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RESUMO 
Nosso tema abordou aspectos das teorias de arte contemporânea referenciadas nos 
museus. O primeiro aspecto fez eclodir a reflexão sobre o cubo branco como representação 
da historiografia da arte moderna apoiada pela crítica de arte. O segundo aspecto apontou 
para as conseqüências da exposição High and Low: modern art [and] popular culture 
(MOMA - 1990-1991) para o discurso teórico e para necessidade de reformulação dos 
museus de arte contemporânea. Como objetivo, o artigo se voltou para levantamento das 
fontes relativas à discussão e analisou os ensaios e teorias que a subsidiam revelando 
estratégia crítica. O resultado estabeleceu critérios, pautados na análise e interpretação dos 
discursos e da exposição High and Low: modern art [and] popular culture, que orientaram 
uma reflexão sobre a arte contemporânea e o papel dos Museus.  
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ABSTRACT 
Our theme addressed aspects of the theories of contemporary art that referenced in 
museums. The first aspect started the reflection on the white cube representation of the 
historiography of modern art. The second aspect pointed to the consequences of the High 
and Low: modern art [and] popular culture exhibition (MOMA -1990-1991) to the theoretical 
discourse and to need reformulation of museums of contemporary. As a goal, the article 
turned to mapping of sources relating to the discussion and reviewed the essays and 
theories revealing critical strategy. The result established criteria, based on the analysis and 
interpretation of speeches and the High and Low: modern art [and] popular culture exhibition 
that guide a reflection on contemporary art and the role of museums.  
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Exposição de arte como teoria e história da arte 
Teorias de Arte relativamente recentes investem em observar a dinâmica da 

circulação do objeto artístico/trabalho de arte. Após a inequívoca dissolução do 

objeto artístico da modernidade tardia, fica evidente a importância de se refletir 

sobre as estratégias do sistema da arte e das poéticas expositivas como referências 

para a História da Arte.  

Para definir limites conceituais que edificam as concepções de cultura, arte, 

modernidade, Hans Belting busca flexionar a idéia de universalidade para atribuir ao 

seu horizonte teórico parâmetros para o Fim da História da Arte. Hans Belting, nesse 

panorama, não deixa de problematizar o Museu. 

Em História da Arte no Novo Museu: a busca por uma fisionomia própria, de 1994, o 

autor identifica a impossibilidade na contemporaneidade do museu - espaço 

articulador e propositor das camadas de leituras sobre arte desde a modernidade - 

fornecer as condições de possibilidade para narrativas da História da Arte. A 

tipificação de museu que o autor utiliza para balizar sua argumentação é museu de 

arte contemporânea, índice necessário para pontuar a diferença entre as exposições 

caracterizadas pelo cubo branco e a aparência e sentido da arte contemporânea. A 

indissociável relação entre produção contemporânea, os modos de expor e o museu 

– este último, podendo ser tomado pela negatividade - altera os substratos da 

história da arte.  E a auto-referência que define a arte da modernidade, por assim 

dizer, sua razão de existência, não mais resiste às tensões externas e alheias 

àquele universo. 

Arthur Danto dedica-se à reflexão estético-filosófica em Transfiguração do Lugar-

comum de 1981. Em seguida, no ano de 1984, o autor escreve o ensaio o Fim da 

Arte cujo episódio central reside na experiência com a obra de Andy Wahrol Brillo 

Box. O relato de sua experiência – momento em que visita a Stable Gallery na East 

74th Street em Manhattan e se surpreende com a Brillo Box – o faz colocar a 

pergunta sobre o fim das condições de possibilidade da arte moderna ou qual a 

marca externa que diferencia a caixa Brillo exposta na galeria de arte e o mesmo 

objeto no mercado comum? A orientação proposta a partir da indagação reverte 

para redefinição de diversas categorias analíticas – negativas em relação à História 
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e à crítica - que referenciam a narrativa da Arte. E, sem deixar de ponderar a partir 

do eixo institucional museológico, Danto infere:  

O Museu é um campo disponível para constantes reorganizações, e 
na verdade existe uma forma de arte emergente que usa o museu 
como repositório de materiais para colagem de objetos dispostos de 
tal modo que sugira ou apóie uma tese. [...] mas o gênero é hoje 
quase lugar-comum: o artista tem livre acesso ao museu e organiza, 
a partir de seus recursos, exposições de objetos sem qualquer 
conexão histórica ou formal entre eles, a não ser aquela fornecida 
pelo artista. De alguma forma o museu é causa, efeito e 
materialização das atitudes e práticas que definem o momento pós-
histórico da arte (DANTO, 2006, p.7) 

Acepção de Fim da Arte na qual o autor discorre sobre a impossibilidade de lugares 

de acomodação do discurso, acrescentando à categorização negativa os espaços 

museológicos e expositivos daquela arte que se confunde indiscutivelmente com a 

esfera cotidiana da vida. 

