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INTERCEPTAÇÃO – A OBRA DE JAC LEIRNER COMO BUSCA DE UM LUGAR 
 
 

 Pedro Ernesto Freitas Lima - UnB 
 

 
RESUMO: Para produzir suas obras, Jac Leirner desloca objetos de suas trajetórias 
originais e, após um processo de acumulação e ordenamento, os coloca em uma nova 
situação tendo como lugar espaços museais, empreendendo assim uma prática de 
interceptação. O presente trabalho busca compreender como a obra de Jac, 
especificamente a mostra Hardware seda – Hardware silk, ao comentar os próprios 
elementos relacionados ao processo expositivo, suscita a questão de como a consciência do 
espaço expositivo é inerente ao fazer artístico e de como não é adequado pensar em uma 
história das formas dissociada de uma história das instituições. 
 
Palavras-chave: Jac Leirner. Lugar. Obra em exposição. 
 
 
ABSTRACT: To produce their works, Jac Leirner moves objects from their original 
trajectories and, after a accumulation and ordering process, puts them in a new situation 
taking place as museological spaces, thus undertaking a interception practice. This study 
seeks to understand how the Jac’s work, specifically Hardware seda - Hardware silk, 
commenting on the elements related to the exhibition process themselves, raises the 
question of how consciousness of the exhibition space is inherent in art making and how is 
not appropriate to think of a shapes history dissociated from an institutions history. 
 
Key words: Jac Leirner. Place. Work on display. 

  
 
 
As obras realizadas por Jac Leirner para a exposição Hardware seda – Hardware 

silk, na Galeria Fortes Vilaça em São Paulo entre os dias 1 de setembro e 27 de 

outubro de 2012, são feitas com materiais empregados em montagem de exposição 

de arte, como cabos de aço, ferragens, níveis de precisão, argolas, tubos plásticos e 

metálicos, porcas e extensores. A alusão aos lugares-comuns das instituições da 

arte, dos discursos expositivos e do processo de colecionamento é reforçada pelos 

títulos empregados nessas obras, tais como Coleção Particular, Retrato, Dimensões 

Variáveis. O presente texto busca compreender como esse trabalho de Jac Leirner, 

ao fazer um comentário sobre o próprio ato de expor a obra de arte, afirma a 

consciência do lugar1 como inerente e indissociável à constituição do fazer artístico e 

suscita questões relativas à obra em exposição. 
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Composta por cerca de doze obras, a exposição Hardware seda – Hardware silk 

pode ser compreendida como um conjunto de três grupos de obras. No primeiro 

grupo estão obras feitas com cabos de aço nos quais estão presos materiais 

empregados em montagens de exposições, tais como tubos plásticos e metálicos, 

porcas e argolas. A configuração dessas obras varia, podem estar estendidas pelo 

espaço da galeria em forma linear ou arranjadas em uma parede em diversas 

configurações não lineares (Hardware Seda, Quase Quadrado, Coleção Particular, 

Retrato). Em Retrato, a artista ainda utiliza cartões postais adquiridos ao longo de 

décadas e fotos roubadas de cinemas dos anos 1970 e 1980 de ícones como Bruce 

Nauman, Shoemberg, Giacometti e Cocteau. O segundo grupo é composto por 

obras feitas com níveis de precisão coloridos, instrumentos também utilizados em 

montagem de exposições, dispostos de forma linear na parede (Seis Níveis, 

Dimensões Variáveis). As obras do terceiro grupo são feitas com pequenos pedaços 

de papéis de seda usados para enrolar tabaco. Esses estão dispostos na parede 

alinhados uns com os outros, de maneira que formam grandes retângulos (Skin). 

Com exceção da obra feita com papéis de seda – que poderíamos entender como 

uma alusão a sua própria biografia, mais diretamente à sua série Pulmão (1985-

1987) e a Adesivo 23 (celebração) (2001), integrante da série Adesivos (2000-2001) 

e que foi retirado de exposição da mostra Jac Leirner: Ad Infinitum realizada em 

2002 no Centro Cultural Banco do Brasil devido a uma censura, de acordo com a 

própria artista (2012), por trazer adesivos alusivos à maconha – a mostra Hardware 

seda – Hardware silk faz alusão ao universo das instituições expositivas de arte, seja 

nos materiais empregados nas obras, seja nos títulos das mesmas. 

