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RESUMO: O texto analisa o caso da fotografia Rhein II, do artista alemão Andreas 
Gursky, vendida num leilão de arte por 4,3 milhões de dólares e considerada desde 
2011como a fotografia mais cara do mundo. O caso interessará pelos aspectos 
relacionais e de produção de sentido envolvidos nas práticas de produção, circulação 
e legitimação da fotografia na arte contemporânea. O reconhecimento de Rhein II 
como “obra de arte” e a atribuição a ela de um valor extraordinário é muito sintomático 
dos processos que constroem as condições de visibilidade da fotografia 
contemporânea na arte. A questão que o texto levanta é que tais processos 
configuram os modos de ser da arte e de seus objetos, mas enquanto práticas sociais 
e comunicativas que organizam nossa experiência sensível podem ser relacionadas a 
modos de produção de sentido em âmbitos mais amplos da experiência social. 
 
Palavras-Chave: Arte; Fotografia Contemporânea; Produção de sentido 
 

 
RESUMEN: El texto analiza el caso de la fotografía Rhein II, del fotógrafo alemán 
Andreas Gursky, vendida en una subasta de arte por 4,3 millones de dólares y 
considerada desde el año 2011 como la fotografía más cara del mundo. El caso será 
de interés para los aspectos relacionales y de producción de sentido que participan en 
las prácticas de producción, circulación y legitimación de la fotografía en el arte 
contemporáneo. El reconocimiento de Rhein II como una "obra de arte" y la asignación 
a la misma de un valor extraordinario ES muy sintomático de los procesos que 
construyen la visibilidad de la fotografía contemporánea en el arte. El texto plante a 
que tales procesos pueden configurar los modos de ser del arte y de sus objetos, pero 
también que, como prácticas sociales y comunicativas que organizan nuestra 
experiencia sensible, estos procesos pueden estar relacionados con modos de 
producción de sentido en zonas más amplias de la experiencia social. 
 

Palabras-clave: Arte; Fotografía Contemporánea; Producción de sentido. 
 

 

 

Introdução 

Este texto analisa, inspirado metodologicamente na Teoria do Ator-Rede (1) 

(LATOUR, 2012), as tramas envolvidas nas práticas de produção, circulação e 

legitimação da fotografia no campo da arte contemporânea. Para tanto, o texto 

se propõe a discutir o caso da obra Rhein II, do artista alemão Andreas Gursky, 
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leiloada em 2011 pela Christie’s, em Nova York, pelo maior valor já pago até 

hoje por uma imagem fotográfica: 4,3 milhões de dólares.  

A questão nos interessará pelos aspectos que permitem vislumbra-la enquanto 

fenômeno relacional e de produção de sentido e como prática social. Ao 

investigar os processos de individuação da fotografia contemporânea, das 

quais o caso Gursky faz parte, desejo seguir os traços de sua legitimação e 

visibilidade no mercado de arte para compreender os processos que tornam 

possíveis certos modos de ver e de produzir imagens e também de dá-las a ver 

neste campo.  

Sem negar seu aspecto de documento e de expressão, os modos de presença 

de Rhein II interessarão mais aqui enquanto vestígios de um conjunto de 

relações que organizam sua “fatura” e lhe conferem sentido e legitimação como 

obra artística. Ao texto interessará então observar as redes ou mediações 

(LATOUR, 2012) que participam dessa construção a partir de seus regimes de 

visibilidade (RANCIÈRE, 2009), dos sistemas de enunciação que configuram 

os modos de inscrição que fundam as condições de sua existência, 

reconhecimento e circulação. 

Como veremos, as relações entre o reconhecimento de Gursky e as condições 

de valoração extraordinárias de seu trabalho se inscrevem em algumas das 

faces da problemática envolvendo a fotografia hoje e evidenciam sua inserção 

nos ecossistemas da arte, como prática social, histórica e comunicativa.  

Rastreando um sucesso 

Em novembro de 2013 um amigo fotógrafo postou no Facebook um link para 

uma nota no portal de notícias G1 com o título “Foto mais cara do mundo é 

vendida por US$ 4,3 milhões, em Nova York”. Rhein II (1999) (FIG 1),do artista 

e fotógrafo alemão Andreas Gursky, foi vendida em 2011 na Christie’s de Nova 

York e batera o já fabuloso preço alcançado meses antes por Untitled #96 
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(1981), da artista americana Cindy Sherman, pelo valor de US$ 3,89 milhões 

(2).  

 

FIGURA1- Rhein II, 1999.FONTE: GALASSI, 2001, p. 177. 