Hal Foster refere-se às questões contemporâneas urdindo diversos contextos 

disciplinares. Não sem motivo, o autor apresenta certo condicionamento dos 

espaços museológicos e expositivos à produção artística e ao estado do sistema 

mercadológico referenciando sua abordagem em perspectiva sócio-econômica:  

O cenário inicial para a exposição da pintura e da escultura 
modernas produzidas, como eram, tipicamente para o mercado – foi 
o espaço interior do século XIX, em geral a residência burguesa, e os 
primeiros museus dedicados a essa arte constituíram-se, muitas 
vezes, de salões de características semelhantes, remodelados para 
tal fim. Esse modelo foi sendo pouco a pouco substituído por outro. À 
medida que a arte moderna foi se tornando mais abstrata e 
autônoma, ela passou a demandar um espaço que espelhasse essa 
condição destituída de um lar, um espaço que ficou conhecido como 
cubo branco (FOSTER, 2005, p.42) 

A consensual avaliação de alguns teóricos contemporâneos – Belting, Danto, Foster, 

entre outros - sobre a passagem do espaço íntimo burguês ou templo religioso, 

como veremos adiante, para o ambiente moderno caracterizado pelo cubo branco 

cumpre a tarefa de apresentar a verossimilhança entre a produção artística e seus 

espaços de recepção e circulação. Cabe ao artista e/ou curador deixar expor 

trabalhos de arte segundo modulações características da linguagem 

contemporânea. As ações resultam na tensão entre senso e dissenso, na 

permeabidade à vida e nas marcas limítrofes entres campos que se articulam à arte 
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propriamente dita. Belting adere à concepção especular entre produção e modos de 

expor: ―Ainda estamos presos a um sentido de arte cada vez menos compreendido, 

que conseguimos identificar apenas no quadro de sua história prévia, qualquer que 

seja a maneira que quisermos nos representar‖. (BELTING, 2006, p.135). Como 

estratégia, Belting problematiza a função do museu de arte como substituto e lugar 

do conhecimento anteriormente validado pelos livros de história da arte: ―Não existe 

nenhum debate em torno do museu que também não seja um debate em torno da 

idéia remanescente de história da arte‖ (BELTING, 2006, p.136). 

Danto enfrenta o problema analisando esferas que se comunicam: circuito arte, 

exposição e museu. Para cada esfera, o autor procura distinguir – como se fossem 

elementos da linguagem - funções e procedimentos. Em Museus e milhões de 

sedentos as categorias analíticas são: Arte pública, arte do público, mas isso é 

arte?, o museu e o público, arte após o fim da arte. E, apoiado nelas, Danto conclui 

sobre a reciprocidade entre arte, público, narrativa, esta última, preferencialmente, 

filosófica.  

 É obrigatória, a partir desse ponto, a compreensão sobre o papel do Museu de arte 

a partir da sua caracterização modelar: Louvre. O museu de arte tradicional encontra 

sua condição espiritual no Louvre e a arte produzida até a modernidade, envolta da 

aura sagrada, repousa no museu templo. Danto descreve, apoiado na 

caracterização do personagem de Henry James - Adam Verver de A Taça de Ouro, 

de 1904 -, a concepção das Belas Artes como conhecimento e verdade, 

exemplarmente vivida na aventura da construção do ‗museu dos museus‘: ―o 

pensamento comovente de que beleza e verdade seriam idênticas, [...] que a 

exposição à beleza equivaleria a um currículo de conhecimento‖ (DANTO, 2006, 

p.195).  

