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RESUMO  

Este artigo enfoca os vínculos de referencialidade histórica de imagens “antigas” da história 
da arte, apropriadas pelos artistas brasileiros Paulo Vivacqua, Daniel Senise, Waltercio 
Caldas e Carla Zaccagnini e discute o reconhecimento, pelo fruidor, da fonte original de 
procedência da imagem apropriada, ou seja, da necessidade de um repertório visual de 
conhecimento prévio do fruidor para perceber o efetivo trânsito de imagem de um período a 
outro, promovido pelos artistas, o que limita mas não impede a compreensão das obras. 
Essa necessidade de conhecimento prévio da história da arte foi apontada por Karen 
Hamblen e Arthur Danto como inerentes a parte da produção da arte contemporânea e, por 
extensão, ao procedimento de apropriação de imagens. Assim, a apropriação tanto 
problematiza a referencialidade histórica, quanto reestrutura seus significados.  
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ABSTRACT 

This article focuses on the historical referentiality ties of "old" art history’s images 
appropriated by Brazilian artists Paulo Vivacqua, Daniel Senise, Waltercio Caldas and Carla 
Zaccagnini and discusses the recognition by the spectator of the source of the appropriated 
image, that is, the need for a visual repertoire of prior knowledge of the spectator to perceive 
the actual traffic of image from one period to another, promoted by the artists, which limits 
but does not impede understanding the works. This need for prior knowledge of art history 
was reported by Karen Hamblen and Arthur Danto as inherent part of the production of 
contemporary art and, by extension, to the image appropriation procedure. Thus, the 
appropriation both questions the historical referentiality, as restructures their meanings. 
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A apropriação e o consequente trânsito de imagens entre períodos histórico-artísticos 

sempre representou, na história da arte ocidental, um papel constante e determinante 

na consolidação dos valores da civilização. Essa tradição revigora-se nos 

procedimentos da arte moderna, assume uma conotação irônica e fragmentada na 

visualidade contemporânea (ou pós-moderna) e estabelece-se como fator 

preponderante na discussão dos limites de autoria, criatividade e valoração, sendo um 

dos principais recursos estilísticos da arte contemporânea. Essas características não 

são diferentes das observadas na produção artística contemporânea brasileira, 

conforme o que tentaremos caracterizar neste artigo, espaço também onde é levado 

em consideração o fato das representações formarem sistemas visuais “ [...] que 

constituem a nossa imagem do mundo” e “que a história humana é a história de como 

esse sistema de representações se altera com o tempo” (DANTO, 2005, p. 12). 

É sabido que muitas propostas artísticas contemporâneas dialogam ou fazem 

referência à imagens ou conteúdos de obras de outros períodos históricos. Estas 

apropriações, citações e reutilização de imagens já existentes em outras obras e 

recontextualizadas na produção contemporânea são denominadas “ressignificações” 

e conferem fortes significações às produções recentes, uma vez que se vinculam a 

contextos artístico-históricos do qual a nossa cultura visual é herdeira. Como 

consequência, as ressignificações reposicionam as “velhas” imagens a novos 

contextos, atendendo à sensibilidade contemporânea e espelhando problemáticas 

atuais, o que pode resultar, inclusive, em trabalhos cuja tendência artística e 

ideológica se oponham aos valores das suas respectivas “fontes”. 

Uma das problematizações que a apropriação de imagens levanta é a da 

identificação, pelo fruidor, da operação de transferência de imagem feita de um 

contexto a outro, o que potencializaria a compreensão da proposta artística ou, na 

pior das hipóteses, possibilitaria contrastar um dado lastro de valores em relação a 

nova disposição da imagem no contexto contemporâneo, aumentando, assim, as 

possibilidades interpretativas. 



