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RESUMO 

As provocações que Nelson Leirner propõe com suas obras variam de grau ao longo de seu 
trabalho, o que de certa maneira relacionam-se com os alvos que escolhe como 
preferenciais ao longo do tempo. De um modo geral, Leirner parece estar sempre 
preocupado em problematizar a fetichização da obra de arte, questionar seus valores de 
unicidade, autenticidade, originalidade e abordá-la não como uma realização exclusiva da 
“inspiração” individual do artista, mas como uma prática que não se descola de demandas 
utilitárias e mercadológicas. Abordaremos o tema do fetiche em Leirner nos detendo 
particularmente as obras Homenagem a Fontana (1967) e Terra à vista (1998). 
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ABSTRACT 

The provocations that Leirner propose with their works ranging from degree along its 
production, which somehow relates to the targets that he chooses as preferred over time. In 
general, Leirner always seems to be worried about questioning the fetishization of the 
artwork, their uniqueness, authenticity, originality values and approach it not as a unique 
individual artist’s "inspiration" realization, but as a practice that not depart utility and market 
demands. We will cover the topic of fetish in Leirner in holding particularly in the works 
Homenagem a Fontana (1967) e Terra à vista (1998). 
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Ora mais radicais, ora mais brandas, as provocações acompanham as obras de 

Nelson Leirner. Também, poderíamos reformular essa constatação, e ao invés de 

atribuir níveis de intensidade para suas provocações, pensar que elas vão sendo 

disparadas contra alvos preferenciais diferentes ao longo de seu trabalho. Nos 

interessamos aqui por como Leirner problematiza a fetichização da obra de arte, 

seus valores de unicidade, autenticidade e sua pretensão romântica de ser uma 

realização apartada de relações com o mercado e com esquemas utilitários, como 

por exemplo operar como unidade motivadora de atividades turísticas e de 

entretenimento. Particularmente abordaremos duas obras realizadas em momentos 

muito distintos de sua carreira: os múltiplos Homenagem a Fontana, de 1967; e 

Terra à vista, apresentada e incorporada ao acervo do Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói em 1998. Suas provocações funcionam de maneiras 

diferentes nesses dois momentos. Se em Homenagem a Fontana existe um 

posicionamento mais desafiador e barulhento diante de agentes dos circuitos da arte 

como o galerista, o colecionador, o crítico e o marchand – posicionamento também 

percebido em Exposição não-exposição e em O porco empalhado, só para citar 

algumas – em Terra à vista as provocações do artista já estão institucionalizadas e 

pode-se falar inclusive em um processo de “memória das provocações” (OLIVEIRA, 

2011, p.11). 

Leirner apresentou múltiplos pela primeira vez em 1967, na exposição Da produção 

em massa de uma pintura (quadros a preço de custo), na Galeria Seta, em São 

Paulo. Tratava-se das peças Homenagem a Fontana (fig.1), obras que mimetizavam 

telas bidimensionais e eram realizadas em lonita e zíper sobre um chassi. O zíper 

era passível de manipulação, o que permitia alterar a configuração do trabalho ao 

expor ou ocultar uma área colorida. Esse trabalho, em forma de projeto, era 

disponibilizado a qualquer um que se interessasse por produzir uma das suas cem 

configurações possíveis (OLIVEIRA, 2011, p. 4). 
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Nelson Leirner 

Homenagem a Fontana I, 1967 
Lona e zíper, 180 x 125 cm 

 

Em texto para o catálogo dessa exposição, Geraldo de Barros reconhece nesse 

projeto de múltiplos a provocação de Leirner ao mercado de arte e aos seus 

agentes, principalmente ao marchand, ao colecionador e ao crítico:  

Desliga-se do objeto-único-pintura e parte para a pintura-objeto 
produzida em série. Rompe com o artesanato, alma do objeto único, 
que é a mercadoria do marchand, que é a glória do “crítico de arte”, 

suporte de pressão econômica e política da arte, que tem como base 
a valorização de um objeto que não pode ser reproduzido [...]. 
(BARROS, 1967 apud CHIARELLI, 2002, p. 70) 

