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RESUMO O texto examina o trabalho Menos-valia [leilão] de Rosângela Rennó, no intuito 
de refletir sobre a tríade exibição, história da arte e ficção em relação à noção de valor das 
práticas artísticas. O texto divide-se em duas partes principais. A primeira problematiza a 
definição de valor da obra de arte. A segunda discute o papel da história na produção e 
atribuição de valor simbólico a um determinado conjunto de objetos. 
 
Palavras-chave coleção de artista; valor; narrativa 
 
 
ABSTRACT This article exams Rosângela Rennó’s artwork Menos-valia [leilão] in order to 
discuss the triad exhibition, art history and fiction in relation to the notion of artists practices 
value. The text is divided into two main parts. The first one problematizes the definition of 
artwork value. The second part discusses the role of art history in production and attribution 
of symbolic value to a specific set of objects. 
 
Key words artist’s collection; value; narrative 
 
 
 
I. A coleção do artista 

A coleção, ou seja, o ato de reunir um grupo de objetos distintos, com um tema 

específico, expondo-os de maneira singular, constitui um número ímpar de trabalhos 

de artistas contemporâneos e, ainda, pode compreender proposições importantes do 

século XX – por exemplo, o Merzbau de Kurt Schwitters e o Museu de Arte Moderna, 

Departamento das Águias de Marcel Broodthaers. Para o filósofo norte-americano 

Arthur Danto, o trabalho de um artista desenvolvido mediante o livre acesso a um 

museu, a reorganização de determinadas obras dessa coleção e sua exibição – sem 

qualquer conexão histórica ou formal entre essas obras, a não ser a fornecida pelo 

próprio artista – é quase “um lugar-comum” da produção artística na década de 

1990.1 

O arranjo proposto pelo artista (a coleção) articula a tríade exibição, história da arte 

e ficção, na medida que a singularidade de uma coleção é justificada tanto pela 

forma como objetos e obras de artes distintos são selecionados e expostos, assim 

como pela narrativa que o conjunto apresenta. Quando compõe uma coleção de 



arte, o artista sobrepõe os sentidos de exibição e criação, ao mesmo tempo em que 

forja um valor para essa nova organização. A coleção como trabalho de arte, nesse 

sentido, transforma o papel do artista num tipo específico de curador e historiador. 

No intuito de caracterizar esse “lugar-comum” da produção artística, tal como o 

definiu Arthur Danto, este texto examina o trabalho da artista Rosângela Rennó 

Menos-Valia [leilão], exposto na 29a Bienal de São Paulo (2010), por meio de 

articulações entre a tríade exibição, história da arte e ficção. Além de Menos-valia 

[leilão] ser o resultado da organização de uma coleção, o anúncio concomitante do 

leilão de todo conjunto de objetos, composto pela artista, discute de maneira 

explícita a complexa noção de valor da obra de arte. Rennó arrasta para dentro da 

Bienal (evento institucional financiado basicamente com recursos públicos) uma 

operação agenciada, normalmente, pelo circuito comercial. Como resultado do 

leilão, o preço de cada objeto de sua coleção torna-se público. 

Para examinar essas inúmeras camadas que fazem parte do trabalho de Rennó, o 

texto divide-se em duas partes principais. A primeira examina a definição de valor de 

uma obra de arte. A segunda discute o papel da história na produção e atribuição de 

valor simbólico a um determinado conjunto de objetos, ao aproximar Menos-valia 

[leilão] da pequenina narrativa do escritor francês Georges Perec, A coleção 

particular (em francês, Un cabinet d’amateur: histoire d’un tableau, 1979). Embora o 

livro de Perec e o trabalho de Rennó sejam de naturezas distintas, o argumento 

principal parece se repetir: Como atribuir valor a algo que não possui valor algum? 

