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Resumo: Este estudo analisa a dinâmica do chamado sistema das artes – curadoria, artista, 
espaços expositivos institucionais e midiáticos – e seus respectivos papéis no processo de 
patrimonialização da obra. As transformações dos espaços museológicos em relação aos 
movimentos da arte moderna e contemporânea envolvem diferentes historicidades e 
temporalidades, da obra, da visibilidade da obra, da reflexão sobre a obra, do modelo 
expositivo que a compõe e a sua institucionalização a partir da documentação/conservação e 
guarda. Os museus que abrigam a maioria das exposições contemporâneas possuem 
características dos museus tradicionais, criados no século XIX e início do século XX. Neste 
sentido questiona-se como se processa a institucionalização da obra nestes museus 
considerando tanto o seu processo de criação (processo-ação) quanto a sua monumentalidade 
(obra-monumento). Trata-se de pensar, historicamente, a relação da obra estabelecida por uma 
cultura de salões de arte, com um amplo procedimento de institucionalização regido por 
regras rígidas, bem como por curadorias diretamente relacionadas aos desenvolvimentos 
recentes da arte e à chamada produção da arte conceitual, que exige uma nova forma de 
aproximação dos fatos, dos saberes e dos fazeres artísticos.  
Palavras-chave: Arte Contemporânea – Sistema das Artes – Museus de Arte Contemporânea – 
História Interartes. 
 

 

 

 

1 Introdução: elementos precursores para e da arte contemporânea 

O período romântico – primeira metade do XIX - exerce grande contribuição à 

compreensão da arte no século XX, em sua vertente moderna, especialmente no que diz 

respeito ao processo de valoração da obra que se efetivou a partir daí.  

Segundo Benjamin (2002), o conceito de obra de arte foi desenvolvido pelos 

românticos e apresentado em seu caráter de objetividade e de crítica. Sua exposição 

possibilita compreender a importância da teoria do primeiro romantismo para a teoria da arte. 

Embora a idéia de infinitude estivesse presente no pensamento dos românticos, eles concebem 

que o absoluto está, também, na arte. É em função deste pensamento que a obra de arte passa 

a ser compreendida como conhecimento, como capacidade de reflexão. 

Rosen (2004), numa abordagem hermenêutica, ao pensar a arte romântica, levanta 

questões sobre a leitura da obra de arte que podem ser refletidas ainda hoje no campo do 

sentido que interpreta uma obra. Para ele, cada arte possui sua esfera própria e códigos de 
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leitura que não são secretos e sim acessíveis. Cada época delimita sua forma de compreensão 

dos símbolos da arte, símbolos estes que estão ali para serem interpretados.  

Esta concepção do trajeto histórico, de que a arte se configurou no período 

romântico, acentuou a importância do papel da crítica de arte no contexto de apreciação e 

caracterização da obra a partir dos salões. Charles Baudelaire no “Salão de 1846” afirma que 

“quem diz romantismo, diz arte moderna – isto é, intimidade, espiritualidade. Cor, aspiração 

ao infinito, expressas por todos os meios de que as artes dispõem”. (BAUDELAIRE, 2005, p. 

104)1. Percebe-se com isso que a critica já se configurava delineando uma definição para uma 

história e para uma produção artística.  

Cauquellin (2005), numa reflexão de cunho teórico e histórico, 

contemporaneamente, apresenta o papel da academia e dos salões de arte de Paris como 

deflagradores de um conceito, de uma idéia de arte, reconhecendo, a partir do júri, o mérito 

das obras. O que fica explicito é a crença na necessidade de uma instituição oficial. 

Posteriormente, há um recuo da academia, em função do enriquecimento da classe 

burguesa, que passa a exercer um papel importante como consumidora de arte e que, com isso 

,libera-se da imposição da academia na definição do seu júri, reconhecendo o mérito das 

obras. Com esta ascensão da burguesia e a abertura de um mercado independente, o Estado 

vai se distanciando deste circuito, e surgem as instituições não oficiais caracterizadas pela 

presença do crítico-marchand. Esse afastamento do Estado, segundo a autora, para o cenário 

Frances, ocorre em 1882, e a partir daí, a Sociedade dos Artistas Franceses, constituída no 

mesmo período, se encarrega da gestão do Salão Anual de Paris. Nesse contexto, o crítico de 

arte substitui o júri, mas permanece, durante algum tempo, elegendo os mesmos temas e a 

mesma hierarquia que a academia promovia. Desse modo, a leitura histórica das instituições 

reforça a instituição da crítica.  

Nos tempos recentes, o crítico curador ocupa um lugar de destaque no cenário 

artístico contemporâneo em função da concepção e organização das exposições que 

alimentam o movimentado calendário cultural. (Albuquerque, 2005) 

 
Sua figura, historicamente ligada à manutenção e exibição de acervos, ganhou 
espaço ao longo das últimas décadas. Foi quando o curador deixou de atuar apenas 
como conservador-chefe de museus e passou a realizar projetos curatoriais 
independentes, imprimindo uma visão pessoal às mostras que realiza 
(ALBUQUERQUE, 2008, p. 1).  
 

