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RESUMO 
Esta comunicação visa apresentar uma reflexão acerca de práticas poéticas que trazem 
articulações e entrecruzamentos de zonas fronteiriças entre arte e vida, buscando, através 
de um pensamento complexo derivado da confrontação de abordagens transdisciplinares, 
novos dados que articulem entre si os campos do conhecimento que possam nos dar uma 
nova visão da função da arte, do papel do artista e da instituição da arte na atualidade. 
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ABSTRACT  
This Communication aims to present a reflection on poetic practices that bring intersections 
of the border areas between art and life, seeking, through a complex derivative thought the 
confrontation of transdisciplinary approaches, new data that link together the fields of 
knowledge that can give a new vision of the role of art, the role of the artist and the art 
institution today. 
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Caminhos temporários / mapa-proposição é um trabalho que consiste na proposta 

de uma caminhada pela região de Perdizes e Sumaré, em São Paulo. Idealizado por 

Amaury Moraes em 2008, é composto por um guia para estimular a vivência do 

espaço urbano como prática poética, a caminhada em si, e uma intervenção na 

plataforma Google Maps com a inserção de registros / marcações feitas ao longo do 

trajeto. A caminhada pode ser realizada individualmente, a qualquer hora, ou em 

grupos, nos horários e dias indicados no guia. Assumindo a vivência no espaço da 

cidade como principal foco de interesse de sua produção naquele momento, o artista 

instaurava uma nova experiência na cidade, onde não somente o lado visual 

importava, mas também o corporal. Ao convidar-nos a este deslocamento urbano, 

Amaury incitava o participador “a tomar uma posição na paisagem urbana, a 

abandonar a passividade diante do que é imposto pelo sistema social e a ampliar o 

seu campo de ação como ser ativo e criativo, a utilizar o mapa/proposição como um 

convite à vivência de uma paisagem praticada” (MORAES, 2008, p.8).1 

O trabalho Caminhos temporários / mapa-proposição se desdobra temporal e 

espacialmente, existindo dentro e fora das instituições que abrigam a arte. Como em 

tantos outros trabalhos no campo da arte contemporânea, é marcado pela 

fragmentação entre ação em si e apresentação em suportes diversos, ora como relato 

de experiência, ora como documentação fotográfica. Esta forma de expressão artística 

ocupa uma posição específica na teoria crítica contemporânea enquanto herdeira da 

arte dos anos setenta, década em que o surgimento da obra site specific, marcada 

pelo “desafio epistemológico de deslocar o significado de dentro do objeto artístico 

para as contingências do seu contexto”, viu na desmaterialização do trabalho de arte e 

sua consequente e progressiva desestetização uma de suas principais características. 

A arte site-specific adotava “estratégias que são, ou agressivamente anti-visuais – 

informativas, textuais, expositivas, didáticas – ou imateriais como um todo – gestos, 

eventos, performances limitadas pelo tempo” (KWON, p. 6–7). Tais estratégias foram 

assimiladas por uma grande parte de artistas atuantes nas décadas seguintes e 

chegaram até os nossos dias, apontando para o fato de que 

[...] se a obra de arte contemporânea é extra-estética isso não se 
deve ao fato dela operar com proposições lógicas auto-referenciais 
sobre seu próprio sistema, mas antes porque sua estratégia de 
fronteira separa e conjuga diversos meios, técnicas, materiais, 
impressões, documentos, ações – enfim, acumula blocos 
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heterogêneos de signos, sensações, imagens. Desse modo, o que 
ocorre nessas obras é uma articulação entre signos-documentos, 
imagens-sensações e relações expressivas – um regime ativo na 
produção de modos de leitura e na constituição de sentidos. 
(COSTA, 2010,  p. 172) 

 

Amaury Moraes 
Da série Guaritas, 2008 

Registro fotográfico Caminhos temporários / mapa-proposição 
 

 

Amaury Moraes 
Da série Guaritas, 2008 

Registro fotográfico Caminhos temporários / mapa-proposição 
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Mais do que uma ordenação (inter)textual, entretanto, a operação artística de 

Amaury Moraes propõe-se como um “itinerário, uma sequência fragmentária de 

eventos e ações através de espaços, ou seja, uma narrativa nômade cujo percurso é 

articulado pela passagem do artista”, em que a ação se desloca “para um vetor 

discursivo – desenraizado, fluído, virtual” (MEYER, apud KWON, p. 10).  