Esta postura frente às obras ecoa na tese de Carol Duncan em Civilizing Rituals: 

inside public art museums de 1995.  Duncan defende que a origem do museu de 

arte respeita o princípio espiritual de um templo. A relação que o espectador mantém 

com os espaços do Museu de arte pode ser caracterizada a partir de sentidos 

religiosos.  
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Num museu de arte, são os visitantes que representam o ritual. A 
seqüência dos espaços do museu e o arranjo dos seus objetos, sua 
luz e os detalhes da arquitetura, providenciam tanto o palco quanto o 
script — muito embora nem todos os museus façam isso com a 
mesma eficácia. A situação lembra, em alguns aspectos, certas 
catedrais medievais, onde os peregrinos seguiam uma rota, 
estruturada por uma narrativa, através dos cômodos, parando em 
pontos prescritos para oração e contemplação. [...] De modo similar, 
museus oferecem um cenário ritual bem desenvolvido, na maioria 
das vezes na forma de uma história narrativa da arte que vai sendo 
revelado através de uma seqüência de espaços. Mesmo quando os 
visitantes entram no museu para ver apenas trabalhos selecionados, 
a narrativa mais ampla da estrutura do museu permanece como 
enquadramento e dá sentido aos trabalhos individuais (DUNCAN, 
2008, p. 123-124). 

A autora sustenta sua reflexão sobre dois pontos que se desdobram. O primeiro 

ponto é orientado pela experiência estética, fundamento da modernidade artística. O 

objeto artístico do final do século XVIII assume centralidade na constituição do 

sujeito do conhecimento uma vez que a capacidade de inteligibilidade do sujeito 

depende da sensibilidade. O conhecimento passa a ser consubstanciado em seu 

componente estritamente estético, levando à conclusão de que a apreciação da obra 

artística é constitutiva do sujeito. E, no espaço do museu, desenvolve-se a cultura 

expositiva dos objetos artísticos. O segundo ponto estabelecido por Duncan trata do 

confronto do espectador com as obras artísticas envoltas de sacralidade. Tal 

aspecto é reforçado na seguinte passagem:  

Na verdade, a ascensão do museu de arte é o corolário da invenção 
filosófica dos poderes estéticos e morais das obras de arte: se 
objetos de arte são usados de maneira mais apropriada quando 
contemplados como arte, então o museu é o ambiente mais 
apropriado para eles, na medida em que os torna inúteis para 
qualquer outro propósito (DUNCAN, 2008, p.125). 

A caracterização do museu como espaço expositivo envolto de simbolismo sacro 

ganha densidade, segundo a autora, a partir do enfoque cultural e social do museu 

no século XIX através da tipologia do edifício. Trata-se do entendimento 

arquitetônico do ecletismo que ‗veste‘ determinado prédio em decorrência da sua 

função. Tal concepção está espelhada no sentimento religioso decorrente do contato 

com o objeto: ―Museus de arte tem sido comparados a antigos monumentos 

cerimoniais tais como palácios e templos‖ (DUNCAN, 2008, p.126). Há de se levar 

em consideração o componente metafórico que o tipo arquitetônico transmite a 

despeito da separação do mundo entre secular e religioso. ―[...] no termo secular-
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religioso da nossa cultura, ‗ritual‘ e ‗museus‘ são antitéticos‖ (DUNCAN, 2008, 

p.134), mas é possível corporificar em nossa cultura várias situações e eventos 

conformados aos aspectos ritualísticos que não são realizados no contexto religioso. 

―O museu de todos os tipos são excelentes exemplos deste tipo de microcosmo; os 

museus de arte em particular são especialmente ricos nesse tipo de simbolismo.‖ 

(DUNCAN, 2008, p. 132). Neste ponto da reflexão, buscamos equivalência entre o 

‗museu dos museus‘ - caracterizado por Danto no qual a prevalência da concepção 

estética do fim do século XVIII da paridade entre beleza, conhecimento e verdade – 

e a proposta de Duncan em interiorizar a dimensão estética no espaço sacralizado 

do museu-templo. 

Para Carol Duncan, a relevância da correlação entre museu e templo não se desloca 

para a concepção de exposição como cubo branco. E ainda que Hans Belting e 

Arthur Danto não discorram sistematicamente sobre a apresentação das obras no 

espaço sagrado moderno nomeado de cubo branco, as relações tensas entre obra 

de arte e espaço expositivo como suporte da análise de ambos se inscreve numa 

reflexão mais ampla de cultura e arte contemporânea.  

