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PROBLEMAS PARA A HISTÓRIA DA ARTE 
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RESUMO: Nos últimos 50 anos, um elenco formidável de obras veio colocar em xeque 
ossistemas de registro e de documentação, os modelos de circulação e de interação, os 
discursos expositivos e, em nosso caso, as narrativas historiográficas. Procuramos 
problematizar a questão de como historiadores da arte vem enfrentando um desafio em 
especial: a reapresentação das obras, a priori produzidas em condições específicas, 
orientadas por uma “poética da obsolescência”, em espaços museológicos convencionais. 
Sendo assim, o presente trabalho busca compreendercomo algumas obras são arquivadas 
e reapresentadas nos museus e o impacto desse arquivamento para as narrativas da 
história da arte frente a uma história da crítica e da conservação museológica. Diante da 
complexidade do problema duas instâncias de reapresentação serão privilegiadas: a 
exposição e o registro.  
 
Palavras-chave: modos de exibir, coleções, história da arte. 
 
 
Abstract: After the last 50 years, a formidable cast of works has put into question the 
systems of registration and documentation, models of movement and interaction, expository 
discourse and, in our casa, the historical narratives. We seek to question how art historians 
has been facing a challenge in particular: new presentations of works, a priori produced 
under specific conditions, driven by a "poetics of obsolescence" in conventional museum 
spaces. This paper seeks to understand how some works are archived and displayed in 
museums and the impact of this filing to the narratives of art history against a history of 
criticism and museum conservation. Given the complexity of the problem two instances of 
resubmission will be privileged: the exposure and the record. 
 
Kew words: display modes, collection, history of art. 

 

 

Quando a instalação “A tropicália PN2” de Hélio Oiticica foi reapresentada no Itaú 

Cultural de São Paulo, em 2010, abriu-se a possibilidade para o público reencontrar 

uma das obras recentes mais emblemáticas da história da arte brasileira.  Numa 

perspectiva geral lá estavam as plantas tropicais, os tecidos de chita, as pedras, a 

areia, um aparelho de televisão e os dois papagaios.  Um convite para a experiência 

corporal e sensível do espectador. Uma metáfora provocadora de uma síntese “`a 

brasileira”, exposta com certo humor e crítica ao sentido universalista europeu que 

estereotipava a cultura brasileira, como bem declarou o artista em 1968 (Oiticica, 

1968, p.108). 
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O que não estava presente era o aspecto “precário” da obra. O improviso e o casual 

da instalação apresentada pela primeira vez em abril de 1967, na exposição “A nova 

objetividade brasileira”, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, não podiam 

ser facilmente notados. A reapresentação de São Paulo estava em acordo com o 

modelo de reexibição da instalação no exterior como podemos conferir pelos 

registros da recente mostra sobre Oiticica no Museu de Arte Moderna de Frankfurt 

(O grande labirinto), em 2013 (fig.1), e no Museu de Arte do Bronx (Tropicália: a 

revolution in Brazilian culture), em Nova York, em 2006. Numa avaliação incipiente, 

pode-se dizer que a perspectiva asséptica das três “Tropícalias” posteriores possui 

na remontagem do artista realizada na Whitechapel Art Gallery de Londres, em 

1969, alguma semelhança. 

 

 
Fig. 1.Hélio Oiticica, Tropicália, 2013 (1967), instalação, MMK MuseumfürModerneKunst, em 

Frankfurt, Alemanha . Fonte: http://www.mmk-frankfurt.de 

 

O exemplo da reapresentação de “Tropicália” gera perspectivas paradoxais, esbarra 

nos ideais de unicidade e na miragem da obra como contingência da mesmidade1. 