Eu já percebera que os preços alcançados no Brasil pela fotografia em galerias 

e feiras de arte contemporânea como ArtRio ou SPArte eram consideráveis, 

equiparando-se - e não raro superando - os de pinturas, esculturas e 

instalações. Na ArtRio de 2013, por exemplo, pude observar de perto tipos, 

formatos e preços de trabalhos de artistas representados por galerias nacionais 

e estrangeiras e, me surpreendi com um trabalho de Candida Hoffer, da 

geração de Gursky e também discípula dos Becher, vendido pela “bagatela” de 

147.000 dólares (3). Mesmo já tendo ficado impressionado com esses 

números, como não ficar perturbado com a cifra alcançada pela foto de 

Gursky? Certamente obras de arte são vistas hoje como um dos maiores 

investimentos e alguns artistas contemporâneos são efetivamente figuras pop 

integradas a um star system (onde às vezes reputação rima mais com liquidez 

do que com criação ou invenção). Mas, seria apenas isso o que estaria em 

questão? Afinal, por que Gursky? Por que esta imagem em particular? 

Eu conhecia vagamente seus trabalhos de exposições, livros e catálogos. 

Gursky é reconhecido no meio da arte contemporânea com um “fotógrafo de 

paisagens”. Mas, observando suas imagens sempre tive a impressão de que, 

apesar de “reais”, suas “paisagens” eram inventadas pelo trabalho que 
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realizava com os elementos registrados. O documento seria o ponto de partida 

para suas criações. O que lhe interessaria não me parece ser tanto o aspecto 

figurativo do que ele mostra, mas o modo como estes aspectos são mostrados 

e a realidade que resultava desse gesto na imagem. Esta parece ser a sua 

paisagem.  

De fato, seus trabalhos me chamaram a atenção desde o início não pelas 

situações cotidianas envolvendo grande número de objetos ou pessoas ou 

pelos ambientes urbanos industriais, de entretenimento e negócios, bolsas de 

valores, pela arquitetura de hotéis e estádios esportivos, mas pela maneira 

como eles os relacionava entre si de forma quase abstrata e gráfica e em como 

fazia essas relações aparecerem na imagem. Algo que o galerista alemão 

Rupert Pfab (1998) havia definidonum texto de 1998 sobre Gursky da seguinte 

forma: "O principal interesse de AndreasGurksynão é oobjeto que eleestá 

fotografando, mas sim oato de transformara sua 

experiênciaespecificamentevisualem uma imagem." (PFAB, 1998, p.9). Pfab 

observa que muitosde seus trabalhos se assemelhama pinturas abstratas,em 

queGurskyaplicauma série de elementosformais, tais comoluz,composição e 

forma, para transmitir“um estado de espíritoou uma mensagemsutil”, comoseria 

no caso deRhein II. 

Sem dúvida, o olhar de Gurskyfoi marcado por uma formação, primeiramente, 

na Escola de Essen fundada por Otto Steiner, onde surgiu o chamado 

movimento da “Fotografia Subjetiva”, de filiação pictorialista. Em seguida, pela 

Escola de Dusseldorf, onde estudou com Bernd e Hilla Becher, na tradição da 

chamada “Nova Objetividade”, onde entrou em contato com a sensibilidade 

minimalista de uma “fotografia topográfica e arquitetural”, muito em voga nos 

anos 60 e 70 nos Estados Unidos e na Europa. Lá, Gursky teria desenvolvido 

seus interesses pelos aspectos conceituais e formais da imagem, juntamente 

com Thomas Ruff, Thomas Struth, Candida Hoffer, artistas também 

mundialmente conhecidos hoje no circuito da arte contemporâneapelo uso que 

fazem do documento na fotografia. Para o curador de fotografia do Moma Peter 
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Galassi (2001), esse back groundt eria influenciado seu interesse, nos últimos 

anos, pela abstração, pelas formas geométricas e pelo formato monumental de 

suas imagens (em média de dois metros de largura por cinco metros de 

comprimento), percebido pelo galerista britânico Ralph Ruggoff como uma 

“presençapraticamenteesculturalna paredeque lembraobjetosminimalistas, 

assim como seusvalores de produçãoassépticos” (RUGGOFF, 1998, s/p). 

Todos esses modos de perceber e analisar o trabalho de Gursky remetem a 

um grande debate que vem sendo realizado desde o final dos anos 90por 

curadores, críticos e pesquisadores de história da arte (ROUILLÉ, 2009; 

POIVERT, 2009; COTTON, 2010) que sugerem que o interesse da fotografia 

contemporânea na arte não estaria tanto em narrar o real, mas em criar modos 

de apresentar esse real à nossa percepção e ao nosso pensamento.  

Mas o fato é que mesmo estando imerso em tais questões como pesquisador e 

como artista/fotógrafo, mesmo tendo lido sobre Gursky, as questões 

envolvendo seu trabalho e sua trajetória e mesmo tendo testemunhado a 

monumentalidade de suas imagens, a venda de Rhein II por US$ 4,3 milhões 

me indignou tanto quanto me instigou. Por um lado, estava claro que o valor 

fazia parte de uma construção. Mas, por outro, eu resistia ao pensamento de 

que tal construção não passava de uma questão discursiva ou de economia 

simbólica. Foi então que resolvi procurar mais informações sobre o leilão.  

