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RESUMO 
O presente artigo parte de uma investigação sobre relações entre arte do interesse público e 
sociedade, entendendo a cidade como campo exemplar de realização desse diálogo. A 
partir desse raciocínio são trazidos dois exemplos em que o espaço construído e o seu uso 
são componentes-chave para o estabelecimento desses elos. Os exemplos são o Food - 
restaurante criado por Gordon Matta-Clark, Carol Goodden e Tina Girouard em Nova Iorque 
na década de 70 - e o bar Las Divas, concebido por Hector Zamora nos anos 2000 em 
Medellín, Colômbia. O objetivo é apresentar uma reflexão sobre como práticas nessa tríplice 
fronteira – arte política, cidade e arquitetura - possibilitam o debate sobre a produção social 
do espaço urbano e até mesmo a sua transformação. 
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ABSTRACT  
This article is based on a research of connections between public art and society, 
understanding the city as perfect host to perform this dialogue. Starting from this idea are 
presented two examples in which the built space and its use are the key components to 
make these links. The examples are Food – a restaurant created by Gordon Matta-Clark, 
Carol Goodden and Tina Girouard in New York in the 1970s - and the Bar Las Divas, 
designed by Hector Zamora in 2000s in Medellín, Colombia. The intention is to present a 
thought about how practices in this triple border – politic art, city and architecture - make 
possible the discussion about social production of urban space and even its transformation. 
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Arte política e cidade contemporânea – um diálogo  

Trabalhas sem alegria para um mundo caduco,  
onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. 
Praticas laboriosamente os gestos universais,  
sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. 
 
Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas, 
e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue-frio, a concepção.  
À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze  
ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. 
 
Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra  
e sabes que, dormindo, os problemas de dispensam de morrer.  
Mas o terrível despertar prova a existência da Grande Máquina  
e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. 
 
Caminhas entre mortos e com eles conversas  
sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito.  
A literatura estragou tuas melhores horas de amor.  
Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. 
 
Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota 
e adiar para outro século a felicidade coletiva.  
Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição  
porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. 
 
Carlos Drummond de Andrade, Elegia 1938 (1938) 

Em um tempo pautado pela voracidade do capitalismo flexível1 e seu esquema de 

vida baseado no consumo e no cansaço, torna-se essencial identificar possibilidades 

de fissura desse status quo. É preciso encontrar meios de responder crítica e 

ativamente a esse sistema que no impele a acreditar que não há outro modo de vida 

possível além daquele que já está dado (KONRATH; REYES,2017). A arte, nesse 

contexto, com seus exercícios de deslocamento de sentido, seus jogos e suas 

simbologias pode nos permitir encontrar novos valores e caminhos. 

A cidade é por excelência um campo de prática da disputa acima colocada, 

conforme aponta Massimo Cacciari em seu livro A Cidade (1994). O autor coloca 

que os assentamentos urbanos ocidentais já nascem com um conflito fundamental, 

uma “ordem dupla de desejos” oriunda dos berços culturais da nossa civilização: o 

desejo da cidade como seio, como mãe, como espaço acolhedor, que se origina do 

conceito grego denominado pólis, versus o desejo de uma cidade-máquina, 

instrumento de progresso, originário do conceito romano civitas2. Esse antagonismo 

atávico é corroborado ainda pelo cruzamento da visão de outros autores, como por 
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exemplo David Harvey e Italo Calvino. O primeiro afirma no artigo O direito à cidade 

(2013, p.38) que a urbe carrega, em sua essência, a condição de mercadoria de 

consumo: 

A urbanização historicamente desempenha um papel especialmente 
ativo, ao lado de fenômenos como os gastos militares, na absorção 
da produção excedente que o sistema capitalista gera 
perpetuamente em busca de lucros.   

Já Calvino, em Seis propostas para o novo milênio, vê no fascinante signo da cidade 

“possibilidades de exprimir a tensão entre a racionalidade geométrica e o 

emaranhado das existências humanas” (1990, p.85), o que demonstra que a trama 

urbana também pode ser vista como um rico campo simbólico da vida em 

sociedade. 