A maneira como Jac Leirner aborda o ato expositivo é através do acúmulo, 

classificação e ordenamento obsessivo de objetos e materiais. Essa característica é 

encontrada desde Inacabável (roda sobre roda) de 1982, que marca o início da 

produção de suas esculturas, que é como Jac qualifica grande parte do seu trabalho 

(NELSON, 2013, p.56). Em Inacabável a artista empilha em um eixo vertical uma 

série de materiais encontrados facilmente no seu cotidiano, como feltro, vidro, 

alumínio, couro, borracha, plástico, papel e espuma. A partir daí, Jac produz séries 

onde usa, segundo Moacir dos Anjos (2012, p.11), objetos de natureza “prosaica”: 



   
 

 

1795 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

notas de dinheiro, maços de cigarros, objetos roubados de aviões, sacolas de 

plástico, cartões de visitas, envelopes de correspondências e adesivos, utilizando 

sempre o mesmo processo de acúmulo, classificação e ordenamento. Anjos (idem) 

compreende o processo de criação de Jac da seguinte forma: 

São, portanto, os modos como articula o que sua história lhe ofertou 
e o que os interlocutores que escolheu lhe oferecem que conferem 
singularidade à obra da artista, resultando em eleições de materiais 
usados na feitura dos trabalhos e de operações que lhe permitem 
produzir séries articuladas de objetos, instalações e esculturas, bem 
como pontuais criações mais claramente ancoradas nos campos 
gráficos e pictórico. E se é possível esboçar de seu processo de 
trabalho um sumário, este está centrado no que decorre de tais 
escolhas: a coleta de grupos de objetos similares que circulam em 
esferas diversas do cotidiano e sua reapresentação – ordenada a 
partir das formas, cores, texturas, tamanhos, pesos e demais 
atributos próprios e adequados às funções que desempenham – no 
âmbito em que transitam bens artísticos. Posto de outro modo, sua 
obra se ancora na retirada de conjuntos de objetos semelhantes dos 
circuitos nos quais operam como mercadorias ou signos e na sua 
inserção, depois de rearranjados por meio de ações repetidas, em 
um circuito distinto, que neutraliza seus usos antigos – porém sem 
jamais os ocultar – e lhes agrega outros, próprios do campo da arte. 
Operação que não pretende, portanto, comentar ou representar as 
funcionalidades originais dos objetos, mas incorporá-las, violadas, no 
espaço singular da obra, dando àqueles agrupamentos de 
mercadorias e signos o lugar estável que eles antes não tinham. 
(2012, p.11). 

 

Ou seja, podemos compreender o processo de criação de Jac Leirner como um 

protocolo que, na maioria das vezes, impõe esvaziamentos de sentidos 

concomitantes a incorporações de novos sentidos a objetos corriqueiros. Esses 

processos ocorrem de maneira parcial, isto é, os esvaziamentos não apagam 

completamente as informações originais desses objetos e, por conseguinte, seus 

ganhos de sentido não suplantam essas mesmas informações originais. Esse jogo 

de perseguição e fuga instaura um ambiente onde podemos dizer que o espectador 

encontrará dificuldades para enquadrar esses objetos, que na maioria das vezes 

oscila entre o familiar e o estranho, ou seja, tendem para um permanente 

desenquadramento. 

De onde vêm os objetos usados por Jac em suas obras? E de que maneira ela 

altera o sentido dessas coisas? Nos parece claro que é do cotidiano da artista o 
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lugar de origem desse objetos. Esses, então, têm a sua circulação interceptada e 

são submetidos a uma “passagem e circulação entre um território e outro, entre um 

saber e outro”, a uma “transmutação do sentido de um objeto em e por essa 

passagem.” (JIMÉNEZ, 1998, p.37). 

