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RESUMO 

Este trabalho reflete sobre os mecanismos de mercantilização da imagem do artista na arte 
contemporânea e seu circuito a partir do trabalho de Paulo Nazareth (1977). Constrói uma 
relação entre saber, conhecimento, e imagem embasada na discussão de um modelo 
produtivo centrado na informação, denominado de pós-industrial. Assim, cria bases para 
levantar diversos questionamentos sobre a relação entre arte, economia, sociedade e seus 
discursos. Além, de ponderar sobre uma possível eficácia crítica do trabalho de Nazareth 
neste contexto.  
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ABSTRACT 

This work reflects on the commercialization mechanisms of image of the artist in 
contemporary art and its circuit from Paulo Nazareth's work (1977). Builds a relationship 
between to know, knowledge, and vision grounded in the discussion of a production model 
focused on information, called post-industrial. Thus creates bases to raise many questions 
about the relationship between art, economics, society and their speeches. In addition, 
ponder the critical efficacy of Nazareth work in this context. 
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O capitalismo contemporâneo não organiza mais o “tempo de 
trabalho”, mas o “tempo de vida”. Se este tempo é atravessado pela 
acumulação capitalista, então ele requer efetivamente uma nova 
análise da forma de produção, de exploração e dos efeitos de 
resistência que ela provoca. (LAZZARATTO; NEGRI, 2001: 88) 

Vestido de modo “peculiar”, de cabelo crespo armado. Perguntando sobre qual a cor 

de sua pele, ou vendendo sua figura “exótica” e bananas em uma das principais 

feiras de arte do mundo. De chinelos de dedo e camisa, afirmando que o “dinheiro 

acaba”. Caminhando de Minas Gerais à Miami. A firma Paulo Nazareth Arte 

Contemporânea Ltda. Um outsider? Participante de grandes exposições, inserido e 

percorrendo o circuito internacional. Bienal de Lyon (2014), Bienal de Veneza 

(2013). Um andarilho. Um performático. Um empreendedor de si? Um refém do 

sistema que tudo mercantiliza? Ou um crítico destes mecanismos? As possíveis 

respostas destas perguntas envolvem determinada complexidade, que não são 

possíveis de serem abarcadas em sua completude neste texto. Porém, as balizas 

podem ser sinalizadas e os questionamentos levantados. 

Paulo Nazareth 
Sem título, da Série para a venda, 2011 

Impressão fotográfica sobre papel algodão, 70 x 93 cm  
Imagem disponível em: http://www.mendeswooddm.com/pt/artists/paulo-nazareth Acesso em 15 mai. 

2015. 
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A arte contemporânea teria tornado-se um projeto econômico segundo Hans Belting 

(2013), desde a queda do muro de Berlin (1989), aliado ao desenvolvimento da 

globalização e o processo de bienalização do mundo da arte. As feiras se 

multiplicaram, assim como os museus, novos mercados surgiram, o circuito se 

alargou. Um novo mapa das artes visuais se estabeleceu nas últimas duas décadas. 

A história universal da arte teria sido substituída pelo relato histórico, plural e mais 

democrático, ligado à ideia do “fim das grandes narrativas”. As fronteiras entre o 

mercado primário e secundário se aproximam devido à atuação das casas de leilões 

no circuito internacional. O discurso é mobilidade, flexibilidade, trânsito, e 

empreendedorismo.  A autonomia do campo da arte oriundo da modernidade é 

colocada em xeque devido aos fluxos, a porosidade, o trânsito entre fronteiras. 

Perguntamos-nos, se ainda seria possível falar em Campo ou mundo da arte? 

Certamente a teoria bourdieusiana não dá conta de explicar o atual contexto. Não 

deixou de ter validade, mas não fornece uma resposta e métodos seguros de 

análise, pois não é possível enquadrar as atuais manifestações e fluxos no mesmo 

quadro de referências de Pierre Bourdieu. 

A arte contemporânea para Julian Stallabras (2006) seria uma participante do fluxo de 

capitais, dos discursos econômicos, da globalização, da cultura do entretenimento e 

consequentemente do espetáculo. Ainda assim pretende-se crítica. Seria possível 

fazer crítica (discernir, separar, ponderar) de um modo econômico-social que de tudo 

se apodera? No qual tudo passa a ter valor de troca?  É possível ser crítico utilizando-

se destas plataformas artísticas, sistêmicas e ideológicas (bienais, feiras, museus 

internacionais) para criticá-las? E por fim, porém não menos importante, teria alguma 

validade trabalhar com a dualidade entre o crítico e o passivo, entre o subordinado e o 

emancipado, entre o opressor e o oprimido, entre o centro e a periferia? Creio que a 

averiguação do trabalho de Paulo Nazareth e sua trajetória nos fornecem indícios para 

pensar em possíveis respostas a estas questões.  