As práticas artísticas, por sua vez, podem ser entendidas como colaboradoras 

diretas do saber e fazer urbanísticos, dado seu papel de operarem na produção 

subjetiva do espaço urbano. Através de suas heterotopias 3  podem evidenciar 

conflitos, tornando-se assim veículos de debate e reverberação de questionamentos 

sobre a nossa existência. Assim o afirma Jacques Rancière em A partilha do 

sensível (2009): “a estética e a política articulam-se ao dar visibilidade ao escondido, 

reconfigurando a divisão do sensível e tornando o dissenso evidente” 4. A arte pode 

portanto ser considerada um “espaço público” em si se ampliarmos o entendimento 

sobre essa expressão, conforme aponta Rosalyn Deutsche em sua palestra The 

Question of Public Space (1999, p.01. apud HEIDEGGER, 1954. Tradução nossa, 

grifos do autor): 

[para alargar o conceito de espaço] “eu gostaria de contar com a 
ajuda de uma definição dada por Martin Heidegger em seu ensaio 
realizado em 1954 e intitulado Construir, habitar, pensar: „Um espaço 
é algo que dá lugar a [made room for, no texto da autora], algo que é 
clara e livremente nomeado como um limite [...]. Mas um limite não é 
algo que termina, mas sim algo que dá início à sua essência‟. Já o 
termo público implica abertura, acessibilidade, participação, inclusão, 
responsabilidade com as pessoas. O discurso da arte pública é, 
portanto, não só o lugar de desenvolvimento do termo espaço 
público como, mais amplamente, do termo democracia. 

 
Das fronteiras entre arte do interesse público, cidade e arquitetura  
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A ideia de arte como espaço público conduz a duas outras: a de que a arte pública – 

ou do interesse público - não necessariamente precisa ocorrer em um espaço aberto 

da cidade; a de que, no limite, para as práticas artísticas ligadas ao interesse público 

já não importa mais o local, e sim as relações que se estabelecem através dele. Foi 

a partir desse raciocínio que Miwon Kwon formulou o conceito de espaço discursivo, 

presente no artigo One Place After Another: Notes on Site Specificity (1997) 5.  

A seguir são apresentados dois exemplos de projetos artísticos em que as 

premissas acima se aplicam: o restaurante Food e o Bar Las Divas. Ambos suscitam 

reflexões de interesse público através do espaço construído e promovem 

deslocamentos nas dinâmicas sociais através do seu uso.  

FOOD - Gordon Matta-Clark, Carol Goodden e Tina Girouard 
A produção do arquiteto-artista Gordon Matta-Clark (1943-1978) se insere em um 

contexto não muito distante do que vivemos hoje nas grandes cidades brasileiras. 

Nova Iorque era pautada pela política desenvolvimentista de Robert Moses e com 

isso sofria os efeitos colaterais da expansão irrestrita da malha rodoviária, da 

especulação imobiliária e das políticas de alienação social através da cultura do 

consumo. O artista, que se utilizou da cidade como tema e suporte para muitos de 

seus trabalhos, é associado especialmente a suas agressivas intervenções em 

edifícios abandonados ou prestes a serem demolidos. Cortes, fraturas e mutilações - 

que realizava ele mesmo com o uso de ferramentas manuais - representavam um 

ataque frontal à arquitetura como símbolo do status quo capitalista. Sua produção no 

entanto possui outras naturezas6, como é o caso do Food, restaurante fundado em 

conjunto com as artistas Carol Goodden  e Tina Girouard, em Nova Iorque no ano de 

1971.  
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Fundado em 1971 por Gordon Matta-Clark, Carol Goodden  e Tina Girouard, Food ocupou o local do 
falido restaurante Comidas Criollas 

 

Espaço na época da reforma, realizada pelos próprios artistas 

 

Na época o SoHo - bairro onde foi realizado o projeto - era considerado um deserto 

cultural e econômico, e não eram poucos os estabelecimentos na mesma situação 

do restaurante falido chamado Comidas Criollas que fora arrendado pelos três. 
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Porém, para além de fazer uso da desvalorização econômica dos imóveis da área 

para viabilizar o negócio, a ideia de criar um restaurante nessa zona morta da cidade 

tinha outros objetivos, conforme apontou Tina Girouard:  