Como transformar uma coleção de obras de arte falsas ou de objetos obsoletos em 

algo valioso? A conexão entre Rennó e Perec possibilitam o debate sobre a 

importância da história da arte na produção de valor das obras. Entende-se valor, 

aqui, por uma atribuição de significação que se dá às coisas.2 

Um aspecto crucial de Menos-valia [leilão] está na justaposição de valor e preço de 

cada objeto leiloado. Rosângela Rennó, portanto, fabrica o encontro entre duas 

esferas quase sempre entendidas como inconciliáveis: a pesquisa histórica e o 

circuito comercial. Ana Letícia Fialho afirma, no recente texto “Expansão do Mercado 

de arte no Brasil: oportunidades e desafios”, que é comum a confusão de sentido 

entre valor e preço, bem como é recorrente a ideia de que caberia apenas ao 

mercado a função de precificar obras de arte. Nesse estudo, Fialho identifica quatro 
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instâncias que fazem parte do intricado “processo de formação, consolidação e 

hierarquização dos valores da arte contemporânea” 3, nomeadamente, produção, 

reflexão crítica, inserção institucional e mercado. Menos-valia [leilão], nesse sentido, 

parece realizar um processo específico de construção de valor. 

II. A soma das partes 

Menos-valia [Leilão] foi montada numa pequena sala, no andar térreo da 29a Bienal 

de São Paulo (2010). Era composto por 74 objetos devidamente etiquetados, 

recolhidos de feiras de antiguidades e brechós ao redor do mundo. Em cada etiqueta 

de acrílico encontrava-se a marca do projeto, como Rennó prefere chamar esse 

trabalho, e sua designação de origem (o local onde teria sido comprado ou achado). 

A seleção, recomposição e transformação dos 74 objetos tinha uma visível conexão 

com a trajetória de Rennó. Todos faziam parte do universo de reprodução de 

imagens; uma maior parte relacionava-se com a fotografia, diretamente. 

Esse conjunto estava dividido em três grandes categorias. A primeira era composta 

por câmeras fotográficas antigas, com tecnologia considerada obsoleta. Por 

exemplo, Caixa Super-flex 127 – mesa com flor (lote 6) ou Caixa Vestpocket Kodak 

– mesa de facas (lote 5). Os aparelhos de projeção e observação de imagens, como 

lanternas mágicas, estereoscópios, projetores de slides, espelhos e binóculos, 

constituíam a segunda categoria. Entre outros, cita-se Labelle showman (lote 25) e 

Espelho muito, muito usado (lote 36). A terceira e última categoria agrupava 

fotografias, molduras e álbuns de fotos – Duo de Núpcias (lote 32), Apagamento por 

empilhamento (lote 16), etc. Em Menos-Valia [leilão] as três categorias poderiam 

estar aglutinadas em um único objeto. 

Ainda que cada lote daquele conjunto fosse distinto, era visível a tentativa de 

padronização dos 74 objetos na montagem do trabalho. A homogeneidade formal 

presente nas caixas de MDF, nas molduras, nas bases de apoio que receberam os 

objetos recauchutados e nas citadas etiquetas de acrílico fazia com que cada obra 

exposta estivesse submetida ao conjunto. Afixado na parede da saleta da exibição, 

um texto escrito pela própria artista anunciava o leilão do “projeto”: 



No dia 9 de dezembro de 2010, todos [os objetos] serão leiloados no 
terreiro O outro, o mesmo, da 29ª Bienal de São Paulo. Ao adquirir 
um objeto, o comprador receberá o certificado de propriedade de 
parte do projeto Menos-valia [leilão] e poderá incluí-lo em sua 
coleção de arte. 

 

O anúncio do leilão, na Bienal, assinala dois aspectos importantes de Menos-valia 

[leilão] que se articulam à noção de valor da obra. O primeiro caracteriza a 

justaposição dos circuitos institucional e comercial – a artista propõe uma operação 

mercadológica como parte da obra, dentro de uma fundação suportada por recursos 

públicos, através de leis de incentivo à cultura. O segundo aspecto incide no 

estranhamento provocado pela escolha do título do trabalho, pois, de certo modo, o 

seu sentido parece respaldar o termo contrário: por que Rosângela Rennó não 

nomeou seu projeto de “mais-valia” ao contrário de “menos-valia”? 

