recicla e rearticula espacialmente materiais pictóricos 

destroçados, elementos do suporte tradicional da pintura (a tela) tais como madeira 

(varetas de bambu e madeira oriunda de chassis de antigas telas de pintura) e linhas 

para tecido. Sobre tais componentes, ele realiza sucessivos derramamentos de tinta 

acrílica, amalgamando o conjunto e dando consistência estrutural, em configurações 

no espaço expositivo impregnadas pela experiência que o artista tem, também, 

como arquiteto. 

Assim, Rauber procura responder questões emergentes do sistema de arte, 

metaforizando uma suposta morte e trabalhando na expansão do campo pictórico, 

tal como propunha Hélio Oiticica 18 anos antes de Rosalind Krauss. Esta, no seu 

texto seminal, não se refere à morte da arte, mas fala em seu esgotamento 

conceitual e espacial. O campo expandido, segundo ela, foi uma consequência 

deste esgotamento. Este campo expandido foi apontado na teorização de Oiticica e 

verificado na sua obra, sobretudo nos Metaesquemas e nos Parangolés. E é agora 

apontado na obra de Rauber, como também em grande parte da produção 

contemporânea. 

 

Discussão 

Uma característica inerente às artes visuais contemporâneas é o fato de terem se 

apropriado de todas as formas de linguagem. E isso foi realizado de uma maneira 

inédita em relação a outras artes. Em debate com outros críticos no dia 16/10/2010 

no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro, o crítico Fernando Cocchiarale nos 

situa: 
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Se nada existe sem que tenha passado pelo cinema, acho que nada 
existe na segunda metade do século XX que não tenha sido 
apropriado como campo de trabalho pelo artista plástico. Eu diria... e 
isso o cinema não conseguiu, a música não conseguiu... porque o 
artista usa o vídeo (estou falando lá de Nam June Paik, Wolf Vostell, 
do Fluxus) usou o cinema sem ser cineasta, o vídeo sem ser 
videomaker, a fotografia sem ser fotógrafo, o corpo sem ser ator, 
sem ser bailarino, o espaço urbano sem ser urbanista, o espaço rural 
sem ser ecologista e o conceito sem ser filósofo. Então, esta 
contaminação entre todas as áreas é típica do mundo que nós 
vivemos. Portanto, hoje, eu acho que esta confusão está 
estabelecida. (COCCHIARALE: 2010, 2’10” a 3’07”) 

 

Da mesma forma que o Bagaço da Pintura, SAM e K-456 problematizam questões 

que emergiram do sistema de arte. E ao mesmo tempo usam e abusam de ironias e 

da liberdade de apropriações referida por Cocchiarale. No Bagaço da Pintura, a 

apropriação é a da arquitetura. Em SAM e K-456, a apropriação é a da tecnologia 

eletrônica. 

No Bagaço da Pintura a questão indutora é a da suposta morte da arte. Ou seja, um 

esgotamento expressivo. A resposta de Rauber é metaforizar, ironicamente, este 

esgotamento. Daí o transbordamento da pintura para o espaço expositivo, roçando 

as fronteiras entre artes visuais e arquitetura. 

Em SAM e K-456 as questões indutoras são os desafios tecnológicos: interação e 

controle. Ou seja, novamente (como no Bagaço) um esgotamento expressivo. A 

resposta irônica de Ihnatowicz, com SAM, é mimetizar o comportamento animal e 

vegetal. Com Robot K-456, Paik e Abe mimetizam o comportamento humano. E 

criam situações “acidentais” ou patéticas para ironizar as inquietações da relação 

humanos/máquinas. 

 

Considerações finais 

O diálogo que aqui procuramos oportunizar entre Salles, Krauss, Latour, Castellani e 

Hoetzelin apontou para a intensidade dos aspectos relacionais, das redes criativas, 

das expansões, das sobreposições e permeabilidades nas fronteiras entre os três 
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grandes campos do conhecimento: arte, filosofia e ciência. Ao roçar destas fronteiras 

constatamos o quanto a interdisciplinaridade se faz presente, sendo um índice de 

complexidade. 

Nas linguagens artísticas são reconhecíveis as trocas culturais e os diversos 

sotaques coexistentes, trazidos também por filósofos e cientistas. O reconhecimento 

destas interações é uma característica da contemporaneidade. As fronteiras 

conceituais se mostram cada vez mais difusas e de equilíbrio assimétrico. 

Percebemos relações entre a produção artística “tecnológica” e a pictórica-espacial. 

Ambas são componentes de um sistema complexo, com subsistemas permeáveis a 

condições presentes em tempos diversos. A despeito da diferença de processos e 

materialidades, são produções capazes de se compatibilizar. 

