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RESUMO 
O texto divaga se a estrutura em rich media do Journal for Artistic Research, JAR, ajudaria o 
caráter de “exposicionalidade” como argumentado por Michael Schwab, seu editor fundador.  
E se este pode apenas ser aplicado ao conteúdo  multimídia ou simultaneamente ao texto. 
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ABSTRACT 
The text digresses if the rich media  structure of the Journal for Artistic Research, JAR, would 
improve the character of exposionality as exposed by Michael Schwab, the founder editor of 
the journal. And if this character can be applied only to the multimedia content or can be at 
the same time applied to the text itself. 
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JAR, Journal for Artistic Research, é um jornal online peer reviewed fundado em 

2011.  Ele é subvencionado pela Associação para a Pesquisa Artística, Society for 

Artistic Research, SAR, uma organização sem fins lucrativos com sede em Zurique, 

Suíça, e é hospedado no ambiente virtual chamado Research Catalog, RC, que é 

mantido pela KTH, Royal Institute for Technology de Estocolmo. O Research Catalog 

é gratuito e aberto, e pode ser usado como um local de publicação e uma ferramenta 

colaborativa de trabalho. 

O Journal for Artistic Research tem chamada contínua e as submissões são 

encorajadas à explorar novas formas de apresentação que desafiem sua estrutura 

em rich media. Desde sua fundação em 2011, JAR conta com 11 volumes 

publicados online e mantém agora a periodicidade de três edições ao ano. 

Atendendo às chamadas abertas a submissões por autores das mais diversas 

formações em artes visuais, cênicas, música, Design e  arquitetura, acadêmicos 

desejosos de obter o título de mestre ou de doutor em artes e áreas correlatas, 

artistas e pesquisadores independentes, o JAR investe na prática artística como 

pesquisa, e na correlação entre escritura textual e produção imagética. 

O JAR tenta se definir a partir das práticas e conceituações sobre o fazer artístico, 

como um campo gravitacional em mutação, despertado pelas infindáveis discussões 

internas entre os membros da comissão editorial que decorrem das novas 

submissões. 

Membros da comissão editorial são Barnaby Drabble (antigo assistente editorial, 

Gb), Michael Schwab (editor chefe, De/Gb), Julian Klein (De), Mika Elo (Fi), Isidro 

Lopez Aparicio (Es), Annette Arlander (Fi/Se), Sher Doruff (Us/Nl), Leonella Grasso 

Caprioli (It), Yara Guasque (Br), Jen Liese (US), Mareli Stolp (Za) e Phoebe Stubbs 

(Gb) que é a atual assistente editorial. O fato de os membros da comissão editorial 

serem pessoas de diferentes continentes, Europa, África, e América (do norte e  do 

sul), aumenta a diversificação quanto a formação e tendências teóricas, ainda mais 

considerando que as ex-colônias contaminam com seus matizes locais o 

desdobramento das matrizes culturais européias, o que promove um desvio da 

autoridade de uma única escola.  
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A publicação ciente de seu público alvo, coloca a pesquisa artística como em  

oposição  à tendência do mainstream ditado pelo mercado de arte. A questão não é 

dar as costas para o mercado de arte, e nem não reconhecer sua importância, mas 

reconhecer que inexiste no atual sistema de arte espaços para a exposição e 

visibilidade teórica e poética de artistas fora do mercado de arte. E que a situação 

atual do artista o obriga a produzir textos e reflexões seja para curadorias ou editais, 

o que torna insuficiente que o artista apenas produza sua obra.  Faz parte de sua 

reflexão e fazer artístico pensar as relações com modelos teóricos e textos os mais 

diversos, considerando-se que mais e mais os artistas estando engajados nas 

instituições e ensino superior,  ou nas secretarias da cultura que pensam as políticas 

culturais, formulando muitas vezes os editais da área, e usam o texto para 

levantarem fundos para a produção/comunicação/distribuição ou para a contribuição 

das publicações curatoriais.  