Entre notas de outros portais de notícias na internet, que praticamente 

reproduziam as mesmas informações sintéticas da venda da Christie’s, topei 

aleatoriamente com dois fóruns de discussão online onde a notícia fora 

reverberar, à época: o bannination.com (4) e o bike chat forums (5). Em ambos, 

a sessão iniciava com o post “a foto mais cara do mundo”, sendo que no caso 

do bike chat forums, um “arte ou bobagem?” fora acrescentado ao título.  

Em bannination.com a questão rendeu comentários durante dois dias, quase 

todas as reações irônicas à notícia: “essa é, sem dúvida, a foto mais chata do 

mundo”; “Que se dane essa porcaria. Isso vale mais que Anselm Adams?”; 
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“Rhein I era melhor”. Alguns reproduziram com sarcasmo trechos de um texto 

sobre Rhein II. Alguém, após tê-lo reproduzido na íntegra, satirizou: “(...). 

tradução: é uma bela foto”. Outro “colou” um print da tela com os comandos de 

copiar e colar e disse: “com o dinheiro que economizei com a compra da 

imagem agora posso comprar US$ 4,3 milhões de bilhetes de loteria”. Em 

seguida, alguém posta uma pintura de Rothko e inicia-se uma discussão sobre 

arte, com direito a citações de teóricos e críticos de arte. Ao que alguém 

replicou: “pode citar a teoria de arte que você quiser, a foto é uma chatice!” 

Mais ao final, alguém arrisca: “é arte moderna, tem a ver com contexto e meta-

narrativa”. 

Já no fórum bike chat forums, a discussão rendeu durante um dia. O primeiro 

comentário lançava um link para uma nota da BBC. Comentários indignados e 

irônicos se repetiam, como em bannination.com: “como a maior parte da arte 

moderna, isso é uma bobagem” ou “minha sobrinha poderia ter tirado essa foto 

com uma câmera descartável. Ela tem 4 anos”. Alguém também reproduz 

quase na íntegra o mesmo texto sobre Rhein IIe em seguida alguns trechos 

são destacados pelos participantes. Mais reações: “eles dizemtantaspalavras 

sobreabsolutamente nada, você pode entender um pouco sobre o que está 

sendo balançadoentresuas orelhas, mas em última 

análise,ébobagemexpandida quetem pouca serventiaa não ser paradara ilusão 

de queeles pensaram emalguma coisa”.  

Os comentários, as referências à “arte” e ao “mundo da arte e seus 

especialistas” me interpelaram de forma decisiva. Um abismo pareceu se abrir 

entre Cotton, Pfab, Ruggoff e os participantes de bannination.com e bike chat 

forums, opondo de um lado “iniciados” e “não-iniciados”, aqueles que 

“entendem de arte” e os que “não entendem”, especialistas e pessoas comuns, 

o que é “sério” e o que é “bobagem”. Mas, certamente, essa “partilha do 

sensível” - como Rancière (2009) nomeia a disputa estética e política que 

define a divisão da experiência em partes comuns e partes exclusivas - não 

justificava o preço extraordinário alcançado por Rhein II no leilão da Christie’s. 
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A questão que mais me interessou naquela partilha/controvérsia, não foi a 

oposição em si entre as partes ou suas razões, mas perceber como ela de 

certo modo parecia performatizar os processos de produção de sentido para os 

fatos. De toda forma, foi surfando na onda dos “excluídos” que me deparei com 

uma nova pista e cheguei ao site da Christie’s.  

Rastreando a construção de um conceito e de um valor artísticos 

Depois de ler e reler algumas vezes os posts em bannination.com, reparei que 

logo no topo de um dos comentários que reproduzira o texto sobre RheinII 

havia a seguinte inscrição: “From the auction lot notes” (Das notas sobre o lote 

no leilão). Cliquei e fui parar na página da venda de Rhein II no site da 

Christie’s (6).  