 

153 APROPRIAÇÃO DE IMAGENS NO BRASIL E REFERENCIALIDADE HISTÓRICA  
Dilson Rodrigues Midlej / Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

Um exemplo do grau de dificuldade de reconhecimento que uma vinculação de uma 

obra atual faz para uma anterior é a citação que o artista capixaba Paulo Vivacqua 

(Espírito Santo, 1971) faz a Claude Monet (1840-1926) em Nympheas #2, de 2014.i  

 
Paulo Vivacqua 

Nympheas, 2005 
Vidro, espelho, luz, fios, alto-falantes, cd players, mini amplificadores, 20 x 320 x 120 cm 

Disponível em:<http://paulovivacqua.com/Nympheas>. Acesso em: 06 dez. 2014 

 

Nympheas #2 é uma escultura sonora de Paulo Vivacqua, artista com formação em 

música erudita, e cuja elaboração se dá mediante o entrecruzamento das linguagens 

sonora e visual, na hibridez entre a materialidade e a sonoridade, entre a 

intangibilidade do tempo sonoro e a fisicalidade do espaço (PÉREZ-ORAMAS, 2012, 

p. 254). Dado ser uma obra composta por materiais industriais  placas de vidro 

sobrepostas umas às outras, no chão, e separadas por alto-falantes, os quais 

também transmitem sons  e ao caráter quase abstratizante da citação, cabe ao 

título indicar ao fruidor a conexão mais evidente às ninféias, plantas aquáticas que 

foram o tema preferido do artista impressionista Claude Monet, a partir de 1899. Na 

versão de Paulo Vivacqua, os alto-falantes “substituem” as plantas aquáticas, daí 

eles se repetirem quantitativamente, ao mesmo tempo que parecem “deslizar” na 

superfície espelhada das laminas “aquáticas” de vidro e espelho.  

Entendida essa conexão, descortina-se o inusitado clima de recriação daquele tema, 

cuja poesia visual é agora corporificada nos vidros, responsáveis pela sugestão dos 

reflexos, espelhamentos e brilhos associados à água e, como atualidade técnica, o 

acréscimo de som, potencializando a mensagem poética e evidenciando o uso de 

recursos tecnológicos atuais, contrastando, ao mesmo tempo, com o mutismo das 
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ninféias nas pinturas impressionistas. Assim, som, imagem e palavra (o título) 

tornam-se dados preciosos para a apreensão da obra. Pode-se com isso alegar a 

subordinação do entendimento da instalação em função de conhecimento prévio da 

história da arte (a referência a Claude Monet), ampliando a crítica que muitos fazem 

à arte contemporânea de necessidade de conhecimento prévio (ou, no jargão 

popular, de uma bula escrita) para uma adequada fruição, destacando-se, todavia, 

que mesmo a não identificação da referenciação histórica a Claude Monet não 

implica, necessariamente, em não entendimento da proposta poética, mas, 

seguramente reduz a força do trabalho, pois uma parte cognitiva essencial dele é 

perdida.  

A necessidade de repertório de conhecimento e a subordinação do entendimento da 

arte contemporânea a este fator é defendido por alguns autores, tais como a crítica 

de arte Karen Hamblen e o filósofo e crítico de arte Arthur Danto. Em seu artigo 

Além do universalismo na crítica de arte, Karen Hamblen (1991 apud BARRETT, 

2014, p. 42) “explica que a maioria dos estudiosos já não acredita que os objetos de 

arte possam comunicar algo sem que seus observadores tenham acesso a 

informações sobre a época na qual foram feitos e os locais nos quais se originaram”. 

E acresce: 

A maioria dos críticos já não mais acredita que pode interpretar   e 

muito menos julgar  a arte de sociedades às quais não pertençam 
sem que tenham conhecimentos antropológicos consideráveis sobre 
essas sociedades. A maioria dos críticos hoje acredita que as obras 
de arte possuem características e significados baseados em seus 
contextos socioculturais e reconhece que as obras de arte são 
interpretadas de modo distinto em várias épocas e lugares. 
(HAMBLEN, 1991 apud BARRETT, 2014, p. 42). 

Percebe-se claramente a vinculação da abordagem de Karen Hamblen à crítica pós-

moderna, pois contrapõe a diferença cultural da diversidade, da multiplicidade e 

heterogeneidade ao geral e universal pretensos da crítica modernista, cuja crença 

na comunicação universal por meio da arte é questionada maciçamente pelo pós-

modernismo. 

Já Arthur Danto vincula laços ainda mais estreitos entre a produção contemporânea 

e a referencialidade histórica e, como é sabido, essa abordagem se deu a partir da 
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filiação de um dado objeto do mundo físico, ou do contexto cotidiano, como obra de 

arte, reflexão levada a cabo por ele principalmente a partir do contato que teve com 

as Brillo Box, de Andy Warhol, o que levou-o a ponderar que a cadeia causal a qual 

a Brillo Box pertencia  

[...] descendia da evolução da teoria da obra de arte, bem como da 
história recente da arte. Para considerar um objeto como obra de 
arte era preciso conhecer essa história, ter participado dos vários 
debates ocorridos. A condição de obra de arte era um resultado da 
história e da teoria. Na maior parte das fases da história da arte, algo 
parecido com a Brillo Box, ainda que pudesse ter existido como 

objeto, não o teria como obra de arte  estava pronto para recebê-lo 
entre seus pares. (DANTO, 2005, p. 17).  

