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RESUMO 
Usando como figura a distinção entre a palavra grega politiká que agregava na 
antiguidade clássica a noção de cidadania e de democracia, consideramos neste 
texto a decadência dessa antiga utopia no ambiente contemporâneo, onde ocorrem 
problemas de descontrole de oportunidades entre os sujeitos, e a política 
profissional que engole a politiká constituindo-te no simulacro de uma ideia pretensa 
de democracia. Os muros, que já caíram, podem dar lugar a outros, os 
ensinamentos do passado que não se demonstram suficientes ou foram esquecidos, 
apontam para uma insanidade política que pode nos assaltar, na ignorância de sua 
forma arrogante e descabida, quando sabemos que os fanáticos ainda estão à 
espreita e que os esquemas autoritários estão aliados aos grandes interesses 
transnacionais até que lhes sirvam as oportunidades. Assim, este texto pretende 
refletir sobre algumas imagens e circunstâncias para uma politiká da arte. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
Arte politiká; Imagem; Estudos Visuais. 
 
 
RESUMEN  
Con el uso de la distinción entre la palabra grega politiká que agregaba en la 
antigüedad griega la noción de ciudadanía y democracia, consideramos en este 
texto la decadencia de esa antigua utopía en el ambiente contemporáneo, donde 
ocurren problemas de descontrol de oportunidades entre los sujetos, y la política 
profesional traga la politiká en el simulacro de una idea pretendida de democracia. 
Los muros, que ya cayeron, pueden dar lugar a otros, las enseñanzas del pasado 
que no se demuestran suficientes, o se han olvidado, apuntan a una locura política 
que puede asaltarnos, en la ignorancia de su forma arrogante y descabellada, y 
como sabemos los fanáticos todavía están al acecho y los esquemas autoritarios 
están aliados a los grandes intereses transnacionales hasta que les sirvan las 
oportunidades. Así, este texto pretende reflexionar sobre algunas imágenes y 
circunstancias para una politiká del arte. 
 
PALAVRAS-CLAVE 
Arte politiká; Imagen; Estudios Visuales. 
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Uma dimensão politiká da arte 
Na Grécia antiga os politikos eram os cidadãos livres que habitavam a polis, 

e os artistas, ligados ao eidos poético em estado puro, eram politikos que 

trabalhavam para a reconexão com as memórias perdidas agindo pelo 

contato direto com Mnemosine e as Musas. Na contemporaneidade o eidos 

artístico que à sua maneira ainda ocorre, posiciona-se de modo 

absolutamente insurgente diante da degeneração da política que se faz 

profissional, em causa de outros paradigmas, e por isso a distinção entre 

politiká e política é operativa neste texto para nos ajudar a distinguir sobre 

campos distintos dessa destinação.  

Ainda somos escorados nos termos de um profundo desconhecimento sobre 

a destinação da vida e mais que tudo, sobre a necessidade da arte e de sua 

experiência na vivência, como um ato de pertencimento dessa condição 

politiká que, na antiguidade remota, se referia aos habitantes da polis na 

plenitude livre da democracia. Numa correspondência ampliada aos seus 

próprios pressupostos, e em conexão com o mundo, diante do qual se 

expressa, a arte é, em si, um princípio de troca que oferece ao outro uma 

possibilidade para o reconhecimento de outros princípios de oportunidade. 

Atuando no contexto traumático dos dramas sociais, ela é, evidentemente, 

impactada por estes eventos, ainda assim, tem sua possibilidade de 

sobrevivência essencialmente politiká, no sentido da necessidade de superar 

suas próprias histórias traumáticas, e não apenas para recalcar estes 

acontecimentos pelo esquecimento, mas para os enfrentar e sugerir novas 

possibilidades.  

As tragédias da guerra são estranhas à natureza da vida e da humanidade, 

diante disso a série de gravuras de Francisco de Goya sobre Os desastres da 

guerra representam mais que simples ilustrações dessa condição errante e 

traumática que nos impõem as guerras e a ignorância do poder de uns sobre 

outros. 