Na página me deparei com uma série de informações padronizadas sobre o 

que está sendo leiloado, ou seja, o lote. Nome e imagem da obra (que pode ser 

aumentada num clic) figuram na parte superior da página, à esquerda. Ao lado 

da imagem da obra, informações sobre o local da venda, preço estimado 

(correspondendo ao lance inicial) e preço final alcançado pelo lote - dados que 

podem ser compartilhados, impressos e/ou enviados por email. Na parte direita 

da página encontram-se links para os demais lotes integrantes daquele leilão, 

dispostos em pequenos blocos compostos por uma pequena imagem das 

obras, nome e data de nascimento do artista, título da obra e preço. Ali 

desfilavam pinturas e esculturas de artistas como De Kooning, Donald Judd, 

Eva Hesse, Richard Prince, Jeff Koons e Basquiat, cujas obras alcançaram 

preços que partiam quase todos da casa do milhão de dólares. Não havia 

nenhuma outra obra fotográfica, embora alguns dos artistas ali elencados 

fossem também fotógrafos, como Prince. Nesse lote, a obra de Gursky 

alcançara o mesmo preço do trabalho de Basquiate ultrapassara por pouco ode 

Jeff Koons e por muito o da obra de Hesse e de Judd. 

Logo abaixo da imagem da obra existem três abas: uma geral, de “descrição do 

lote”, com a ficha técnica da obra (nome do artista, data de produção, formato e 
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dimensão, número de edições da obra, museus em cujas coleções estão as 

outras edições da obra), proveniência (galeria onde foi adquirida pelo atual 

colecionador), indicações de publicações especializadas onde a obra aparece e 

locais onde a obra já foi exposta. É onde tomamos conhecimento de que Rhein 

II pertencia a um importante colecionador alemão e era a impressão número 

um de uma edição de seis exemplares (8) e que destes, ela era a maior de 

todas, com 1,85m x 3,63m. É também nesta seção que pode-se conferir o 

invejável currículo de Rhein II: suas outras edições fazem parte das coleções 

do MOMA de Nova York, da Pinakothek der Moderne, em Munique, da Tate 

Modern, em Londres e da Glenstone Collection, em Potomac, Estados Unidos. 

Rhein II também já foi exposta em Munique, Haus der Kunst; na Istambul 

Modern; no Sharjah ArtMuseum, em Moscow, na Ekaterina Foundation, em 

Melbourne, Austrália, National Galleryof Victoria, e em Kiev, Ucrânia, na 

Pinchuk Art Center.  

A segunda aba traz as famosas “notas sobre o lote", onde a equipe de 

especialistas da Christie’s apresenta a obra e o artista juntamente com 

referências e citações a artigos e textos curatoriais. Finalmente, a terceira aba 

da página de venda de Rhein II trazlinks relacionados à obra e um podcast do 

diretor do departamento de “arte contemporânea e europeia do pós-guerra” da 

Christie’s, chancelando institucionalmente a obra com sua marca. 

Ao observar essa pletora de informações tão cuidadosamente organizada e 

apresentada no site, tive a impressão de me deparar com uma espécie de 

mapa do “sistema das artes”, cujos elementos se estendiam por um amplo 

aparato que participava da construção da visibilidade da produção artística 

contemporânea ao mesmo tempo em que lhe conferia valor e sentido. Ao 

mesmo tempo, foi impossível não me dar conta de como esse processo de 

construção de visibilidade Rhein II construía também uma realidade de 

mercadoria para a obra. Mas essa visibilidade, que ocorre em parte pelo modo 

de apresentação da obra como produto no interior dos processos de 

reconhecimento e legitimação não é produzida apenas dentro do próprio 
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mercado de arte. Ele se dá apoiado, como veremos, nas relações com o 

discurso curatorial e com a história da arte, que se reproduzem também, em 

certa medida, nos critérios de seleção de projetos para editais, obras para 

salões, galerias e aquisição de acervos para museus.  

Essa forma de construção de sentido - que remete a processos que organizam 

coletivamente modos de fazer, pensar, agir e comunicar a partir de um 

determinado conjunto de lógicas e aparatos discursivos e não-discursivos - é a 

marca coletiva de atravessamentos e mediações diversas, como as que vemos 

no caso de Rhein II. São tais processos coletivos que nos permitem considerar 

essa construção de sentido como uma prática social e comunicativa. 

Nas ciências sociais, a ideia de que na arte, como em outros campos da vida 

social, parece haver uma rede de relações que organizam práticas e discursos 

não é nova. Niklas Luhman (2000), talvez na esteira da sociologia da arte de 

Bourdieu (1996), foi talvez um dos primeiros pesquisadores da comunicação a 

estudar a arte como “sistema social”. Luhman vê o funcionamento da arte 

interconectado com outros domínios como a ciência, a economia e a política. 

Seria por meio das relações com estes campos que a arte se diferenciaria 

deles.  

Perseguindo esse gênero de questões, também na história da arte muitos 

autores se interessam pelo aspecto de construção social da arte através do 

estudo de suas instituições. Para Oliveira e Couto, por exemplo, nem a obra de 

arte é autônoma e existe no vazio, nem a criação artística é gratuita: “(...) de 

algum modo a produção artística está atrelada ao contexto cultural em que se 

insere, dentro de uma comunidade de sentidos em constante modificação” 

(OLIVEIRA e COUTO, 2012, p.7). É que a arte nunca foi uma atividade 

desinteressada nem uma esfera separada do social como preconizava Bürger 

(2009), e sim uma instância do próprio social, com funcionamentos e regras de 

produção, legitimação e visibilidade.  