Uma obra reencena sua própria existência quando dar-se a ver. Exibida em distintas 
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estratégias de visibilidade. A obra inaugura-se a cada olhar, em cada instante 

histórico, sob perspectivas individuais e sociais distintas, naquilo que Jean-Marc 

Poinsot tipifica como a obra em exposição (2005). Uma vez que há a interiorização 

do ato de colocar em comum, o expor da obra, no próprio ato constitutivo da obra 

desde a modernidade oitocentista. No caso de uma instalação-ambiente, a ambição 

de cada reaparição parece ser a manutenção dos rastros da promessa primeira, 

naquilo que Huchet denominou de “conceito prometido” (2005).2 

Sendo assim, a operação para reconstituição do conceito da obra depende da 

exposição enquanto um dispositivo moderno de circulação da arte. As exposições 

desempenham, há pelo menos quatro décadas, um papel central no campo das 

artes visuais brasileiras, ao assumir diferentes formatos ou privilegiar determinados 

enquadramentos – segundo Francis Haskell (2000, p. 96-108) – que afetam de 

forma significativa o modo de visualizar e pensar a arte e sua história.  Sendo assim, 

expor deixou de ser, desde a segunda metade do século passado, uma mera 

oportunidade de visibilidade. Essa prática passou a constituir um elemento tão 

fundamental do “pensar arte” atual, que as recentes narrativas historiadoras 

buscaram selecionar mostras cruciais para a representação do lugar e do papel de 

coleções e museus nas comunidades que os administram.   

Foi nos anos de 1980, segundo Jean Davallon, que novos trabalhos passaram a 

considerar a exposição uma prática não aleatória, que utiliza estratégias e técnicas 

próprias para comunicar objetos e outros artefatos. Essas abordagens 

transformaram a exposição numa produção cultural específica, dotando-a de uma 

genealogia e destacando sua intencionalidade ideológica (Davallon, 2000, p.9-53). 

Intencionalidade detalhada por Haskell e por JérômeGlicenstein (2009). Ambos 

dedicaram-se a compreender a história das exposições de artistas canônicos da arte 

ocidental. Para eles, as mostras dos mestres e candidatos à canonização, ao lado 

dos historiadores e “gestores” da arte, moldaram toda uma percepção do que venha 

ser o artístico e, por conseguinte, seu passado (Haskell, 2000). Desta forma, a 

exposição tornou-se um “palco” privilegiado para a reapresentação das obras, em 

arranjos curatoriais distintos e novas hierarquias.  

Compreendidas ora como discursos próprios, ora como estratégia do dar-a-ver, ora 

como mecanismo museológico de comunicação, ora como dispositivo de 
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acionamento interno a própria obra, a exposição transformou-se num ritual 

particular, cuja dinâmica tem sido debatida nas últimas décadas: 

 

Diferentemente de outros campos, como no caso das ciências 
naturais ou mesmo da história, no sistema das artes visuais, a 
exposição não desempenha apenas uma função comunicativa ou 
de “mediação”. O que se define como arte – no caso das visuais, 
especialmente - é resultado de uma relação de reciprocidade entre 
o trabalho de arte, o lugar onde este trabalho se espacializa e o 
observador/interagente, em um tipo de inscrição espaço-temporal. 
A exposição – aqui considerada no sentido das diferentes 
configurações através das quais uma obra pode instalar-se no 
espaço e também como evento -, é de ordem constitutiva para o 
campo das artes visuais, tanto no que concerne à produção 
artística, quanto a teórico-crítica (Carvalho, 2012, p.48). 

 

 

Organizando lugares e saberes por modalidades expológicas, o ritual entendido 

como unidade expressa questões próprias, do que na contemporaneidade, 

denominamos de discursos curatoriais e das interpretações advindas das fileiras da 

história da arte; instância aparentadas, as vezes coincidentes, e frequentemente 

conflituosas. Se cada exposição é um gesto particular que funda lugares específicos 

de analise, fruição e prazer, uma mesma obra em diferentes exposições inventa-se a 

cada evento. Inventa, sobretudo, algo que não existia até então: a mesma-outra obra 

numa dado lugar, momento e exibição.  

A obra que se apresenta novamente se reapresenta em diálogos outros que aquele 

que funda sua existência, sua origem, numa conflituosa contradição com as 

ambições de seus resíduos conceituais primeiros. Para cada obra, historiadores da 

arte podem investigar uma história de suas exposições e as contradições inerentes 

entre elas. Reencenações de sua materialidade ou de sua imaterialidade, acordadas 

e revistas pelas estratégias do registro, simultaneamente poético e friamente 

documental, no jogo das distâncias explicitadas por Kwon (2008). 