Do corpo à imagem 

A efervescência dos anos 1960 e 1970, seus rompimentos, ousadias, críticas e 

desejos pulsam na arte contemporânea, com maior ou com menor vigor. A ideia de 

origem não me agrada, porém não podemos negar a importância dos movimentos 
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que surgiram. Da Pop Art, Minimal, Arte Conceitual e seus conceitualismos, Land 

Art, Happening, Performance entre outras manifestações.  Neste bojo um aspecto se 

torna relevante para compreendermos o que gostaria de expor. A aproximação entre 

arte e vida, que ocorre na prática artística, mas igualmente no plano discursivo.  Ao 

lado, ao mesmo passo, dentro da sociologia do trabalho passa-se gradativamente a 

discutir a aproximação entre trabalho e vida, ou mesmo sua fusão.  Logo, podemos 

pensar numa relação entre arte, vida e trabalho que se fundem na prática de 

diversos profissionais de nosso campo. Aliado a isto, devemos considerar o aspecto 

da desmaterialização, tanto em âmbito artístico como econômico.  De Joseph 

Kosuth à averiguação desde o final da década de 1950, nos EUA, do crescimento do 

setor de serviços.  Crescimento responsável por uma reflexão econômica que não 

estaria centrada na produção de um objeto. Desta centelha emergem conceitos 

como a Sociedade Pós-industrial e seus desdobramentos, no qual, a informação, o 

conhecimento, o trabalho imaterial, gradativamente foram ocupando um ponto 

relevante na compreensão econômica.  Percebam que tanto a arte como um modelo 

produtivo discutem a porosidade das fronteiras e a desmaterialização do objeto.  

As ousadias e críticas destas décadas (1960-1970) foram assimiladas e atualmente 

entendidas como praticas artísticas naturais. Assim a perfomance, o happenig, não 

só estariam embasados em uma proposição, ou numa forte relação entre a arte e 

vida, como foram capazes de colocar o  próprio corpo do artista enquanto matéria de 

seus trabalhos. Isto em si não é uma novidade se pensarmos nas artes dramáticas. 

Porém, dentro das artes visuais e aliado ao contexto é muito mais que mera 

banalidade. Um corpo carnal, poético, político, sexual, vivo.   

Apesar da ligação entre arte e vida, da presença do corpo do artista, do discurso da 

desmaterialização, muitas vezes estas ações tornaram-se imagens; ou seja, a 

desmaterialização e a efemeridade das manifestações, muitas vezes foram e são 

registradas e tornadas palpáveis. Tornadas imagens.  Exibidas nas galerias 

comerciais e nas instituições museológicas. Estas ações artísticas se fundem com a 

vida, se emaranham de tal forma que me parece impossível desfazer esta conexão, 

como podemos perceber na fala de Paulo Nazareth sobre suas performances. 
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Existem as performances, mas é mais: é como eu me comporto 
diante do mundo. Posso decidir permanecer aqui no centro de São 
Paulo ou posso me conduzir de uma outra maneira. O objeto de arte 
está na maneira como eu decido me conduzir, me comportar diante 
do mundo. É arte de conduta, arte de comportamento, performance 
expandida e, ao mesmo tempo, diluída. Não é um espetáculo, vai se 
misturando e se fazendo vida. (NAZARETH, 2013, O Globo)1 

Apesar do discurso, Nazareth, como muitos outros artistas registram esta vida, obra, 

arte, de diversas maneiras, de fotografias a textos, de objetos a entrevistas. Esta 

filosofia de vida e de arte geram imagens de todo o tipo,  que são colocadas a 

circular em diversas instâncias artísticas e além das fronteiras do mundo da arte.  A 

experiência é tornada imagem, o corpo performático é registrado e igualmente torna-

se imagem. Registro ou não, trabalho de arte provavelmente dentro do circuito 

artístico, com ou sem a intenção do artista.  