E para onde vão esses objetos que agora são obras de arte? Segundo a própria 

artista, seu trabalho consiste em “criar um lugar para as coisas que não o têm” 

(NELSON, 2013, p. 97). Para compreender a obra de Jac Leirner, em especial a 

mostra Hardware seda – Hardware silk, é aconselhável pensarmos no espaço 

expositivo e em como esse é inerente e indissociável à constituição do fazer 

artístico, o que suscita questões relativas à obra em exposição. Antes de voltar a Jac 

Leirner, pensemos em uma breve história recente da obra de arte em relação ao seu 

lugar de uso e/ou exposição.  

Da obra autônoma à obra em exposição 

William Rubin, responsável pelos departamentos de pintura e escultura do MoMA 

entre 1968 e 1988, creditava à obra de arte pré-moderna a ideia de “endereço 

público”, ou seja, essa arte realizava sua forma e seu significado em lugares como a 

igreja e o palácio. A arte moderna teria um caráter diferente, mais individualista, 

inadaptada a lugares públicos. Seu lugar seria os apartamentos privados. O museu, 

para poder receber essas obras, segundo Rubin, de preferência deveria mimetizar 

ambientes privados, seja na redução das dimensões dos espaços expositivos, seja 

no uso de carpetes no chão. (POINSOT, 2012, p. 143). Ao desertar dos lugares 

públicos, a obra de arte perde sua função social e, consequentemente, seu lugar, 

exigindo um apagamento do museu para que esse não tome o lugar do palácio ou 

da igreja. O museu passa a ser entendido como um não lugar. Essa concepção que 

reivindica uma autonomia para a obra de arte é uma retomada sem grandes 

modificações de discursos formulados no século XVIII (idem: 144).  

No final dos anos 1960, Rubin observa que a arte do período apresenta 

características de arte pública. Essa constatação não o leva, como muitos fizeram, a 

revisar sua teoria, mas a criar um novo tipo de periodização, distinguindo o moderno 

do contemporâneo, e reservando a esse último um tratamento museográfico distinto.  
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Essa teoria do endereço em todos os seus considerados é, portanto, 
em grande parte, uma dogmatização a posteriori desenvolvida para 
evitar o contágio das ideias e obras novas, e o requestionamento da 
validade da história da arte construída pelo museu. (POINSOT, 2012, 
p. 145).  

 

Ou seja, essa resistência a uma revisão de teoria é um procedimento de caráter 

conservador que visa garantir a legitimidade do museu como instituição levando em 

conta o critério de assertividade. 

A necessidade de criação de uma nova terminologia para a arte que vinha sendo 

feita no final dos anos 1960 é uma evidência da sua dificuldade de se deixar 

“historizar” (POINSOT, 2012, p. 145). O modo de constituição de arquivos do museu 

se altera e cada vez mais são admitidos documentos diante da impossibilidade de 

arquivamento de certos tipos de obras. Essa alteração se torna mais evidente no 

fato de que, nas últimas décadas, “todos os tipos de artes incorporar[am] o 

movimento, a processualidade, a impermanência e a temporalidade em seus atos de 

sentido.” (COSTA, 2009, p.18). Uma arte que se fundamenta em uma poética da 

efemeridade, onde o resultado da realização artística não é mais necessariamente 

um objeto artístico, mas sim o acontecimento, acabou gerando uma demanda pelo 

registro dessas obras. Considerando o uso de filmes e fotografias como registro 

documental de situações artísticas ou acontecimentos, o artista contemporâneo 

promove uma “revolução documental em profundidade” (GERALDO, apud COSTA, 

2009, p.24), impondo um novo desafio ao historiador. Essa alteração na maneira de 

constituição de arquivo, imposta pelas novas práticas do artista contemporâneo, 

instaura uma indefinição entre os signos artísticos, dificultando na distinção entre o 

artístico e o extra artístico. O signo artístico colocado em perspectiva contrasta com 

o processo de homogeneização do mesmo promovido pelos primeiros museus 

modernistas, na tentativa de proclamar a autonomia dessas obras e de “reduzir a 

multiplicidade dos modos de aparição da arte a um pequeno número de categorias 

exclusivas de uma tipologia totalmente diferente.” (POINSOT, 2012, p. 152). 

