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RESUMO 
O presente artigo é um estudo inicial que investiga as relações entre a ironia e a produção 
de Patricio Farías. Como parte integrante do processo criativo do artista, a ironia é 
linguagem reincidente em sua produção que é notadamente pautada pela crítica. 
Especificamente, a partir de duas de suas instalações, Sem título, de 2000, e Entendere-
New-Now, de 2005, o artigo verifica as circunstâncias em que a ironia é empregada para a 
crítica e os desdobramentos desse segmento em seus trabalhos. 
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ABSTRACT  
The present paper is an initial study that investigates the relationships between irony and 
Patricio Farías’ production. As an integral part of the artist's creative process, irony is a 
repeated language in his clearly critical oriented production. Specifically, from two 
installations, Untitled, 2000, and Entendere-New-Now, 2005, the paper verifies the 
circumstances in which irony is aimed at criticism and the consequences of this segment in 
his work. 
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Este artigo é parte integrante da pesquisa de Mestrado em Artes Visuais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual precisamente venho estudando 

a ironia, posicionada em meio à produção visual de Patricio Farías, como crítica à 

arte, à política e ao indivíduo. Nos limites deste texto, irei abordar a tríade conexão 

entre crítica, ironia e arte, com o propósito de trazer uma reflexão inicial para a 

análise de duas obras do artista. 

Em meio a essa proposta, o conceito de ironia é, como tenho observado, muito 

complexo e ainda que possua diferenças pode estar associado a várias estratégias 

de expressão como: o humor, o jogo de dupla intencionalidade, a sátira, etc. Mas, 

seguramente, é conhecido que sua teorização já data os estudos acadêmicos mais 

antigos da área filosófica, psicanalítica e literária, permeando até estudos mais 

recentes como os da História da Arte.  

Para tanto, vou considerar para este texto o argumento de Linda Hutcheon (2000) de 

que a ironia não é um instrumento retórico estático a ser empregado, e sim, ela 

acontece como parte de um processo comunicativo que desponta das relações entre 

significados, e também entre pessoas e emissões e, às vezes, entre intenções e 

interpretações (HUTCHEON, 2000, p. 30). Então, por essa prerrogativa é adequado 

dizer que ela acontece porque pode estar presente em todos os tipos de discurso, 

na fala comum ou como de forma estética altamente elaborada, na dita arte 

eurocêntrica superior assim como em qualquer outro modo de expressão cultural 

(HUTCHEON, 2000, p. 20).  

Mas, ainda que percorra deliberadamente por entre esses discursos, é necessário 

mencionar que a ironia necessita de um contexto comum, de uma concordância 

social entre o ironista e o interpretador¹ para que ela exista. Como traduz Felipe 

Scovino (2007), é uma 

[...] questão de cumplicidade ideológica, um acordo baseado em 
compreensão partilhada sobre “como o mundo é”. [...] O tornar-se 
irônico aqui é processo negociado entre duas entidades, no qual nos 
engajamos dotados de invenção que nos faz sentir e pensar de modo 
original e compartilhado (SCOVINO, 2007, p. 99). 

Nas artes visuais, a temática da ironia tem percorrido por entre as obras de maneiras 

variadas, acentuando as opiniões dos artistas sobre assuntos relativos à política, ao 
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social e até mesmo considerações sobre a arte e sua inserção no circuito 

mercadológico. Caso mais conhecido, e a se dizer mais antigo, a ironia na 

apropriação de objetos corriqueiros nos ready-mades de Marcel Duchamp (1887–

1968) já quase fizeram saturar a produção teórica dentre historiadores e críticos a 

respeito da operação estética do artista. A Fonte (1917), por exemplo, tornou-se 

sinônimo de contravenção à noção estética americana da época, ainda que somente 

mais tarde tal atitude tenha sido associada à ironia. A ideia de Duchamp com o 

urinol, de “deseuroperizar” a arte americana, afirmação trazida por Arthur Danto 

(2008), tinha o intuito de “fazer com que os americanos apreciassem suas próprias 

realizações artísticas”. E, para perceber um artigo de encanamento como arte, não 

era necessário vê-lo como belo do modo como obras de arte estavam 

convencionalmente sendo vistas à época (DANTO, 2008, p. 23). 