A série de gravuras que faz Jacques Callot, intitulada "Les Misères et les 

Malheurs de la Guerre" no contexto da "Guerra do trinta anos" (1618-1838), 
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publicada em 1663 já se inseria nessa problemática da representação do 

horror causado pela guerra, particularmente neste conflito relacionado à série 

de conflitos que diversas nações europeias travaram entre si a partir de 1618, 

particularmente na Alemanha, tendo como questão uma diversidade de 

problemas econômicos, religiosos e territoriais.  

 

 

Fig. 1 - Francisco de Goya, Grande hazaña, con muertos, 1810-1814, Serie Desastres de la 
guerra [estampa 39], aguafuerte, punta seca, buril y bruñidor sobre papel avitelado ahuesado 

grueso, 24,9 x 34,1 cm. Museo del Prado. Disponível em: https:// 
www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27 

 

Em Os desastres da guerra (fig. 1), uma série composta por oitenta e duas 

gravuras acompanhadas de pequenas frases sobre os dramas da guerra, e 

que Francisco Goya realiza entre 1810 e 1815, temos uma expressão 

potencializada do sentimento de um artista diante dos horrores da guerra, 

com uma carga de universalidade que surge como uma espécie de 

contraofensiva visual da arte na vivência do horror.  
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A condição politiká no imaginário de Francisco Goya não está particularizada 

em falsos nacionalismos ou heroísmos tardios em voga naqueles anos, sua 

série de gravuras foi realizada no contexto da invasão francesa na Espanha e 

de sua queda posterior, manifestando-se diante de um retorno difícil da velha 

ordem oligárquica espanhola. Seu quadro sobre "Los fusilamientos", retrata 

os insurgentes que tentaram se opor à invasão francesa e foram cruelmente 

assassinados no dia 3 de maio de 1808. Um marco na história espanhola 

este quadro foi pintado em 1814 num contexto de dificuldades políticas 

relacionado ao colaboracionismo diante do qual ele mesmo foi julgado, e 

tendo sido absolvido, apresentou esta tela e ainda outra, igualmente 

importante, sobre o 2 de maio de 1808, "La lucha con los mamelucos".  

 

 
 

Fig. 2 - Francisco de Goya y Lucientes, El 3 de mayo de 1808 en Madrid o "Los 
fusilamientos", 1814, óleo sobre tela, 268 x 347 cm. Museo del Prado. Disponível em: 
https://www.goyaenelprado.es/obras/ficha/goya/el-3-de-mayo-de-1808-en-madrid-o 

losfusilamientos/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=43&tx_gbgonline_pi1%5Bgosort
%5D=b 
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É evidente que esse quadro pode ser associado ao nacionalismo com suas 

retóricas oportunas, entretanto, sua potência artística ultrapassa o descritivo 

histórico e nos revela uma dimensão trágica da imposição expansionista de 

uma cultura sobre a outra, documenta uma ambição colonizadora que, desde 

a própria origem das sociedades e das nações, fundamenta-se nos termos de 

senhores e escravos, oprimidos e opressores. Assim, a dimensão dramática 

dessa condição, mesmo em sua referencialidade factual, nos aproxima de 

uma dor que ainda é, tragicamente, uma ocorrência contemporânea. O 

caráter descritivo de uma imanência particular que é ao mesmo tempo 

universal, está entre aquelas situações que participam das repostas sobre o 

que faz um "Goya ser um Goya" em suas relações de sobrevivência na 

contemporaneidade. 

 

 

Fig. 3 - Jake and Dinos Chapman, Great deeds against the dead,  
1994, fibra de vidro, plástico e metal,277 x 244 x 152 cm. Disponível em: 

http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/jake_16.htm 
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Em 1993, inspirados nos Desastres da Guerra de Goya, os irmãos Jake e 

Dinos Chapman produziram a série Disasters of war, um conjunto de oitenta 

e três figuras em miniatura, construídas em fibra de vidro, plástico e metal: a 

obra se encontra no acervo da Tate Gallery em Londres. Em 1994, Jake e 

Dinos Chapman produziram Great deeds against the dead (fig. 3), e em 1999 

uma série de 83 gravuras sobre a mesma série de Francisco Goya.  