                                                 
1 Reafirmando o papel do crítico inserido em determinado período histórico é importante ressaltar que 
Baudelaire neste mesmo texto traça uma crítica à fotografia afirmando que ela não é arte e que deveria se manter 
como suporte técnico às artes,  ela não seria permitido penetrar no domínio do impalpável e do imaginário.  E 
hoje, a fotografia se configura em uma das linguagens da produção artística do tempo presente.  
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A crítica enquanto método para a escrita de uma história da arte é o que aponta 

Benjamin e, na sua esteira, Charles Rosen. Segundo Benjamin (2002), a crítica possibilita, por 

um lado, o acabamento, o complemento, a sistematização da obra, e por outro, a sua 

dissolução no absoluto. A crítica da obra é a sua reflexão. Para ele, o valor da obra depende 

dela tornar possível ou não sua crítica imanente. Se esta crítica for possível “se existe, 

portanto, na obra uma reflexão que se deixa desdobrar, absolutizar e dissolver-se no médium 

da arte, então ela é uma obra de arte” (BENJAMIN, 2002, p. 84).  

No pensamento do autor, não há nenhum outro critério para a existência de uma 

reflexão que não seja a crítica, a não-criticabilidade já a define como não arte. Todo este 

conceito se ampara na possibilidade de formação que esta obra contém. “Não é possível uma 

verdadeira crítica daquilo que não esteja em ligação com aquele organismo da formação e do 

gênio, daquilo que não existe propriamente para o todo e no todo” (BENJAMIN, 2002, p. 85). 

Em texto analítico, Parise afirma:  

 
Dimensão essencial na produção teórico-poética do primeiro romantismo, a crítica 
constitui um dispositivo através do qual a arte passa a refletir sobre si mesma, seus 
pressupostos, sua identidade. Ao incorporar a crítica à criação poética, o sujeito e o 
objeto na construção do conhecimento sobre a obra de arte, os primeiros românticos 
lançam as bases da automização do discurso poético. (PARISE, 2007,  p. 5). 
 

Assim, o que esta ressaltado é o aspecto epistemológico contida na relação entre 

obra e critica. Ele afirma que a crítica inclui o conhecimento de seu objeto. Há um parentesco 

entre crítica e observação. Na crítica, a reflexão é despertada e é levada à consciência e ao 

conhecimento de si mesma.  

Todos esses elementos sobre crítica de arte, tal como demonstra Cauquelin 

(2005), foram se fortalecendo no momento em que se incorporou nos salões de arte o 

reconhecimento do talento e a remuneração. Assim, os valores sobre o que é ou não arte 

permaneciam os mesmos, mas a sua distribuição mudava de mãos. Passavam às mãos dos 

marchands, dos críticos, e dos seus compradores. É deste contexto que a arte moderna se 

origina – da ruptura com o antigo sistema de academismo, e da inserção da arte no mercado 

de consumo. E “nem por isso essa ruptura provoca o abandono dos valores do reconhecimento 

e do desejo de segurança que o academismo oferecia a um pequeno número de pintores” 

(CAUQUELIN, 2005, p. 54).  

Diante desta realidade, a autora levanta alguns traços que caracterizam o regime 

de análise da obra de arte nos moldes da arte moderna. Uma imagem que se mantém por meio 

das mídias e contribui para desconsiderar a arte contemporânea. Entende-se assim, o fato de 

que a produção artística atual se encontra diante de um debate que parece incansável (e 
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cansativo) – o que é ou não é arte. Diante deste enfoque, jornalistas, literatos, público de 

modo geral, amantes da arte, diante dos meios de comunicação ou por intermédio de palestras, 

entrevistas em diferentes instituições culturais, traçam seus pareceres sobre esta temática.  

Segundo Cauquelin (2005) a arte contemporânea está afastada do grande público2 

e isso se efetiva principalmente pelo sistema da arte e pela ligação, ainda que ínfima, deste 

público com a “idéia de arte”3, que se baseia nos parâmetros e na história da arte moderna. Ou 

seja, a arte moderna, os conceitos, regras e definições utilizados para a arte moderna ainda 

hoje interferem na capacidade de aceitar e entender a produção contemporânea. Esse público, 

que ainda acredita na imagem do artista isolado, e em um público de massa, continua 

sonhando com uma vanguarda.  

Com este pensamento ela levanta que seria necessário um novo modelo para 

captar essa realidade. Esse sistema hoje, que inquieta e intriga certo número de pesquisadores, 

se encontra em um “estado contemporâneo”: 

 
‘Estado contemporâneo’ significa que esse sistema não é mais o sistema que 
prevaleceu até recentemente; ele é o produto de uma alteração de estrutura de tal 
ordem que não se pode mais julgar nem as obras nem a produção delas de acordo 
com o antigo sistema. É justamente neste ponto que se instala o mal-estar: avaliar a 
arte segundo critérios em atividade há somente duas décadas é não compreender 
mais nada do que se está acontecendo (CAUQUELIN, 2005, p. 15). 

 

 É nesse contexto de análise que Cauquelin (2005) traça sua reflexão e demonstra, 

a partir da arte moderna, como o regime de consumo foi se apresentando e como os valores se 

modificaram historicamente.  

Para ela é o moderno que infringe o sistema do novo, da novidade, do modismo, 

do efêmero e isso reflete também na arte. Junto a esta idéia de novo, infringe-se também o 

consumo – o mercado.  

A autora faz, então, uma análise sobre a arte moderna com base no tripé produção 

– distribuição – consumo, e a partir daí como o sistema das artes se desenvolve e como o 

intermediário (distribuição) amplia sua ação, seu fluxo, nesse contingente.  