Ocupando uma posição mais radical que a proposição de Amaury, a obra do 

canadense Gareth Moore radicaliza estas proposições. O estado de deriva, o ato de 

coletar/colecionar e reciclar são os elementos essenciais do trabalho deste artista 

canadense – consumo e reciclagem fazem parte de sua paleta de procedimentos. 

Sua produção pode ser classificada dentro das categorias site-specific, process 

oriented e arte vivencial. Apesar de suas instalações e esculturas terem um caráter 

performático, a linha entre performance e vida real se borra, especialmente em se 

tratando de trabalhos por longos períodos. Em Uncertain Pilgrimage (2006–2007), 

viagem de um ano pela Europa e América do Norte sem uma rota predeterminada, 

durante a qual o artista produziu uma narrativa de encontros periféricos, a intenção 

era visitar e investigar as interações subsequentes de um número aleatório de 

lugares, objetos e pessoas, na tentativa de escrever uma história escultural. O 

resultado físico das conexões que ele fez neste caminho foi mostrado num conjunto 

de textos, desenhos, vídeos e esculturas, assim como ferramentas e outros objetos 

confeccionados por ele, ou coisas pessoais que ele usou no período, como um terno 

de lã feito sob medida, ou ainda objetos pegos ao acaso. 

Em 2012, Moore produz um trabalho para a 13. Documenta, em Kassel2, consistindo 

num espaço privado-público, num environment, num microcosmos de narrativas 

entrelaçadas e em construção. O artista demarcou uma grande área em no Karlsaue 

Park, em Kassel, e passou a habitá-lo um ano antes da abertura da exposição. Aos 

poucos este environment foi ganhando forma, foi sendo constituído a partir de 

objetos achados ao acaso no campo aberto do parque. O trabalho em si consistiu 

neste tempo vivencial em que o artista aí residiu e no conjunto de obras residuais de 

sua ação neste espaço de tempo. Enumera-se aqui a casa principal, uma casa de 

hóspedes, uma oficina a céu aberto, um templo e o sistema de interligações entre 

estas diferentes construções, que, ao longo do período em que a Documenta esteve 

aberta ao público, podiam ser percorridas pelos observadores-visitantes. 
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Gareth Moore 
Documenta_13, 2012 
Karlsaue Park, Kassel 

 

Tomando como referências estas duas proposições artísticas, interessa aqui 

compreendê-las num contexto específico de reflexão, a saber, enquanto dispositivos 

produtores de “suas próprias desterritorializações, conduzindo os signos e 

acontecimentos do mundo atual por lugares e tempos não necessariamente 

determinados” (COSTA, p. 166).  

Nos perguntamos se de fato a proposição de deslocamento de sentido das proposições 

mais radicais da arte hoje, como a de Moraes e a de Moore, marcadas pelo intenso 
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trânsito físico do artista para criar trabalhos em espaços não especializados da arte, 

efetivam as desterritorializações a que se propõem. Trata-se aqui de  

[...] pensar esse lugar em que a arte sendo uma instituição, a ela não 
se reduz. [...] de pensar a função social da arte como tecnologia 
produtora de subjetividades, de corpos e modos de vidas que 
possam expandir as determinações previstas pelas instituições e 
pelos biopoderes contemporâneos que controlam nossas 
experiências com o mundo. (COSTA, 2010,  p. 166) 

A vivência no espaço da cidade como prática poética traduz uma certa experiência 

que a vida contemporânea convoca cada vez mais. Entranhados numa rede de 

fluxos sem âncora, deixamos de ter acesso às relações com os lugares a partir da 

noção de enraizamento, a partir da crença de que um lugar específico exista com 

sua identidade ou propriedades identitárias. As transplantações sucessivas a que 

nos vemos submetidos produzem uma substituição da 

[...] rigidez de identidades apegadas ao lugar com a fluidez de um 
modelo migratório, introduzindo as possibilidades para a produção de 
múltiplas identidades, fidelidades e significados não baseados em 
conformidades normativas mas nas convergências não-racionais 
forjadas pelos encontros e circunstâncias imprevistas. (KWON, p. 25) 