Jake & Dinos Chapman ficaram conhecidos internacionalmente desde a sua 

participação na exposição "Sensation. Young britsh artists from the Saatchi 

collection", que ocorreu em 1997, na Royal Academy of Art em Londres e é 

considerada um marco na apresentação de uma arte mórbida, abjeta, que 

ocorria em simultâneo nos anos 1990 também em outros países, com uma 

ênfase particular nos Estados Unidos. O sentido politiko de Goya, em sua 

sobrevivência histórica, trata da crueldade o que é reconhecido pela citação 

dos irmãos Chapman, na sua relação com os horrores da guerra, que traduz 

em si uma condição essencialmente abjeta, portanto, esta aproximação não 

ocorre apenas por uma relação de intertextualidade evidente, mas, em si, 

pelo princípio trágico das abjeções humanas que continuam a fazer sentido 

na cena contemporânea. 

 

Fig. 4 - Hans Holbein, The Ambassadors, 1533, óleo sobre madeira,  
207 x 209.5 cm. Acervo: National Gallery, London. Disponível em:  

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holbein-the-younger-the-ambassadors 



 

 
FARINA, Mauricius Martins. A arte como politiká na vida, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, 2017. p.3702-3717. 

3708 

Numa outra circunstância histórica, na Inglaterra do século XVI, a pintura de 

Hans Holbein, "Os embaixadores" (fig. 4), nos apresenta dois personagens 

historicamente reconhecidos que cumpriam funções diplomáticas entre a 

França e a Inglaterra, entre Veneza e o Vaticano, Jean de Dinteville e 

Georges de Selve, respectivamente. Estas duas figuras, apesar de 

dominarem um grande espaço do retrato, não são seus principais 

personagens, mas elementos de referência acerca de um problema retórico. 

Num contexto mais amplo, o crânio anamórfico, representado na parte baixa 

do quadro, se apresenta como uma alegoria da presença da morte, e ao 

enunciar-se diante dos interesses políticos, manifesta o problema das 

guerras e a sua relação com a morte, repercutindo uma condição que se 

processará em larga escala no século posterior como uma tradição 

relacionada à representação vanitas o que em si repercute uma etiologia e 

uma ética que ultrapassa os próprios moralismos religiosos aos quais pode 

se referir.  

 

 

Fig. 5 - Pablo Picasso, Guernica, 1937, óleo sobre tela, 349,3 x 776,6 cm.  
Acervo: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Disponível em: 
http://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/pity-and-terror-picasso 

 

O Guernica de Pablo Picasso surgiu como uma ação política engajada em 

sua própria causa e verdade, não pode se confundir essa obra e sua 

operação simbólica como algo aproximado daquelas tristes imagens do 

realismo soviético, que tinham um paradigma kitsch de visualidade construída 

a partir de um estilema acadêmico ultrapassado servindo num nível dirigido 
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para a ilustração propagandística dos interesses de Josef Stalin. A potência 

política e expressiva do Guernica de Picasso sobrevive à passagem do 

tempo pelo que representa em seu amplo processo poético que se faz 

potencializado nos termos de sua própria condição formativa e conceitual o 

expressão marcada pelos abismos da condição humana e de seus próprios 

desatinos numa batalha entre a escuridão de sua ignorância e a luz da 

modernidade elétrica a partir da qual se pode prever um outro tipo de 

escuridão. 

O sentimento de estar perto do fim não pode ser apagado ou suprimido, mas 

pode ser recalcado pelo esquecimento quando se faz plasmado numa 

narrativa onde sua própria domesticação se inclui como parte do espetáculo. 

Levando-se em conta que o próprio construto midiático se processou 

vertiginosamente desde os inícios da modernização, a diversidade de 

documentos, que são próprios ao acontecimento traumático das guerras, 

demonstram, como consequência, que mesmo que se queira negar a 

ocorrência desses traumas eles ocorreram e estão fartamente 

documentados.  