Neste estudo ela levanta todo um aparato que envolve a produção contemporânea 

e afirma que “existe um sistema da arte, e é o conhecimento desse sistema que permite 

apreender o conteúdo das obras” (CAUQUELIN, 2005, p. 14).  Envolto nesse sistema estão 

                                                 
2 Sobre este assunto ver também PEIXOTO, Maria Inês Hamann. Arte e grande público: uma distância a ser 
extinta.  São Paulo: Autores Associados, 2003. 
3 Para Cauquelin (2005) é provável que o público se encontre saturado de algumas idéias que supõem serem 
universais e duradouras; a idéia de uma inovação constante, a idéia de arte em ruptura com o poder instituído, a 
idéia de um valor em si da obra, a idéia de sentido, etc. Para a autora, essas idéias formam uma cortina que 
encobrem a realidade da arte contemporânea. 
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seus agentes ativos, que vão desde o produtor da obra ou produtor da própria rede que rege o 

sistema, até o comprador, o marchand, os críticos, os publicitários, os curadores, os museus, e 

uma gama muito grande de intermediários que de uma forma ou de outra se encontram 

inseridos na rede de relações do sistema da arte. 

Dentro de todo este esquema e rede de relações se encontram diferentes produções 

imagéticas e textuais que se constituem no processo de documentação e divulgação da 

produção artística contemporânea considerada como arte4, dentre eles um importante objeto 

de estudo, que será o alvo de nossa reflexão, o catálogo de arte. Estes catálogos se constituem 

em documentos que possibilitam a compreensão da obra de arte e de todo o aparato que 

envolve a produção de uma exposição e a dinâmica entre curadoria, artista e espaços 

expositivos, bem como, seus respectivos papéis no processo de patrimonialização da obra. 

 

2 História Interartes e as perspectivas contemporâneas  

 

Essas questões que permeiam os estudos de Cauquelin (2005) são importantes 

para a História Interartes que rompe com os estudos tradicionais para perceber uma nova 

forma de entender a arte do tempo presente. Isso por meio de uma história que apreenda 

também as poéticas visuais produzidas no interior desses movimentos. É preciso romper com 

o passado para perceber a arte atual, mas essa ruptura não se constitui em negar o passado e, 

sim, deixar que novas estruturas desse sistema ajudem a compreendê-las. Percebe-se, com 

isso, que o estudo das manifestações artísticas contemporâneas deve se pautar em um novo 

modelo de abordagem, que não se caracterize através dos moldes já estabelecidos.  

As produções contemporâneas e suas poéticas visuais tem incitado uma nova 

forma de perceber a arte e sua relação com o público. Noronha (2006a) analisa a performance 

como uma das linguagens que contribuem com essa nova configuração dentro dos estudos e 

pesquisas no campo da História e da Teoria da Arte. A gestualidade, ou o envolvimento 

corporal do artista no processo-ação de sua poética, tem elementos da linguagem 

cinematográfica e vice-versa. Isso demonstra como os estudos em História Interartes lidam 

com uma interdependência entre as linguagens, ou uma inter-relação que integra as 

linguagens de forma interagente. A performance pode ser observada como uma forma 

integrante do paradigma audiovisual, da mesma forma que o cinema é também performático. 

                                                 
4 Ressalta-se que todo este sistema da arte e seus diferentes setores constitutivos definem o que seja arte ou não 
por meio de uma valoração desse produto, imbuídos em diferentes esquemas de divulgação/institucionalização.  
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E diante deste novo paradigma, diferentes autores, como Noronha (2006a), Cauquelin (2005), 

Freire (1999) e Venâncio (2006) assinalam para uma necessidade de reflexão acerca das 

teorias metodológicas que envolvem o estudo e a compreensão da arte contemporânea no 

contexto da História e Teoria da Arte. 

Venâncio (2006), ao refletir sobre as pesquisas em história cultural e como 

subdivisão destes estudos, o campo da arte, diferencia os estudos a partir da visão do 

historiador e do historiador de arte. Para ela, a história da arte reafirma a noção de sucessão 

evolutiva de escolas e estilos por um lado, e a leitura de imagens figurativas pelos 

historiadores por outro. Buscam ler nas imagens aquilo que já sabiam e que pretendiam 

apenas demonstrar. Ou seja, nestas duas vertentes, “historiadores e historiadores da arte” 

estabelecem um diálogo de surdos por se manter arraigados a princípios e procedimentos de 

suas próprias disciplinas.  

Ao se referir aos estudos de Zerner sobre a disciplina de história da arte, a autora 

afirma que, para ele, a disciplina se desenvolveu entre a história e a crítica de arte. Estas duas 

vertentes apresentam, respectivamente, formas diferentes de compreensão. Há uma tomada 

mais histórica voltada para uma lista de obras, artistas e eventos; e outra, tendo a obra de arte 

como um objeto a-histórico inserido numa noção universalizante do belo. Porém, diante do 

enfoque que aqui se busca construir, vale ressaltar que 

 
o que se censura nesse tipo de história é a sua aparente ingenuidade. Ao propor uma 
lista de autores e obras considerados os mais expressivos de cada tempo histórico, 
essa história tradicional da arte, em nome de uma pseudo-imparcialidade, escolhe, 
inclui, canoniza algumas obras e artistas e exclui, ignora outras.(ZERNER, Apud 
VENÂNCIO, 2006, p. 6) . 

 

Essa visão de Zerner é corroborada pelos estudos sobre a arte contemporânea 

onde Cauquelin (2005) e Freire (1999) analisam a influência do sistema da arte no processo 

de definição desse conceito que, como vimos, vem desde a cultura de salões de arte iniciada 

no período romântico. Compreende-se, com isto, que também nos estudos históricos ou da 

história cultural é possível perceber que as opiniões se diferem a partir da formação de 

conceitos que cada historiador apreende5; e que, de acordo com os estudos, algumas obras 

podem ser excluídas enquanto outras podem ser canonizadas.  