Leirner parece ir ao âmago do circuito de arte ao questionar sua unidade 

fundamental: o objeto de arte ainda enquanto detentor de propriedades sagradas 

que o legitimava, como a unicidade, a originalidade, a autenticidade e o processo 

artesanal que lhe dá origem. O título em si já é uma crítica ao procedimento 

romântico de Lúcio Fontana de imprimir um índice de unicidade legitimadora na 

obra, ou seja, sua ação perpetuada na forma de rasgo. O artista faz questão de 

discriminar todos os materiais e respectivos custos envolvidos na confecção desses 

múltiplos: 
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[...] a venda das “pinturas” por 112 cruzeiros novos, resultado da 
soma de todos os custos: chassis, NCr$ 6,00; lona, NCr$ 24,00; 
zíperes, NCr$ 12,00; moldura, NCr$ 25,00; mão-de-obra do 
marceneiro, NCr$ 10,00; diversos, NCr$ 5,00; porcentagem da 
galeria, NCr$ 15,00 e remuneração do artista, 15,00. (CHIARELLI, 
2002, p. 70) 

Os múltiplos com zíper de Leirner provocaram confusão no âmbito do acanhado 

colecionismo paulistano dos anos 1960, principalmente pela ameaça que 

representava a alguns princípios de legitimidade da obra ao propor mudanças no 

modo de perceber o papel da arte e do artista na sociedade contemporânea. 

(CHIARELLI, 2002, p. 75). Segundo o próprio artista, colecionadores demonstravam 

insegurança ao ver no múltiplo uma ameaça ao valor da obra única. Era comum 

ouvir frases como “Se isto pega, o que vai ser da minha coleção de quadros?” 

(LEIRNER, 1977 apud CHIARELLI, idem). 

Esse terrorismo que Leirner promove entre agentes dos circuitos da arte pode ter 

seu sentido ampliado quando tomamos conhecimento dos dados biográficos que 

relatam seu processo de inserção no mundo da arte, no qual sua família participou 

de maneira fundamental. Seus pais, Isai e Felicia Leirner, chegaram a São Paulo em 

1927 vindos da Polônia. Felicia, em 1948, passou a estudar arte e teve aulas com 

Yolanda Mohalyi e Victor Brecheret, tornando-se escultora profissional e atuando 

nos circuitos da arte paulista e brasileira até 1980. Isai, após ter se tornado 

industrial, passou a integrar o ambiente artístico-cultural paulista, chegando a 

participar do Museu de Arte Moderna de São Paulo como diretor-tesoureiro e como 

membro do conselho, além de ter integrado a diretoria da Bienal de São Paulo 

(CHIARELLI, 2002, p. 29-31). 

Após um período nos Estados Unidos, onde não conseguiu concluir a faculdade de 

engenharia têxtil em Lowell, Massachussets, Nelson Leirner volta ao Brasil em 1953, 

quando começa a se interessar por arte. Seus pais então facilitaram sua 

participação em exposições de galerias, chegando ao ponto de, em 1961, atrair a 

atenção do crítico polonês Ryzard Stanislawsky para a obra de Leirner, na ocasião 

em que expunha na Galeria São Luiz, a mais importante da cidade na época 

(CHIARELLI, 2002, p. 31-32). Sobre esse processo, Leirner relata: 
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A qualidade do meu trabalho não possuía a importância que lhe foi 
dada. Era uma pura questão de prestígio social. Tenho visão do que 
fazia então e sei que era realmente ruim. Quem trabalha seis meses 
não pode surgir de repente e ter seu trabalho aceito. Pode mostrar 
apenas que tem talento.  

Com a consciência do que estava acontecendo, surgiram 
perguntas sobre critérios de julgamento e a própria obra de arte. 
Tudo isso punha em xeque e em dúvida o valor das coisas. 
Compreendi que se pode construir um cara qualquer até sem ver o 
seu trabalho. Era natural que começasse a soltar tudo o que estava 
dentro de mim, logicamente num sentido de contestação. Esse foi o 
meu começo [...]. (entrevista concedida a WILCHES, 1976 apud 

CHIARELLI, 2002, p. 32) 

Nos anos 1960, Leirner realizou outras duas obras/happening que Lisette Lagnado 

(1999, p. 43-44) considera, junto a Homenagem a Fontana, como iconoclastas: a 

provocação ao júri do IV Salão de Arte Moderna de Brasília de 1967 com a inscrição 

da obra O porco empalhado; e, no mesmo ano, a Exposição não-exposição, evento 

que marcou o encerramento das atividades da paulistana Rex Gallerry & Sons, no 

qual o público pôde levar consigo todas as obras expostas que conseguissem retirar 

do local. Esses eventos, para Lagnado, armaram um ambiente para Leirner “detonar 

o paradigma das narrativas históricas.”(idem). Não discutiremos em detalhes esses 

eventos. Antes de abordarmos nosso próximo foco de interesse, a obra Terra à 

vista, faz-se necessário pontuarmos alguns dados importantes. 