Para Rancière, as práticas artísticas e as das instituições da arte são práticas 
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sociais que falam dessas lógicas de organização dos modos de ser da arte e 

de seus objetos num certo momento e em certas condições, que ele chamou 

de regimes das artes, “tipo específico de ligação entre modos de produção das 

obras ou das práticas, formas de visibilidade dessas práticas e modos de 

conceituação destas e daquelas” (RANCIERE, 2009, p. 28). Esses regimes, por 

sua vez, se tornam possíveis e ao mesmo tempo promovem o que ele chamou 

de “partilha do sensível”, um “sistema de evidências sensíveis que revela, ao 

mesmo tempo a existência de um comum e dos recortes que nele definem 

lugares e partes respectivas” (RANCIERE, 2009, p. 15).  

É esta noção de partilha que me permite vincular o pensamento de Rancière ao 

de Latour. O ato de fazer e mostrar arte e de construir seu sentido e valor se 

inscreve numa rede de relações onde atuam atores diversos: obras, artistas, 

curadores, colecionadores, mídia, público, leis de incentivo, além dos espaços 

institucionais que participam da configuração das formas de visibilidade, 

circulação e consumo da arte através de museus, galerias, feiras e salões e 

leilões. 

No caso de Rhein II, identificação, reconhecimento, legitimação e 

“rankeamento” de obras e artistas e a aquisição de credenciais para circular, 

ser visto e adquirido de forma exclusiva são algumas das figuras de um regime 

enunciativo que produz arranjos materiais e relações entre visível e dizível no 

sistema das artes e do qual a Christie’s faz parte.  

A construção do sentido e do valor de um objeto de arte 

É isso que vi no site e o que ele me pareceu enunciar, com seus dados sobre a 

proveniência das obras, os locais onde haviam sido adquiridas e expostas, 

referências bibliográficas sobre artista e obra e textos curatoriais. Todos esses 

elementos participam da organização e da produção de sentido dos objetos da 

arte, através de arranjos particulares que tornam possível a uma imagem 

tornada “obra” transformar-se também em commodity de luxo. Graças a esses 

elementos e a seu trabalho de mediação ou tradução (LATOUR, 2012) é 



 
 

 

1700 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

possível envolver o trabalho de arte em diversas camadas de sentido que 

constroem sua realidade de obra e de produto, dotando ambos de uma de aura 

que concorre para legitimar seu lugar no olimpo dos lotes de elevado valor 

artístico, histórico-cultural e material.  

Cada dado e cada link do site, articulados entre si, permitem entrever as 

cadeias de uma “partilha” que a um só tempo organiza e hierarquiza os modos 

de fazer e de mostrar do mercado da arte - na qual se insere não só Rhein II, 

mas também as práticas discursivas e não discursivas da Christie’s - e desfia a 

lógica de equacionamento das variáveis componentes do valor de uma obra. É 

assim que, formando um amálgama, esses elementos e os arranjos que eles 

estabelecem promovem a construção de: 1) o valor de um nome (artista) - dado 

pelo lugar que ocupa no sistema das artes, por sua liquidez e pela “qualidade” 

do trabalho; 2) a “qualidade” do trabalho - avaliada em parte pelos critérios 

vigentes no campo da arte referenciados pela academia e pela crítica, pelo 

lugar que ocupa na história da arte, mas também pelo nome e a posição do 

artista no mercado e pela sua relação com outras obras e com outros artistas; 

3) a liquidez da obra – dada pelas relações entre nome do artista e “qualidade” 

do trabalho, o grau e tipo de inserção no mercado e sua posição na história da 

arte e em relação a outros artistas e obras. O que o site da Christie’s encarna é 

a rede que performatiza a construção do valor da obra e do artista através da 

ação desses diversos elementos e cujo papel não é dado a priori pela 

Christie’s, mas pelo lugar que assumem nas relações que estabelecem entre si 

nessa rede que é o sistema das artes e da qual, repito, a Christie’s faz parte 

como um importante ator.  

Porém, como vimos, essa construção só se torna possível porque os dados 

sobre a obra e sua relação com outros trabalhos e artistas e seus modos de 

presença trabalham e são trabalhados por elementos pertencentes a outras 

redes, conectadas no espaço do site. Chama a atenção, por exemplo, a 

relação entre obras leiloadas pela própria Christie´s e a indicação de revistas 



 
 

 

1701 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

especializadas e catálogos de exposição onde a obra figura e a indicação 

sobretudo de um texto de apresentação de Rhein II.  