Segundo o dicionário Houaiss, o termo menos-valia significa a “diferença entre o 

valor contábil líquido de um bem e o seu valor venal, quando este é menor do que 

aquele.” A raiz francesa da palavra de 1765 não se distancia desse sentido: 

“diminuição do valor de alguma coisa, perda de valor, esp. diferença entre o produto 

real e o produto teórico (de uma taxa, de um imposto), formado por oposição a plus- 

-valie ‘mais-valia’.” Além do sentido marxista usual de mais-valia – lucro obtido pela 

diferença entre o que o capitalista paga pela mão de obra e o valor que ele cobra 

pela mercadoria produzida por essa força de trabalho –, o Houaiss a entende como 

um termo do liberalismo que se opõe à menos-valia. Assim, mais-valia é o “aumento 

do valor de um bem ou de uma renda, após a sua avaliação ou aquisição, em virtude 

de fatores econômicos que independem de qualquer transformação intrínseca desse 

bem ou dessa renda.” 

Exibidos como obras de arte, no maior evento institucional do país, os objetos 

recuperados por Rennó reafirmavam a ideia duchampiana (já secular) de que tanto o 

trabalho do artista quanto o contexto em que essa produção está inserida produz 

valor simbólico. No caso de Menos-valia [leilão], a produção desse tipo valor seria, 

ademais, ratificada pelo leilão, na diferença entre lance inicial e final. Dessa forma, o 

conjunto de objetos selecionados por Rennó não perdiam, em momento algum, seu 

valor venal, como requer o sentido da palavra menos-valia. Pelo contrário, cada 

procedimento operado pela artista – escolha, transformação, etiqueta, exposição, 
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leilão, livro do projeto – fez com que esses objetos agregassem valor simbólico e, 

simultaneamente, aumentassem de preço. 

No texto do crítico Cuauhtémoc Medina “Mitologias a Marteladas”, uma pequena 

explicação de Rosângela Rennó pode justificar a escolha desse nome. Ao expor 

uma versão embrionária do projeto, Menos-valia (2005-2007) – um tríptico reunindo 

artigos adquiridos na tradicional feira Troca-troca da praça XV, no Rio de Janeiro, 

selecionados a partir do preço de depreciação de cada compra, em ação de apenas 

um dia –, Rennó registrava, de fato, a menos-valia efetivada no ato de pechinchar, 

na feira, cada objeto.4 No trabalho exposto na 29a Bienal, todavia, Rennó adiciona 

como parte do trabalho a operação oposta à barganha: o leilão. 

É interessante ressaltar que não foi a primeira vez que um artista propôs um leilão 

de obras de arte. Em 2008 Damien Hirst promoveu, em parceria com a Sotheby’s 

em Londres, o leilão de obras que contou com uma prévia exposição pública do 

conjunto na galeria da casa de leilão. A ação do artista britânico rendeu cerca de 

200 milhões de dólares. Ao propor um leilão de seus próprios trabalhos, Hirst 

implodiu a estrutura do circuito comercial das artes, dividida em mercado primário 

(artista, galerista, colecionador) e mercado secundário (marchands e leiloeiros). 

Como Ana Letícia Fialho explica, no mercado secundário (das casas de leilão), o 

artista e o galerista não participam normalmente das negociações nem são 

beneficiados por estas.5 

Apesar de ser possível construir inúmeros paralelos entre a ação de Rennó e de 

Hirst, a natureza presente no trabalho da artista brasileira (reunião e transformação 

de artigos usados, exibição institucional e venda) reverbera no trabalho de Martha 

Rosler, Meta-Monumental Garage Sale (1973), remontado no átrio do MoMA em 

2012. A artista apropria-se de uma atividade tipicamente norte-americana para 

discutir valor, obsolescência, descarte, geração informal de renda, bem como 

produção de narrativas afetivas, instauradas pelo troca-troca. Em diversos textos 

que acompanhavam a exibição do trabalho, publicados em duas edições no formato 

de jornal, Rosler explicitava que a barganha seria pré-requisito crucial desse 

comércio informal montado no museu.6  



A barganha era um jogo estabelecido entre vendedor e comprador, em que seria 

preciso chegar a um consenso sobre o valor de determinado bem. Segundo Rosler, 

é exatamente no momento da barganha que a história do objeto de segunda mão 

passa a ser avaliada tanto pelo vendedor como pelo comprador. Ademais, no intuito 

de evitar qualquer revenda em decorrência do percurso institucional dos objetos, a 

artista não entregava qualquer certificado. No leilão de Menos-valia, realizado pelo 

leiloeiro oficial Aloisio Cravo, não existia possibilidade de pechinchar. Pelo contrário, 

ali, o status do objeto de arte se ratificava no preço do lance final. A pequena 

apresentação de Rennó também identificava algumas características da compra no 

leilão. Além da aquisição da obra, que seria apenas uma peça do projeto, cada 

comprador ganharia um certificado de propriedade. 