A plataforma em rich media 

A plataforma do JAR não deve ser pensada como o local apenas de apresentação, 

mas como o local de produção, já que várias decisões quanto ao design da 

publicação terão de ser tomadas diante das possibilidades e limitações, e que 

implicam diretamente na “exposicionalidade”. Sua navegabilidade e estética de 

apresentação será o elo de atração tanto do leitor quanto da comissão editorial. A 

produção textual é uma produção relevantemente estética no caso do campo da 

arte. O texto considerado no campo das ciências ou ciências sociais são textos 

lineares, explicativos sem apelo estético na maior parte dos casos, sem a atenção 

da forma (da Gestalt) que o texto da pesquisa em arte deve ter. 

As ferramentas em rich media pretendem oferecer à “exposicionalidade” as novas 

mídias tão características  do universo online. Aumentando a qualidade e a 

“exposicionalidade” como uma tela projetiva de imagens e textos dinâmicos, que 

deveria se adaptar a diferentes monitores, e ampliar as formas de pensamento que 

não a linear do livro. Se não considerarmos o  leque de possibilidades de inserção 

de vídeos, áudios, animações em GIF, e do texto com barras de rolamento, e o 

formato final, a apresentação, ou melhor, a exposição pode ficar prejudicada quanto 

a navegabilidade principalmente em celulares com suas telas diminutas, apesar do 
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mapa da navegabilidade que permite por links puxar o conteúdo de áreas 

periféricas. 

Critérios de seleção  

As chamadas para submissão ao Journal não são endereçadas a autores cujos 

textos discutam teorias acadêmicas despregadas da prática artística. Ao contrário 

quer incentivar a submissão de textos ou de arquivos multimídia que se debruçam 

sobre a prática artística, e que reflitam sobre esta a modalidade. Segundo o editor 

chefe Michael Schwab, a dificuldade de conceituar à priori o que o JAR procura em 

suas publicações, e o “caráter de exposicionalidade”, é a essência do Journal. O 

caráter de exposicionalidade, na falta de um termo melhor em português, é colocado 

à prova com as apropriações das mídias disponibilizadas pela plataforma para a 

“exposição” das novas submissões, e é problematizado nas discussões que se 

seguem em âmbito interno.  

A princípio a falta de critérios pré-estabelecidos pode ser entendida como falta de 

conceituação. Mas para a comissão editorial do JAR, um trabalho pode ser avaliado 

como uma exposição, e tão somente como exposição este será considerado. Serão 

avaliados a coerência interna, e a otimização dos recursos em rich media 

disponibilizados pela plataforma para que a apresentação se sustente a si mesma. A 

produção e o processo aberto em arte é um tecido frágil que muitas vezes é 

esgarçado por critérios de publicação e de seleção duros. A apresentação pode ser 

engajada em diferentes modos de articulação da produção textual e de produção 

não verbal. Os recursos de navegação e de formatação em rich media, slides, 

videos, sons, hiperlinks e etc. favorecem a exploração de novas formas de 

apresentação.  

Não existindo um leque de critérios a priori já estabelecidos, a seleção se dá na 

afinação da escuta ou da leitura das submissões, quando a atenção se dirige ao uso  

que o trabalho faz das diversas mídias e à forma com a qual é  contextualizada  sua 

arguição. Isto necessariamente força a curto-circuitar as referencias teóricas do 

campo, especificamente da arte que almeja uma autonomia em relação ao sistema 

do mercado de arte.  
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Os membros da comissão editorial atuam como uma rede de pesquisadores com 

trocas de mensagens, e reuniões online, para ponderar as submissões que chegam 

ao longo do ano. Desta primeira triagem  emergem questionamentos  relacionados à 

atual cena da pesquisa em arte emergida através da exposição do trabalho. Depois 

de avaliado o grau de coesão da exposição, se houverem lacunas, o trabalho pode 

ser rejeitado e recomendado para resubmmissão, ou aceito com modificações a 

serem realizadas, ou aceito integralmente em seu estado e enviado imediatamente 

aos pareceristas.  Quase no final do processo, a comissão editorial pondera também 

o parecer dos pareceristas que usualmente são três, e as modificações sugeridas 

por estes, para ver se o  trabalho atendeu às exigências e pode ser publicado na 

íntegra. 