No dia 6 de agosto de 1945 um avião B-29, da força aérea americana, lançou 

uma bomba  atômica sobre a cidade de Hiroshima.  Bem antes disso, em 26 

de abril de 1937, a pacífica cidade de Guernica, no país Basco, foi 

cruelmente bombardeada por aviões da força aérea alemã (uma operação 

que serviu de laboratório aos propósitos nazifascistas no cenário da guerra 

civil espanhola). Estes episódios, relacionados entre si incluem vários outros, 

igualmente macabros, e marcam de forma indelével, na história do século 

XX, o paradigma da destruição em massa.  

Os eventos escandalosos da guerra põem em prospectiva um futuro sombrio. 

Aqueles eventos que se impuseram pelo bélico não determinaram apenas 

vencedores ou vencidos, mas um novo tempo da história. A partir disso a 

realidade do mundo impregnou-se de sentidos distópicos muito evidentes. A 

possibilidade concreta da destruição, em termos globais, está tensionada 

pela ação determinante de uma necessidade de superação a favor da 
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sustentabilidade da vida. Considerando-se que estes eventos não são 

isolados, mas que estão ligados a outros no contexto da história, estamos 

diante de recalques antigos que são relacionados com as polaridades 

irreconciliáveis entre os sistemas ideológicos autoritários, em sua diversidade 

retórica, que insistem em repercutir sua necessidade de poder. A liberdade 

ameaçada dos sujeitos, diante das estruturas sociais e dos mecanismos de 

controle dos estados policiais não é tema de uma novela ou de uma ficção 

científica, mas um elemento concreto no enunciado de um tempo que passa 

materializando suas próprias realidades.  

Nos séculos anteriores ao mundo pós-industrial o sentido do tempo era de 

um outro vagar, entretanto existe um marco nessa passagem que se pode 

representar na emblemática associação construída pelo poeta Charles 

Baudelaire, quando a figura do flaneur que observa contrariado a 

modernidade em transformação, acompanhado do movimento de tartarugas, 

em sua indisposição irritada permitiu tocar num ponto cujo embate nos 

conduziu às catástrofes do próprio século ao qual seguiu: 

[...] Havia o transeunte que fura pelo meio da multidão, mas 
também havia o flaneur, que precisava de espaço e não 
queria perder sua privacidade. Ocioso, deambula como uma 
personalidade, protestando contra a divisão do trabalho que 
transforma as pessoas em especialistas. E protesta também 
contra o seu dinamismo excessivo. Durante algum tempo, 
por volta de 1840, era de bom-tom passear tartarugas nas 
passagens. O flaneur deixava de bom grado que elas lhe 
ditassem o ritmo da passada. Se dependesse dele, o 
progresso teria de aprender esse passo. No entanto, a última 
palavra não foi sua, mas de Taylor, cujo lema era "Abaixo a 
flânerie". (BENJAMIN, 2015:56). 

Os processos de compreensão de fatores diversos àqueles que supunham as 

aspirações desenvolvimentistas da modernidade, estavam presente naqueles 

manifestos através de um embate onde uma resistência improvável, no 

construto sutil da sensibilidade romântica, acaba por se fazer na organização 

um programa ideológico comum para aqueles artistas que se reuniam pela 

força revolucionária de suas intenções corrosivas diante de um tempo em 

transformação radical. Tempo este que ainda estava carregado de forças 

utópicas em relação ao futuro, ainda que fossem substituídas na passagem 
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de uma marco para outro, no entanto, um embate entre o sensível e o 

tecnocrático é sempre desastroso para o sensível.  

A ameaça de destruição total e o poder sobre essa possibilidade impuseram-

se no imaginário a partir da segunda metade do século XX com um sentido 

duplo de alívio pela derrocada do fanatismo nazifascista mas pelo temor de 

um mundo divido por muros irreconciliáveis e pela guerra fria. Naquelas 

circunstâncias esse trauma deveria ser aplacado por outras ideias, e o 

consumo de novas tecnologias interligado ao desenvolvimento da cultura de 

massa estava mais que presente.  