Houve portanto, segundo Poinsot (2012, p.157-158), uma divisão entre a história das 

formas e a das instituições, de modo que não se falava sobre a maneira como a 
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obra acontecia, devido a um “receio de um historicismo suscetível de diluir a 

dimensão estética em uma rede de causalidades e de determinações diversas”. 

Essa segregação implica em uma exclusão de certos prolongamentos da obra e 

num impedimento de acesso a algumas de suas características (idem). Além disso, 

falar em obra em exposição implica em uma profunda alteração na hierarquia entre o 

que depende do permanente e o que agora possui um caráter efêmero, volátil, ou 

seja, entre o que antes era chamado de obra autônoma e o que agora é chamado de 

obra exposta (idem: 166). Poinsot também considera a relação da obra exposta em 

suas diferentes situações: 

O que caracteriza a exposição são suas múltiplas enunciações e 
suas eventuais diferenças, isto é, todas as possibilidades que o 
artista tem de recompor ou de retalhar, de reunir ou de dissociar. Ela 
permite uma construção do discurso a partir de elementos 
preexistentes numa sintaxe que pode variar ao extremo, do mesmo 
modo que autoriza uma articulação dos discursos uns em relação 
aos outros, isto é, uma integração das diferentes exposições numa 
unidade maior. (2012, p.166). 

 

Relações criadas com a obra de arte, e entre elas as escolhas curatoriais, 

possibilitam que diferentes leituras sejam feitas da obra de Jac Leirner a partir da 

busca de lugares que seus objetos empreendem. Aqui cabe um exemplo. Os cem 

(roda) de 1986 – notas de cem cruzeiros organizadas em formato circular 

trespassadas por um cabo de aço – participou da exposição A nova dimensão do 

objeto2 organizada por Aracy Amaral em 1986 no Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo. Essa exposição tinha como objetivo apresentar ao 

público o que estava sendo feito naquele período como objeto, experiências 

tridimensionais que superavam a ideia convencional de escultura, mas sem a 

pretensão de definir o que era o objeto, e sim apresentar a instigação que as várias 

obras levantavam ao entender o objeto de forma ampla e frouxa (AMARAL, 1986, 

p.2). Para essa exposição, segundo Amaral (1986), o trabalho de Jac interessa pela 

transformação do material utilizado na obra em “não-dinheiro” através de um 

processo de acumulação e ordenação de um material inusitado, o qual transcende o 

seu referencial imediato ao se encontrar em uma forma fechada e que só é 

discernível por meio do toque. 



   
 

 

1799 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

  A mesma obra participa da exposição Teoria dos valores no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo em 1998. O curador Marcio Doctors selecionou obras de 18 

artistas3 que trabalharam com algum tipo de valor, entre eles, moeda corrente, 

símbolos monetários, ouro e brilho, empregando-os como metáforas de processos 

históricos-sociais (FIORAVANTE, 1998). Nessa ocasião, Os cem (roda) interessava 

pelas centenas de notas de cruzeiros que faziam uma “remissão à ciranda financeira 

nos tempos de alta inflação.” (idem). Enquanto Aracy Amaral se interessava pela 

não convencionalidade do uso do dinheiro como matéria-prima para a obra de arte, 

que tinha sua natureza invertida e negada até que ocorresse a identificação, por 

parte do espectador, da sua natureza primeira; Marcio Doctors destaca a 

capacidade da obra de representar, evocar um fenômeno econômico que, na história 

brasileira, se identifica a um momento histórico específico: a hiperinflação dos anos 

1980. Entre outros fatores, essas diferentes leituras são possíveis devido à relação 

que, no nosso caso Os cem (roda), estabelece com as outras obras em exposição, 

considerando todas elas sob os temas propostos pelos discursos dos curadores, que 

acabam fundando situações de exposição com significações diferentes para uma 

mesma obra. 