Entre 1973 e 1996, Leirner deu aula na Fundação Armando Alvares Penteado 

(FAAP). Ao lado de outros professores como Regina Silveira, Julio Plaza e Walter 

Zanini, Leirner participa do processo de reestruturação do curso de artes da 

instituição, o qual carecia de uma infra-estrutura adequada e padecia de ser um 

curso “espera-marido”, ou seja, com alta evasão de alunos que trocavam o curso, a 

certa altura, por outra atividade (COSTA, 2004, p. 22). Interessado em trabalhar com 

materiais e suportes que não se limitassem à técnica tradicional da pintura, Leirner 

provocava os alunos e demonstrava mais interesse pelos seus projetos do que pelos 

seus conhecimentos técnicos. Entre seus alunos, estiveram Leonilson, Leda 

Catunda, Sergio Romangnolo e Jac Leirner. 

Nesse período, principalmente a partir de meados dos anos 1970, Leirner diminuiu 

sua produção, passando a se dedicar quase que exclusivamente ao ensino. Agnaldo 

Farias (2004, s/p) acredita que tal situação foi motivada por um desestímulo frente 
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ao comportamento das instituições de arte. Na ausência de detalhes por parte de 

Farias, acreditamos que o julgamento do autor se deve ao fato de muitas 

provocações de Leirner, principalmente naquelas em que há convite para 

participação do público, terem pouco ou, muitas vezes, nenhum retorno1. Ainda para 

Farias, 

por detrás de uma atitude calculadamente “blasé”, o que havia era 
um rigor absoluto quanto ao andamento do trabalho e uma 
indisposição completa contra qualquer coisa que revelasse uma 
concessão sua quanto à apresentação de seus trabalhos junto ao 
público. (FARIAS, 2004, s/p) 

O outro momento importante é a realização da primeira retrospectiva de Leirner em 

1994, no Paço das Artes em São Paulo, sob a curadoria de Agnaldo Farias. 

Segundo Emerson Dionisio Gomes de Oliveira (2011, p. 7-8), nesse momento em 

que a obra do artista estava pronta para ser assimilada pelas memórias das artes 

visuais brasileiras, a construção de uma sequência narrativa “precária” foi 

necessária, contando inclusive com a participação de Leirner, amenizando qualquer 

dificuldade eventual no seu processo de institucionalização. A partir daí, ainda 

segundo Oliveira, suas manifestações críticas em torno das instituições da arte se 

tornaram menos provocativas. As provocações já teriam sido absorvidas pelo 

mercado das artes, passando-se à noção de “memória das provocações”. 

Voltando a Homenagem a Fontana, alguns de seus múltiplos entraram para o acervo 

de diversos museus, como o Tate de Londres, o Malba de Buenos Aires e o Museu 

de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Em entrevista concedida a Rafael Vogt 

Maia Rosa em 2013, Leirner relata que Luiz Camillo Osório, após assumir a função 

de diretor do MAM/RJ, pediu ao artista que restaurasse as telas com zíper que 

pertenciam ao museu e que foram danificadas pelo incêndio que atingiu o acervo da 

instituição em 1978. Osório teria dito: 

[...] "vou expor o trabalho nesse estado, que aconteceu, e você vai, 
por favor, com o que você encontrar de mais próximo, me fazer um 
simulacro para eu mostrar pro público ver como é, para eles poderem 
ver, interferir, sem o valor do trabalho de 1967... Escrito mesmo, 

‘simulacro’, com a data de hoje. [...] Claro que aceitei.”. (entrevista 
concedida a ROSA, 2013, s/p, grifo nosso) 
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O consentimento para restaurar um múltiplo e produzir um “simulacro”, o qual parece 

ter um estatuto diferente de “múltiplo” – apesar de, na lógica do projeto de 1967, 

tratar-se de um múltiplo – testemunha como o artista participa e adere ao processo 

de “memória das provocações” mencionado acima. A condição das novas peças que 

seriam produzidas, “sem o valor do trabalho de 1967”, parece não deixar dúvidas 

sobre a fetichização de seu trabalho. 