                                                 
5 Destaco aqui toda uma produção teórica no campo da historiografia que aborda os problemas referentes a 
interpretação histórica (MALERBA, 2006) e ainda, outros, como Anckersmit (2001), que critica a escrita da 
história e afirma que a produção sobre teoria da história parece encoberta por uma crosta espessa e opaca de 
interpretações.  
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A produção artística é constitutiva de um período histórico/político/social que 

atribui valores a estas produções, principalmente no bojo das relações/ações das produções 

interartísticas que referendam o estatuto arte a partir do sistema da arte, ou seja, de políticas 

de aquisição das instituições expositoras, da curadoria, da crítica de arte, de historiadores de 

arte. A arte atual é produzida nas esferas do cotidiano e ganham estatuto de arte a partir de sua 

exponibilidade. Com base nisto, é preciso compreender como esta produção contemporânea 

vai se constituindo, efetivando, valorando; e qual o papel das instituições e do chamado 

sistema das artes, na definição/caracterização e patrimonialização desta produção.  

Ao longo da história da arte, diferentes eventos demonstram como esta políticas 

se configuram. Herckenhof (2008) cita o Porco Empalhado de Nelson Leirner como um 

marco na história dos salões no Brasil 6. Percebe-se uma complexidade que envolve o objeto 

artístico, cuja inserção no âmbito da arte não depende mais de seu produtor, mas das 

diferentes esferas dos sistemas das artes pelo qual a obra passa, incluindo sua exponibilidade e 

institucionalização, que envolve as relações de produção-exposição-aquisição-recepção da 

obra e que este intricado sistema não pode ser visto como um simples processo de 

representações. São diferentes categorias de conhecimento que envolvem esse processo 

interartístico, intermidiático, “inter-institucional”.    

Noronha (2007) afirma que a pesquisa no campo artístico ainda tem problemas 

para uma definição ou uma caracterização, seja em artes visuais, música, linguagens cênicas, 

artes do corpo, multimídias, no entanto, as artes visuais possuem um caminho já percorrido 

nos cursos de pós-graduação tendo seu reconhecimento como área de conhecimento.7 Mas em 

                                                 
6 “Porco Empalhado é um marco histórico na arte de crítica institucional do Brasil. Propor um porco empalhado 
a um salão de arte é introduzir uma dupla e única hipótese de erro. Ou um júri de salão oficial não entende de 
arte e aceita um porco, ou não entende de arte e recusa uma obra de arte pensando que ela é um porco. A 
proposição de Leirner não permite qualquer possibilidade de sair dessa situação paradoxal”. O autor relata ainda 
que esse trabalho é apropriado num momento seguinte  “por uma outra entidade oficial, a Pinacoteca do Estado 
de São Paulo, através do processo de museificação da crítica institucional” (HERCKENHOF, 2008, p. 2). Outro 
fato interessante na história da arte sobre esta definição de arte, ou certificação do objeto como status de arte – 
agora a partir do próprio artista – é o exemplo descrito por Wood (2002), quando comenta que Robert Morris, 
em 1953, vendeu à Philip Johnson a obra Litanisa que consistia em uma caixa de metal fechada, contendo um 
buraco de fechaduras e chaves – para sempre fora do alcance um do outro. Como o comprador atrasou o 
pagamento, isto deu à Morris o direito de construir outro objeto dividido em duas partes: uma, com impressão 
plana em chumbo das Litanias, e outra, um documento certificado em cartório (expostas uma ao lado da outra), 
em que ele considerava retirado as características daquele objeto que o considerassem arte: “revoga em relação à 
referida estrutura qualquer qualidade e conteúdos estéticos e declara que, a partir desta data, a referida estrutura 
não tem tais qualidades e conteúdo” (WOOd, 2006, p. 27). Para o autor, Morris está dizendo que se o artista 
afirma que tal objeto abstém das qualidades de arte, então isto seria verdade. No entanto, o objeto continuava a 
pertencer ao âmbito arte.  
7 Noronha cita Zamboni (1998) afirmando que ele foi um dos primeiros brasileiros a trabalhar junto ao CNPq o 
campo da pesquisa em arte. No seu livro  A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência, o autor aborda o 
campo da arte como pesquisa, traçando uma diferenciação entre pesquisa em arte e as demais áreas de 
conhecimento.  
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sua análise ele afirma que, fora as artes visuais, a produção teórica no campo das demais 

linguagens ainda é ínfimo, principalmente na área de dança. Este fluxo de pesquisa ainda em 

construção tem encontrado respaldo na pesquisa interartes.  

Nesta mesma linha de pensamento se encontram as reflexões de Clüver (2008). 

Ele esclarece que,  

 
os Estudos Interartes ocupam um campo interdisciplinar das ciências humanas que 
ainda está dominado pelas investigações sobre as inter-relações entre a literatura e as 
outras artes, mas que também estudam, de maneira crescente, aspectos das relações 
intermidiáticas entre as artes visuais, a música, a dança, as artes performáticas, o 
teatro, o cinema e a arquitetura onde a palavra só tem um papel subsidiário, ou 
nenhum (CLÜVER, 2008,  p. 210). 
 

Os Estudos das Mídias abordam assuntos da intermidialidade no contexto dos 

estudos de comunicação, em que as áreas estudadas envolvem processos tecnológicos de 

produção muito complexos. A intermidialidade é um aspecto tanto dentro dessas mídias 

(rádio, cinema, televisão, vídeo, mídia impressa) quanto na inter-relação entre elas, 

abrangendo também as outras artes estudadas pelos Estudos Interartes. 