A comissão editorial se mantém em reajuste constante tendo por base dois critérios: 

a força do exemplo, quando a submissão testa a limitação da estrutura em rich 

media dada pelo Journal, forçando uma discussão prolongada e a indicação de 

novos pareceristas; e o aspecto da diversidade dos formatos das submissões. 

Como característica do descentramento JAR poderia ser visto como uma coleção ou 

como uma celebração da diversidade atual da pesquisa artística que é mais 

socialmente e politicamente engajada. 

Discursividade imagética e textual  

Poderia existir uma discursividade imagética? Ou o discurso só se refere à produção 

verbal seja ela oral ou escrita? A prática orientada a artefatos resultantes das 

fraturas dos campos de conhecimento, que implicam na adoção de diferentes 

metodologias que não as usuais das artes, faz da crítica um exercício que 

exaustivamente procura se acercar com cautela da proposição para não ameaçar 

sua exposição. São linguagens ainda em formação que necessitam ser abarcadas 

sem prejuízo, ou são derivas de modelos teóricos que clamam  por uma 

estabilização.  Se há uma supremacia do modelo discursivo adotado na análise e 

crítica, quais antigos e novos autores poderiam ser relidos e adotados? Em que área 

procurar um norteador do pensamento artístico, na antropologia, na comunicação, 

na filosofia, na linguística, na história? Mesmo a definição do campo  da pesquisa 

artística como produção de conhecimento, ou como produção de bens simbólicos, 
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na leitura de Susanne Langer (Estética), Ernst Cassirer (Estética) e Alfred North 

Whitehead (Matemática), abre porta para muitos debates. 

É tempo de reavaliarmos quais são nossos referenciais teóricos e quais as 

limitações que estes modelos nos impõem. E quais práticas são legítimas ao nosso 

atual estado das artes (e do arte ativismo, live performances, práticas relacionais 

que mais e mais pedem espaço e atenção). 

Aqui vale contextualizar uma observação. É contraproducente pensar neste discurso 

como sendo apenas central às capitais culturais, seja da America do Norte ou da 

Europa. A descentralização geográfica fez um com que entre as periferias e os 

centros uma outra ordem de acomodação fosse especulada. Fez com que a prática 

e a metodologia da arte se desestabilizassem mesmo nos centros seculares de 

cultura, onde a resistência foi, e ainda é, grande quanto ao uso da palavra 

“pesquisa” introduzida quanto a obrigatoriedade da obtenção de título acadêmico a 

partir dos anos 90 no contexto Europeu (mesmo que houvessem aqui e ali defesas 

de tese em artes em meados dos anos setenta). A mesma exigência  acadêmica por 

obtenção de títulos (o que ocorreu no Brasil entre os anos 70 e 90) também ocorreu 

nas periferias, mas sem tanto ruído, por não encontrar a ferrenha resistência da 

articulação anti-discursiva destes antigos centros de irradiação. 

A fragilidade do momento da “exposicionalidade”  

Mesmo que ainda seja incerto o lugar do debate, o uso da expressão “pesquisa 

artística”, ao invés de pesquisa de arte ou em arte, delimita uma particular noção do 

que venha a ser arte.  