Cubo Branco: reificação moderna 
A configuração expositiva determinada pelas épocas artísticas – espaço íntimo 

burguês, museu-templo - perde sua consistência a partir da produção 

contemporânea, abrindo-se assim para outros enunciados. Os modos de expor 

originados no século XVIII, reforçados no século XIX e consolidados com a arte 

moderna são analisados por Douglas Crimp em contraponto à contemporaneidade. 

O autor alerta para o condicionamento temporal da arte moderna como sistema 

histórico que oblitera a aderência à vida. A exposição de arte moderna – dada como 

cubo branco - se traduz numa problemática espécie de apresentação espácio-

temporal. A questão que emerge da crítica de Douglas Crimp, especificamente, a 

visualização das obras remete pontualmente ao problema da historicidade da arte. O 

O cubo branco revela-se espaço ideal para as concepções teóricas e críticas da arte 

moderna. Podemos supô-lo como dispositivo estratégico de apresentação da 

linguagem artística moderna, sobretudo européia, que precisava ser assimilada nos 

Estados Unidos. O sentido de pertencimento é desenhado no cubo branco por linha 
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metafórica de nexo contínuo. Assim, convém observar a origem do cubo branco e 

sua simetria com a narrativa histórica da arte de acepção moderna. 

De acordo com Brian O‘Doherty, o cubo branco decorre da idealização – fruto da 

concepção progressista de tempo - do espaço das obras modernas:  

Vem à mente a imagem de um espaço branco ideal que, mais do que 
qualquer quadro isolado, pode constituir o arquétipo da arte do 
século XX; ele se clarifica por meio de um processo de 
inevitabilidade histórica comumente vinculado à arte que contém 
(O‘DOHERTY, 2007, p. 3).  

A impossibilidade de contágio com o mundo exterior e a constatação de sua 

impermeabilidade à vida são chaves de leitura para certas narrativas da arte 

moderna. Tais aspectos estão indissociavelmente atrelados ao espaço expositivo 

que recebe e faz circular essa vertente discursiva sobre arte. E, sem dúvida, 

condiciona o fazer artístico a tais parâmetros.  

O simbolismo do cubo branco expresso na narrativa da arte moderna coincide com o 

ideal de pureza de certa leitura historiográfica da arte. Remetemo-nos a sua origem: 

Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA), Alfred Barr, 1939. Carol Klonk 

pesquisa a origem do MOMA considerando a relação entre vários campos 

disciplinares da qual sobressai a problematização das abordagens visuais como 

elemento essencial para a história da arte. Para a autora, a arte não pode ser 

pensada apartada dos estrados da vida e, por não ser completamente autônoma, a 

experiência da exposição do objeto artístico incide sobre todo e qualquer registro 

descritivo e historiográfico da sua presença. A experiência do espectador e a 

linguagem expositiva devem ser reveladas como acontecimentos que subsidiam os 

trabalhos historiográficos. E o museu é o espaço desses acontecimentos. Klonk 

analisa os anos iniciais do MOMA, nos quais estão impressas a incontornável lógica 

do cubo branco assinado por Alfred Barr, seu curador. Klonk identifica a origem da 

concepção expositiva neutra e ascética em âmbito privado, na Alemanha, por volta 

de 1900, mas atesta a relevância e significação dessa linguagem, transmutada em 

cubo branco, no contexto MOMA: 

Barr realizou plenamente suas ambições, na forma e no conteúdo da 
exposição, em 1936, com a exposição Cubismo e Arte Abstrata. [...] 
Fotografias mostram que o espaço Rockfeller foi inteiramente 
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despido de suas características decorativas para a exposição. [...] 
Barr chegou ao modo de expor que ele mesmo nunca abandonou: o 
espaço branco neutro que permitia um arranjo flexível do trabalho e 
oferecia ao visitante uma experiência de visualização calma, porém 
dinâmica (KLONK, 2009, p.138). 

À experiência expositiva vincula-se o famoso diagrama – dispositivo didático – que 

apresenta concepção de história da arte evolutiva que presentifica a herança 

ocidental para a Arte Americana. Imagem-pedagógica e abordagem histórico-

metodológica, o diagrama da exposição inaugura e consolida o ideário moderno da 

formulação da história da arte ocidental espacializada na assepsia e pureza do cubo 

branco. 