Basbaum (2009), ao notar que o museu responde às mudanças conceituais e 

discursivas da arte em um processo dinâmico e de mútua implicação, observa que 

na contemporaneidade o ambiente do circuito da arte é o mesmo que também 

constitui a espacialidade própria para a obra. Considerando o museu como parte 

desse circuito, muitas obras seriam produzidas para o museu. No entanto, 

precisamos ter cautela com essa ideia. Segundo Poinsot (2012, p.163), considerar 

que o museu constitui a destinação final da obra de arte seria tão primário quanto a 

teoria que afirma o museu como não lugar. Também, considerando o exemplo citado 

acima, significaria dizer que a obra não teria capacidade de instaurar novos 

discursos a cada situação em que é colocada, incorrendo em uma ideia de 

fetichização do lugar onde seria possível falar em lugares corretos e errados para 

uma obra de arte. 

Sendo assim, pudemos perceber como é inerente ao fazer artístico a ideia de 

exposição. Para Fervenza (2009), nem a exposição e nem seu espaço constituem 
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espaços “neutros”, de natureza puramente técnica e que se limitam a receber 

objetos “autônomos”. A exposição seria um meio, conotado historicamente, 

ideologicamente e socialmente.  Não é aconselhável que o acesso à obra de arte 

seja feito considerando a exposição “como uma linguagem secundária que veicula 

um signo preexistente a ela” (POINSOT, 2012, p.162), o que significaria tornar 

inacessível parte de seus signos. A exposição é uma situação de discurso complexa 

que instaura o problema da obra em exposição. Dessa maneira, as obras são 

produzidas com consciência dessas regras e podem ser admitidas de maneira 

implícita, explícita ou até transgredidas (idem: 163).  

As obras de Hardware seda – Hardware silk tendem a levar ao limite a consciência 

do espaço expositivo como constituinte da elaboração da obra de arte. Ao se 

apropriar de elementos usados em montagem de exposição, que geralmente são 

ocultados na situação de apresentação da obra, Jac Leirner não só toma para si 

discursos relativos ao espaço expositivo como também os transforma. Seus 

processos de gestão de sentido das coisas, em que subverte valores e equipara a 

trivialidade e a banalidade dos materiais que utiliza à categoria de preciosidade 

(RIBEIRO, 2012) é uma provocação à capacidade legitimadora do espaço expositivo 

e do público enquanto instituições, suscitados pelo lugar onde essas obras estão 

expostas. Dito de outra forma, o enunciado da obra da artista depende das 

condições de sua enunciação. 

Esses processos empreendidos por Jac dão notoriedade para circuitos que, apesar 

de existentes, dificilmente são percebidos pelo espectador. Isso fica muito evidente 

nas séries To and From (1991) e Etiquetas (1991), onde ganham notoriedade as 

trocas de correspondências entre instituições e as políticas de constituição de 

acervos que culminam na produção de etiquetas. Em 1991, Jac solicitou ao Walker 

Art Center, localizado em Minneapolis nos Estados Unidos, que guardasse todos os 

envelopes de correspondências recebidos pelo museu. Se possível, deveriam “abrir 

os envelopes com espátula ou tesoura, de modo que não lhes caus[asse]e dano” 

(apud RICCIOPPO, 2012, p.187). Esses envelopes, recolhidos semanalmente, 

foram ordenados segundo critérios de cor e de tamanho, e constituíram os objetos 

da série To and From. Alguns desses objetos eram perfurados e perpassados por 
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cordões, enquanto outros eram aglomerações de envelopes envolvidos por fita 

adesiva. A mesma prática foi realizada com outros museus onde a artista expôs, 

como o Museu de arte Moderna de Oxford, Inglaterra e Bohen Foundation de Nova 

York.  

Em Etiquetas, Jac organiza e dispõe na parede etiquetas de obras que compõe 

coleções de algumas instituições em que expõe. Essa disposição geralmente é 

baseada na densidade de linhas com informações escritas nas etiquetas. Aqui, cada 

etiqueta faz parte de um “metaesquema através do qual a artista reconsidera os 

processos de nomear e formar histórias dentro de um sistema museológico.” 

(FERGUSON, 1991, p.150). Essas obras nos fazem pensar no museu enquanto 

lugar que funciona como palco para interesses e incertezas, “cada trabalho é um 

nome e uma história confiável – familiar e ao mesmo tempo incompleta; aberta e no 

entanto contendo segredos e decisões importantes.” (idem).  