Assim, ao tempo em que vincula a referencialidade de obras à história e teoria da 

arte (tendo em vista a afirmação de que a “condição de obra de arte era um 

resultado da história e da teoria”), este autor não ignora o caráter revolucionário 

daquela experiência tida nos anos 1960 com a obra de Warhol, em que pouca ou 

nenhuma distinção visual se estabelecia entre o objeto de arte Brillo Box e uma 

caixa Brillo real, do tipo usada em depósitos e supermercados. Com sua reflexões, 

contribui para a análise da diferença ontológica entre as obras de arte e os objetos 

comuns. Uma síntese das ideias desse filósofo nos é dada por Terry Barrett:  

Arthur Danto credita “o fim da arte” a Warhol. Com a expressão “o fim 
da arte”, Danto se refere ao término lógico de uma certa vertente 
artística, o Modernismo. Danto descreve o modernismo como uma 
sequência internamente orientada de “eliminações” que aconteceram 
ao longo de décadas e culminaram, em 1964, com a exposição da 
Brillo Box (Caixa de Brillo), de Warhol. De acordo com Danto, a 

história do Modernismo desde 1900 é “uma história de desmonte de 
um conceito de arte que vinha evoluindo há mais de 500 anos. A arte 
não precisa ser bela; ela não tem de se esforçar para encher os olhos 
com uma variedade de sensações equivalentes àquilo com o que o 
mundo real lhe conferia; ela não requer um tema; não precisa distribuir 
suas formas no espaço pictórico; não precisa ser o produto mágico do 
toque do artista”. (DANTO, 1992, apud BARRETT, 2014, p. 36) 

À descoberta dos artistas da pop art por Arthur Danto seguiu-se a década de 1970, 

período no qual “[...] os artistas possuíam toda a herança da história da arte com a 

qual trabalhar [...]” e assim verbaliza sua opinião acerca da apropriação de imagens:  

A meu ver, a principal contribuição artística da década [de 1970] foi o 

surgimento da imagem apropriada  a apropriação de imagens com 
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sentido e identidade estabelecidos, conferindo-lhes um sentido e 
uma identidade novos. Como qualquer imagem poderia ser 
apropriada, segue-se imediatamente que não poderia haver 
uniformidade estilística perceptual entre as imagens apropriadas. 
(DANTO, 2006, p. 18-19). 

Essa afirmação referendará a conclusão a que ele chega de que a “arte 

contemporânea é por demais pluralista em intenção e realização para se permitir ser 

apreendida em uma única dimensão [...]” (DANTO, 2006, p. 20), de onde podemos 

inferir que a não identificação, pelo fruidor, da historicidade da imagem, limita, mas 

não impede o entendimento da proposição artística. 

Quanto à referencialidade de imagens históricas, são vários os estudos que enfocam 

reutilizações de imagens na arte colonial brasileira e no século 19, como atestam as 

conhecidas reinterpretações de imagens exemplificadas por Hannah Levi, em 

relação ao uso de algumas imagens da Bíblia de Demarne, por Manuel da Costa 

Ataíde, no período colonial e, no século 19, Jorge Coli (2005, p. 85-99), que comenta 

e contextualiza os vínculos de citações entre O grito do Ipiranga, de Pedro Américo, 

e A batalha de Friedland, de Meissonnier, bem como Primeira missa no Brasil, de 

Vítor Meireles, comparada em relação à obra Première messe em Kabylie, pintada 

por Horace Vernet, de onde o autor deduz, após uma contextualizada explanação: 

“O procedimento por citações, dentro da pintura de História, era um instrumento 

legítimo à natureza do gênero” (COLI, 2005, p. 34. Grifo nosso). Outros artistas 

brasileiros, a exemplo de Vik Muniz e Adriana Varejão, popularizaram, em suas 

releituras e apropriações, imagens artístico-históricas da arte ocidental e colonial 

brasileira. 