Nós espalhamos dinheiro para todo o mundo da arte. Trabalhei no 
Food dois dias e meio a três dias por semana. Um dia por semana 
cada pessoa se tornava o gerente. Havia muita cozinha cajun e 
crioula, principalmente de Louisiana. Muitos alimentos vieram do 
grupo do Phil Glass, o grupo dos vegetarianos; os dançarinos, de 
Rachel Lew e Suzy Harris. O espaço foi projetado para que o público 
- os clientes - pudesse assistir tudo. Food tornou-se o veículo para as 
pessoas serem introduzidas ao mundo da arte.7 
 

O local ofereceu comida de qualidade a baixo custo em uma região que tinha quase 

ou nenhuma oferta desse tipo - um ano depois da sua abertura chegaram a servir 

100 refeições diárias. Food tornou-se ainda um espaço de difusão e financiamento 

da arte independente fora do circuito comercial - artistas eram convidados a 

colaborar tanto com sua arte quanto na cozinha e os lucros eram distribuídos 

proporcionalmente. Foi também um local de sociabilização entre a comunidade 

artística e a do bairro e um ponto de encontro e atividade de importantes bases da 

contracultura nova-iorquina. Entre outros, passaram por ali artistas como Donald 

Judd, Robert Rauschenberg e John Cage, editores e convidados da Avalanche 

Magazine8 e os integrantes icônico Anarchitecture Group9  do qual Matta-Clark e 

Goodden faziam parte e cujo projeto foi gestado nas mesas do Food. 

 

Capturas de tela retiradas do documentário Food, realizado por Matta-Clark e parceiros em 1973 
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Balanço fiscal do restaurante ao fim do primeiro de funcionamento.  
Publicado originalmente na revista Avalanche 4 em 1972 

 

 

Bar Las Divas  (sustracción/ adición) – Hector Zamora  
Zamora nasceu na Cidade do México no ano de 1974 e atualmente mora em Lisboa, 

tendo entre 2007 e 2015 vivido em São Paulo. Formou-se em Design Gráfico 

(Cidade do México, 1998) e, paralelamente ao início de sua carreira como artista, de 

2001 a 2005 foi diretor de um estúdio dedicado ao desenvolvimento de estruturas 

leves para projetos de arquitetura. Sua formação e experiência profissional 

pregressa se refletem em sua produção artística. Em muitos trabalhos ele incorpora 

um discurso crítico em relação ao espaço urbano ou às relações que nele se dão, 

tanto em projetos realizados no ambiente controlado da galeria quanto no espaço da 

cidade. Utiliza-se ainda de elementos ready-made do cotidiano e do imaginário 

populares – materiais da construção civil ordinária, tabuleiros e lonas de vendedores 

ambulantes, bananas, balões, carrinhos de supermercado, boias infláveis, 

paraquedas, etc - que aludem a outras camadas de significação. Alguns trabalhos 

do artista também envolvem práticas de colaboração com a comunidade, como se 

observa em Bar Las Divas, objeto de estudo desse artigo10. Porém, embora elas se 
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aproximem da ideia de “espaço discursivo” de Kwon, a manipulação do espaço físico 

segue sendo componente fundamental de sua produção11.   

Bar Las Divas (sustracción/adición), foi realizado por Zamora em 2007 como parte 

do MDE07 - Encuentro Nacional Medellín 2007 / Prácticas Artísticas 

Contemporáneas, evento promovido pelo Museo de Antioquia em Medellín, 

Colômbia. O edifício do museu situa-se em uma zona do centro histórico da cidade, 

em uma praça à época ocupada intensamente por usuários de drogas e prostitutas.  