A imagem reluz, “arde”, se torna dialética2, “acontecimento”, e mercadoria. Ela é 

rastro, ela é índice, ela é corpo, ela é imaterial, virtual, numérica, sagrada para 

alguns e profana para outros. Anacrônica e diacrônica. É informação e 

conhecimento.  

A imagem em jogo no caso de Nazareth parte de sua própria representação individual 

oriunda de suas ações performáticas.  Esta imagem torna-se  objeto comercializável 

material (fotografia) e imaterial (a imagem do artista) tanto no circuito comercial quanto 

institucional. Tratarei com maior acuidade este aspecto no próximo tópico.  

Os pontos tratados até aqui devem ser considerados num panorama mais amplo 

dentro da arte internacional e brasileira. Eis o enrosco que estamos envolvidos. 

Fundimos arte e vida, e acabamos vendendo seus residos como “grande arte”. 

Transformamos registros em objetos de fetiche. E o artista em mercadoria. Falamos 

da desmaterialização da arte, da crítica institucional, do artista como etnógrafo, e 

ficamos vislumbrados com as feiras, as grandes instituições, o trânsito e 

internacionalização. Falamos em uma arte global com “sotaque”.  Elogiamos a 

ambiguidade, a falta de retidão, a flexibilidade discursiva e não discutimos ética. 

Falamos do fim da autoria, e reafirmamos continuamente a figura do artista nas 

exposições, em seus catálogos, em nossas pesquisas e artigos. Falamos de outra 

História e de outra historiografia, e continuamos atentos e sonhando com a Europa e 
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Estados Unidos. Discutimos sobre outros circuitos, sobre arte colaborativa, sobre a 

não autoria, e continuamos a colocar etiquetas nominais nos trabalhos.  

Substituímos os objetos para a reafirmação da imagem do indivíduo tornada 

mercadoria.  

Da imagem à mercadoria  

A discussão da imagem como mercadoria não é recente. Nos campos da 

administração e da publicidade chegam a ser corriqueiras em função de sua dimensão 

prática. Porém, quando entramos no território da arte passamos a andar na beira de 

abismos. Estes abismos não estão no plano epistemológico e sim na resistência 

ideológica dos profissionais da arte e de suas doxas.  Esta resistência ocorre em 

função das consequências desta afirmação no âmbito da arte e suas relações.  Neste 

aspecto Bourdieu se faz atual como nenhum outro teórico, a resistência toma 

dimensão de crença. E a crença em seu íntimo sentido em meu ponto de vista elimina 

a possibilidade de ponderação. Isto é um assunto vasto para explorar em um pequeno 

artigo, assim, partirei da premissa que a imagem pode ser mercadoria, e a seguir 

esboçarei esta relação na arte através do trabalho de Nazareth.  

A relação entre arte e imagem extrapola a dimensão da obra artística e se estende a 

seus atores: de artistas, curadores, pesquisadores, historiadores, entre outros, às 

empresas patrocinadoras via as estratégias de marketing. Don Thompson (2012) 

nos fala de um artista de marca, uma galeria de marca,  Bourdieu (2008) em efeito 

de Griffe ou assinatura, Heinich (2005) comenta a mudança do estatuto do artista da 

obra para sua figura, todas estas afirmações de diferentes autores caminham em 

direção a uma relação imagética, que pode ou não ser representacional3.  

Para Belting a imagem é um acontecimento e não a representação de um 

acontecimento. “A própria imagem é o acontecimento. Produzem-se imagens, ao 

elaborar-se um facto que só na imagem se torna realidade e se institui a favor da 

produção imagínea.” (BELTING, 2011, p.22) Isto ocorreria, pois dificilmente para o 

autor temos uma experiência sem imagens. E o centro gravitacional para pensarmos 

o mundo na atualidade teria se deslocado das coisas para as imagens.  
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As imagens transmutam-se em símbolos e, ao mesmo tempo, em 
máscaras da informação incorpórea. Se a produção de imagens se 
converte na produção de mercadoria mais importante, as formações 
tornam-se, por seu lado, mais desejadas do que as próprias coisas. 
O “objeto de desejo” é uma imagem. As imagens são hoje 
consumidas como informações, que poupam o público a fadiga da 
leitura. São informações com a intimação tácita a idolatria. 
(BELTING, 2011, p.24) 

Se a imagem pode ser entendida enquanto conhecimento e informação, cintilante e 

dialética. E se a informação, conhecimento, o saber, estão no centro de um sistema 

produtivo rotulado de pós-industrial. No qual, o indivíduo seria elevado a empresário 

de si, a mercador e mercadoria segundo Gorz (2005).  Averiguar as imagens da arte 

e sua  produção, significaria, pensar a produção do “saber” dentro do campo artístico 

e de sua autonomia relativa, ou pós-autonomia. 