Ao contrário da venda de garagem de Rosler, a escolha de fazer um leilão do projeto 

não procura promover, no ato da compra, a produção de histórias sobre os objetos. 

Normalmente, um leilão nunca é feito com obras de arte inéditas, assim como não é 

o lugar ideal de jovens artistas. Para serem leiloadas, as obras devem ser capazes 

de atrair um grande público e o interesse de colecionadores. Para tanto, devem 

necessariamente ter uma história definida por algum tipo de circulação prévia – por 

exemplo, terem pertencido a algum colecionador, coleção de renome ou, ainda, 

terem sido expostas em algum evento de prestígio. Como no leilão proposto por 

Rennó não existe essa possibilidade, as histórias sobre a circulação prévia de cada 

objeto daquele conjunto precisa ser contada durante a exibição pública das obras, 

antes do leilão. 

É a partir desse complexo jogo de construção do valor simbólico, exposto na escolha 

do nome do trabalho, que é possível aproximar Menos-valia [leilão] da pequena 

novela A coleção particular, escrita por George Perec, em 1979. Ainda que possuam 

naturezas distintas, os dois trabalhos parecem reproduzir ações equivalentes: o 

desmembramento de uma coleção de arte, a produção de uma profusão de histórias 

contidas num único objeto e misturadas a teorias e histórias da arte, bem como a 

realização de um leilão. 

III. Reflexos no espelho 

Na narrativa do escritor francês, o cervejeiro alemão e imigrante nos Estados Unidos 

Hermann Raffke arma uma vingança bem elaborada contra o circuito das artes. Na 
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tentativa de transformar sua coleção sem valor em algo de valor inestimável, Raffke 

falsifica uma série de obras com a ajuda de especialistas falsários (crítico, jornalista, 

historiador, artista). A narrativa se desdobra a partir da história de um único quadro: 

seu nascimento – o momento em que ele é publicamente exibido – até o de sua 

destruição completa, morte também pública.  

O quadro é o retrato encomendado a um jovem artista alemão Heinrich Kürz que 

expõe o cervejeiro, sentado no seu gabinete, diante de sua coleção de arte. 

A tela representa uma vasta peça retangular, sem portas nem 
janelas aparentes, cujas três paredes visíveis estão totalmente 
cobertas de quadros. Em primeiro plano, à esquerda, ao lado de uma 
mesinha de centro coberta por uma toalha de renda, sobre a qual 
estão colocados uma garrafa de cristal lapidado e um copo de pé, 
um homem está sentado numa poltrona forrada de couro verde-           
-escuro, três quartos de costas em relação ao espectador [...] Mais 
de cem quadros estão reunidos nessa única tela, reproduzidos com 
uma fidelidade e uma minúcia tais que não é possível descrever a 
todos com precisão. [PEREC, 2005, p. 14-15] 
 

Após a destruição pública do quadro, a narrativa descreve um inventário detalhado 

da coleção de pinturas e dos objetos que faziam parte da pintura do “gabinete do 

amador”. As fatigantes descrições do quadro e de cada obra do conjunto, assim 

como a citação de estudos e críticas feitas à pintura e à coleção são uma 

preparação para o momento triunfante da história: a venda de toda coleção no leilão; 

e a descoberta, após esse evento, de que as obras do colecionador eram quase 

todas falsas (cópias, pastiches, réplicas de quadros reais). O leitor descobre ter sido 

tão enganado como os compradores fictícios, que, na história de Perec, são, ao 

contrário dos amadores, especialistas do mundo da arte (colecionadores de museus 

ao redor do mundo, peritos e marchands). 

Un cabinet d’amateur: l’histoire d’un tableau é uma clássica história de vingança. 