No que se refere à produção de exposições no circuito contemporâneo, Mariana 

Merino de Freitas Xavier (2013) fez um levantamento que destaca expografias de 

nível nacional e internacional que, a partir de 2005, se utilizaram das temáticas do 

humor, da sátira e da ironia: When Humour Becomes Painful, realizada em 2005, em 

Zurique, apresentou uma seleção decididamente política do uso do humor na arte, 

com destaque para aspectos tragicômicos e de humor negro. Ainda no mesmo ano, 

em diferentes cidades dos Estados Unidos, a exposição Situation Comedy: Humour 

in Recent Art, explorou trabalhos que possuíam um caráter de sátira e de humor 

para a construção de crítica tanto político-social quanto específica ao campo da arte 

contemporânea. Entre 2007 e 2008, os destaques se deram para as exposições All 

about laughter: humor in contemporary art, ocorrida no MAM de Tokio, e Laughing in 

a Foreign Language, ocorrida em Londres, sobre o humor étnico. E, em 2009, a 

autora menciona sua curadoria conjunta com Bernardo de Souza, em Porto Alegre, 

intitulada O Riso e a Melancolia, em que apresentou artistas como William Wegman, 

Paul McCarthy e Yves Klein, dentre outros (XAVIER, 2013, p. 39). 

Primeiramente, devo dar destaque ao fato de que todos os títulos das exposições 

supracitadas contêm as palavras humor ou riso. Porém, quando pesquisados os 

artistas e seus respectivos trabalhos fica evidente de que a ironia sobressai como 

estratégia visual na arte. Por diferenciação, mesmo que provisória e carecendo de 

um aprofundamento futuro, é necessário dizer que nem toda a ironia é 
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especificamente divertida ou cômica. Entende-se que “o humor se distancia da ironia 

na medida em que não pretende sugerir correções nem apresentar novos sentidos” 

(SCOVINO, 2007, p. 56).  

De modo geral, tal levantamento também apontou para a popularização do tema 

entre artistas de diferentes gerações e mesmo o interesse por parte das instituições, 

demonstrado pelo excessivo número de curadorias que abarcou o tema em menos 

de uma década. Ainda que mais questões possam ser suscitadas a partir desses 

dados, o trabalho se limitará a outra exposição, não incluída no levantamento de 

Xavier, para problematizar e dar início ao meu estudo de caso.   

Um ponto de ironia 

Em 2011, uma exposição intitulada Um Ponto de Ironia, realizada na Fundação Vera 

Chaves Barcellos, em Viamão – RS, e com curadoria de Vera Chaves Barcellos, 

Neiva Bohns e Ana Albani de Carvalho, abordava a relação entre arte e ironia a 

partir de obras dos anos 1970 até a produção mais recente daquela época. Com 

obras de 62 artistas², nacionais e internacionais, a exposição se mostrou bastante 

diversificada em sua produção artística, manifesta em suportes como: Fotografia, 

fotocópia, desenho, arte postal, escultura, instalação, entre outros.  

O artista chileno Patricio Farías (1940), radicado no Brasil desde 1983, integrou a 

referida exposição com cinco trabalhos de técnicas variadas³. Tais produções – que 

iam dos anos 80 aos anos 2000 – reforçam a possível hipótese de  que sua postura 

e sua passagem pela ironia não tem caráter efêmero. Suas obras vem 

demonstrando ao longo dos anos sua preferência por esse recurso e manifestam, de 

forma singular e eficiente, suas incertezas e suas preocupações notadamente 

resultado de um indivíduo que não está alheio aos acontecimentos de seu tempo.  

Dois anos mais tarde, a respeito de outra exposição da qual o artista participara4, 

Neiva Bohns (2013) viria a escrever em catálogo sobre a sua produção. Dessa vez, 

posicionando a produção de Patricio em um espaço duo de relação entre criação e 

criticidade.   