 Ora, se o cubo branco estabelece critérios para certas narrativas da arte, há de se 

perguntar sobre as produções artísticas que pensam e investem na permeabilidade 

do espaço expositivo, maculando sua pureza. Uma pista para a saída do impasse 

entre os campos de representação da história da arte – se moderno ou 

contemporâneo, se museu ou templo – encontra-se na passagem indicada por 

Belting:  

Ainda em 1958, Ad Reinhardt fazia uma defesa veemente do museu 
como ‗oratório‘ e não como lugar de diversão. Três anos mais tarde, 
Claes Oldenburg inverteu o argumento e, no seu Store Manifesto 
[Manifesto da loja], substituiu o oratório pelo estabelecimento 
comercial (BELTING, 2006, p136). 

Não é divergente entre autores que se apóiam nas teorias da arte contemporânea 

acenar para o lugar associativo entre arte e vida como marco para passagem entre 

modernidade e contemporaneidade e como modulação de discurso (histórico, 

contínuo, disruptivo, filosófico, clínico ou crítico). Claes Oldenburg e Robert 

Rauschenberg produzem elementos que subsidiam esta perspectiva. A radical 

inserção do público (cotidiano, publicidade, mercadoria, entre outros aspectos) na 

arte coloca em jogo a tendência modernista à linearidade em seu modo de 

apreciação – quer dizer, as obras passam a desejar outro modo de expor. A 

visualização das obras remete pontualmente ao problema da historicidade da arte. 

Se a cronologia da arte moderna trabalha com os pressupostos da narrativa histórica 

orientada pelas analogias e sucessões, a produção contemporânea busca outra 

direção. O conceito temporal opera a partir de outra lógica, a contemporaneidade em 

arte tende a acionar rupturas, promover descontinuidades e friccionar limites. 
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Douglas Crimp aborda dois personagens para esta nova caracterização: Robert 

Rauschenberg e Leo Steinberg. E Belting e Danto convocam Claes Oldenburg. 

Em Outros Critérios, Leo Steinberg situa o ambiente crítico da designação do termo 

pós-moderno para a arte. O contexto do ensaio engloba a problemática da arte 

moderna americana centralizada na figura de Clement Greenberg, evidentemente, 

adepto da concepção expositiva do Cubo Branco. O exercício crítico estabelecido 

pelos critérios formais da pintura anti-temática passa por uma saturação frente à 

produção artística que despontava no horizonte. De acordo com Crimp, Steinberg 

faz transparecer, a partir dos objetos de Rauschenberg, outras notas características 

que orientam a análise artística.  

Assim em termos foucaultianos, se a superfície de uma pintura de 
Rauschenberg realmente pressupõe o tipo de transformação que 
Steinberg afirma que ela pressupõe então não se pode dizer que ela 
é a evolução da superfície de uma pintura modernista, nem que, de 
modo algum, represente sua continuidade (CRIMP, 2015, p.44). 

O questionamento de Steinberg em relação à obra de Rauschenberg corresponde 

ao exercício teórico-crítico realizado por Douglas Crimp a respeito do espaço 

museológico e expositivo a partir do qual imprime à História da arte modulações 

temporais avalizadas pelos modos não-contínuos. Assim, opera via de escape aos 

categóricos registros histórico-críticos para certa produção moderna. 

Claes Oldenburg, no Manifesto Store de 1961, radicaliza a desmaterialização do 

objeto artístico ao reconduzi-lo para vida cotidiana, dilema e sintoma da sua 

geração, que está imersa e receptiva às imagens massivamente presentes. O 

trabalho se constitui da substituição do espaço expositivo tradicional da galeria e do 

museu pela dinâmica das lojas de departamento. As obras são expostas e vendidas 

como mercadoria transubstanciando o lugar, dinamizando relações temporais e 

possibilitando novos critérios para a arte, em certo sentido, confirmando a proposta 

de Steinberg.  