No primeiro caso, pesquisando no site da Christie´s foi possível perceber que, 

em fotografia, os trabalhos mais valorizados eram dos artistas contemporâneos 

Gursky, Cindy Sherman e Jeff Wal, nesta ordem. Como já indicado 

anteriormente, era possível até perceber uma espécie de disputa entre as 

obras de Gursky e Sherman, que vinham se revezando entre si desde 2007, 

juntamente com as de Wall, no hall das fotografias mais caras do mundo. 

Dessa forma, posicionar Gursky entre outros artistas renomados num mesmo 

lote, como vimos na descrição da página de Rhein II, e posicioná-lo entre 

outros artistas fotógrafos em particular, estabelecendo uma espécie de ranking 

entre eles, é um fator importante não apenas para a liquidez da obra, mas 

também para a legitimação de seu valor artístico. 

Mas valores monetário e artístico da obra não se sustentam apenas por 

rankeamento, pela lei da oferta e da procura ou pela posição que ocupa entre 

outras obras. Ela requer a mobilização de outros agentes que ajudem a balizar 

em outros termos o valor da obra a partir do lugar que ocupa na história da 

arte. É quando entra o uso do discurso curatorial, no texto de apresentação 

organizado pela Christie´s na página de Rhein II. 

Esse texto foi elaborado pelos especialistas do departamento de informação do 

setor de arte contemporânea e do pós-guerra da Christie’s. É um elemento 

igualmente importante que a Christie’s mobiliza para produzir sentido para a 

obra e legitimar sua posição e a do artista. É que se o lugar que artista e obra 

ocupam organizam e produzem sentido para questões como autoria, 

originalidade e valor material dos trabalhos, isso não ocorre desvinculado de 

um outro conjunto circunstanciado de práticas discursivas e não-discursivas, 

que autorizam determinadas formas de ser da arte e de seus objetos e que 

participam da fabricação do valor do trabalho de Gursky. Não que essas 

práticas inventem arbitrariamente esse valor, pois, como artista, Gurky 

efetivamente apresenta e discute questões em seus trabalhos através de um 
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rigor técnico e estético e de uma linguagem plástica e visual desenvolvidos no 

contato com a academia e em diálogo com a história da arte e da fotografia e 

com o campo cultural. Mas a apreciação, a qualificação e o posicionamento de 

sua obra é alvo do investimento de diferentes vetores, como o do discurso 

curatorial. É isso que é mobilizado pela Christie´s. 

A estratégia narrativa das “notas sobre o lote” presentes no site, compila e 

articula uma série de informações sobre Rhein II e sobre o artista -alvo dos 

comentários mais ácidos dos membros de banninatiom.com e bike chat forums 

-, apontando exatamente para a apropriação e o uso intencionado feito 

Christie´s da história da arte, do discurso curatorial e da crítica de arte como 

parte das ações usadas para posicionar e justificar seu valor no lote.  

O texto começa com um trecho retirado do texto de Galassi, no catálogo da 

exposição de Gursky em Nova York, quando este atribui a Rhein II o caráter de 

um “hino de Gursky ao Reno”. A narrativa então prossegue com um 

depoimento do próprio artista sobre sua fascinação com o rio e em seguida, é 

apresentado um discurso grandiloquente sobre a obra, elaborado pelos 

especialistas da Christie’s:  

Uma obra-primadeescalae admiração e de tirar o fôlego, bem 
como o íconeda obrafotográficapioneira deAndreasGursky, 
RheinII, envolve o espectadornabeleza desuacena. (...). 
Excepcionalmente parao artista, esta série contémfotografias 
produzidasemmúltiplas escalas, o presente trabalho, sendo o 
maiorde toda aedição. Ao estender a mãopara o infinito, o 
trabalho invoca umaversão contemporânea do “sublime”, com a 
perfeiçãosurpreendente delinhae corconseguida através 
dainvocaçãode uma paisagemaparentementenatural.Refletindo 
sobre a pesquisahistórica deBarnettNewmanpara oabstrato 
"sublime" na década de 1950, aquiGurskyadota 
essametáforaeaplica a ela, talvez, o temamais simbólicoda arte 
alemã (...) (CHRISTIE’S, 2011). 