A questão levantada por Clüver (2008), na ampliacao da terminologia para a 

intermidialidade está em apontar para uma ausência de hierarquia entre o plano textual e as 

outras dimensoes de linguagem. Assim, o autor demonstra que a produção textual atualmente 

tem sido produzida nos diferentes gêneros da “poesia midiática”8, ou seja, textos cinético-

audio-visual onde a palavra gráfica ou falada pode ter ou não um papel de relevância. Ele 

analisa que este tipo de produção confere, muitas vezes, tarefas performáticas no processo de 

produção e recepção9, tendo então, uma dependência completa das possibilidades 

tecnológicas das mídias eletrônicas digitais. Esse tipo de texto, segundo o autor, é 

inteiramente intermidiáticos e como tal, irá requerer considerações intermidiáticas em sua 

análise. Com isso ele destaca a necessidade de reconceber os “Estudos Interartes” como um 

“Estudo da Intermidialidade” ou “Estudos Intermidiáticos” que consiste na aproximação entre 

as áreas dos Estudos Intermidiáticos e dos Estudos da Mídia. Um estudo comparativo entre as 

artes que trata de inter-relação entre elas.  

O que é importante considerar é que Clüver (2008) assinala para a importância 

dos Estudos Interartes no processo de conhecimento de uma produção que tem a 

intermidialidade como foco de sua ação, que como ele mesmo determina, é muitas vezes, 

                                                 
8  Para o autor a “poesia das novas mídias” é um fenômeno recente que depende da tecnologia digital para sua 
produção e do computador para sua recepção. 
9 Noronha (2006a) já apontava para o surgimento da performance como um elemento que direciona uma abertura 
para a análise e compreensão dos estudos interartes quando faz sua relação com a produçao cinematográfica (ver 
p. 07 deste estudo) 
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performática. Outra questão levantada por este autor é o impacto dos estudos 

cinematográficos dentro dos Estudos Interartes, que além de introduzir no campo das relações 

intermidiáticas a complexidade nos modos de produção cinematográfica, resultou também, na 

inclusão de textos “não-artísticos” entre os objetos de estudo. 

Em texto recente, Noronha (2008) aponta para a uma indistincao produzida no 

campo da pesquisa da Teoria da Arte. Para este autor, a importante contribuição de Clüver 

não pode deixar de ser contextualizada como sendo um estudo que tem como matrizes os 

estudos originalmente da linguagem literária e da hiper-valorizacao do lugar textual em 

relação a outras linguagens e mídias. Clüver critica a sua posição original pois entende a 

mudança paradigmática que esta sendo efetuada, transitando do tema comum a literatura, 

onde relações interartes designavam sempre estudos retóricos e relações entre literatura e 

outras artes, para um entendimento hipertextual. Na perspectiva adotada por uma História e 

Teoria Interartes, Noronha (2006a; 2008) aponta para uma observância destas genealogias 

entre o Ut pictura poesis (relações imagem e texto) e o momento atual. A premissa histórica e 

da teoria da arte modifica parcialmente a abordagem a ser aplicada à arte contemporânea. 

Uma relação interartística refere-se à dinâmica de inter-relação entre as 

linguagens. Uma linguagem influencia outra na demarcação de desdobramentos futuros. Estes 

desdobramentos são determinações históricas que delineiam o desenvolvimento das 

linguagens num processo inter-relacional.  

Como se viu, neste contexto em que Noronha (2006a) analisa a performance como 

uma categoria importante para compreensão da arte contemporânea, ele demonstra sua 

relação a partir do cinema, ou seja, as práticas audiovisuais que possibilitaram o 

desenvolvimento do conceito de performance. Com isto, o autor reafirma uma inter-relação 

entre arte/performance/cinema, abordando também a dança, como elementos para 

compreensão de estudos históricos – História da Arte – ou seja, a História Interartes apreende 

estas relações intersemióticas delineando um campo de estudo da história nas fronteiras das 

produções artísticas, história dos objetos artísticos: campo fecundo, complexo, a ser 

apreendido pelo historiador. 

Nessa mesma linha de pensamento, Maciel (2004), em um estudo sobre o cinema 

sensorial, afirma que inicialmente o cinema estava centrado nos contornos da tela, mas 

atualmente as instalações contemporâneas permitem, por meio de projeções/conexões 

variadas entre as imagens, gerar um ambiente imersivo. Para ela, isto representa um novo 

olhar não só para o cinema como para as artes em geral. Hoje, cinema, videoarte, arte digital, 



10 
 

representam um novo modelo em que, por meio da interatividade, há uma interferência do 

expectador na temporalidade da obra.  

Percebe-se, com isto, uma correlação entre as produções artísticas e a análise de 

Maciel (2004) sobre o cinema, na qual, ela mostra que o fim da “moldura” gerado pelos 

artistas neoconcretos entre 1959-1961 delineou um novo olhar para o campo das artes. 

Noronha (2006a) afirma que a produção contemporânea do tipo interartístico não deve mais 

ser lida em uma linha do registro sensível, mas em todas as linhas e em seus intervalos, 

possibilitando um extra olhar aos moldes do que se aprendeu pela experiência e teoria da arte 

moderna. Para este autor, a História Interartes possibilita a compreensão da produção artística 

contemporânea (videoarte, dança, teatro, artes plásticas) permeados por um movimento 

sensorial e interativo. 

Maciel (2004) possibilita esta mesma compreensão quando afirma que o que 

aconteceu na obra de vários artistas contemporâneos (neoconcretos) invadiu o campo do 

cinema experimental. E levanta as mesmas questões que ora permeiam a preocupação deste 

projeto: “também no cinema passa a ser difícil definir limites. Isto é cinema? Isto é poesia? 