Oldenburg, no Manifesto, descreve o funcionamento do trabalho. Começa pela 

localização e dimensão do espaço, horário de abertura, período de exposição, 

custos e inventário. O artista conclama: ―Sou por uma arte político-erótico-mística 

que faz algo além do que sentar sua bunda no museu‖ (OLDENBURG, 1967, p.39). 
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Danto recupera da frase de Oldenburg os sentidos político e erótico que se 

distanciam do gosto dos museus obcecados pelo modelo ‗museu dos museus‘ 

(DANTO, 1996, p. 280). A ação de Oldenburg recoloca radicalmente a ideia de 

museu e faz Danto inferir:  

Na medida em que uma grande parte daquilo que deve ser 
assimilado representa de fato um desafio ao próprio conceito de 
museu, é difícil de predizer sob qual forma ele fará emergir tal 
empreitada. A fim de ser fiel ao espírito que assimilará, ele deverá 
mudar suas características e seus conceitos (DANTO, 1996, p.285) 

A produção artística flexionada à vida desfaz diversos segmentos e nexos 

estabelecidos pelo sistema artístico e pela historiografia da arte. Como aplicar as 

mesmas categorias e convenções para objetos de outra natureza? Podemos 

ponderar que há à disposição novas chaves de leitura e estratégias de recepção de 

modo a colocar como centro do problema a circulação dos objetos, refazer 

enquadramentos teóricos e, por fim, fabular modos de expor. 

High and low: modern art [and] popular culture – impermanência da História da 
Arte  
A arte dos anos 1960 está imiscuída na vida em seus diversos aspectos: cotidiano, 

trabalho, experiência e existência. A saturação da pintura moderna e os impasses 

gerados pela radical transformação da natureza dos meios de arte colocam em 

reavaliação os espaços de circulação e exposição. A recepção da obra artística 

articula-se, como estrutura e dinâmica, com a cultura de massa. Em 1990, passadas 

três décadas do início das transformações dos trabalhos de arte, abre-se espaço 

para aventura visual das exposições temáticas que buscam contribuir para o debate 

ampliado das vertentes teórico-historiográficas. 

Parecem concordar Belting e Danto, com a importância da exposição High and Low: 

modern art [and] popular culture, realizada no Museu de Arte Moderna de Nova York 

entre 1990 e 1991. A exposição trata da transitividade entre arte e publicidade e arte 

e cultura popular americana. Os curadores Kirk Varnedoe e Adam Gopnik dividem o 

espaço museológico e expositivo por temas: Words, Graffiti, Caricature, Comics, 

Advertising, Contemporary Reflections, Coda. O objetivo principal da curadoria 

aponta para o universo de discussão teórica que valida a própria arte moderna ao 

observá-la do seu interior. Porém, contrariamente ao tensionamento entre objetos 
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artísticos e objetos do cotidiano, a curadoria assume o contato com a vida cotidiana 

como referência. A sua concepção reforça a formulação de conceitos operativos, tais 

como: contraste entre visual e material; validação da horizontalidade como leitura; 

reversibilidade entre baixa e alta cultura. 

Belting pondera sobre a nova fisionomia do museu endereçando a questão para a 

reflexão necessária quando da mudança de estatuto do objeto artístico, 

marcadamente, a mudança do moderno para o contemporâneo: 

A própria instituição vive justamente das controvérsias que giram em 
torno do conteúdo de suas salas de exposição e de suas atividades, 
permanecendo com isso, por mais um instante, capaz de encenar o 
antigo espetáculo em todos os papéis possíveis. Quando, em 1990, o 
Museu de Arte Moderna de Nova York inaugurou a exposição High 
and Low, ele se apresentava com uma nova fisionomia, que 
renunciava ao ideal de templo majestoso da modernidade clássica. 
Por isso, queixou-se imediatamente da ‗profanação do templo‘, no 
qual parecia penetrar o design vulgar da advertising [propaganda] 
(BELTING, 2006, p.136). 

E a exposição High and Low cumpre esse papel. Para alicerçar a distensão que 

propõe em relação aos conceitos culturais, Belting discorre sobre o impacto da 

cultura de massa, seu aspecto comercial e sua ubiqüidade. Tal sintoma o localiza na 

negatividade do discurso histórico. No entanto, para o Fim da História da arte, há de 

se mapear a partir de quais objetos ou quais situações as narrativas de arte sob a 

perspectiva histórica sinalizam seu desaparecimento. 

 O enlace entre contexto museológico e nova arte parece incontornável e extrapola 

leitura unívoca referente ao quadro hierárquico descritivo para objetos de arte. A 

classificação e categorização devem tributo às informações oriundas das leituras 

curatoriais e referenciais do museu. 