Sob o tema Hostilidade/Hospitalidade – que era o mote central do encontro – o 

artista propôs uma intervenção na sala de produção e curadoria do evento, na 

denominada Casa Del Encuentro, espaço localizado na sede do Museu. A sala em 

questão possuía em sua configuração original um acesso para a rua que estava à 

época fechado devido não só a mudanças nas dinâmicas de uso da instituição mas 

também à condição da praça para onde se voltava. Zamora propôs a reabertura do 

acesso à rua e a implantação de um bar, aberto a público, em parte do espaço que 

antes era ocupado exclusivamente pela equipe do evento, e para tanto ele designa a 

construção de uma parede divisória afim de criar um espaço dedicado ao bar. Em 

formato de semicírculo, foi feita com materiais e técnicas da autoconstrução – bloco 

cerâmico, cimento e gesso. A decoração do novo estabelecimento, assim como sua 

a gestão, foram delegados a uma equipe de profissionais do sexo atuantes na 

região. Foram coordenadas por Doña Marina, ex-prostituta, na época vigilante do 

edifício e diretora da Corporación Rescatando Valores, ONG que atua na região.  
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Croqui feito pelo artista indicando a área de intervenção 

 

A realização do projeto passou por um delicado processo de negociação com a 

instituição, uma vez que sua provocação quanto ao tema do evento teve impacto 

prático no cotidiano das equipes. “Para alguns foi muito difícil, uma vez que estão 

acostumados a montagens de trabalho que ocorram no espaço expositivo, não 

dentro da sua própria sala de trabalho”, comenta Zamora sobre o processo de 

construção da parede. Com execução ocorrida concomitantemente ao horário de 

trabalho das equipes, ao final acarretou na diminuição à metade da área onde 

trabalhavam cerca de 20 pessoas, que ficaram ainda submetidas à convivência com 

uma parede de aspecto rude feita de tijolos e tubulações aparentes.  

Por outro lado, uma vez pronto, o novo espaço imediatamente se mostrou eficaz ao 

que se propunha: “na noite de abertura, que ocorreu em um momento antes da 

chegada dos artistas, já foi possível vê-lo cheio de frequentadores da região”, 

comenta Zamora. Ao longo dos dois meses de existência, o bar se tornaria também 

ponto de encontro entre os artistas e equipes integrantes do evento, que se 

misturaram à comunidade local.  
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Através da criação de uma arquitetura parasitária Zamora operou uma provocação 

de múltiplos sentidos:  em uma área da cidade onde o encontro é visto por muitos 

como atividade marginal, implanta dentro de uma instituição um lugar “onde as 

pessoas que estão de passagem por suas coisas param ali para tomar uma cerveja 

e se encontrar com os outros” (ZAMORA, 2015); reabre a porta do museu que se 

fechou por não saber se relacionar com seu entorno; à equipe do evento propõe um 

exercício de vivência prática do conceito que criaram para ser experimentado por 

terceiros; oferece visibilidade a uma população cuja existência é indesejável.  

 

Casa del Encuentro antes, durante e depois da construção da parede divisória  
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Porta de acesso ao Museu de Antioquia antes e depois da intervenção  

 

Área interna do bar durante a execução e em funcionamento. A concepção e execução do projeto de 
interiores ficou a encargo das prostitutas que trabalhavam na região  

 
Considerações finais 
Em relação às diferenças de natureza entre os projetos: restaurante Food ocupou-se 

de um lugar que já cumpria anteriormente essa função, ao passo que Las Divas foi 

criado a partir da manipulação de um espaço afim de transformar o seu uso. O 

primeiro foi um projeto independente do sistema de artes, financiado e gerido pelos 

próprios artistas, enquanto que o segundo aconteceu inserido em contexto 

institucional. A temporalidade do primeiro era indefinida - foi encerrado em 1974 
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quando os artistas se desinteressaram pelo projeto - enquanto que a do segundo foi 

de cerca de 2 meses, equivalente à duração do evento em que estava contido.  

No entanto o que interessa destacar aqui são as suas semelhanças: ambos 

ofereceram um serviço de utilidade pública e com isso empreenderam 

transformações no contexto urbano onde se inseriram. No caso de Food, com suas 

refeições a baixo custo, atividade cultural e animação em uma região carente de 

ofertas do gênero. No caso de Las Divas, um espaço de lazer e de inclusão social.  

Ofereceram ainda a diluição das fronteiras entre a classe artística e a população em 

geral, como uma metáfora de aproximação da subjetividade com o cotidiano da 

cidade.  