A produção moderna e, em especial, a dos artistas dadaístas, tem subsidiado 

inúmeras interpretações contemporâneas, tais como as também já conhecidas 

menções a obras de Marcel Duchamp por Nelson Leirner e Regina Silveiraii. A estes 

podemos acrescer vários outros artistas que se valeram das iconografias daqueles 

períodos com o intuito  acreditamos , de contrapor valores e comentar 

criticamente suas inserções, vinculando-as a questionamentos atuais. São os casos 

da peça já comentada de Paulo Vivacqua e de obras específicas de Daniel Senise, 

Waltercio Caldas e Carla Zaccagnini.  
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Daniel Senise 

O sol me ensinou que a história não é tão importante, 2010 
Placas de papel reciclado, 600 x 1.200 cm 

Coleção particular 
Fonte: RUGGERI, 2013, p. 89. 

 

Daniel Senise (Rio de janeiro, 1955), em O sol me ensinou que a história não é tão 

importanteiii, de 2010, cria uma “sala” constituída de paredes feitas a partir da 

reciclagem de catálogos e convites de exposições acumulados ao longo do tempo, 

que serviu de material bruto para a argamassa usada na construção dos blocos para 

o ambiente artístico de falsa arquitetura. Espécie de betão pós-histórico, os 

catálogos e convites de exposições reciclados constroem um ambiente de sentidos 

que aludem à transformação da matéria (o papel dos catálogos e convites) e à 

historicidade dos fatos passados (historicidade essa “não tão importante”, segundo 

nos diz o artista por meio do título da obra), reestruturados à luz (ou melhor, ao sol, 

ainda conforme o artista), em novo sentido, no caso, um espaço que corporifica 

literal e impassivelmente em si mesmo a massa construtiva de paredes que 

envolvem os visitantes. Metáfora da solidez do conhecimento e da técnica, O sol me 

ensinou que a história não é tão importante ironicamente termina por valorizar a 

própria percepção de história, reconhecendo-a como elemento estruturante não só 

em nível conceitual  da concepção de que a historicidade das exposições e 

conhecimentos gerados e difundidos por meio de publicações e catálogos de arte 

tiveram efetivo espaço enquanto documentos difundidores de mostras e exposições 

, mas também literal, como elemento construtivo da argamassa e da solidez 

aparente da concentração de “conhecimento”, agora comprimido e dado um uso 

pragmático, e também irônico, como a afirmar uma utilidade “histórica” do 
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conhecimento e ao aludir à densidade do conhecimento, aqui transfigurado em 

massa construtiva.  

A referencialidade da história não é novidade na produção do artista carioca, haja 

vista produções anteriores às quais aludem a enciclopédias e livros de arte ou, 

então, em relação à criações de outros artistas. No grupo de trabalhos nos quais 

ocorrem relações conceituais ou no campo das ideias, estão: Skira, 2010, que 

comentaremos em seguida; Pintura universal, 2011; e Crucifixão, 2011. Já no grupo 

de obras concebidas em relação à de outros artistas, encontra-se Eva, de 2008. 

Skira é uma peça que foi exibida juntamente com O sol me ensinou... na 29a Bienal 

de São Paulo, em 2010, e cujas dimensões físicas de 150 cm de altura por 260 cm 

de largura aludem ao enciclopedismo, uma vez que Skira é um selo editorial 

existente até hoje, especializado em publicar livros de arte desde meados do século 

20, quando era comum as reproduções em policromia das pinturas figurarem em 

folhas avulsas impressas separadamente e, posteriormente, coladas nas folhas do 

volume que continham os textos. A parte impressa do livro só continha a legenda e o 

restante da página destinava-se a receber a policromia colada. Nesta obra, “Senise 

retira as reproduções de obras e utiliza-se apenas das páginas em que estavam 

coladas, nas quais restam apenas a numeração e as legendas das obras” 

(RUGGERI, 2013, p. 84), o que é efetivamente visto.  

 
Daniel Senise 
Skira, 2010 

Papéis de livros de arte colados sobre alumínio, 150 x 260 cm 
Acervo Galeria Silvia Cintra, Rio de Janeiro 

Fonte: RUGGERI, 2013, p. 84-85. 
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A estrutura gradeada que falseia a visão monocular da perspectiva central (que cria 

a ilusão de que o observador ideal estaria posicionado ao centro, e seus olhos 

direcionados exatamente ao centro geométrico do trabalho), cria a ilusão de 

pequenos nichos com pouca profundidade, nichos estes “ocupados” por colagens 

das páginas do livro, as quais, por sua vez, apresentam-se amareladas pelo tempo. 