Esses circuitos que ganham notoriedade com a obra de Jac Leirner são entendidos 

como “protocolos baixos” por Lorenzo Mammì (1997, p.62). Se até então a arte 

conceitual nos acostumou com a reflexão sobre os protocolos nobres da arte – 

atribuição de valor, discurso crítico, estética, museologia – a artista nos apresenta o 

museu enquanto shopping, a exposição enquanto processo burocrático, a 

organização museológica enquanto produção de etiquetas, a circulação 

internacional dos artistas enquanto viagem aérea (Idem) e, no caso de Hardware 

seda – Hardware silk, os elementos de apoio à montagem de exposições. Ainda que 

sejam protocolos baixos, não deixam de revelar um rastro dos protocolos nobres, 

uma vez que esses materiais efêmeros que se identificam com a arte povera 

agregam e recontextualizam uma circulação de poder e de impotência, de indivíduos 

e instituições, de pessoas e políticas, de contextos e conteúdos (FERGUSON, 1991, 

p.150).   

 Notas 

                                                 
 
1 Para esse trabalho, o termo lugar vem da própria fala de Jac Leirner, que diz que seu processo de criação 

artístico busca um lugar para as coisas que não o têm (NELSON 2013, p. 97). Fervenza (2009) constrói seu 
entendimento de lugar a partir de Certeau (1996), o qual distingue lugar – a ordem onde se distribuem elementos 
em coexistência que exclui a possibilidade de mais de uma coisa ocupar o mesmo lugar – de espaço – um lugar 
praticado onde se cruzam vetores de direção de móveis. Nesse texto faremos uma síntese entre esses dois 
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conceitos e entenderemos lugar não só como aquilo que é produzido pela presença física de uma produção 

artística, mas como um cruzamento de uma série de dispositivos que operam sobre a visualidade.    
2 Além de Jac Leirner, participaram dessa exposição os artistas Abraham Palatnik, Angelo Venosa, Bené 
Fonteles, Caito, Carlos Alberto Fajardo, Claudio Luiz Guimarães, Denise Milan, Gastão Manoel Henrique, 
Georgia Creimer, Guto Lacaz, Hilton Berredo, Iran do Espírito Santo, Janete Musatti, Jorge Barrão, Felipe 
Tassara, José Resende, Leon Ferrari, Leonilson, Luise Weiss, Luiz Zerbini, Marcelo Nitsche, Marco do Valle, 
Maurício Villaça, Paulo Schmidt, Regina Silveira e Waltercio Caldas. 
3 Esses artistas eram, além de Jac Leirner, Amilcar de Castro, Antonio Dias, Antonio Manuel, Arthur Barrio, Cildo 
Meireles, Fernanda Gomes, Flávia Ribeiro, Hélio Oiticica, Lygia Pape, Maria Moreira, Mira Schendel, Rubem 
Grilo, Sérgio Camargo, Tunga, Volpi, Waldemar Cordeiro e Waltercio Caldas. 
 

 

REFERÊNCIAS 

AMARAL, Aracy. A nova dimensão do objeto. Catálogo de exposição. São Paulo: Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 1986. 36p. 

ANJOS, Moacir dos; ARAUJO, Marcelo Matos; RICCIOPPO, Carlos Eduardo. Jac Leirner. 
Catálogo da mostra retrospectiva. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2012. 249p. 

ANJOS, Moacir dos. Jac Leirner e o sorriso do gato. Ou: para onde foi o ready-made que 
estava aqui? Palestra proferida no ciclo de palestras Xeque-mate: um século do ready-
made. Goiânia – GO, em 09 de julho de 2013. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=MBcEIEauh6Q> Acesso em: 22 out. de 2013. 

BASBAUM, Ricardo. Perspectiva para o museu no século XXI. Fórum Permanente de 
Museu de Artes, v. 1, n.1, 2012. Disponível em: 
<http://www.forumpermanente.org/revista/edicao-0/textos/perspectivas-para-o-museu-no-
seculo-xxi#2volta> Acesso em: 22 jun. 2014. 

BRETT, Guy. Jac Leirner. Catálogo de exposição. São Paulo: Galeria Millan, 1989. 1v. 