Isto é arte? Isto é multimídia? Isto é instalação? O que seria o filme depois de tantos 

impensados movimentos das imagens contemporâneas?” (MACIEL, 2004, p. 62) 

Clüver (2008) considera, semioticamente, que esses objetos possuem uma 

natureza multimídia, mixmídia ou intermídia10. É neste sentido que ele afirma a necessidade 

de compreensão dos sistemas de signos11 e/ou mídias mostrando que os “aspectos visuais e/ou 

musicais, verbais, cinéticos e performáticos dos signos se tornam inseparáveis” e por isso 

“textos intermídias”. 

Assim, entre uma semiótica intermídias e uma história e uma teoria interartes 

identificam-se as confluências de uma reflexão que ganha contornos da produção artística 

pós-Duchamp aos estudos da cultura e da arte eletrônica. 

Estas questões, quando enfocadas no viés de Venâncio (2006), serão responsaveis 

pela ampliação dos estudos e interesses de historiadores, historiadores de arte, sociólogos, 

sobre a emergência e recepção de obras.  

Para ela, a questão seria como ainda voltar a uma História Cultural [mais 

complexa] da Arte. Em sua reflexão sobre o estudo da história da arte, a autora aponta a visão 
                                                 
10 Sobre essas terminologias, o autor esclarece que devemos distinguir textos multimídias de textos mixmídia. 
Para ele, “um texto multimídia combina textos separáveis e separadamente coerentes, compostos em mídias 
diferentes, enquanto um texto mixmídia contém signos complexos em mídias diferentes que não alcançariam 
coerência ou auto-suficiência fora daquele contexto” (CLÜVER, 2005, p. 218). 
11 O autor explica que o signo não pertence a uma mídia visual (sua visualidade) nem a uma mídia verbal (sua 
significação), mas se baseia em códigos que o insere no significado de ambas, ou seja, é um signo intermídia. 
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de diferentes autores e sugere uma história cultural da arte (da produção da obra à sua 

apropriação). Para ela,  

 
a história cultural busca transpor os limites do próprio tempo de elaboração das 
representações – textuais ou imagéticas – analisando-as sincronicamente, isto é, 
segundo as categorias e os preceitos de seu próprio tempo, e diacronicamente, 
segundo suas apropriações e valores de uso (VENÂNCIO, 2006, p. 14). 
 

Discordando deste posicionamento, a perspectiva interartistica-intermidial trata de 

pensar numa historia das linguagens e dos processos de criação. (NORONHA, 2008b) 

 

3 O museu de arte e a arte contemporânea  

 

Na pesquisa em andamento, os estudos da história e da teoria da arte 

contemporânea e da teoria interartes integram a preocupação de compreender o modo como 

noções de arte que circunscrevem objetos artísticos, integram-se ou não aos museus, 

especificamente falando dos museus de arte, caracterizando uma situação de convivências e 

conflitos entre instituições modernas, obras modernas, instituições contemporâneas, obras 

contemporâneas. Assim, a pesquisa vai se delineando na preocupação das esferas de 

negociação entre a historicidade (e a patrimonialidade instituída) do espaco museal e a 

integração no seu corpus de obras que se baseiam em premissas ora modernas, ora 

contemporâneas. Para a realização deste estudo, neste momento do trabalho, optamos por 

realizar uma pequena revisão histórica dos museus de arte e, a partir deste conjunto de pontos, 

dar inicio a uma reflexão sobre esta documentação produzida no meio artístico, o catalogo 

expositivo. 

A abertura dos Museus de Arte Moderna (MAMs) brasileiros se deu em contexto 

de interesses políticos aliados ao pós-guerra e marcando interesses entre o Brasil e os Estados 

Unidos. Segundo Lourenço (1999) 

 

a implantação dos MAMs, após a segunda guerra mundial, colabora para fomentar 
modificações nas condições culturais e, também, coaduna-se com alguns ideais 
políticos-econômicos relacionados ao fenômeno de metropolização, 
industrialização, desenvolvimentismo e alianças com os Estados Unidos. 
(LOURENÇO, 1999, p. 103) 

 

A criação destes museus, segundo a autora, tendeu a uma perspectiva de adquirir 

obras identificadas e dotadas com a tradição imperante desde o renascimento cultural, como 

obra única e autêntica. A criação do MAM/SP apresentou-se com essa mesma perspectiva, de 
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apresentar a obra moderna dentro de um espaço qualificado e em um determinado tempo, 

como possuidora de aura. A autora afirma ainda, que 

As instituições consagram a arte moderna no âmbito local, legitimam tendências 
obras e artistas, projetam-na intencionalmente e associam-na às idéias de avanço e 
arrojo dos países. Essa projeção e associação, mais a fruição limitada, são 
predicados auráticos, permanecendo assim certa ambiguidade. (LOURENÇO, 
1999, p. 105) 

 

Percebe-se com isto o papel dos museus como definidores de um conceito de arte 

a partir da exponibilidade de seu acervo. E que a aquisição do acervo está vinculada a uma 

política de aquisição definida por seus gestores, doadores, diretores, curadores, e, em alguns 

casos, artistas expositores, num contexto que na maioria das vezes envolve fatores históricos e 

interesses econômicos/políticos e sociais. 