Entre o Bagaço da Pintura, SAM e K-456 observamos os seguintes confluências: 1) 

apropriação de outras linguagens, fora do campo tradicional; 2) enfrentamento de 

supostos esgotamentos expressivos através destas apropriações; 3) 

problematizações auto-referenciais (às suas próprias linguagens); e 4) ironia no uso 

de metáforas. 

No estudo do processo criativo, tal como realizado por Salles, se mostram presentes 

vários pontos coincidentes com as Teorias da Complexidade. Reconhecemos que 

em qualquer aporte teórico sobre a arte poderemos localizar tais indícios, como 

António Damásio nos elucida: 

Se a necessidade de gerir a vida foi uma das razões do surgimento 
da música, dança, pintura e escultura, então a capacidade de 
melhorar a comunicação e organizar a vida social foram duas outras 
fortes razões e deram às artes um poder adicional de permanência. 
(DAMÁSIO: 2011, p. 358) 

Assim, pensamos que a arte será, sempre, um imprescindível campo de 

conhecimento no desenvolvimento de estratégias para a sobrevivência da nossa 

espécie. 
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Notas:  
 

                                                
1 Utilizamos para este artigo a versão para o português do livro Reassemblig the Social, entitulada Reagregando 
o social: uma introdução à teoria do ator-rede. Na apresentação do livro, os revisores Iara Maria de Almeida 
Souza e Dário Ribeiro de Sales Júnior explicam que na tradução feita por Gilson César Cardoso de Sousa 
“optou-se por manter o acrônimo ANT - Actor-Network-Theory em inglês - ao invés de usar TAR, as iniciais de 

Teoria do Ator-Rede, seu correspondente em português. TAR seria a escolha mais precisa, mas TAR não evoca 
nada no leitor, não lembra nenhum animal, menos ainda a singela formiga, com a qual Latour se identifica várias 
vezes ao longo do texto.” (LATOUR: 2012, p. 11 e 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2 A Teoria do Ator-rede (Actor-Network-Theory), foi desenvolvida a partir dos anos 1980 por Bruno Latour, Michel 

Callon, Madelaine Akrich e outros. Problematiza a sociologia das interações humanas e não-humanas. 
3 O termo campo expandido tem sua origem no texto de Rosalind Krauss cujo título original é Sculpture in the 
Expanded Field e que teve sua primeira tradução publicada no número 1 da Revista Gávea, em 1984, com o 
título “A escultura no campo ampliado”. Optamos por usar aqui o termo expandido por considerá-lo mais próximo 

ao original e por evidenciar melhor a poética em questão. 
4 Historicismo teleológico é aquele que pressupõe finalidade, propósito, ordem ou objetivo no desenrolar dos 
acontecimentos. Tal visão teve seu auge em meados do século XIX, mas entrou em colapso no final do mesmo 
século, após as novas descobertas da ciência e na filosofia. 
5 Ver artigo “A COMPLEXIDADE DO CONHECIMENTO: INTEGRAÇÃO ENTRE AS TECNOLOGIAS E AS 

PRÁTICAS ARTÍSTICAS EM REDE”, de Rosangella da Silva Leote, Rosângela Aparecida da Conceição e 
Rogério Rauber. Publicado nos Anais da ANPAP, 2013. Disponível em http://www.anpap.org.br/anais/2013/ 
ANAIS/simposios/01, acesso em 14/07/2014. 
6 Idem nota acima. 
7 A história comumente narrada referente a estas exposições é imprecisa ou incompleta. Infelizmente, isto é um 
vício comum em “recortes” históricos, por conta da simplificação supostamente necessária à objetividade no 
enfoque. 
8 Esta série de trabalhos começou a ser desenvolvida por Rogério Rauber em 2004. Compõe-se de materiais 
diversos (madeira e plástico reciclado, fios de tricô e nylon e tinta acrílica) reconfigurados no espaço expositivo. 
Fotos destas obras podem ser vistas em álbuns no Facebook: 
www.facebook.com/rogerio.rauber/media_set?set=a.1571396040133.2067623.1092457122&type=3 
www.facebook.com/media/set/?set=a.3580807914174.2123809.1092457122&type=3&l=812eaeb42b 
www.facebook.com/rogerio.rauber/media_set?set=a.2030632440756.2092145.1092457122&type=3 
Acesso em 14/07/2014. 
9 Rodrigo Duarte, no artigo “O tema do fim da arte na estética contemporânea” cita Marx, Nietzsche, Benjamin, 
Heidegger, Lukács, Adorno & Horkheimer, Adorno, Danto e Belting. Acrescentamos: Marcuse, Argan, Eco e 
Vattimo. 
10 Assunto mais desenvolvido no artigo “O BAGAÇO DA PINTURA - Uma resposta/pergunta à morte na/da arte”, 
disponível nos Anais da Jornada de Pesquisa Unesp 2013 - http://www.ia.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto---
artes/publicacoes/. 
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