Varnedoe e Gopnik trabalham a partir dos significados determinados por uma 

historiografia da arte tradicional. O ponto de partida dos curadores reside no 

reconhecimento da imprecisão da expressão cultura de massa. Atribuindo à 

expressão cultura de massa sentido genérico, eles optam pela polissemia do termo 

popular. Palavra referente às formas de representação não consideradas como 

possibilidade artística. 
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Chamamos todas estas áreas de "baixa" representação, não para 
desmerecê-las (pelo contrário, esperamos poder mostrar que, ao 
habitar esse universo, os artistas possam encontrar a originalidade e 
a intensidade desses trabalhos), mas para reconhecer que elas têm 
tradicionalmente sido consideradas irrelevantes para ou por fora da 
realização em belas-artes do nosso tempo — e de fato comumente 
foram aceitas como opostas à "alta" produção artística nas suas 
intenções, público e a natureza do empreendimento. [...] "baixo", 
assim como "alta", deve ser entendido como um trabalho, como um 
rápido e taquigráfico postulado em vez de uma definição categórica e 
fixa das coisas. No entanto, reconhecemos que o imperativo precisa 
ser confiável, isto é, distinções sólidas e coerentes entre alta e baixa 
— sejam como um desafio para futuras realizações ou como um 
ideal perdido — assombram a literatura teórica em questão com os 
diferentes níveis da cultura na sociedade moderna (VARNEDOE; 
GOPNIK, 1990-91, p.16). 

Danto comenta a exposição High and Low à luz dos procedimentos analíticos da 

linguagem derivados das expressões: grande arte e arte trivial. A reversibilidade 

entre arte menor e arte maior aniquila a pretensão hierárquica que controla certo 

discurso histórico – enlaçado a sentindo progressista - sobre a arte: ―Aqui, 

transforma-se qualquer coisa de menor em algo maior, ou faz-se arte a partir de um 

objeto considerado como irremediavelmente inferior à arte‖ (DANTO, 1996, p.210).  

Em simteria, Danto e Belting problematizam a recepção dos objetos inscritos no 

universo das referências midiáticas. Atestam, sobretudo, a impossibilidade do 

circuito artístico em permanecer alheio à externalidade do mundo, pois as notas 

características da cultura de massa – imagens - alteram o tempo, interferem na 

circulação, regulam o espaço 

A problemática High and Low conduz ao centro da nossa situação 
cultural, depois que a história da arte, como tradição, tornou-se aqui 
não o símbolo, mas a imagem negativa da atividade artística. A arte 
multimídia, seja como instalação seja como vídeo, suscita questões 
inteiramente novas com suas estruturas material e temporal que não 
estão mais no horizonte do discurso habitual de história da arte 
(BELTING, 2006, p.11-12).  

A afirmação sobre a popularização ou estandartização no ambiente artístico é 

incontornável. A partir dela, refazemos os sentidos e significados das narrativas da 

História da Arte. O elemento estranho e familiar ao universo da arte enseja a 

reflexão acerca do objeto de arte e os possíveis modos de fruição e o faz indagar 

sobre o lugar do objeto de arte e sua recepção. Portanto, a natureza do objeto de 

arte, balizada pelas categóricas definições da tradicional história da arte e apoiada 
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pelo sistema da crítica de arte, deixa de ser formal e taxionômica para se desdobrar 

para o contemporâneo campo da imprecisão.  

As colocações dos autores e curadores sobre a exposição High and Low procuram 

transgredir a noção dogmática, já naquele ponto, de cultura moderna porque 

compõe um ambiente de transitividade para o universo popular americano e porque 

relativiza a divisão entre objetos artísticos conceituados como maiores ou menores. 

A hierarquia classificatória passa à desimportância e o instrumento do historiador e 

crítico para a construção da narrativa da arte revela-se irrevogavelmente recepção e 

transmissão da imagem. Para nossa reflexão, a estandartização da imagem, sua 

trivialidade e aderência aos trabalhos acarretam a desconstrução da narrativa 

histórica da arte concebida pela exposição High and Low: modern art [and] popular 

culture. 

É irrefutável o efeito da acepção dos objetos triviais para a relativização da História 

da Arte tida em sua feição tradicional. Assim como, a indistinção de Alta Cultura e 

Baixa Cultura repercute um modo de apreciar arte que coloca em questão o Museu 

de Arte Contemporânea. 
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