O caráter da reapresentação ofereceu as exposições um papel distinto. Além de 

ocuparem um papel crucial na escrita da História da Arte e nos delineamentos das 

políticas de gestão de acervos, uma abordagem crítico-teórico do problema 

possibilita, alguns dirão exige, a compreensão da fina conexão entre as práticas 
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historiadoras, os discursos curatoriais, as agências conservadoras, os processos de 

documentação e registro, os procedimentos restauradores e as práticas 

pedagógicas (Fernández, 2003).  

Se a questão da reapresentação da obra já demandava um esforço e um desafio 

para além do mero ritual de montagem para os tradicionais suportes artísticos 

(pintura, escultura, desenho, gravura etc.) a questão tornou-se mais visível e 

premente com a produção de arte contemporânea, com a assimilação de novas 

matrizes artísticas da cultura material para além do ocidente, com a reconciliação 

com as artes ditas decorativas e populares e com as inquietações de miríade de 

práticas culturais candidatas a manutenção do estatuto do artístico. Um ponto 

fundamental nessa mudança é a relação entre o trabalho de historiadores e as 

fontes documentais extra-artísticas, raramente operadas como “discursos 

autorizados” capazes de instruir sua reexibição.  

A compreensão da obra de arte enquanto elemento material perene deixou de ser 

unanime por volta dos anos de 1960.  Nessa época, tornou-se evidente que a 

conservação de processos artísticos e seus suportes materiais eram incompatíveis 

com muitas das poéticas concebidas desde então. Buscava-se, em certo sentido, 

desfazer-se de algumas convenções que envolviam acordos institucionais. No Brasil, 

os artistas começaram a problematizar à homogeneidade do suporte, entendido por 

meio de sua essência material, no mesmo período. Nomes como Artur Barrio, Hélio 

Oiticia, Lygia Clark, Antonio Manuel, Nelson Leirner, Paulo Bruscky, Lygia Pape, 

Luiz Alphonsus, Letícia Parente, Anna Bella Geiger tornaram-se obrigatórios para a 

história das artes brasileiras. Todavia, o predicado do registro veio como elemento 

necessário para a construção narrativa que desse sentido memorial aos happenings, 

as performances e as intervenções da época. Fotografias e depois vídeos, e mesmo 

películas, além de toda uma escrita documental foram e continuam a ser importantes 

peças de recuperação das obras executadas uma ou mais vezes por seus 

produtores (Costa, 2009). 

Nas últimas décadas a arte instituída por meio de tecnologias emergentes, numa 

solução terminológica oferecida por Rosangella Liote (2007), ampliou a discussão e 

estabeleceu novas fronteiras para as políticas de arquivamento.  Tais tecnologias 

tem mesmo eliminado o sentindo temporal de antes e depois, numa coabitação entre 
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tempos que tornam o registro um próprio essencial para a circulação de determinado 

ato criador (Giannetti, 2006). Pouco a pouco a ética de tais procedimentos volta-se 

para a estética do arquivamento, da reapresentação contínua e da obsolescência 

material. 

A utilização do registro oral, fotográfico, fílmico ou videográfico de processos 

relacionais, de performances e de intervenções artísticas em espaços públicos ou 

institucionais como componentes poéticos mais recentemente mostra-nos que os 

artistas passaram a se posicionar agressivamente diante do universo imagético. Tal 

posicionamento busca apoderar-se de narrativas antes consideradas exteriores à 

obra propriamente dita. Para tais artistas, os registros são manipulados como 

elemento-condição no processo de recuperação e atualização dos trabalhos 

“efêmeros”. Funcionam como desdobramentos narrativos sensivelmente atrelados 

aos atos fundadores, que passam deles a depender numa complexa dimensão de 

virtualidade. Para os historiadores, as fronteiras entre o que é apenas documental, 

num sentido restritivo, e a obra em processo atenuaram-se. Do mesmo modo, o 

trabalho historiador da arte e na arte não mais pode contentar-se com uma 

idealidade primeira da obra, seu espaço adâmico, dado ou ambicionado, mas exige-

se debruçar-se sobre os trânsitos e os lugares ocupados.  