Raffke, por duvidar do seu gosto pessoal (lembre-se: ele é apenas um amador das 

artes), contrata cerca de trinta conselheiros, entre professores universitários, 

marchands, conservadores de museus, no intuito de selecionar e constituir sua 

coleção: “os peritos mais escrupulosos, os historiadores de arte mais circunspectos 

serão os responsáveis e os abonadores da minha coleção, que graças a eles será 

uma das mais belas dos Estados Unidos da América.” 7  Anos mais tarde, ao 



descobrir que sua coleção é falsa e que foi enganado pelos inúmeros peritos, Raffke 

com ajuda de seu filho, sobrinho (o pintor falsário Heinrich Kürz, vulgo Humbert 

Raffke) e alguns cúmplices prepara uma armadilha. O objetivo é fazer sua coleção 

que não vale nada ter um valor inestimável. Serve-se do mesmo artifício utilizado 

pelos seus especialistas “falsários” e triunfa. 

Em certa medida, a armação da vingança de Raffke possui o mesmo jogo de 

produção de valor simbólico presente no trabalho de Rennó, exposta na relação 

intrínseca entre menos-valia e mais-valia. Rosângela Rennó justifica o emprego do 

termo “menos-valia” tanto pela reutilização de objetos que foram abandonados pelo 

excesso de uso, pela obsolescência, pelo desaparecimento do dono, etc., como por 

sua inserção nas feiras de antiguidade. Segundo a artista, essa inserção em 

mercados de artigos de segunda-mão demonstra a possibilidade de atribuir ainda 

algum valor, “mesmo que improvável”, aos objetos. No caso do romance de Perec, o 

termo menos-valia está implícito na descoberta de Raffke: sua coleção de arte que 

deveria ser “a mais bela dos Estados da América” é falsa, portanto, destituída de 

valor para o circuito das artes. 

Rosângela Rennó certamente não é uma artista falsária. Ela não finge ser outro 

artista nem reproduz trabalhos de arte existentes, todavia, seu “projeto” de validação 

daqueles objetos pelo circuito é muito semelhante ao plano encetado pelos 

falsificadores de Perec. Note-se que a validação, aqui, não se refere apenas à 

legitimação de alguma coisa, mas significa ainda a conjunção de manobras que 

torna possível a certificação de que aqueles objetos são verdadeiras obras de arte. 

Nesse sentido, é possível caracterizar tanto as manobras dos falsários do livro de 

Perec, bem como as de Rennó. 

IV A ficção realizada  

Essas manobras dividem-se em dois eixos principais: o aparato formal e o aparato 

discursivo. O primeiro eixo caracteriza a forma como o objetos antigos foram 

transformados em novos, na obra Menos-valia [leilão], e a maneira como as obras 

foram falsificadas no romance A coleção particular. No segundo eixo é possível 

construir uma teia de afinidades entre a história da arte e a história do percurso de 

cada objeto da coleção. Os objetos de segunda mão e as obras falsificadas devem 
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fazer parte da história da arte com o objetivo de agregar valor simbólico para a 

possível venda no leilão. 

No livro de Perec, a relação entre história da arte e a história da coleção e dos 

objetos transforma-se num jogo entre real e imaginário. Há inúmeras referências a 

artistas e obras célebres de tempos e lugares díspares. Chardin, Delacroix, Rubens, 

Turner, Corot, Pisanello, Cézanne, Degas, a Tempestade de Giorgione, os interiores 

de igreja de Pieter Neefs, a Torre de Babel de Pieter Brueghel ("O Velho”), A galeria 

de Gersaint de Watteau e, finalmente, A coleção particular de Willem van Haecht. 

Após a total destruição do quadro por um espectador raivoso que não conseguiu 

chegar perto da pintura, são publicados, segundo o narrador, uma biografia de 

Hermann Raffke, explicando e descrevendo como o cervejeiro alemão constituiu sua 

coleção particular, um estudo sobre as obras da coleção e uma biografia do pintor 

do quadro destruído, Heinrich Kürz, pelo crítico de arte Lester Nowak, um dos 

comparsas do esquema de falsificação. As inúmeras citações a obras e pintores 

reais fazem parte do “corpo teórico” que sustenta a importância da coleção (“digna 

de estar em qualquer museu”) até a revelação final da farsa. 