Entendemos fetiche em sua acepção marxista. Para Marx (BOTTOMORE, 1983, p. 

149-150), na sociedade capitalista certas relações sociais conferem às mercadorias 

características que passam a ser percebidas como se lhes pertencessem 

naturalmente. A esse fenômeno atribui a denominação de fetichismo, o qual ocorre 

de forma elementar como fetichismo da mercadoria. Essas propriedades atribuídas a 

objetos materiais na economia capitalista são reais e não imaginárias. Pelo fato de 

não serem percebidas imediatamente, mas apenas pela análise teórica, são 

tomadas como naturais, embora sejam de natureza social. 

O fetichismo se manifesta na forma de uma ilusão a partir da fusão de 

características sociais com configurações materiais. A um nível elementar, qualquer 

coisa que desempenhar o papel de dinheiro irá parecer ser a verdadeira encarnação 

do valor, como acontece com o ouro, por exemplo. No fetichismo do capital, as 

relações econômicas que dotam os meios de produção de condição de capital não 

são colocadas de forma clara, de modo que possa parecer como natural o comando 

do capital das potencialidades produtivas do trabalho social. 

Portanto, a manifestação do desejo de restauração dos múltiplos de Leirner imputa a 

eles os valores que pretendiam questionar no momento em que foram projetados: os 

de unicidade, originalidade e autenticidade. Episódios como esse têm se tornado 

frequente e sinalizam a atual problemática referente à preservação e exibição de 

obras. Segundo Magali Melleu Sehn (2012, p. 138), a inserção nas instituições 

museológicas das poéticas produzidas a partir dos anos 1960, que não se 

restringem a técnicas tradicionais de pintura e escultura, estabelece um 

descompasso entre a velocidade de inserção dessas obras e o estabelecimento de 

critérios para administrar esse processo. Para Sehn, “a ambiguidade entre 
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conservação e fetichismo parece ser a mais relevante porque desestrutura bases 

teóricas construídas sob o pilar da preservação do aspecto material.” (idem). 

Os desafios que Sehn (2012, p. 138) aponta como fundamentais no ofício do 

conservador de arte contemporânea – compreender a relevância da especificidade 

dos materiais no contexto de cada obra e a compreensão das propostas conceituais 

do artista, suas formas operativas e suas variabilidades, considerando suas 

conexões com o tempo, contexto e espaço – a nosso ver é importante que 

permeiem atividades dos outros profissionais que integram as instituições 

museológicas. Essas questões apontadas por Sehn nos fornecem subsídios para 

construirmos uma posição crítica diante da solução encontrada por Osório, mas com 

a cautela de também considerarmos que o artista pode, com o tempo, apresentar 

um posicionamento completamente diferente em relação a uma mesma obra de sua 

autoria (idem, p. 139).  

A instalação Terra à vista, exposta no Museu de Arte Contemporânea de Niterói pela 

primeira vez em 1998, é nosso próximo foco de interesse para debatermos o fetiche 

em Leirner. Como funcionariam suas já esperadas provocações – ainda mais por 

estar em curso um processo de “memória” das mesmas – em um lugar onde, como 

ressalta Farias (2006, p. 7), o grande público é atraído mais pelo interesse no prédio, 

projetado por Oscar Niemeyer, do que pelas obras de arte contemporânea que ele 

apresenta? 

Chama atenção a maneira como os objetos dessa instalação se relacionavam com o 

prédio do museu. Mais uma vez, os vários objetos e imagens de entidades religiosas 

e de personagens de entretenimento ligados à cultura de massa foram 

personificados, dessa vez dispostos de costas para o público, de modo que 

parecessem estar contemplando a Baía da Guanabara por meio do mirante do 

prédio, assim como fazem seus visitantes. Alguns elementos inclusive se apoiam 

sobre o vidro inclinado do mirante, como se buscassem um melhor ângulo para a 

contemplação da paisagem (fig.2).  Entre as várias estatuetas e brinquedos, 

encontravam-se 

Iemanjás, sereias, Exus, Pombas-giras, São Jorge matando dragões, 
frades, querubins, cavalos alados, índios2, romanos em bigas, 
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Vênus, elefantes, girafas, leões, zebras, dançarinas, mulheres nuas, 
soldadinhos, Branca de Neve, dezenas de Sete Anõezinhos, He-
men, tanques de guerra, Sacis-Pererês, Pato Donalds, gatos, 
cachorros, aranhas, lagartixas, sapos e pequenos artefatos de 
borracha que as mamães oferecem a seus bebês para que mordam.” 
(FARIAS, 2004, s/p) 