É próximo que se visualizam as legendas das obras e, dado ao fato das imagens às 

quais as legendas se referem não estarem ali, a visualização das mesmas só seria 

possível mediante a memória do fruidor e, caso, naturalmente, ele tenha o repertório 

para tal (que saiba ou lembre a qual obra a legenda se vincula). De qualquer 

maneira, as imagens artísticas não parecem se constituir em efetivo interesse para o 

artista, e sim o jogo conceitual de presenças e ausências, a alusão à memória visual 

(e porque não, afetiva) e a própria capacidade imaginária que as palavras possuem 

de construir imagens (mesmo que não se saiba a qual pintura da história da arte a 

legenda descreve, pode-se imaginar qualquer imagem estimulada pela linguagem 

escrita), ou ainda, o caráter de subordinação que a linguagem escrita teria em 

relação à estrutura visual como um todo. O fato de só percebermos as legendas de 

perto referenda essa subordinação.  

Já Eva, que exemplifica o segundo grupo, é um projeto específico desenvolvido em 

2008 (poucos anos antes de Skira), para o Centro Cultural São Paulo e explora as 

relações de espacialidades com a escultura de mármore homônima, Eva, de 1919, 

de autoria do principal escultor do modernismo brasileiro, Victor Brecheret (1894-

1955).  
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Daniel Senise 
Eva, 2009 

Tijolos de papel reciclado, cola PVA e gesso 
Coleção particular 

Disponível em: <http://www.danielsenise.com/daniel-senise/exposicoes/imagens.asp?id=39>   
e <http://avidaelarga.com/category/arte/>. Acesso em: 04 dez. 2014. 

 

Esta peça de Daniel Senise foi feita a partir da reciclagem de folders, convites e 

catálogos utilizados na divulgação dos eventos do Centro Cultural São Paulo, tendo 

como aglutinante cola PVC e gesso, e pode ser classificada como uma instalação 

processual, pois foi constituída paulatinamente, no decorrer de quatro meses, 

ocasião na qual os tijolos, fabricados em local próximo da instalação, eram 

empilhados uns aos outros, cercando a escultura modernista com quatro paredes, 

até que a Eva de Brecheret desaparecesse completamente; porém, permanecia 

residualmente na memória e lembrança das pessoas que sabiam estava 

temporariamente confinada ali, ou seja, “Até que a certeza de sua presença não se 

faz pela presença do visível. Entretanto sabemos que ela está ali” (MELLO, 2010 

apud RUGGERI, 2013, p. 80). Maria Ruggeri (2013, p. 80) destaca, então, que “Com 

esse gesto, Senise apaga as informações e as imagens (referentes ao circuito 

artístico e impressas nos materiais), em vez de revelá-las” e conclui: 

Ao apropriar-se da escultura de Brecheret e dos objetos que circulam 
na mídia para que o público acesse as obras, [Senise] reúne a 
memória da história da arte com a memória da instituição, a produção 
histórica com a produção contemporânea, encobre a história e recicla 
o presente, instigando o espectador sobre a presença e a ausência da 
arte e de sua história em nossa formação e em nosso imaginário. 
(RUGGERI, 2013, p. 80). 
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Assim, o artista tematiza o que está e ao mesmo tempo não está mais ali, em um 

processo inteiramente testemunhado pelo público (RUGGERI, 2013, p. 80) e ao 

“apagar” a Eva de Brecheret, enfatiza a atenção do público para o processo de 

anulação. 

 
Waltercio Caldas 

Matisse, talco, 1978 
Talco e livro ilustrado de Matisse, 40 x 60 x 3 cm 

Fonte: BRETT, 2012. p. 135. 
 