Georges Perec utiliza jogos de linguagem no intuito de entrelaçar ficção e história, 

cópia e obra, valor e não-valor, verdade e mentira. Um leitor familiarizado com a 

história da arte pode se sentir, no decorrer da narrativa, um pouco confuso: essas 

obras de fato existem? Essa história é verídica? Nessa perspectiva, ainda que cite 

obras e pintores de referência histórica, o narrador oferece pistas sobre a farsa. O 

sobrenome do cervejeiro é uma delas. Se traduzirmos a palavra Raffke do alemão 

para o inglês, chega-se ao termo money-grubber e ao adjetivo money-grubbing. No 

português, diz-se de alguém ávido por ganhar dinheiro através de especulação. 

O único adjetivo visível que identifica a relação de Hermann Raffke com o mundo 

das artes é amador. Além de significar alguém devoto a algo – por exemplo, um 

apaixonado pelas artes –, o amador também distingue uma pessoa comprometida 

com um estudo ou uma atividade por puro prazer. Se essa caracterização está 

explicitada no título francês do livro, “o gabinete do amador”, o narrador acoberta na 

utilização de outra língua (o alemão) outra característica específica desse amador 



das artes: alguém ávido por ganhar dinheiro através de especulação. Após ter sido 

enganado, Raffke inverte o sentido de amador das artes e se transforma em um 

falsário que pretende lucrar de forma inescrupulosa com essa produção. O apelido 

formal do cervejeiro alemão, portanto, já reconhece destino do cervejeiro. 

A mirabolante história da pintura que representa toda a coleção falsificada é também 

uma pista implícita da farsa. O pintor Heinrich Kürz decidiu incluir sua própria pintura 

dentro do quadro, assim como o colecionador sentado no gabinete, espelhando 

nesse mise en abyme todos os quadros da coleção, infinitamente. 

[...] A coleção particular não é apenas a representação anedótica de 
um museu privado; por meio desse jogo de reflexos sucessivos, pelo 
encontro quase mágico que essas repetições cada vez mais 
minúsculas operam, a obra oscila num universo propriamente 
onírico, no qual seu poder de sedução se amplia até o infinito e no 
qual a precisão exacerbada da matéria pictórica, longe de ser seu 
própria fim, deságua subitamente na Espiritualidade do Eterno 
Retorno. (PEREC, 2005, p. 18) 
 

 
Esse universo onírico da pintura está caracterizada pela descoberta de que cada 

repetição do quadro dentro da pintura possuía mínimas diferenças. Por isso, a 

pintura e a história de Perec é um “jogo de reflexos”. Essas diferenças mínimas 

provocavam na audiência o desejo mais infantil de brincar do jogo de sete erros, 

afirma o narrador da história. 

Nas manobras discursivas utilizadas por Rosângela Rennó, a relação entre história 

da arte e objetos de sua coleção desdobram-se em, pelo menos, quatro tipos de 

narrativas: a história dos objetos relacionados à produção artística no Brasil e no 

mundo; a história dos objetos e a sua conexão com trabalhos anteriores de 

Rosângela Rennó; uma pequena descrição dos aparelhos de reprodução e projeção 

de imagens (onde, quando e por quem eles foram fabricados); finalmente, a história 

dos objetos pessoais coletados pela artista (álbuns de fotografia preenchidos ou 

vazios; molduras; fotografias de viagem, etc.). 

Se em Perec, diante da natureza do trabalho (é uma ficção), a descrição minuciosa 

de cada obra, presente no inventário, tem que ser construída e reconhecida pelo 

leitor, em Menos-valia [leilão], a relação entre imagem e construção da narrativa é 

enfatizada, especialmente, no livro publicado dois anos após a 29a Bienal. Na 
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publicação, Rosângela Rennó transpõe informações detalhadas dos 74 objetos 

leiloados. Cada objeto apresentado é identificado pelo título, número do lote, 

denominação de origem, custo do objeto, lance inicial e preço final, número do 

comprador, dimensões e pequena descrição. São essas pequenas descrições que 

revelam as manobras discursivas da artista. Um exemplo está na descrição do lote 

23, Três bodas em retângulos, 

Moldura de madeira e vidro contendo três fotografias p&b (papel de 
gelatina e prata sobrepostas). Entre os rituais de passagem, o 
casamento é com certeza o mais representado pela fotografia desde 
de sua invenção, na primeira metade do século XIX. O porta-retrato é 
uma alusão aos dois objetos da artista intitulados Afinidades Eletivas 
[19990, 1991], que por sua vez são referências diretas ao romance 
homônimo de Goethe, escrito em 1809. Podem ser feitas analogias 
com as fotomontagens e o concretismo e com obras de outros 
artistas, como Frank Stella. (RENNÓ, 2012, Lote 23) 
 

Note-se que apesar da descrição seca, há uma aglutinação de referências que 

apresentam e justificam a existência do lote 23. Nomeadamente, a pintura de Stella, 

as fotomontagens, o concretismo, o romance homônimo de Goethe, a história da 

fotografia, o percurso da artista, os rituais de passagem, etc. 