Como consequência desta condição de suspensão entre não-lugares, o artista 

atravessa, nos movimentos de configuração in situ de seus projetos temporários, 

processos de subjetivação em que a questão identitária, desvinculada de relações 

de aderência com o lugar, torna-se uma constante na luta compensatória em 

resposta à intensificação da fragmentação e alienação causados pela vida 

globalizada. Bourriaud propõe novas soluções para esta questão da construção  

identitária num mundo inteiramente marcado pela impermanência e pelos fluxos, 

perguntando-se qual seria um novo modo de conceber identidade cultural. O autor 

entende que a constante reivindicação por constituição de identidade nos dias 

atuais, quando vinculada aos discursos de enraizamento, origem e posição 

específica numa dada geografia, repete padrões de controle pelos poderes 

instituídos, que insistem em fazer retornar as relações de dominação, de 

enfrentamentos religiosos e problemas de confronto entre os indivíduos, enredados 

nas questões de nacionalidade. Segundo o autor, 

[...] são as raízes que causam o sofrimento dos indivíduos: em nosso 
mundo globalizado, elas persistem à maneira desses membros 
fantasmas decorrentes de uma amputação, que suscitam uma dor 
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impossível de combater, posto que causado por uma substância já 
inexistente. Em vez de opor uma raiz fixa a outra, uma “origem” 
mitificada a um “solo” integrador e uniformizador, não seria mais 
sensato apelar para outras categorias de pensamento, que nos são, 
aliás, sugeridas por um imaginário mundial em plena mutação? 
(BOURRIAUD, 2011, p. 20) 

Como um vetor de saída ele utiliza uma imagem que vem da botânica, a do 

“radicante – epíteto que designa um organismo capaz de fazer brotar suas próprias 

raízes e de agregá-las à medida que vai avançando”. Bourriaud propõe que a cultura 

do século XXI se reinvente:  

[...] ser radicante: pôr em cena, pôr em andamento as próprias 
raízes, em contextos e formatos heterogêneos; negar-lhes a virtude 
de definir por completo a nossa identidade; traduzir  as ideias, 
transcodificar as imagens, transplantar os comportamentos, trocar 
mais do que impor. (BOURRIAUD, 2011, p. 20) 

O artista itinerante, preconizando a libertação do enraizamento confinador que a 

instituição instaura, poderia ser visto como aquele que, como quer Bourriaud, busca 

ser radicante, por em cena as próprias raízes, funcionando assim  “como o veículo 

principal de sua própria legitimação, repetição e circulação” (KWON, p.). Neste caso 

podemos partir do pressuposto que  

[...] a arte tornou-se uma tecnologia bastante singular com o 
potencial de promover deslocamentos na estratificação dos sentidos, 
produzindo e fazendo circularem diferenciações nas significações 
existentes no mundo. A expressão produzida pela obra 
contemporânea parece tornar-se um resultado desses múltiplos 
deslocamentos e diferenciações. (COSTA, 2010,  p.166) 

Em outras palavras, a não conformidade da produção artística às molduras 

institucionais poderia ser vista como uma reiterada procura pelas margens do 

sistema, pela negação do aprisionamento promovido pelos biopoderes que nos 

controlam. A arte entendida como  

[...] um dispositivo e não mera instituição. Enquanto instituição, ela é 
territorializante; enquanto dispositivo, a arte é também tecnologia de 
desterritorialização, uma técnica expressiva de produção de sentido 
e de subjetivação. (COSTA, 2010,  p.175) 

Mas apesar das aparências contrárias, os processos territorializantes sempre 

acabam por produzir novas formas de domínio e controle, a partir do momento em 

que os espaços da arte passam a abraçar o nomadismo dos artistas itinerantes e 
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suas narrativas, introjetando-os para o interior de seu território, pois “agora, é o 

aspecto performativo de um modo característico de operação de um artista (mesmo 

quando em colaboração) que é repetido e transportado como uma nova mercadoria 

[...]. (KWON, p. 17). A instituição como um todo já percebera que   

[...] o artista como um fazedor de objetos estéticos 
superespecializados já está  anacrônico há muito tempo. O que 
provêm agora, mais do que produzem, são serviços estéticos, 
frequentemente “artístico- críticos”. Se Richard Serra conseguiu 
descrever os procedimentos artísticos com relação as suas ações 
físicas (to drop, to roll, to fold, to cut, etc.), a situação agora demanda 
um grupo de verbos diferentes: negociar, coordenar, acordar, 
pesquisar, organizar, entrevistar, etc. (KWON, p.18) 