O ambiente histórico que nesse cenário de catástrofes e guerras se 

reconstrói com extrema velocidade, entretanto, as cicatrizes desses eventos 

traumáticos ainda estão latentes no imaginário de suas vítimas. Podemos 

pensar que o mundo alterou seu equilíbrio pendular a partir desses eventos, 

ultrapassando a geopolítica e admitindo como fato a possibilidade concreta 

que a desaparição da vida e do planeta não está descartada. Diante desse 

fato crucial nos confrontamos com um processo de histerese, onde o controle 

sobre aquilo que é irreversível se organiza nos termos da fragilidade da 

cultura humana que diante de um perigo eminente se determina a superar 

uma lógica perversa.  

Mais do que sete décadas nos separam daqueles eventos, cujo espetáculo 

mórbido incluiu o holocausto, e um número de mortos que nunca será 

conhecido, mas que podem chegar a mais de 70 milhões. Portanto, o choque 

traumático dos anos 1939 a 1945 situou-se no epicentro de um golpe contra 

a humanidade, e não poderá jamais ser esquecido, entretanto, diante desses 

eventos passados e desse clímax horroroso determinado pelas bombas 

atômicas sobre o Japão, é preciso considerar que vivemos ainda num 

contexto narrativo muito frágil e que é amplamente distópico em relação ao 

futuro. Nesse sentido a ignorância ou a distorção dos fatos da história tem 

como maior inimigo o seu esquecimento ou mais, as novas possibilidades 

que conflitos ainda não resolvidos estão a representar diante das perversões 



 

 
FARINA, Mauricius Martins. A arte como politiká na vida, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, 2017. p.3702-3717. 

3712 

econômicas do neoliberalismo que está sendo tomado de assalto por suas 

próprias periferias.  

Arte depois de Marte?  

A ocorrência do dadaísmo no ambiente contestatório do entre guerras do 

século XX foi premonitória e se ofereceu ao mundo como uma crítica 

devolutiva, posicionando-se radicalmente diante da hipocrisia de um suposto 

ambiente civilizado que sustentava as tradições burguesas diante de suas 

próprias contradições. Foi na direção do indivíduo moderno, que em sua 

ignorância materialista não conseguia perceber um mundo que se dissolvia 

diante de seus olhos, que o dadaísmo dirigiu seus esforços. Assim, o 

dadaísmo se incluiu no meio da arte como um ponto fora da curva, um 

pressuposto de histerese diante do racionalismo formal que se expandia 

como uma ameaça formalizado por um neoclassicismo tardio. Nos seus 

próprios termos a ideia dadaísta reagiu violentamente contra o racionalismo 

do mundo moderno e foi por isso que se viabilizou, décadas depois de sua 

própria ocorrência na história da arte.  

Através da visualidade de seus objetos, pela afirmação negativa da arte em 

seus princípios supostamente metafísicos, o dadaísmo se antecipou em 

algumas décadas da noção de crise distópica da pós-modernidade. Boa parte 

das melhores ideias formais de Marcel Duchamp, em sua fase dadaísta, não 

teriam sido percebidas sem que certas condições lhe fossem oferecidas pela 

imprevisibilidade do destino. A transferência definitiva para os Estados 

Unidos durante a II Guerra Mundial foi também um período de hibernação 

para Duchamp que se dedicava ao xadrez e aos seus pensamentos, mas o 

seu reconhecimento por jovens artistas americanos, nos anos 1960, 

nomeadamente John Cage, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, foi 

fundamental para a recuperação e homologação histórica de sua produção 

que sobrevivia apenas como maquete, em suas "caixas-valise", o que explica  

a duplicidade de datas de muitas obras de Duchamp.  