Freire (1999) também aponta para a influência do modelo americano de museus 

na criação dos museus de arte no Brasil. Para ela, o MOMA (Museu de Arte Moderna de 

Nova York), que surgiu no início do século XX, divulgou seu modelo de instituição e seus 

critérios de seleção à vários países, dentre eles, o Brasil, com o MAM/SP. Analisa ainda, as 

bases de interesse político e econômico na disseminação deste modelo. 

Diante desta perspectiva sobre a influência do MOMA (tradicional) na criação dos 

museus em diversos países, surge a reflexão sobre o papel do museu no contexto da 

produção/divulgação/patrimonialização da obra de arte contemporânea demonstrando a 

necessidade de flexibilização desses museus diante do paradigma da obra aurática (divulgada 

por esse modelo) e a obra de arte contemporânea (que tem a arte conceitual como um de seus 

expoentes). Todas essas questões suscitarão uma mudança de paradigmas da arte dentro da 

instituição museu. 

Nos Estudos de Cauquellin (2005) sobre a Arte Contemporânea fica claro esse 

processo de uma mudança na forma de conceber a arte. Para ela a ruptura entre os dois 

modelos apresenta a arte moderna, pertencente ao regime de consumo, e a arte 

contemporânea, pertencente ao regime de comunicação. Algumas figuras singulares, no 

campo da arte, contribuíram com o processo de ruptura. Ela os denomina de embreantes, 

figuras que ao mesmo tempo é o enunciado e o enunciador das mudanças. É com o intuito de 

refletir sobre esses embreantes da arte contemporânea que ela destaca Marcel Duchamp, Andy 

Warhol e o marchand-galerista Leo Castelli como os mais representativos. Essas mudanças 

levaram a produção artística a um intenso processo de crítica às instituições que mediavam a 

constituição desse conceito.  
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A autora enfatiza que a obra de Duchamp designa uma ruptura entre arte e estética 

porque a arte depende, não da unicidade da obra em si, mas de elementos e atividades de seu 

entorno. São diferentes papéis que a mediam. Pode ser um objeto do cotidiano que rodeado de 

novos signos dê ao objeto nova singularidade, alçando-o ao patamar de obra de arte. Um 

desses elementos mais destacados na obra de Duchamp é a linguagem, que é feita, que está 

pronta e metaforicamente favorece a nova simbologia do objeto.  

Essa ruptura mediada por Duchamp demonstra que a arte não é mais uma questão 

de conteúdo (formas, cores, etc), mas é a idéia, a mensagem. Com isso, Duchamp cria ao 

universo da exposição uma valoração incontestável (axiomática): “o lugar da exposição torna 

esses objetos obras de arte” (CAUQUELIN, 2005, p. 95-94). E, por meio do ready-mades, ele 

dá valor estético ao objeto e passa a carregar em valizes ou caixas, esse objeto reproduzido em 

miniatura e todo o contingente de informação e textos, publicações gerados a partir dele. 

Neste contexto, a arte muda de lugar. Seu valor está onde ela é mostrada. O autor desaparece, 

ele é apenas aquele que mostra. As informações ou a linguagem que acompanha o objeto são, 

neste caso, marcas desta ruptura.  

Outro elemento que Cauquelin (2005) destaca na obra de Duchamp é o acaso. A 

arte aqui é um signo e indica um estado da arte em um momento determinado. A obra de 

Duchamp mostra que toda distribuição de papéis no domínio da arte deve ser reconsiderada. 

Para ele há a materialidade da obra que deve vir em primeiro lugar. São diferentes elementos 

para sua proposição, que mostra de um lado o fabricante e de outro o observador/expectador, 

que Duchamp aponta como um novo elemento na arte contemporânea. Ele se constitui num 

artista arquivista (conserva seu objetos e textos em valises-museu) e com isso levanta o início 

da crítica às instituições, possibilitando aos artistas posteriores que estão inseridos numa 

cadeia de comunicação, o sistema da arte, desmontar toda a estrutura que cerca as instituições 

museológicas. Para a autora, Duchamp foi um transformador que impulsionou diferentes 

artistas e movimentos posteriores: a arte conceitual, o minimalismo, a pop art, a instalações, 

os happpnings. 

O outro artista que Cauquelin (2005) considera como embreante, Warhol, é 

considerado destaque por ela por ter percebido o dinamismo do sistema de comunicação no 

universo da arte. Ele entendeu que a valoração do artista e, como tal, da caracterização de seu 

trabalho como arte, dependia da inserção desse artista no mercado de arte. Ao perceber o 

poder desse mecanismo de comunicação e divulgação Warhol lança-se a si mesmo, como um 

nome, uma marca. Ele é o representante da pop art que se utiliza dos mesmos objetos (tipo 

ready-mades de Duchamp), mas não na sua materialidade, e sim, na sua representação. De 
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forma exaustiva, repetição em série, Warhol se utiliza de elementos e objetos do cotidiano, 

tanto de consumo, como de imagens de personalidades/mito e repete esta imagem em suas 

serigrafias, associando-as ao seu nome. Ao associar seu nome a marcas e objetos famosos e 

ou conhecidos ele se torna, também, conhecido. Na rede de comunicação ele é o fabricante de 

seu próprio produto – Warhol. 

Cauquelin (2005) aponta o  galerista-marchand  Catelli como o terceiro 

embreante, porque soube, assim como Warhol, tirar proveito das redes de comunicação. O 

domínio e a divulgação da informação o colocaram em contato com museus e galerias do 

mundo inteiro, não como um concorrente, mas como um parceiro.  

Mesmo com os novos paradigmas da arte ditados por esses embreantes, a arte na 

atualidade é uma mistura de elementos constitutivos, tanto pelos valores modernos quanto 

pelos contemporâneos.  Seus conflitos estão lado a lado e trocam suas fórmulas constituindo 

dispositivos complexos que permitem pensar a produção atual.  