Evidentemente o desafio é constrangedor. Muitas obras recusam-se à mediação 

interpretativa do registro e sua reencenação tende ao farsesco. A recente literatura 

está repleta de exemplos de obras cuja dimensão de recuperação é improvável 

mesmo com relatos orais, registros fotográficos e videográficos como elementos 

instituidores de uma memória. Pensemos na obra-projeto “4 dias 4 noites”, realizada 

por Artur Barrio, em 1970, no Rio de Janeiro. O trabalho era uma performance sem 

espectadores, na qual o artista percorreu as ruas da cidade de modo ininterrupto, 

até a exaustão, por 4 dias e 4 noites.3 O corpo no espaço da cidade, dentro de uma 

psicogeografia aleatória, foi o elemento essencial do ato performático. O limite do 

corpo que transita sem controle. E como resultado, nenhuma fotografia ou qualquer 

imagem do ato. Nada ficou como registro, além da memória do artista (Freire, 2007, 

p.237).Além de poderosos veículos de divulgação, tais registros contemporâneos de 

arte tornaram-se a arena de negociação entre diferentes sujeitos, dentro de um 

processo de seletividade em que a presença institucional passou a ser 
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continuamente reconfigurada. Eles funcionam simultaneamente como ligações entre 

o sistema museal convencional, os públicos especializados e o não especializado 

(Rancière, 2012).  

Ao contrário de “Tropicália” e de “4 dias 4 noites”, a questão aguça-se quando as 

obras foram colecionadas em acervos públicos, cuja dimensão memorial e 

responsabilidade social são dimensões políticas em constante debate. Os museus 

de arte dos grandes centros culturais, independentemente da tipologia adotada, 

passaram a preocupar-se nas últimas décadas com a dinâmica de circulação da arte 

e não apenas com sua exposição e conservação, tanto no que se refere ao seu valor 

mercadológico quanto ao simbólico.  Para que a memória desta “arte exposta” se 

tornasse ação e não fosse apenas citação do passado, foi preciso que os acervos 

ganhassem novos suportes que dessem continuidade às exposições. Mesmo nos 

centros ex-cêntricos brasileiros, preocupação deste projeto, publicar estudos críticos 

ou simples material de divulgação e marketing institucional tornou-se necessário ao 

longo dos últimos anos, no mesmo período em que avançaram os debates sobre a 

prática museológica no país.  

Em pesquisa nos arquivos de alguns desses museus brasileiros (Museu de Arte de 

Brasília, Museu de Arte de Ribeirão Preto, Museu de Arte da Pampulha de Belo 

Horizonte, Museu de Arte Contemporânea do Mato Grosso do Sul de Campo 

Grande, Museu de Arte Moderna de Recife) demonstram uma preocupação voltada 

a materialidade da obra e sua síntese constitutiva, e pouca atenção aos registros 

que compõem a presença da obra no espaço expositivo. Em alguns casos, as duas 

dimensões funcionais da documentação de sobrepõem, como é o caso da obra de 

Reginaldo Pereira, intitulada “Carta Branca”, de 2007/2008, cuja operação 

constitutiva é dependente da cor da parede em que é instalada (figs 2 e 3).   
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Fig.2 e 3. Documentação da instalação de Reginald Pereira (Carta Branca, 2007/2008, pranchetas de 

madeira recortadas, látex sobre parede) pertencente ao MARP. Fonte: foto do autor. 

 

Assim sendo, os registros das exposições, desta forma, ajudam a transformar a 

problematização das relações entre os objetos artísticos e o lugar de exposição, 

postos em cena pelas obras que se configuram como instalações, performances, 

site-specific, in situ entre outras modalidades. Eles contribuíram de forma 

significativa para um questionamento da ideologia implícita na proposição de um 

espaço expositivo neutro ou neutralizável, conforme os termos postos pelos 

sistemas institucionais e uma escrita da história da arte convencional. 