Gorz define saber da seguinte forma:  

O saber é feito de experiências e práticas tornadas evidências 
intuitivas, hábitos; e a inteligência cobre todo o leque das 
capacidades que vão do julgamento e do discernimento à abertura 
do espírito, de assinalar novos conhecimentos e de combiná-los com 
os saberes.  (GORZ, 2005, p. 17) 

O saber, é antes de tudo, uma capacidade prática, uma competência 
que não implica necessariamente conhecimentos formalizáveis, 
codificáveis. A maior parte dos saberes corporais escapa à 
possibilidade de uma formalização. Eles não são ensinados; 
aprende-se pela prática; pelo costume; ou seja, quando alguém se 
exercita fazendo aquilo que se trata de aprender a fazer. Sua 
transmissão consiste em apelar à capacidade do sujeito se produzir a 
si próprio.  (GORZ, 2005, p. 32) 

O saber é tornado mercadoria conforme Gorz (2005) explicita em suas análises. O 

saber artístico que resulta em imagens, por sua vez, igualmente ganha à mesma 

condição. Dois caminhos foram apontados até o momento. O da imagem enquanto 

trabalho artístico e a imagem do indivíduo artista.  Ainda poderíamos falar das 

imagens do ponto de vista das empresas patrocinadoras, instituições, e galerias. De 

uma imagem como representação e uma imagem como acontecimento. O que 

importa no momento é este caminho duplo entre a imagem do artista e de sua obra 

enquanto imagem. A questão é: no trabalho de Nazareth esta divisão pode ser 

realizada? Ou esta divisão poderia ser realizada na contemporaneidade? 

Epistemologicamente provavelmente sim, porém em uma dimensão pragmática e 
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lógica me parece que não. Lógica no sentido se crermos na aproximação entre arte, 

vida e trabalho; se cremos na porosidade das fronteiras e compreendemos um 

sistema produtivo centrado na informação e no conhecimento. Aliado ao 

funcionamento mercadológico não só da arte, mas de um mundo capaz de 

transformar tudo em valor de troca. 

Creio a partir das premissas apresentadas podemos especular uma relação tripla. 

Imagem, sujeito, saber/conhecimento.  Que se tornam um só corpo ancorado na 

relação entre arte, vida, e trabalho. Quando olhamos a imagem fotográfica de Paulo 

Nazareth, temos o artista, um saber, informação pulsante na imagem, que se faz 

enquanto imagem. A imagem seria o sujeito, o acontecimento em si para ser 

analisado. Não necessariamente a performance anterior quando disposto no circuito 

artístico. Mas seria possível desvincular a ação performática da imagem exibida em 

uma galeria ou instituição? Porém, a imagem vem rotulada, arte, Paulo Nazareth, 

artista contemporâneo. Rotulada no sentido que conhecemos a imagem individual do 

artista e sua origem (arte). Além das palavras for sale4.  Uma vez sabido estas 

informações, não mais conseguimos desatrelar a própria figura do artista em suas 

imagens (trabalhos artísticos). Não é qualquer homem que é representado, é o próprio 

artista.  Assim, se a imagem é conhecimento/informação, e o sistema produtivo pós-

industrial estaria centrado na informação. Eu poderia afirmar que a principal força 

produtora e mercadoria são as imagens, como fala Belting (2011). E, se nesta imagem 

que pode vir a ser mercadoria, está estampada a própria figura do artista, logo, 

quando esta mesma imagem é disposta a venda na Galeria Mendes Wood, venderias 

o que? Nestas circunstâncias não há como afirmar o que seria registro ou o que seria 

trabalho, a única certeza é que estamos falando de uma mercadoria.  