O Journal for Artistic Research como explicado em seu editorial do volume 9 de 

2015, optou por usar o adjetivo “ artístico” ao invés da palavra Arte para evitar o foco 

das Belas Artes, ou das Artes Visuais, e para considerar um espectro mais amplo de 

trabalhos como em arquitetura, música e Design que encontrariam mais eco no 

termo “artístico”. Em um texto de Ann Bermingham [Ann Bermingham, ‘The 

Aesthetics of Ignorance: The Accomplished Woman in the Culture of 

Connoisseurship’, Oxford Art Journal, 16.2 (1993), 3–20 (p. 7)] a conotação do termo 

artístico é discutida, pois o artístico pode significar uma familiaridade com as artes 



 

2073 O CARÁTER DE “EXPOSICIONALIDADE” E A REENCENAÇÃO DO  
TEXTO ARTÍSTICO NO JOURNAL FOR ARTISTIC RESEARCH, JAR 
Yara Rondon Guasque Araujo  
Comitê de Poéticas Visuais 

 

sem necessariamente implicar em um domínio das artes. “Artistic types” are works of 

art themselves, embodying art without necessarily mastering it.’ Segundo Michael 

Schwab o “artístico” aponta para processos criativos e epistemológicos quase 

autônomos. E por apontar para as artes em seu campo expandido, ainda, desafiaria 

as discriminações mais convencionais. 

Se é verdade que a palavra pesquisa já é familiar à comunidade de artistas e de 

acadêmicos do campo, em seu editorial do volume 8, também de 2015, Schwab 

coloca que a prática é no JAR entendida também como a maneira pela qual o 

trabalho é comunicado e se apresenta enquanto pesquisa, inclusive em forma de 

artigo para ser submetido a um jornal.  

O significado da arte contemporânea é tecido em uma constelação material, 

concreta e social que oferece desafios à arte e à pesquisa. Nota-se um crescente 

uso de práticas de apropriação, e de exposicionalidades que se utilizam do recurso 

da apropriação. Para exemplificar Duchamp invalida o critério de que haja somente 

originais quando, mudando a escala de seus objetos e os reproduzindo, os coloca 

na valise, Box in a valise, obrigando-nos a considerar originais dentro de originais. 

Sua atitude trás a ideia de publicação como facsimile, como uma publicação de 

artista. 

Se é verdade que a obra requer uma suspensão do tempo das coisas corriqueiras e 

diz “olhem para mim”, “me considerem em seu campo de atrações que te 

dispersam”, “considerem um tempo expandido e em levitação para minha 

existência”, o texto também o faz.  Longe do engessamento discursivo acadêmico 

que coloca em uma camisa de força a produção  artística como se fosse apenas 

uma produção cognitiva, o que sobra da energia da ruminação introspectiva e que 

infere na produção não textual e textual? Ou melhor colocado, onde está este elo, ou 

onde estão os resíduos, capaz de responder: “ What are you reading when no one 

sees it? What are you writing when no one reads? What do you say when no one 

hears?” A arte é antes de ser um campo de conhecimento, é uma forma de 

pensamento, ou ainda melhor, ela é uma forma de deambulação. E sua proposição 

não é clara desde o primeiro contato/contágio, ela ser desdobra como um dispositivo 

poético que se instala no observador. 
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O caráter de “exposicionalidade”  

Para o JAR a exposição de uma certa prática artística já é uma pesquisa, produção 

de conhecimento, sem ser instrumental, e de experiência estética. A visualidade e a 

visibilidade intricadas à exposição criam seu próprio objeto (objetos reflexivos se 

preferirem), o qual seria diferentemente apresentado se a estrutura da publicação 

fosse outra. Independente de ter ou não um resultado, o processo envolvido em uma 

pesquisa é importante de ser comunicado. Diferenciando a palavra output de result, 

que podemos traduzir como produção e resultado, Michael Schwab afirma que o 

processo coloca em suspensão a necessidade de ter resultados, e em cheque, o 

modus operandi da arte, que implica em pequenas e grandes decisões. 