Outro bom exemplo dessa justaposição é o lote 20, chamado Bicho Polaroide. O 

nome é uma alusão ao célebre trabalho artista brasileira Lygia Clark. Numa rápida 

apresentação pública de sua coleção, Rosângela Rennó explica que, por não ter 

conseguido restaurar duas câmeras polaroides, decidiu fazer um objeto que o 

espectador conseguisse manusear, tal como os bichos de Clark. 8  Na pequena 

descrição impressa, a história da polaroide mistura-se à referência da obra icônica 

de Clark. Moacir dos Anjos, um dos curadores da 29a Bienal, enfatiza no texto “De 

Lixo e Poesia” que o maior interesse dos compradores, no decorrer do leilão, 

correspondia a trabalhos relacionados à produção prévia da artista e a trabalhos de 

outros artistas.9 Bicho Polaroide, por exemplo, tinha lance inicial de 170 reais e foi 

vendido por 52.000 reais, gerando lucro de 30.488%.  

A comoção de críticos, colecionadores e galeristas ao redor de obras que forjavam 

uma proximidade com trabalhos inseridos no circuito institucional explicita a 

importância da construção de narrativas na atribuição de valor simbólico e comercial 



a objetos artísticos. Para conseguir vender sua coleção, Rennó precisa construir 

uma teia de relações que adicionem valor simbólico aos trabalhos, antes do leilão 

acontecer. Além da inserção do trabalho num evento institucional, essa atribuição de 

valor é construída na proliferação de histórias que cada obra da coleção parece 

reunir. Tanto no discurso da artista como na armação do falsário (no caso de Perec), 

os objetos já fazem parte de uma história: eles são a própria história da arte. Não é à 

toa que o falso crítico de arte Lester K. Nowak, inventado por Perec, afirma no 

preâmbulo do seu artigo “Arte e Reflexão”: “Toda obra é o espelho da outra”. 

Segundo o falso crítico, um número considerável de quadros só assumem seu 

verdadeiro significado quando são postos em relação a um grupo de obras 

anteriores.10 Porque Rennó e Perec sabem disso, tramam de antemão a história de 

seus objetos de pouco ou nenhum valor e a relação de suas coleções com a história 

da arte. Ao atribuir uma importância histórica aos objetos, artista e falsário fabricam 

o valor de sua coleção. 

 

Notas 

 
1 DANTO, C. Danto. Após o fim da arte: A arte contemporânea e os limites da história, p. 7. 
2 ARGAN, G. Carlo. História da Metodologia do projeto, p. 161. 
3 FIALHO, Ana Letícia. Expansão do Mercado de arte no Brasil: oportunidades e desafios, p. 
33. 
4 MEDINA, Cuauhtémoc. Mitologias a Marteladas, p. 313. 
5 FIALHO, Ana Letícia., op. cit., p. 39. Ver também, na mesma publicação, a entrevista 
“Criação de Valor” de Cildo Meireles a Angélica Moraes, p. 100-135. 
6 Duas publicações sobre o projeto que reúnem entrevistas com a artista, notas históricas 
sobre a primeira montagem do trabalho e textos sobre valor estão disponíveis no sítio 
eletrônico: <http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/garagesale/>. Acesso em: 17 
jul. 2014. 
7 PEREC, Georges. A coleção particular, p. 38. 
8 Vídeo disponibilizado no sítio eletrônico da artista: <http://www.rosangelarenno.com.br/ob 
ras/sobre/30>. Acesso em: 18 jul 2014. 
9 ANJOS, Moacir. De lixo e poesia, p. 37. 
10 PEREC, Georges, op. cit., p. 22. 
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