Evidenciaram situações ou grupos sociais silenciados. No caso de Food, ofereceu 

visibilidade à decadência urbana de um bairro reativando um restaurante falido. Las 

Divas por sua vez ofereceu visibilidade à um grupo que, embora esteja presente no 

dia-a-dia da região, tem sua existência socialmente negada. 

Incidiram sobre a matriz operacional do sistema de artes. No caso de Las Divas foi 

mais imediato e evidente, visto que ali se procedeu uma provocação direta à 

instituição promotora do evento. No caso de Food, sua influência reverberou no 

curto e no longo prazo: no primeiro, pois tratou-se de um projeto que ofereceu 

formas de financiamento e difusão das práticas artísticas fora do circuito oficial. No 

longo prazo, tamanha foi a sua influência dentro e fora do sistema que em 2013 a 

Frieze, importante feira de arte contemporânea de Nova Iorque, realizou uma 

reedição do restaurante em seu espaço. Essas operações evidenciam ainda o 

constante jogo de forças existente no meio artístico pautado, entre outros, por 

pressões institucionais e tentativas de cooptação por parte do mercado. 

Ambos projetos constituíram espaços públicos a partir de espaços privados, espaços 

abertos a partir de fechados. Propuseram práticas artísticas entrelaçadas com 

serviço social. Aceitaram a adversidade do contexto como potência positiva, 

estimulando relações de troca. Se utilizaram dessa tríplice fronteira – arte, 

arquitetura e cidade – como base híbrida para criação e reverberação de seus 

discursos. Com isso ofereceram uma reflexão sobre como práticas artísticas podem 

democratizar não só acesso à subjetividade, mas também o direito à própria cidade. 
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Notas  

                                                        
1
 Segundo o sociólogo Richard Sennet em A corrosão do caráter, trata-se de uma nova roupagem para o 

capitalismo tradicional, agora investido da ideia de flexibilização máxima da burocracia e das rotinas de trabalho 
em busca de uma maior rentabilidade a curtíssimo prazo. Essa mudança de perspectiva atinge o trabalhador, 
entre outros, sob a forma de desestabilização das suas referências existenciais ou a “corrosão de seu caráter”, 
sendo esse “(…) o valor ético que atribuímos aos nossos pr prios desejos e às nossas relaç es com os outros, 
ou, se preferirmos, são os traços pessoais a que damos valor em n s mesmos e pelos quais buscamos que os 
outros nos valorizem .”(p. 10) 
2
 Pólis, originário do grego: ideia de cidade como espaço de enraizamento, ligado à origem de uma determinada 

população. Lugar do éthos, de origem de tradições e costumes sociais fundamentais. Civitas, de origem latina: 

local de reunião de pessoas para dar origem a forma urbana por um ou mais objetivos comuns, submetidos a leis 
comuns que são estabelecidas a posteriori da formação genealógica dos cives. (CACCIARI, 1994) 
3
 Heterotopia (aglutinação de hetero = outro + topia = espaço) é um conceito da geografia humana elaborado 

pelo filósofo Michel Foucault que descreve lugares e espaços que funcionam em condições não-hegemônicas. 
De um modo geral, Foucault usa o termo heterotopia para descrever espaços que têm múltiplas camadas de 
significação ou de relações a outros lugares e cuja complexidade não pode ser vista imediatamente. 
4
 essa visão da arte como “evidenciadora de dissensos” está ainda alinhada com a posição de Cacciari sobre a 
correta abordagem das idiossincrasias da urbe: buscar eliminar o conflito na cidade é “má utopia”; ao invés d isso 
é necessário dar-lhe forma, dar-lhe vazão. Esse raciocínio passa ainda pela ampliação do entendimento sobre a 
ideia de conflito. Mais do que um aspecto moral, o conflito é uma consequência natural do convívio em 
sociedade e deve ser visto como um indicador de diversidade – há pessoas, coisas e situações diferentes 
coexistindo em um determinado espaço. Portanto, não devemos pensar em eliminá-lo. Devemos sim pensar em 
transformá-lo. 
5
 Esse artigo foi posteriormente incorporado aos capítulos introdutórios do seu livro One Place After Another: 