Processos de “apagamento” também foram praticados por outros artistas, como em 

Waltercio Caldas, com Matisse, talco, de 1978, constituída por talco que recobre um 

livro ilustrado sobre Matisse e, assim, interfere tanto na visibilidade de texto, quanto 

da imagem, contrariando a função discursiva do livro, bem como pedagógica (por 

não mais se poder ler ou ver a imagem) e utilitária (pois não se pode tocar, sem 

destruir a proposta artística, pela fragilidade do talco sobre a superfície). Guy Brett 

(2012, p. 49) enfatizou o caráter objetual dessa peça, comentou-a, e ainda aludiu a 

outro livro em que o artista brasileiro faz referência a Velázquez: 

[...] os livros de Waltercio Caldas são o oposto do discursivo. Eles são 
“objetos em forma de livros”, nos quais “pode-se vê-los em um 
instante, e então eles desaparecem. Pode-se revê-los 
constantemente. Este é um tipo de objeto que não vale a pena 
observar durante muito tempo, ele estará sempre no instante exato em 
que foi visto pela última vez”.iv O resultado é uma mudança em nossa 
apreensão do que um livro pode ser, já que essas obras não foram 
feitas para serem tocadas. Tocá-las seria afetar seu equilíbrio estético. 
Essa circunstância é mais delicadamente expressa pelo livro-objeto 
Matisse, talco, 1978, no qual o pó estaria muito suscetível à 
perturbação. Temos a expectativa de manusear livros, mas os livros 
de Waltercio são puramente visuais: livros abertos, como geralmente 
são mostrados nas exposições em museus e bibliotecas. (Uma 

exceção  talvez a única?  é o livro Velázquez, 1996, feito para ser 
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visto página a página, mas que apresenta um estado permanente, 
uma única decisão perceptual). 

Nesse âmbito de produção de livro de artista e uso de livros em projetos específicos, 

encontramos dois exemplos de autoria de Carla Zaccagnini (Buenos Aires, 1973), 

artista que veio pequena morar no Brasil e que se mostra atenta às potencialidades 

que os diálogos com obras referenciais da história da arte podem propiciar, tal qual 

Bibliografia, 2002, um projeto desenvolvido para uma exposição coletiva de artistas 

brasileiros no Centro Wilfredo Lam, em Havana, e que, conforme a artista, 

“pretendeu exportar algo das bases históricas e teóricas da produção que ali seria 

vista” (ZACCAGNINI, [2013?], p. 121). Interpretando ao pé da letra o sentido 

daquela frase, a artista concebeu Bibliografia, um conjunto de livros e textos sobre 

arte brasileira, os quais destinaram-se tanto a consulta durante a exposição como 

depois, pois foram doados à biblioteca daquela instituição. Os livros receberam 

carimbos com a legenda do trabalho (que os identificam como parte do projeto da 

artista), e outros que informam o nome do doador, nos casos dos títulos doados ao 

projeto por outras pessoas.  

  

Carla Zaccagnini 
Impossível mas necessário: petrificação, 2010 

Litografia, 38 x 46 cm, cada 
Disponível em:<http://www.galeriajoanprats.com/_m/exhibitions/exhibart.php?cod=CAZA10>.   

Acesso em: 06 dez. 2014 
 

Impossível mas necessário, 2010, foi um projeto realizado por Carla Zaccagnini no 

memorial soviético do Treptower Park de Berlim, datado de 1949, onde ela ocupou-se 

de representações de explosões nos relevos em concreto do monumento 

comemorativo aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o que gerou três 

frotagens e 12 litografias, reproduzindo todas as representações de explosões dos 
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relevos. Ainda que as litografias reproduzam as formas capturadas das explosões 

figuradas no monumento, a desagregação daqueles detalhes retirados do contexto em 

que existiam descontextualizam-nos e tranformam-nos em pseudo-ornamentos 

esvaziados do sentido original. A limitação é duplamente experienciada pelo escultor 

projetista do monumento, dada à dificuldade de representação iconográfica, em 

escultura, da carga de energia da explosão, em que a matéria perde sua forma (é 

estilhaçada e destruída) e a artista brasileira, ao tentar transferir aquelas 

representações de explosões a outros médiuns (desenho e gravura), lança mão de 

procedimentos que, nas suas próprias palavras, representam “o equilíbrio instável entre 

desejo e frustração no processo representacional” (ZACCAGNINI, [2013?], p. 34).  