Assim, as reflexões de Belting vão ao encontro de um modo de produção centrado 

na informação, no imaterial e nesta imagem-informação que se torna mercadoria e 

objeto de desejo. Se a arte não está embasada na imagem propriamente da obra, ou 

na obra em seus aspectos físicos, formais, ela estaria ancorada com a virada 

conceitual na imagem do artista, que já é fruto do deslocamento que ocorreu na 

modernidade segundo Nathalie Heinich (2005). Logo, a obra é imaterial, assim 

como, a imagem do artista, mas vende-se ou troca-se justamente esta imagem em 
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uma galeria, ou em uma instituição da arte, o que está em jogo é a imagem. Pois, 

consumimos imagens que são mais que meramente informações. São desejos. Não 

é diferente no caso de Nazareth quando expõem em uma galeria comercial. Ou 

quando as instituições se apropriam e exibem seu trabalho. O que esta em jogo é 

sua imagem e suas imagens tornadas objetos de troca, materiais ou imateriais.  

Da mercadoria à crítica 

Quando nos deparamos com os trabalhos de Nazareth, algo nos inquieta, ele estaria 

criticando esta lógica? Ou reafirmando ela?  Seria apenas um alienado que vem 

sendo utilizado e rotulado enquanto crítico de um sistema? Ou é alguém consciente 

e crítico de fato? Sua figura “exótica” seria uma crítica ou uma estratégia de 

inserção?  Trata-se da criação de um personagem? A facilidade de nosso campo 

trabalhar com a ambiguidade, é fruto de um amadurecimento crítico, social e 

epistemológico? Ou, ingenuidade desacompanhada de informação? O certo, para 

construirmos um caminho para responder estas últimas questões, é que será 

necessário averiguar caso a caso. Não existe uma resposta “universal”, e 

provavelmente nunca tenha existido tal resposta com este status, apesar da 

modernidade ser marcada pela construção relato hegemônico. 

Nazareth quando questionado sobre sua performance em 2012 na Art Basel Miami, 

no qual com uma placa pendurada ao pescoço, com a frase “my image of exotic man 

for sale” cobrava 10 dólares por foto e vendia bananas a 1 dólar, em uma Kombi 

dentro da feira, respondeu o seguinte: 

Cobrava pelo jogo da imagem e uma suposição do que o outro pensa 
dessa imagem, o exotismo da América Latina. O índio, o negro, o 
outro. (NAZARETH, 2012)5 

Este trabalho foi comprado pela importância de 40 mil dólares. Nazareth arrecadou entre 

a venda de bananas e as fotografias em torno de 600 dólares. Foi um dos trabalhos mais 

comentados durante a feira e mereceu uma menção no prestigiado jornal New York 

Times. De fato, é a imagem em suas múltiplas facetas que está em jogo.  

O desmantelamento do objeto físico artístico não necessariamente libertou, ou 

liberta a arte das amarras sociais, econômicas e torna este ato, um ato crítico por si 
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só.  A negação mercadológica da arte não corresponde ou imuniza a produção e os 

artistas de seu valor de troca. Não deixam de serem objetos de trocas imateriais, 

materiais e pertencentes aos jogos econômicos de nosso tempo.  Isto não significa 

negar a importância crítica dos anos 1960 e 1970, ou mesmo da atualidade, mas 

compreender que a desmaterialização desvinculada de contextos não é sinônimo de 

crítica a qualquer instância artística, ou a vida em suas múltiplas facetas. Esbocei 

brevemente que este processo está conectado a uma reflexão sobre a 

desmaterialização em diversos planos da vida. É uma reflexão inclusive econômica. 

Na perspectiva apresentada neste artigo esta dimensão econômica é o eixo de 

compreensão do que estou abordando. 

O trabalho de Paulo Nazareth é filho de seu tempo, e das discussões e radicalismos 

de seu tempo. O que estou afirmando é que o simples fato de uma ênfase conceitual 

ao trabalho artístico não faz dele crítico assim como sua possível desmaterialização. 

O fato de uma performance ou  um happenig de Nazareth, pretensamente de 

conteúdo crítico, não faz ele em si crítico, no sentido de discernir, separar, ponderar. 

Pois quem disse, que desmaterializar a obra é fruto de algum tipo de crítica na 

contemporaneidade?  Quem disse que este aspecto dificultaria a comercialização? 

Quem disse que o modo produção e dominação estão centrados nos objetos e suas 

materialidades? Quem disse que Paulo Nazareth não é um artista comercial? Para 

responder estas questões é necessário ser diacrônico, e contextualizar obras, 

artistas e suas imagens, mesmo que possamos acreditar que a imagem seja 

anacrônica. Em outras palavras, uma coisa são as ações de um artista como Paulo 

Bruscky na década de 1970, por exemplo, outra de Nazareth nos últimos 10 anos.   