Problematizar a vida em suas oportunidades, no campo daqueles 

acontecimentos conflituosos dos anos 1960, incluía pensar sobre um tempo 
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que, ao se abrir para diversidade, deveria abolir as lógicas falseadas por uma 

hegemonia de estilos. Ao se ocupar dos acontecimentos na vida cotidiana, a 

produção artística desse período permitiu desafiar o encantamento perceptivo 

que era oferecido pela experiência sensível das imagens abstratas, atuando 

em favor de uma abordagem conceitual essencialmente crítica ao apresentar-

se diante da realidade imediata sobre a qual estava interessada em dialogar. 

Atuando para substituir a expressão de sentidos metafísicos, cuja ênfase se 

determinava por uma hermenêutica da invisibilidade através de um visível, a 

ideia de arte depois da arte (como afirma Danto), se apresenta no ambiente 

pós-moderno permitindo o exercício crítico do artista diante de uma profunda 

alteração de paradigmas socioculturais. Na primeira metade do século XX, 

algumas experiências importantes como o próprio dadaísmo e posteriormente 

o surrealismo, foram relegadas pela supremacia de escolhas relacionadas 

aos processos de autonomia formal do modernismo, entretanto, essas 

experiências foram recuperadas num processo de superação motivado pela 

abertura da arte pós-moderna que estava interessada no cotidiano e com 

uma perspectiva crítica a respeito da própria realidade à qual se inseria.  

A produção da arte, a partir disso, demonstra um forte interesse pelo 

processo multidisciplinar e expansivo de seus limites operacionais, atuando 

objetivamente para dissolver os esquemas formais autonomistas que a bem 

pouco tempo, nos anos 1950 foram ungidos pela crítica de arte americana (e 

pelo poder que detinha diante da nova hegemonia dessa cultura no pós-

guerra) como o que de melhor e mais importante se poderia fazer e esperar 

da arte, ou mais ainda da pintura sua mais bem acabada possibilidade de 

erudição visual. Entretanto os dias eram muitos agitados e velozes, fomos 

transladados ao epicentro da arte contemporânea repercutindo uma outra 

questão que se processava criticamente diante desta concepção metafísica 

do próprio conceito de arte e de artista fundada pelos românticos e tornada 

verdade da forma pelos expressionistas-abstratos e pelo guru epistemológico 

da crítica de arte: Clement Greenberg.  

Na altura dos anos 1960, a novidade da arte estava em retornar aos fatos do 

mundo (e não em propor uma fenomenologia da percepção), o convívio com 
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a pluralidade pós-moderna nunca significou a decretação da falência 

autonomista, apenas um problema irreversível já que não haveria mais 

espaço para uma única forma e para uma única verdade. Promovendo uma 

conexão com uma politiká autobiográfica, idiossincrática, singularizada, a 

partir dos objetos e da mundanidade de um cotidiano impregnado pelos bens 

de consumo, a própria noção de movimentos artísticos na artes se percebeu 

como uma impossibilidade nos anos que se seguiram. As operações poéticas 

em curso na pulverização da antiga ordem romântica da arte, mesmo que 

travestida pelos ismos da metalinguagem moderna, desde então, incluíam 

pensar que os dejetos do capitalismo não seriam mais que uma condição 

medíocre de sua condição corriqueira e que, portanto, renegar esses 

processos, diante de uma realidade desfavorável implicaria em favor de uma 

“espiritualidade da arte”, ou quem sabe de uma porta dentro da porta sobre a 

qual se poderia, novamente, "abrir um mundo", entretanto, diuturnamente, 

pela ação da vida e da história, tudo isso faliu, ou quem sabe ganhou outros 

sentidos.  

Diante de um sistema que estava fortemente determinado para produção de 

objetos de consumo tendo em vista uma nova dimensão social, as narrativas 

artísticas relacionadas ao giro realista e conceitual dos anos 1960/70 

puseram em relevo uma crítica direta aos paradigmas autonomistas que 

estavam em curso desde final do século XIX, reposicionando conceitos tais 

como a tradição e permanência dos objetos da arte, atuando para a 

dessacralização destes "objetos de culto" e de sua longevidade que seria 

percebida em outros níveis de oportunidade. A singularidade da experiência 

artística, ao se impactar por uma estrutura que a denomina, e sobre a qual se 

insere, implica-se da possibilidade de se acrescentar a essa experiência 

particular um contingente maior, que pode ou não ser homologado pelos 

sistemas da arte, assim, estamos cercados por uma política de 

deslocamentos e por modelos atualizados a partir do novo. 