Diante de coleções in progress, que são permeáveis a revisões, complementos, 

acréscimos e substituições, a questão da reapresentação e arquivamento pode ser 

abordada pelas perspectivas contemporâneas do registro e da exposição. Instâncias 

que se instituem, e complementam, tanto como valor quanto prática de 

reapresentação. Assim sendo, temos como desafio obras em montagem. Trabalhos 

artísticos de distintas naturezas que dependem do perpetuo debate sobre sua 

exibição, sua posição no espaço. Por outro lado, a abordagem da documentação 

museológica e mesmo sua constituição com a colaboração de um historiador da arte 

não pode, evidentemente, subestimar a dimensão poética das obras. Neste aspecto 

acessar a intencionalidade dos criadores e sua apropriação pelas instituições é um 

fator determinante como nos mostra “Amalgamas”, projeto de intervenção urbana, 

de Sylvia Furegatti, em 2003, assimilado pela coleção do Museu de Arte 

Contemporânea de Campinas4. No que concerne ao caráter documental extra-

artística, uma abordagem contextual parece ser a mais adequada, com base numa 

perspectiva histórica, estética e crítica, a partir da identificação e questionamento 

qualitativo das exposições e dos registros que reapresentam as obras.  
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Pugliese (2013) lembra-nos que a arte contemporânea, cuja poética é 

intrinsecamente dependente do espaço em que é exposta, é sempre algo entre o ato 

expositivo e a realização da obra, não apenas em sua dimensão pragmático-formal, 

mas também no concerne à semântica da obra e seu desdobramento nas cadeias 

de circulação. Nesse sentido, a prática da reapresentação parece exigir para 

instalações, intervenções e obras correlatas, a história expositiva de cada obra. 

Sabedores que a reapresentação total pode ser materialmente possível, mas seu 

impacto temporal é demasiadamente distinto – e nesse sentido todas as obras se 

aproximam. Como nos lembra Poinsot, talvez “os historiadores futuros terão que 

deslindar, com os restos materiais das peças, as diferentes obras expostas às quais 

eles serviram e a ou as versões que será conveniente restituir ou reconstruir” (2005, 

p.161). Essa é uma prerrogativa que muda o modo como víamos as obras. Não 

apenas indagando-as como acontecimento a ver. Mas também nos perguntando de 

que maneira a obra deu-se a ver.  

 

 

Notas 

                                                           
1“Paul Ricoeur distingue, com efeito, no curso de sua demonstração, a mesmidade da ipseidade. A mesmidade 
evoca o caráter do sujeito naquilo que ele tem de imutável, à maneira de sua impressões digitais, enquanto a 
ipseidade remete à temporalidade, à promessa, à vontade de uma identidade mantida a despeito da mudança: é 
a identidade sujeita à prova do tempo e do mal.” (Dosse, 2009, p. 341).   
2 “A instalação é o plano de consistência de um conceito prometido, cuja promessa se desenvolve, cresce, 
murcha, acerta, fracassa, mas deixa sempre resíduos. Seu conceito não se dissolve, porque seu caminho passa 
pela produção desses resíduos, produção condicionada na fricção inerente ao entender.” (Huchet, 2005, p.75) 
3 “Saindo do MAM, o artista perambulou por alguns dias pelas ruas do Rio de Janeiro. Entre os efeitos da 
maconha, do jejum prolongado e do constante esforço físico, Barrio passou por esgotos, viu ‘milhares de baratas 
que trepavam formando uma cruz’ e ‘numa colônia de cinquenta mendigos’, como disse, tentou se comunicar, 
mas não conseguiu ‘articular som algum’.” (Freitas, 2013, p.314). 
4 O projeto ocupou Largo das Andorinhas, no centro de Campinas, cerca de 100m², em 22 de agosto de 2003, 
com 11.000 pedras. Os objetivos eram claros: uma crítica ao mal uso da água pela sociedade contemporânea. 
Todavia a obra encomendada pelo MACC foi reinterpretada pelo instituição como parte de um amplo projeto 
político de “revitalização” do centro da cidade paulista. (Oliveira, 2007) 
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