Seus trabalhos se colocam na intersecção entre dois mundos: o dos 
artistas que criam suas obras, e o dos críticos que as analisam e as 
avaliam. Assim, as provocações de Patricio Farías desestabilizam 
não apenas os conceitos mais convencionais de obras de arte, como 
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também colocam em questão as bases analíticas empregadas pelos 
teóricos da arte. E funcionam, ainda, como um espaço de 
relaxamento das possíveis tensões produzidas no ambiente artístico, 
tradicionalmente muito competitivo (BOHNS, 2013, p. 21). 

Os termos díspares provocações e relaxamento, empregados por Bohns, sinalizam, 

ou mesmo demarcam, a característica particular da produção de Farías que 

novamente o liga à ironia e, por muitas vezes, também ao humor. Assim, tanto a 

exposição quanto a fala de Neiva Bohns dispararam a curiosidade de observar, 

entre dois exemplos de obras que trago para análise neste texto, as circunstâncias 

dessa crítica e como ela se desdobra em ironia nos referidos trabalhos. 

Entendere-New-Now  
 

Parece haver uma fascinação com a ironia – que eu obviamente 
também sinto – quer ela seja considerada um tropo retórico,  

quer um modo de ver o mundo. 
Linda Hutcheon (2000, p. 15). 

  

 
Figura 1  

Patricio Farías (1940) 
ENTENDERE-NEW-NOW, 2005 

Instalação, 184x70x82 cm 
Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 

  

Em mais uma exposição de arte você para em frente a uma obra na intenção de 

contemplá-la. Mas ao parar em frente de Entendere-New-Now, da série 
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Equipamentos (2005) para tal apreciação, a primeira reação é de um súbito e 

envolvente estranhamento. Acompanhada de áudio, conduzido por fones de ouvido, 

se pode ouvir as seguintes palavras:      

Se sente estúpido, néscio, incapaz? Cretino, insensível, superficial? 
Apenas muito... “inculto”, talvez? Não consegue ver o significado 
oculto das propostas das vanguardas das disputas dos leilões das 
potências das mensagens da estética transgressora dos novos 
deuses em cartaz? Já basta! Diga NÃO! Diga SIM, eu também! Se 
quer, agora, você pode!!! Com o equipamento ENTENDERE-NEW-
NOW não se perderá detalhe. Ao colocar-se frente a uma obra, 
poderá falar dela com autoridade e conhecimento, inclusive com as 
mesmas palavras, dos mais renomados críticos de arte 
internacionais. Instantaneamente! (PÉREZ, 2005, p.1). 

O espectador finalmente encontra-se compreendido. Está diante dele um 

equipamento tecnológico que promete libertá-lo dos constrangimentos frente ao que 

não consegue absorver da arte contemporânea. Essa proposta generosa demonstra 

que a arte não precisa ser tão sóbria e intimidadora. 

Entendere-New-Now, que foi concebida em 2005, com texto de Vicente Pérez, 

roteirista espanhol e amigo de Farías, é uma clara ironia às tradições de significado 

que são compelidas às obras de arte dentro das instituições. O humor, nesse caso, 

irrompe do objeto. Decorre da vestimenta avantajada, feita em madeira e tecido, e 

do áudio que nos remete a propaganda para a venda de um produto, um movimento 

imprevisto: um desconcerto risível.  
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Figura 2 

Patricio Farías (1940) 
ENTENDERE-NEW-NOW (detalhe), 2005 

Instalação, 184x70x82 cm 
Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 

 

Patricio nos deixa na dúvida sobre qual o real estatuto disso: mercadoria ou obra de 

arte? O processo de espetacularização conferido à venda de produtos ditos 

“inovadores” que, nesse caso, já parte da funcionalidade do título em inglês pode ser 

observado ainda a partir da colocação da obra em uma vitrine. Nesse caso, fica à 

decisão do espectador de aludir aquele material às vitrines de lojas que expõem 

seus objetos a venda, talvez num exercício de reforçar a opinião do artista sobre a 

sua própria inserção no circuito mercadológico, consequência do sistema das artes 

ou, apenas um indicativo de um instrumento legitimador, que confere ao seu 

“revolucionário equipamento” o estatuto de mais uma obra de arte que se faz 

intocável.  