CANONGIA, Ligia. Jac Leirner: Ad Infinitum. Catálogo da mostra retrospectiva. Rio de 
Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002. 224p. 

COSTA, Luiz Cláudio da. Uma questão de registro. In: COSTA, Luiz Cláudio da (org.). 
Dispositivos de registro na arte contemporânea. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria / 
FAPERJ, 2009. p. 17-39.  

FERGUSON, Bruce W. Curtos-circuitos e mini-sistemas. In: CANONGIA, Ligia. Jac Leirner: 
Ad Infinitum. Catálogo da mostra retrospectiva. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do 
Brasil, 2002. p. 147-150. Originalmente publicado no catálogo da exposição Viewpoints – 
Jac Leirner, Walker art Center, Minneapolis, 1991. Tradução de Paulo Andrade Lemos.  

FERVENZA, Hélio. Formas da Apresentação: da exposição à autoapresentação como arte. 
Palíndromo. Florianópolis. Universidade do Estado de Santa Catarina. Centro de Artes. 
Mestrado em Artes Visuais. v.1, n.2, 2009. p. 68-92.  
 http://ppgav.ceart.udesc.br/revista/edicoes/2_processos_artisticos.html 

FIORAVANTE, Celso. Mostra prova que o Brasil tem o seu valor. Folha de S. Paulo. São 
Paulo, 1998. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq080123.htm> 



   
 

 

1803 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

                                                                                                                                                         
Galeria Fortes Vilaça. Base de dados. Disponível em: 
<http://www.fortesvilaca.com.br/exposicoes/2012/152-hardware-seda--hardware-silk-> 
Acesso em: 09 abr. 2014 

JIMÉNEZ, Ariel. Circuitos do ver e do fazer. In: CANONGIA, Ligia. Jac Leirner: Ad Infinitum. 
Catálogo da mostra retrospectiva. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002. p. 
37-42. Originalmente publicado no catálogo da exposição Jac Leirner, Sala Mendoza, 
Caracas, 1998. Tradução de Ligia Canongia. 

LEIRNER, Jac. Palestra proferida no ciclo de palestras O MAC encontra os artistas. São 
Paulo, 2012. Disponível em: 
<http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/cursoseventos/mac_encontra/2012_2/leirner_vd.asp> 
Acesso em: 17 abr. de 2014. 

MAMMÌ, Lorenzo. Jac Leirner. In: CANONGIA, Ligia. Jac Leirner: Ad Infinitum. Catálogo da 
mostra retrospectiva. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002. p. 57-63. 
Originalmente publicado no catálogo da exposição Jac Leirner / Waltercio Caldas, XLVII 
Bienal de Veneza, Fundação Bienal de São Paulo, 1997. 

NELSON, Adele. Conversa com Jac Leirner. Tradução: Vera Pereira. 1. ed. São Paulo: 
Cosac Naify, 2013. 192p. 

POINSOT, Jean-Marc. A arte exposta. O advento da obra. In: HUCHET, Stéphane (org.). 
Fragmentos de uma teoria da arte. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. 
p. 141-184. 

__________________. Quando (onde) a obra acontece. In: FERREIRA, Glória; VENANCIO 
FILHO, Paulo (orgs.) Arte & Ensaios. n. 12. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em 
Artes Visuais / Escola de Belas Artes, UFRJ, 2005. p. 153-165. 

RIBEIRO, José Augusto. Jac Leirner – Hardware Seda – Hardware Silk. São Paulo, 2012. 
Disponível em: <http://www.fortesvilaca.com.br/exposicoes/2012/152-hardware-seda--
hardware-silk-> Acesso em: 30 mar. 2014. 

 

 

Pedro Ernesto Freitas Lima 
Mestrando em Teoria e História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Arte da 
Universidade de Brasília. Bacharel em Desenho Industrial pela mesma instituição com 
habilitações em Programação Visual e Projeto de Produto.  
 
 
 
 

http://www.fortesvilaca.com.br/exposicoes/2012/152-hardware-seda--hardware-silk-
http://www.fortesvilaca.com.br/exposicoes/2012/152-hardware-seda--hardware-silk-