Diversos pesquisadores de diferentes áreas na atualidade demonstram a ênfase nos 

processos imateriais e na circulação da informação enquanto pontos chaves de 

geração de riqueza, poder, dominação ou emancipação. Dentro de determinado 

circuito, não existe a possibilidade de não ser comercial. Tudo em nossa sociedade 

é passível de comercialização, passível de valor de troca.  

[...] o trabalho aplicado à indústria é imaterial, este mesmo trabalho 
caracteriza hoje a função intelectual e o atrai irresistivelmente na 
máquina social do trabalho produtivo. Quer a atividade do intelectual 
se exercite na formação ou na comunicação, nos projetos industriais 
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ou nas técnicas de relações políticas etc; em todos os casos, o 
intelectual não pode mais ser separado da máquina produtiva. 
(NEGRI, 2001, p. 41) 

O artista assim como o intelectual e sua produção participam do sistema produtivo 

de modo direto ou indireto, principalmente os artistas que percorrem o circuito de 

arte contemporânea nacional ou internacional. Estas lógicas o perpassam e acabam 

por fazer parte do emaranhado de seu cotidiano. Porém, o fato de percebermos a 

dimensão do valor de troca nesta produção,  não significa, que esta dimensão seja 

capaz de suplantar a possibilidade crítica. Ou seja, a capacidade de discernimentos, 

ponderações, reflexões, sagacidades e posicionamentos frente à vida e suas 

instâncias.  

Da crítica à venda  

Da venda do objeto, passando pela venda da marca, griffe, ou nome, chegamos à 

venda da experiência tornada imagem, e realizada na imagem se Belting (2011) 

estiver correto. Se a imagem é o grande desejo a ser consumido, e a venda da 

“experiência” ligada a um produto ou serviço são o que existe de mais avançado em 

propaganda e mercado, a arte poderia ser chamada de a estrela principal deste 

sistema.  Nazareth crítico ou não, é atuante dentro desta lógica. Questiona a lógica 

mercantil, e se valida dela, não deixa de ter suas peças na Galeria Mendes Wood ou 

de participar deste jogo. De vender sua imagem e imagens tornadas experiências 

em diversas circunstâncias. Esta mesma lógica ampara um circuito que este artista 

gradativamente passou a circular, e sua possível crítica me parece bem assimilada, 

e mesmo admirada. Válida e talvez ineficaz.  Mas seria possível realizar uma crítica 

eficaz? É possível ainda crer que a arte seja capaz de mudar o mundo? Talvez sua 

crítica seja uma espécie de produto necessário para equilibrar o prato que será 

degustado. Uma necessidade utópica de crer no poder da arte como ferramenta de 

transformação social. Suponho que Nazareth esteja consciente de determinados 

discursos sobre a arte, às relações de poder imbricadas na “linguagem”, e mesmo 

sobre o processo de mercantilização, por outro lado, sua inserção neste circuito soa 

como uma espécie de meia culpa. Um desejo quase utópico, de uma arte crítica, 

que só é possível quando ignoramos o contexto no qual ela está sendo vinculada.  
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Quando esquecemos que talvez a pergunta não seja mais, o que é arte? Mas, 

quando é arte?  

Creio que estes aspectos não estão ligados a uma possível potência do trabalho 

necessariamente, sim, a utilização do trabalho dentro deste circuito. Em outras 

palavras, Nazareth não tem como prever a utilização de seu trabalho e mesmo sua 

imagem e as imagens que gera aliadas as imagens de desejo de quem as compram. 

O quanto ele é responsável extrapola a ação individual. Isto levanta uma enxurrada 

de questões; como abordar um trabalho que se dilui na vida? Numa vida social, 

econômica em que todos nós participamos? Como exercer um pensamento crítico 

sem cair no “exotismo” e na brincadeira? Como a arte poderia ser uma  ferramenta  

crítica de nossa sociedade? Por outro lado, continuamos a classificar determinadas 

ações de artísticas, e talvez a arte seja o único espaço possível de assim 

compreendê-las.  