Site-specific art and locational identity. (2002). 
6
 um exemplo é Window Blow Out, realizada em 1976 para uma exposição coletiva chamada Idea as Model, na 

qual em que participou com uma série fotográfica acompanhada de uma intervenção não autorizada no próprio 
edifício do IAUS – Insitituto de Arquitetura e Estudos Urbanos – onde a exposição ocorreu

 
participa a convite de 

Peter Eisenman, então diretor do IAUS. Inicialmente convidado a realizar incisões nas paredes do instituto, o 
artista acabou optando por realizar uma exposição com registros fotográficos de janelas quebradas de edifícios 
residenciais do bairro de South Bronx, que à época sofria com abandono e ondas de vandalismo. 
Complementarmente à exposição das fotografias, na véspera da abertura Matta-Clark realizou – sem aviso 
prévio - uma intervenção no próprio edifício, quebrando os vidros das suas janelas com uma espingarda de ar 
comprimido. Com essa alegoria desconcertante o artista operacionalizou uma dupla-provocação: não só uma 
crítica à devastação urbana com a qual sofria Nova Iorque naquele momento como também à própria instituição 
que sediava o evento. Afinal, enquanto bairros inteiros eram relegados ao abandono movido por interesses 
econômicos, a escola se focava muito mais em temas da ordem da especulação formal do objeto arquitetônico. 
Outro exemplo é Reality Properties: Fake Estates (1973) em que traça uma investigação artística em torno da 
ideia de propriedade imobiliária como fator determinante da configuração da paisagem urbana, revelando o grau 
em que esses interesses dominam a cidade. 
7
  Texto retirado da p.51 do catálogo da exposição FOOD, realizada pela galeria White Columns, em Nova Iorque 

em de outubro de 1999 a fevereiro de 2000 – tradução nossa 
8
 “Avalanche foi uma revista co-fundada por Liza Béar e Willoughby Sharp em Nova York em 1968. O objetivo da 

sua criação foi contrapor editorialmente revistas de arte a serviço do stablishment como a Art Forum, dando voz 
e espaço de discussão para artistas tratarem de suas obras, de suas práticas ou expressarem opiniões políticas. 
Béar e Sharp voltaram sua atenção aos artistas dos circuitos vanguardistas das décadas de 1960 e 1970, tanto 
em Nova York como internacionalmente, em especial aos artistas da arte conceitual, pós-minimalista, land-art, do 
video e performance, como Jan Dibbets, Dennis Oppenheim, Joseph Beuys, Phillip Glass, Simone Forti e 
Yvonne Rainer.” Definição extraída do website do MoMa (tradução nossa): 
<https://www.moma.org/learn/resources/archives/EAD/Avalancheb.html>  
9
 O Anarchitecture Group (sendo Anarchitecture uma contração das palavras Anarchism e Architecture) foi um 

coletivo que incluiu, além de Matta-Clark, artistas como Laurie Anderson, Tina Girouard, Carol Goodden, 
Suzanne Harris, Jene Highstein, Bernard Kirschenbaun, Richard Landry e Richard Nonas. As práticas do grupo 
do grupo visavam evidenciar a cumplicidade entre a arquitetura e os modos de produção capitalista.  
10

 outro exemplo é De Belg wordt geboren met een baksteen in de maag [O belga nasce com um tijolo no 
estômago, em tradução livre] (desde 2008, Genk). Convidou moradores da idade de Genk, na Bélgica, a 
participarem de um piquenique dominical em uma montanha nos arredores da cidade, onde foram estimulados a 
fazer exercícios de livre expressão utilizando tijolos para comporem palavras. Desde então, as palavras tem sido 
continuamente mudadas de forma espontânea por visitantes do local. A obra foi um projeto vinculado ao FLACC 
- Work Place for Visual Arts 
11

 Em entrevista à Revista Bifurcaciones o artista comenta: “Vejo cada uma das peças como exercícios ou 
experimentos, sempre relacionados com o espaço. Meu trabalho é com o espaço, com essa coisa que está aqui 
entre você e eu. N s mesmos somos espaço.” (2008. p.01. Tradução nossa) 
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