De qualquer forma, a instalação que compõem a série Equipamentos foi  produzida 

a partir de um convite para integrar a V Bienal do Mercosul, com a proposta de 

também acompanhar a obra Escatol-Trancendere (2005), mas por falta de espaço 

físico somente a segunda pôde ser exibida. Dessa forma, tendo o artista idealizado 

ou não o espaço em que a obra ficaria, ela foi ironicamente exibida em outro 
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contexto, tendo sido exposta naquele mesmo ano na Galeria Bolsa de Arte, em 

Porto Alegre. 

E é assim que a ironia acontece, distribuída em vários eixos para ser apreendida 

através da interpretação. Ou mesmo como ressalta Scovino (2007), “há apenas uma 

ironia, embora haja uma infinidade de fluxos que participam necessariamente desse 

mesmo pluralismo” (SCOVINO, 2007, p. 99).   

Remetendo-nos à estrutura material da instalação, à primeira vista, o objeto figura 

uma máquina grosseira de existência pouco provável se comparada a grandes 

produções tecnológicas do mundo atual. Mas, na realidade, estamos diante de um 

trabalho que ressalta sua riqueza nos detalhes e nos materiais que, de tão bem 

utilizados, intensificam o pensamento do artista a partir de seu processo manual de 

fabricação dos objetos.  

  

Sobre tótens, a crítica  
 

 
Figura 3 

Patricio Farías (1940) 
Sem título, 2000 

Instalação, 100x32x32 cm 
Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 

  

Sobre tótens, três telefones estão à sua frente e, sem nenhuma observação escrita 

ou visual sobre o que fazer, é instaurado que uma primeira decisão deva ser tomada 

pelo espectador. No lugar dos botões discadores, slides com imagens de suas obras 

que se acendem ao levantar o fone do gancho. Na escuta, a voz do artista descreve 

formalmente sua obra: Sem título, peça em madeira e tecido... Objeto simples que 
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consegue uma sensação de contundência e serenidade. Tomando o segundo 

telefone o mesmo acontece, mas outra obra é descrita pelo artista. No terceiro, o 

espectador é surpreendido com a imagem do artista nu, de costas, e no áudio: 

Patricio Farías, 1940, escultor, chileno de nascimento, estatura... Junto a tantos 

intelectuais hispanos, relega seus agravos à memória…  

 

Figura 4 
Patricio Farías (1940) 

Sem título (detalhe), 2000 
Instalação, 100x32x32 cm 

Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão (RS) 
  

Em entrevista à Paula Ramos para a Revista Aplauso, em 2000, Patricio revela sua 

real intenção com a obra. Na verdade, trata-se de uma rejeição por parte do artista 

aos críticos, que pensam deter o conhecimento das obras e do próprio artista em 

sua totalidade:  

Essas mensagens não dizem nada. Elas não ajudam a entender 
melhor a obra, ou mesmo a me conhecer. Na verdade, eu agrego 
uma informação não-visual, mas que pouco ou nada contribui 
(FARÍAS, 2000, p. 37). 

Sua declaração categórica reforça que em seu trabalho, crítica e arte se fundem e 

nessa junção não há sobreposição de uma sobre a outra. Tão marcada pelo 

peculiar, essa série sem título de três telefones dispostos em pedestais promove 

uma provocação à quebra de limites de contato com a obra e, por que não dizer, 

limites com o artista, que ainda que recuse definições incontestáveis, solicita o olhar 

atento do espectador.    

Que pareça controverso, mas Patricio ao colocar-se nu representado em seu 

trabalho, ultrapassa o teor da crítica que pretendia para, com humor, rir de si 
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mesmo. Pergunto-me que outros artistas conseguiriam exibir-se de tal modo a ponto 

de desprezar as críticas? Essa variedade de atuações em seus trabalhos com a 

ironia instaura sempre discussões sobre a que está sujeito o artista com a sua 

produção quando inserido no sistema das artes.   