Nesse sentido,  toda a produção site specific dos artistas itinerantes passa a ocupar 

um espaço importante nas instituições, como resultante, ainda segundo Kwon, “de 

uma cultura geral de valorização dos lugares como o foco da experiência autêntica e 

do sentido coerente de identidade pessoal e histórica”. Por outro lado, a 

institucionalização destas práticas coloca o questionamento acerca da arte poder 

gerar experiências singulares, poder “expandir as determinações previstas pelas 

instituições e pelos biopoderes contemporâneos que controlam nossas experiências 

com o mundo” (como pontua Luiz Cláudio Costa), uma vez que esta se conforma à 

re-territorialização promovida pela instituição. Ainda em Kwon é que encontramos o 

alerta sobre as possibilidades frustradas da eterna busca que os artistas 

empreendem em nome da resistência e da liberdade: 

[...] certamente, a arte site-specific pode levar à emergência de 
histórias reprimidas, prover apoio para uma maior visibilidade de 
grupos e assuntos marginalizados e iniciar a redescoberta de lugares 
“menores” até então ignorados pela cultura dominante. Mas, 
considerando que a ordem socio-econômica atual cresce na 
produção (artificial) e no consumo (de massa) da diferença (pela 
diferença), a exposição da arte em lugares “reais” pode também 
significar uma maneira de extrair as dimensões históricas e sociais 
dos lugares para servir de forma diversificada ao impulso temático do 
artista, satisfazer perfis demográficos institucionais ou preencher 
necessidades fiscais da cidade. (KWON, p.22) 

A pergunta sobre estar ou não a arte, em suas práticas, eventos e instituições, 

exercendo em algum grau sua potencialidade crítica cultural e social nos diferentes 

modos de ver, sentir e agir no mundo, colocada por este encontro, resta em aberto. 

Uma resposta positiva, provisória, emerge em um momento para desaparecer no 
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outro. Permanecemos abertos à expectativa de possíveis devires da arte que um dia 

venham a cumprir integralmente o conceito de escultura social lançado pelo 

pensamento pioneiro de Joseph Beuys.  

 

Notas 
1
 O projeto Caminhos temporários / mapa-proposição de Amaury Moraes foi realizado no como arte de sua 

conclusão de curso na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), SP, em 2008. A monografia é apresentada 
por Amaury Moraes como: “duas séries de fotografias – Espaços Espontâneos e Lugares Temporários – e um 
mapa/proposição para uma caminhada, da série Caminhos Temporários, resultantes da trajetória que me 

levaram ao conceito de que todo homem é um artista, proposto por Joseph Beuys, e me aproximaram do mapa 
do programa ambiental, proposto por Hélio Oiticica”. A ação foi realizada neste mesmo período, em São Paulo. 

2
 A DOCUMENTA (13), realizada em 2012, em Kassel, na Alemanha, estava fisicamente e conceitualmente 

localizada em quatro lugares – Kassel, Cabul (Afeganistão), Cairo-Alexandria(Egito) e Banff (Canada). Esta 
simultaneidade de lugares e tempos era articulada por meio de quatro posições principais, que correspondiam às 
condições em que as pessoas, em especial artistas e pensadores, se encontravam atuando no momento: Cerco 
(estar sitiado), Esperança, Retiro e Stage. Em Kassel era apresentada em oito locações, com muitos outros 
projetos situados por todo o centro da cidade: Friedericianum, Orangerie, Karlsaue Park, Ottoneum, Documenta 
Halle, Elisabeth Krankenhaus, KulturBahnhof, Neue Galerie. Faziam parte da programação um extenso 
programa de palestras, seminários, congressos, filmes e leituras de poesia, bem como residência de escritores e 
outros programas iniciados pela DOCUMENTA (13). 
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