Mais do que promover a publicação da comunidade artística engajada ou não no 

universo acadêmico, professores e discentes de programas de pós-graduação, de 

mestrado e de doutorado, acredito que o JAR esteja fundando um campo. Ao 

questionar o caráter de “exposicionalidade” do trabalho, muito mais do que a 

construção do texto com os recursos da plataforma e sua relação teórica está em 

julgamento. O texto pode correr em paralelo com a apresentação não verbal, 

imagética. Mas é inevitável ver se o texto também se utiliza de estratégias formais 

(quase estéticas) para se produzir e se apresentar junto aos recursos multimídia, 

que confere uma dinâmica que a navegabilidade dispõe, fugindo dos modelos 

descritivos nos quais o texto apenas aponta para um objeto que está fora dele, e que 

não é ele mesmo. A plataforma exige uma orquestração na qual é necessário 

compor com os vídeos, arquivos de audio, imagens fixas, e com o texto, e que acaba 

criando campos sensíveis. E esta orquestração é um desafio para todas as linhas da 

pesquisa artística, seja a relacionada à teoria, à prática ou à pedagogia. Sabemos 

que as imagens são informações condensadas, exigem um tempo expandido 

justamente por serem altamente comprimidas e condensadas. Usando um modelo 

antigo, sinto falta da Gestalt na maior parte da produção textual. De maneira mais 

focada, sinto falta da reinvindicação da especificidade da informação artística, como 

já colocada por Jurij M. Lotman, em seu livro A estrutura do texto artístico. A 

informação artística coexiste em e é  portadora de suas estruturas textuais e extra 

textuais. Agora a estrutura do texto artístico mais atual (textual e multimídia, de 
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imagens fluídas e de vídeos e áudios) precisa ser reencenadas considerando-se a 

dinâmica da navegabilidade. 

O último JAR lançado em fim de abril de 2016 tem a exposição de Christopher Lee 

Kennedy entre os trabalhos. Intitulado Mycological provision, o trabalho aborda a 

pratica do artista/educador pelo viés pouco tradicional representado na metodologia 

de John Cage de caçar cogumelos imerso na floresta. Excursionando com os quatro 

participantes (Caroline Woolard, Cassie Thornton, Robert Peterson e Kate Clark) em  

parques ao leste e oeste da costa Estadunidense, o trabalho desterritorializa os 

limites entre arte e educação para depois contextualizar a prática artística, e de 

transmissão de conhecimento, dentro de um contexto mais social. Cage foi um dos 

ministrantes do curso de identificação de cogumelos oferecido na New School for 

Social Research da cidade de Nova Iorque. Ele usa a metáfora do cogumelo para 

vários de seus escritos sobre arte, educação e filosofia. Basicamente a distribuição 

dos arquivos em vídeo, imagens fixas e texto se dá em três páginas da web. A 

primeira a introdução, a segunda The Hunt (A caça) e a última Spores (esporos) que 

contém o depoimento dos quatro artistas/educadores. A exposição usa os recursos 

multimídia e a navegação das páginas para adentrarmos os espaços e as trilhas 

criadas pela leitura. 

Fig. 1 – Imagem de exposição de Christopher Lee Kennedy com mapa da navegação aberto 
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Fig. 2 – Imagens dos participantes e vídeo da exploração na floresta usando o Mycowheel 

 

Com este exemplo na verdade o termo “representação”, que é muito questionado e 

que muitas vezes tem sua substituição por “apresentação”, não encontra um termo 

mais positivo. A ideação artística verbal e não verbal é estruturante, reivindica uma 

forma. Mas uma forma que não resulta do olhar treinado de uma especialista. O 

problema central da educação no ocidente, segundo um dos participantes,  é a 

especialização e a arte tem a missão de radicalmente modificar a maneira como 

entendemos a especialização. Na plataforma, as produções textual e não textual são 

novamente reencenadas, ganham nova roupagem, pedem novos reajustes. 
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Fig. 3 – Imagem do Mycowheel 
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