 

Considerações finais  
Esse breve texto demonstrou que na produção de Patricio Farías não há dissociação 

entre as reflexões críticas e artísticas. Sua carga poética é demonstrada também no 

fazer manual que se torna extensão do ser do artista. A ironia apresentada quase 

como linguagem nativa tem sido utilizada para reforçar questionamentos sobre o seu 

mundo vivido, experienciado e imaginado. Talvez por isso nem sempre seja fácil 

reconhecer a ironia quando ela já faz parte da essência da obra, podendo tornar, por 

vezes, difícil a compreensão a partir de uma aproximação crítica. 

Se no primeiro contato visual as instalações já causam estranhamento, é no 

incomum e no desconfortável que Patricio quer prender a atenção. Sua 

engenhosidade garante a qualidade em seu processo constitutivo para uma 

aproximação. O artista não corre o risco de o espectador ignorá-las. Quem se 

aproxima não está ali para ver somente as obras comuns ao espaço institucional, 

mas são atraídos pela fusão entre o real material e o imaginário. O artista constrói 

um tipo de situação que resiste a essas armadilhas de confusão, porém combinando 

estratégias variadas que permitem passagens e contato entre os dois campos. 

Por vezes, o mútuo jogo entre ironia e visualidade é também utilizado como 

mecanismo de autorreferência. Sua cômica projeção nas obras demonstra os 

territórios em que Patricio parece querer habitar como que de forma mais simbólica. 

Parece que assim, estando sempre presente em seus trabalhos, o artista esteja 

reclamando o direito de ser seu próprio interlocutor. 

 

Notas 
¹ Sobre estes conceitos ver HUTCHEON, 2000, p. 28. 
² Fizeram parte da exposição Um Ponto de Ironia: Alejandra Andrade, Amelia Toledo, Anna Bella Geiger, Anna 
Esposito, Antoni Muntadas, Antoní Miralda, Antônio Dias, Bary Flanagan, Bálint Szombathy, Bené Fonteles, Betty 
Radin, Cao Guimarães, Carlos Echeverry, Carlos Pasquetti, Claudio Tozzi, Cláudio Ferlauto, Claudio Goulart, 
Clóvis Dariano, Donato Chiarello, Edgardo Antonio Vigo, Evandro Carlos Jardim, Fenando De Filippi, Ferrucio 
Dragoni, Flávio Pons, G. E. Marx Vigo, Gabriel Borba, Gretta, Guglielmo Achille Cavellini, Hans Peter Feldmann, 
Hudinilson Jr., J. Medeiros, Jailton Moreira, Jiri Georg Dokoupil, Joan Rabascall, Julio Plaza, Karin Lambrecht, 
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Klaus Groh, Lenir de Miranda, Leonora de Barros, Leonhard Frank Duch, Luis Alberto Solari, Marcel-lí Antúnez 
Roca, Mario N. Ishikawa, Mário Ramiro, Mariana Manhães, Milton Kurtz, Mirella Bentivoglio, Nelson Leirner, 
Paulo Brucky, Patricio Farías, Regina Silveira, Robert Filiou, Romanita Disconzi, Simone Michelin Basso, Telmo 
Lanes, Tomasz Schulz, Ulises Carrión, Unhandeijara Lisboa, Vera Chaves Barcellos, Vera Salamanca e Vittore 
Baroni. 
³ As obras de Patricio Farías que participaram da exposição Um Ponto de Ironia: Sem título, 1986, desenho; 
Coçadores, 1990, objeto em madeira; Sem título, anos 1990, escultura em madeira e tecido; Sem título, sem 
data, serigrafia; Apolinère, 2006, fotografia. 
4 BOHNS, Neiva. Limites do imaginário. Porto Alegre: Fundação Vera Chaves Barcellos, 2014. (Catálogo de 
exposição). Exposição realizada na Fundação Vera Chaves Barcellos, em Viamão–RS, de 15 de abril a 20 de 
julho de 2013. 
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