O texto segue invocando o significado mítico do Reno na história da arte e 

elencando propriedades visuais do trabalho, descrevendo seus aspectos 

formais e plásticos, vinculando-os à tradição da pintura abstrata e ao 

minimalismo e reiterando a questão do sublime. Num outro trecho, é feita uma 



 
 

 

1703 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

referência ao lugar ocupado por Gursky na história da fotografia, 

particularmente na tradição da fotografia documental, secunda, com uma 

citação a um texto de Ralph Pfab, a intenção de situá-lo em relação à arte 

contemporânea e a discussão que esta faz da fotografia:  

Gursky foi originalmente educado pelos célebres artistas 
Bernd e Hilla Becher, na famosa Künstacademie em 
Düsseldorf. Com a perspectiva direta e inabalável 
centrada em um tema, no caso, o trecho reto e familiar do 
rio Reno, seu estilo lembra a própria prática distintiva dos 
Bechers. No entanto, seu trabalho faz uma ruptura radical 
com o seu brilhante uso de cores e imagens de grande 
formato. De fato, confrontado com o que ele considerava 
ser as insuficiências fundamentais da prática documental, 
Gursky se convenceu em 1992 a começar a usar a 
tecnologia digital como um meio de manipulação. Ao fazê-
lo, o artista habilmente gerou uma "ilusão de uma 
realidade fictícia," pondo em questão a veracidade da 
imagem, na medida em que ela oscila entre uma 
paisagem intocada e um reenquadramento artificial do 
mundo (Pfab in CHRISTIE’S, 2011). 

Finalmente, o texto remete Rhein II ao conjunto da obra de Gursky, 

especialmente à sua fase mais recente, como a desejar evidenciar a coerência 

de sua linguagem em outros trabalhos, que mesmo ao abordar temáticas 

diferentes, guardam igualmente um aspecto de geometrização e abstração com 

os quais o artista constrói suas paisagens. As obras invocadas nesse momento 

são 99 Cent, de 1999, e Paris, Montparnasse, de 1993. 

É importante salientar que o uso intencionado de referências a Gursky a textos 

curatoriais para a construção da apresentação do lote “Rhein II” não significa 

que esses textos sejam em si peças retóricas que busquem apenas justificar o 

valor de obra de Rhein II. Tendo tido acesso, por exemplo, ao texto integral de 

Galassi, que abre o catálogo da exposição de Gurskyno Moma, pude perceber 

o modo como o curador constrói, a partir de dados históricos, documentais e de 

associações com a história da arte e da fotografia, uma análise consistente da 

trajetória de Gursky e de sua obra. Curiosamente, Galassi o faz não no sentido 

de reconstituir uma origem que “explique” ou simplesmente enalteça sua obra. 
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Antes, ele punha em diálogo, de forma não necessariamente linear, elementos 

diversos de modo a evidenciar as conexões do artista e sua obra com técnicas, 

influências de escolas, circuito de arte, do mercado e da história da arte e do 

campo cultural.  

Essa visão de conjunto que apresenta os processos pelos quais se forjaria uma 

ideia do artista e de sua obra não deixa certamente de constituir uma narrativa. 

Mas o que chamou minha atenção no texto do site foi o modo como essas 

referências são apropriadas e recortadas pela Christie´s e usadas com função 

de produzir uma narrativa particular que as costura e constrói um determinado 

sentido para a obra e que irá então ser um elemento importante para justificar 

seu valor excepcional de objeto. Portanto, os usos da Christe´s das referências 

a textos curatoriais, como por exemplo, de Galassi e de Pfab, reiteram o gesto 

de forjar um conceito e um valor artísticos para a obra por meio de sua 

vinculação, localização e qualificação em relação à história da arte. Conferindo 

visibilidade e notoriedade ao trabalho por meio dessa vinculação, tal gesto 

participa também ativamente da construção de seu valor enquanto mercadoria. 

Considerações finais 

As operações que criam as condições de produção, circulação e legitimação e 

o reconhecimento de Rhein II como “obra de arte” e a atribuição de um valor 

excepcional a uma imagem cuja beleza, função ou interesse é dado por 

determinados parâmetros parecem muito sintomáticas dos processos que 

constroem os modos de presença da fotografia no campo da arte. 

O que o caso de Rhein II mostra é justamente que a construção de seu valor e 

de seu sentido não são as “causas” do fenômeno, mas aquilo que precisa ser 

investigado para melhor se compreender as dinâmicas envolvidas na fundação 

das condições de possibilidade da visibilidade da obra no sistema das artes. 

Sem dúvida, a análise feita aqui da construção do valor de Rhein II não mostra 

todos os vetores e formas de mediação implicados nessa construção. A ideia 

foi, partindo da observação de alguns desses vetores, mostrar de que forma 
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eles participam da efetuação de uma lógica coletiva construída em rede pelo 

sistema das artes, mas cujo princípio está presente também em outros âmbitos 

da vida social. 

Como ponto privilegiado dessa observação, o site da Christie’s constitui um 

microcosmo que articula um macrocosmo, permitindo acompanhar em certa 

medida os movimentos, procedimentos e processamentos diversos que, 

imbricados entre si, evidenciam o modo como regras e funcionamentos do 

mercado de arte estão conectados com análises e discursos da história da arte, 

curadores e acadêmicos.  