 

Nelson Leirner 
Terra à vista, 1998 

Instalação, dimensões variadas 
 

A apresentação desse panteão sincrético-kitsch, que a cada montagem varia de 

configuração e admite a inclusão de novos elementos, iniciou-se em O grande 

desfile de 1984, em que as estatuetas eram configuradas na forma de uma fila 

indiana que se iniciava na entrada do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 

passava pelo saguão, subia as escadas e chegava ao interior do Museu. Em 1985, 

na Galeria Strina, esse panteão aparece sob o título de O grande combate, onde a 

multidão de objetos parecia contemplar uma batalha travada entre aviões de 

brinquedos em uma parede a sua frente. No ano seguinte, na Pinacoteca do Estado, 

Leirner apresentou O grande enterro, em que o grupo parecia estar imerso em um 

recolhimento solene (FARIAS, 2004, s/p). 

Ao dispor seus personagens de costas para o público, como se estivessem 

interessados na paisagem intencionalmente proporcionada pelo projeto do prédio, 

Leirner parece colocar o espectador em uma situação embaraçosa ao indicar, à 
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guisa de uma acusação, o motivo de sua visita àquela instituição. É como se o 

mecanismo do fetiche fosse exposto na medida em que Leirner problematiza o 

funcionamento da lógica daquela instituição e das funções desempenhadas por seus 

agentes – artistas, curadores, mercadores, críticos – e pela própria arte, 

considerando aspectos ligados ao entretenimento e ao turismo. Para Farias, por 

mais que se insista em propagar a arte como reduto da pura expressão do indivíduo, 

resultado apenas de uma “inspiração”, da qual está apartada toda obrigação utilitária 

e demandas do mercado, “A arte, assim como a vida social, lembra-nos o artista [...] 

em várias de suas obras, é um sistema que nada tem de natural, antes o contrário, 

que se pauta por princípios abstratos, leis tão invisíveis quanto poderosas.” 

(FARIAS, 2006, p. 13). A constatação inicial da mudança de grau das provocações 

de Leirner poderia ser associada a como, nos parece, que o artista opera o fetiche 

em sua obra. Se em Homenagem a Fontana e em outras obras/eventos realizadas 

em período próximo havia uma proposta de rejeição da obra como fetiche, em Terra 

à vista sua provocação está em aceitar essa condição e, em seguida, expor seus 

mecanismos de funcionamento. 

 

 

                                                
Notas 
1
 Citamos dois exemplos. Em 1968, Leirner espalha outdoors em São Paulo onde se via três imagens de um 

mesmo desenho de uma cabeça feminina, remetendo a lições de antigos manuais de desenho acadêmico. Havia 
duas versões de textos que acompanhavam essas imagens: “Aprenda colorindo gozar a cor” e “Aprenda colorir 
gozando / Gozar colorindo”. Para Leirner, o trabalho passou despercebido tanto para o público ordinário quanto 
para a mídia e para outros artistas. O artista tentou vender os outdoors, mas a venda foi nula (CHIARELLI, 2002, 
p. 92-93). Alguns anos depois, em 1971, após realizar a exposição Múltiplos ao cubo na Galeria Inter/Design, em 
São Paulo, e na Galeria Ipanema, no Rio de Janeiro – em que apresentava múltiplos que consistiam na 
justaposição de produtos industriais já prontos, como tubos de ensaio, copos, etc. – Leirner publicou no Jornal da 
Tarde de 14 de abril desse ano um convite aos leitores para que produzissem múltiplos ao modo dos que havia 
feito. No entanto, o artista não teria recebido nenhuma resposta (idem, p. 79). 

2
 Na realidade trata-se de caboclos, mais especificamente caboclos de pena, entidade central do Candomblé de 

Cabloco, provavelmente surgido na Bahia a partir do sincretismo entre africanos, indígenas e europeus, relatado 
por Manuel Querino em 1938 (LODY, 2006, p. 165-195). Informações sobre as outras entidades podem ser 
consultadas nessa mesma referência.  
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