A representação do “eu”, a autoria, neste processo de imagens e comercialização 

destas imagens, registros, desejos imagéticos, reforçam a identidade individual do 

artista. Se não é o “gênio”, o excêntrico é o “exótico”, pretensamente crítico deste 

exotismo muito bem aceito, e esperado enquanto mercadoria de exportação em um 

mercado globalizado.  No qual, Nazareth me parece em parte refém destes 

mecanismos, ao mesmo passo, irônico destas relações.  Provavelmente consciente.  

 

 

                                                             
Notas 
1
  Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/paulo-nazareth-um-artista-exotico-10544447 Acesso em 15 de 

maio de 2015 

2
 Sobre a noção de imagem dialética, cintilante, ver: HUBERMAN, Didi. Diante da Imagem. São Paulo: Editora 

34, 2013. 

3
 Sobre a utilização mercadológica  da concepção de uma  imagem como representação, ver : CALDAS, Felipe 

Bernardes. O Campo Enquanto Mercado: Um Estudo Sobre o Cenário Mercadológico de Porto Alegre (1990 – 
2012).  Dissertação (mestrado em Artes Visuais) Programa de Pós Graduação em Artes Visuais, UFRGS, Porto 
Alegre, 2013. (471 f.: il.) 

4
 Trabalho de Paulo Nazareth. Sem Título, da Serie para a Venda. 2011. Impressão fotográfica sobre papel 

algodão. 70 X 93 cm. 

5
  Disponível em: https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/01/12/paulo-nazereth/ Fonte original: 

Revista, Veja, 26/05/12, acesso em 15 de maio de 2015. 

 

http://oglobo.globo.com/cultura/paulo-nazareth-um-artista-exotico-10544447
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/01/12/paulo-nazereth/


 

195 FOR SALE: A REINVENÇÃO DO “EU” 
Felipe Bernardes Caldas / PPGAV – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

                                                                                                                                                                                              
Referências 

ADORNO, Theodor. Indústria Cultural e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

BELTING, Hans. A Verdadeira Imagem. Porto, Portugal: Dafne Editora, 2011. 

BELTING, Hans. BUDDENSIEG, Adrea. WEIBEL, Peter. The Global Contemporary and Rise 
of New Art Worlds. EUA: MIT Press, 2013. 

BOURDIEU, Pierre. A Produção da Crença: contribuição para uma economia de bens 
simbólicos. Porto Alegre: Zouk, 2008. 

CALDAS, Felipe Bernardes. O Campo Enquanto Mercado: Um Estudo Sobre o Cenário 
Mercadológico de Porto Alegre (1990 – 2012).  Dissertação (mestrado em Artes Visuais) 

Programa de Pós Graduação em Artes Visuais, UFRGS, Porto Alegre, 2013. (471 f.: il.) 

FREIRE, Cristina. Arte Conceitual. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 

GORZ, André. O imaterial: Conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005. 

HEINICH, Nathalie. As reconfigurações do estatuto do artista na época moderna. In: Porto 
Arte. Porto Alegre: n°22, Instituto de Artes/UFRGS, 2005. p.137 - 147 

LAZZARATO, Maurizio; NEGRI, Antonio. Trabalho Imaterial. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

MARSILLAC, Ana Lúcia Mandelli. Aberturas Utópicas – Singularidades da arte política nos 
anos 70.  Tese (Doutorado). Porto Alegre: PPGAV-UFRGS, 2011. 

MASI, Domenico de. (org.) A Sociedade Pós-Industrial. São Paulo: Editora Senac, 1999.  

NAVAS, Adolfo Montejo. Poiesis Bruscky: Paulo Bruscky. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 

RAUNING, Gerald; RAY, Gene.(org.)Art and Contemporary Critical Pratice: Reinventing 
Institutional Critique. London: Mayflybooks, 2009.  

STALLABRASS, Julian. Contemporary Art – Avery Short Introduction. New York: Oxford 

University Press, 2006.  

THOMPSON, Don. O Tubarão de 12 Milhões de Dólares: A Curiosa Economia da Arte 
Contemporânea. São Paulo: BEI editora, 2012. 

 

 

Felipe Bernardes Caldas 

Doutorando em Artes Visuais com ênfase em História, Teoria e Crítica da Arte pelo PPGAV–
UFRGS, orientado pela profª. Drª Ana Maria Albani de Carvalho. Mestre, bacharel e 
licenciado em Artes Visuais ela mesma Universidade. Em suas pesquisas, dedica-se às 
relações sistêmicas da arte. 