O que busquei argumentar no texto é que, no campo da arte, esses e ainda 

possivelmente outros elementos relacionam-se entre si e participam da 

configuração e modulação das regras para produção e consumo de obras num 

dado momento histórico. São figuras do que Rancière chama de regime de 

visibilidade das artes. Por isso mesmo, não desejo indicar nenhuma relação de 

determinação ou de causalidade entre esses elementos nessas dinâmicas. 

Cada elemento está conectado ao outro e age sobre o outro, faz vinco com o 

outro. Nesse vinco, produzem-se fatos, realidades mais ou menos visíveis, 

ativas e irredutíveis umas às outras. Como qualquer obra de arte, Rhein II não 

é apenas um objeto para contemplação. Rhein II é, antes de tudo, um objeto 

híbrido de arte, sociedade, cultura, história, política, economia e comunicação. 

Mas híbrido não no sentido de uma resultante do somatório desses elementos, 

e sim como algo cuja natureza se forja e atualiza constantemente nesse vinco 

e que por isso mesmo ultrapassa a soma de suas partes. Todos esses 

aspectos estão presentes no fenômeno, mas nenhum isoladamente pode dar a 

dimensão das nuances dos processos de fabricação do valor e do sentido de 

Rhein II, pois cada um só faz o que faz na relação que estabelecem um com o 

outro.  

Portanto, não se trata apenas de uma questão de consumo e de poder do 

mercado e das teorias da arte e da história da arte como chanceladores 

discursivos ou da vinculação da trajetória do artista e de sua obra a um 
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contexto. Todos se conjugam para produzir um fato e, ao mesmo tempo, 

constroem-se uns aos outros enquanto atores através de uma dinâmica que 

tem sua faceta mais visível nos processos de produção de sentido e valor de 

uma obra de arte, que não se reduz nem um aspecto artístico nem político nem 

discursivo, mas propriamente de rede. E é esta irredutibilidade é o que estou 

considerando propriamente uma abordagem relacional que busca evidenciar a 

importância epistemológica do estudo da fotografia na arte como prática social 

e comunicativa. 

Notas 

 
1 A TAR é uma forma de abordar os fenômenos sociais no processo de sua fabricação. Sua 
especificidade enquanto método, que toma emprestado da antropologia algumas de suas ferramentas, 
reside em “seguir os atores” de forma a acentuar a observação do trabalho de construção dos fatos 
através do que Latour chama de mediação ou redes sociotécnicas. Na TAR, pessoas e coisas são 
simetricamente consideradas atores (um site, um livro, uma imagem, um museu, um discurso, um 
procedimento, tanto quanto um artista, um curador, um historiador da arte, por exemplo). É que a noção 
de rede em Latour não se filia à de sistema, e sim à dos enunciados em Foucault e ao conceito 
deleuziano de agenciamento, que considera conjuntos de funcionamentos inter-relacionados de 
elementos diversos que formam determinadas configurações e estabilizações empiricamente observáveis 
(um modo de discurso, um valor, maneiras de fazer e visões de mundo que fazem com que certas coisas 
aconteçam do jeito que acontecem). Vejo os procedimentos da TAR muito próximos do método 
cartográfico de Deleuze e Guattari, sistematizado por Eduardo Passos, Virginia Kastrup e Liliana da 
Escóssia (2010). Nesta perspectiva, ao “seguir atores”, o próprio pesquisador se inclui na trama que 
descreve, assumindo seu papel na construção do conhecimento e rompendo com a dicotomia sujeito-
objeto na pesquisa. A narrativa em primeira pessoa, como veremos ao longo deste texto, é coerente com 
este gênero de abordagem. 
2 O trabalho de Sherman, por sua vez, havia desbancado 99 Cent II Ditychon, de Gursky, vendido em 
2006 por US$ 3,35 milhões, e que vinha sendo considerada por cinco anos a foto mais cara do mundo. 
Fonte: http://www.artfixdaily.com/news_feed/2011/11/14/9513-photographer-andreas-gursky-unseats-
cindy-sherman-in-record-setti. 
3 Os preços médios dos trabalhos em fotografia na Feira giravam em torno dos R$ 25.000. 
4 Fonte: http://quoi.info/wp-content/uploads/data_art/#.UvgIRfaA3Sg. 
5http://www.bannination.com/comments/5134321 
6http://www.bikechatforums.com/viewtopic.php?p=3017141 
7 http://www.christies.com/lotfinder/photographs/andreas-gursky-rhein-ii-5496716-details.aspx#features-
audio 
8 O número de edições têm um significado particular na valoração das obras fotográficas: do ponto de 
vista da produção, juntamente com a dimensão, o acabamento e o tipo de papel, a tiragem é um dos 
fatores que influenciam o valor de um trabalho. Quantomenosexemplareseletiver, maisele vale. 
Princípioclássico de exclusividade da obra de arte, com a diferença de quenafotografiauma “cópia” 
podeter valor de “original”. 
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