O "tempo histórico" (e o nosso conceito de "história", que se 
refere a uma cultura histórica específica, cuja historicidade só 
recentemente começamos a reconhecer) estava fundado no 
pressuposto de uma assimetria entre o passado como 
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"espaço" de experiências" e o futuro como "horizonte de 
expectativas" aberto. O tempo histórico implicava supor que 
as coisas não resistiriam à mudança no tempo, mas que, 
como o presente e o futuro não podiam deixar de ser 
diferentes do passado e como estávamos, por isso, 
constantemente deixando o passado para trás, havia um 
modo de "aprender com o passado", precisamente pela 
tentativa de identificar "leis" de mudança histórica e 
desenvolver, com base nessas "leis", cenários possíveis para 
o futuro [...] Entre o inacessível futuro "novo" e o novo 
passado que já não deixamos (já não o queremos deixar) 
para trás, começamos a sentir que o presente se torna cada 
vez mais amplo, e o ritmo do tempo se faz mais lento. 
(GUMBRECHT, 2010:150-151). 

A experiência do novo modelo que se instala no tempo do antigo modelo se 

faz como uma contingencia de sua própria sobrevivência, algo que não é 

apenas material, ainda que a materialidade em questão lhe seja fundamental. 

A direção conceitualista de grande parte da arte contemporânea não 

significou apenas a desmaterialização de práticas seculares, mas foi 

responsável pela abertura de novas possibilidades de relacionamento 

expressivo com estas mesmas práticas e a partir disso passam a redefinir 

uma natureza que é essencialmente dialógica.  

 

Fig. 6 - Anselm Kiefer, Berenice, 1989, plomo, cristal, fotografías y pelo 

120 x 390 x 320 cm. Guggenheim Bilbao Museo. Disponível em: 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/obras/berenice/ 

 
 

Os sujeitos da intermediação, entre os artistas e o mundo, são eles mesmos 

afetados por uma espécie de pulsão diante do acontecimento: o aqui e agora. 
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Um problema teórico que se impõe à crítica de arte, para além do juízo 

supostamente especializado e sensível daquilo que se põe a ver, é o da 

interpretação do tempo no próprio instante do acontecimento, já que é a partir 

dessa condição, que se pode apresentar ao mundo uma hipótese justificada 

de sua manifestação crítica. Expressar seu próprio tempo é tarefa 

involuntária do artista, sua vocação é o mundo ao qual pertence, assim, o 

artista não poderia se legitimar por um modismo sempre à espreita,  ditado 

pela crítica, pela teoria, ou por interesses de mercado. Os artistas, fiéis àquilo 

que sentem, não fazem concessões deste tipo, sua arte é expressão de sua 

própria vida e de seu próprio tempo, num processo de permanência cuja 

singularidade constitui o imaginário. Por isso, o tempo da teoria, da crítica, 

ainda que seja mais ligeiro que o tempo da história, estará sempre após e 

nunca antes da experiência da arte.   

A dimensão polítiká da arte é algo que não se pode confundir com uma 

utilização política da arte. A dimensão polítiká da arte tem haver com seus 

próprios pressupostos nos assuntos específicos que queira relacionar, um ato 

de tomada material cujo ente se institui pelo diálogo e se relaciona com o 

sentido de realidade entre o que é conjuntural e o que é específico na vida de 

um artista e da sua necessidade de expressão. Seja subjetiva ou o 

pretensamente objetiva como quiseram os minimalistas americanos, esta 

expressão será sempre ideológica e dialógica entre esse corpo e o corpo de 

sua comunidade. Assim, esta necessidade expressiva do artista se coloca 

diante daquilo que lhe emociona ou lhe inquieta no estranhamento de sua 

causa de mundo, mesmo que para muitos o estranhamento seja apenas um 

velho modelo modernista.  
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