E, por fim, destacamos o livro de artista “Elements of Beauty”, de Carla Zaccagnini, 

publicação em preto e branco, com 172 páginas, exposto em 

Singularidades/anotações: Rumos artes visuais 1998-2013, em São Paulo, no Itaú 

Cultural.v Nele, transparece os interesses da artista em relação à teoria da arte e à 

escrita, e contém material documental acerca do ativismo sufragista feminino do 

início do século 20, ocorrido em museus e galerias de Londres. Com a intenção de 

chamar a atenção para o estabelecimento do voto feminino, as ativistas inglesas 

atacaram obras de arte dentro de museus e galerias em 12 ocasiões, nos anos de 

1913 e 1914, tendo sido o mais famoso deles o perpetrado por Mary Richardson, 

que entrou na National Gallery, em Londres, com uma faca escondida na manga do 

seu casaco e golpeou oito vezes a pintura Vênus ao espelho, de 1650, de 

Velázquez, apresentando-se em seguida a polícia. Ainda que a intenção tenha sido 

a causa sufragista, esta ação de Mary Richardson se mostrou um protesto contra a 

prisão de uma das lideres do movimento. “Justiça é um elemento de beleza, tanto 

quanto a linha e a cor sobre a tela”, teria afirmado a ativista e declaração essa em 

que Carla Zaccagnini se baseou para titular seu livro de artista de “Elements of 

Beauty”, o qual reúne reproduções de recortes de jornais noticiando os fatos e 

imagens de algumas obras de arte atacadas. Todas tinham em comum a 

representação feminina erotizada ou que apresentavam a mulher em papeis sociais, 

sempre do ponto de vista masculino: esposa, mãe, filha, prostituta. Nunca, todavia, 

como indivíduos (BOLLIGER, 2013, não paginado). 
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Por meio dos exemplos dados, parece-nos ser a apropriação de imagens um 

recurso estilístico praticado com a intenção de agregar valor às obras recentes, 

concedendo ao fazer artístico, se não um caráter de intelectuação e erudição de 

conhecimento (pela exemplaridade das fontes das escolhas feitas, desde que se 

reconheça de onde a imagem foi extraída), pelo menos o de legitimação, uma vez 

que referencia ou questiona as formas, valores e sentidos de imagens preexistentes, 

recontextualizando-as e, por meio desse procedimento teórico-operatório, lhes são 

dados novos sentidos e a “qualidade” do discurso visual anterior pode ser agregada 

à nova produção, desde que se tenha em mente que o contexto pós-moderno 

entende semanticamente “qualidade” como distinta da acepção modernista de 

preservação da autoridade do macho branco e heterossexual, e que, por isso 

mesmo, é desdenhada pelos adeptos do pós-modernismo, uma vez que estes 

consideram que a “qualidade” modernista exclui e segrega as obras de arte que se 

distanciam dos valores do mundo da arte tradicional da cultura dominante. Esse 

procedimento de criticidade possibilitado pela ressignificação seria autossuficiente, 

em termos de geração de valor artístico, e de legitimação artística e, ao mesmo 

tempo, inerente ao próprio processo de apropriação, como demonstraram os 

exemplos aqui apresentados. 

 

 

Notas  
1
 Nympheas #2 foi exposta em Singularidades/anotações: Rumos artes visuais 1998-2013, em São Paulo, e é 

uma reestruturação de sua obra anterior Nympheas, de 2005, cuja imagem aqui reproduzimos e que também 
integrou a 5

a
 Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, em 2005. 

 
2
 Referimo-nos a Duchampbike, 2003, de Nelson Leirner, e In absentia obras primas (M.D.), 1988, no caso de 

Regina Silveira. 
 
3
 Esta obra foi apresentada na 29

a
 Bienal de São Paulo, de 2010. Em 2014 integrou a mostra Ciclo: criar com o 

que temos, com curadoria de Marcello Dantas, adaptada à uma sala do segundo andar do Centro Cultural Banco 
do Brasil, em São Paulo, e exposição ocorrida de 23/08 a 27/10/2014. 
 
4
 Aqui Guy Brett cita a si próprio, em artigo dele, informado constar da seguinte fonte: CALDAS, Waltercio. In: 

BRETT, Guy. Transcontinental: Nine Latin American Artists. Londres: Verso, 1990. p. 71. 
 
5
 Singularidades/anotações: Rumos artes visuais 1998-2013 teve curadoria de Aracy Amaral, Paulo Miyada e 

Regina Silveira e tratou-se de uma mostra exibida de 28/08 a 26/10/2014, com 35 artistas e coletivos 
selecionados pelos editais de artes visuais e arte e tecnologia do programa do Itaú Cultural, naquele período. 
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