Cauquelin (2005) traça uma diferenciação entre a arte contemporânea e a arte 

atual que se move por um conjunto de práticas executadas no domínio do novo, da novidade, 

sem preocupação de pertencimento a tendências ou rótulos. Para ela, não se pode designar a 

arte contemporânea para esse contexto de produção inteiramente voltado para o 

comunicacional, sem a preocupação estética, mas simplesmente arte atual.  

Nesta produção atual, muitos artistas seguem Duchamp ou sua forma de conduzir 

o pensamento sobre a arte, mas não se enquadram em uma fórmula determinada. Concentram 

sua atenção nos locais institucionais, pois são esses lugares que definirão o que é arte. Dentre 

a produção artística desse período ela cita a arte conceitual, o minimalismo, a land art, body 

art, instalações, arte tecnológica. E destaca, assim como se viu em Noronha (2006a) e Clüver 

(2008), como essa produção reivindica uma nova forma de pensar a produção e sua inserção 

no sistema da arte.  

É nesse contexto que o estudo de Freire(1999) possibilita perceber não só a 

criação de toda uma produção artística que teve grande influência de Duchamp, como também 

esta produção inserida no contexto das instituições museais criadas como se pode observar, a 

partir do modelo norte-americano de museus.  

A pesquisa de Cristina Freire (1999), sobre a arte conceitual em museus aborda a 

produção artística contemporânea a partir de sua exponibilidade em uma instituição museal, o 

Museu de Arte Contemporânea da USP.  

A arte que teve os correios como centro de divulgação se expandiu por meio de 

um pensamento bastante político. Esta produção tem também um forte teor crítico às 
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instituições museais/culturais com seus padrões e modelos vinculados ao conceito de arte 

moderna. Ou seja, a arte conceitual leva à produção, à crítica da arte, ao que é ou não arte, um 

pensamento que toma força, segundo a autora, desde Duchamp, culminando com a década de 

1960 e 1970. Várias exposições organizadas nesse período constituíram o acervo conceitual 

MAC/USP. A autora cita que estas exposições tiveram participação intensa de artistas 

conceituais de todo o mundo que enviavam seus trabalhos pelo correio.  

A construção deste conjunto de acervo que se constitui pessoal e privado ao 

mesmo tempo em que é, também, coletivo e público, faz parte desse contexto que envolve a 

produção artística contemporânea desde meados da década de 1960 com os artistas da 

chamada arte conceitual, que desvencilharam a arte de uma materialidade sensível ou de seu 

destino como mercadoria. As diferentes formas de produção da arte conceitual, instalações, 

performances, arte postal12, gerou uma infinidade de documentos, arquivos, fotografias que 

documentavam as diferentes ações/intervenções produzidas pelos artistas deste período 

(FREIRE, 2006).  

Neste processo, a autora pensa a obra conceitual no interior da instituição e seu 

mecanismo de exposição abordando a instalação, que é a obra e seu entorno, numa operação 

artística em que o espaço é parte constituinte da obra. Ressalta que o resultado desta produção 

efêmera culmina em um registro fotográfico como documentação de uma ação que tem uma 

temporalidade, dentro de um determinado espaço. Neste sentido, Freire (1999) questiona se a 

fotografia é obra ou documento. 

A autora aborda essa questão tratando de uma diferenciação: quando a foto é feita 

pelo próprio artista, muitas vezes como Body Art ou auto-retrato, ou ainda, como um registro 

particular de seu trabalho para o environmental art, a foto é testemunho da produção e muitas 

vezes se confunde com ela. Isto se dá principalmente quando a foto é aérea.  Ela deixa de ser 

uma fonte estática de documentação e torna-se um canal de transmissão do processo. A 

fotografia sobre este ponto de vista é observada pela autora, como elemento integrante do 

projeto. Ela não se limita a um processo a posteriori, mas integra próprio processo de 

elaboração do trabalho. “A imagem fotográfica torna-se na arte Conceitual, elemento 

                                                 
12 Segundo Freire (2006), esta arte foi muito significativa durante as décadas difíceis da repressão, além de sua 
facilidade para circulação de informações e a possibilidade de acesso, era ainda uma chance para subverter a 
repressão política e participar do debate artístico mais amplo. Arte postal se configura na substituição do valor de 
exposição pelo de circulação. Uma movimentação de obras como envio postal, que, por meio da divulgação de 
desenhos, fotografias ou trabalhos similares “enviados para uma rede de arte postal, tornaram a percepção tátil e 
manipulatória inerente a este tipo de preposição” (FREIRE, 2006, p. 67). 
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componente da obra e não mero registro documental” (FREIRE, 1999, p.96). A fotografia na 

arte conceitual é constitutiva da obra. 

A outra diferenciação abordada por Freire refere-se ao registro fotográfico da 

performance, neste momento as fotografias registram uma ação ocorrida. A diferença é que 

“para quem vê a fotografia de uma performance, a aquisição da imagem se dá como 

informação e não como experiência. No entanto, há ainda um paradoxo nesta questão, não 

rara, às fotos que documentam uma performance ou uma exposição, é agregado valor de 

exibição, o que as tornam, segundo a autora, não apenas registro de uma obra (ocorrida num 

espaço-tempo limitado), mas sua extensão.  

A importante contribuição do pensamento de Freire (1999) no contexto desse estudo 

é perceber que toda essa produção conceitual gerou uma forte crítica às instituições museus, 

no que concerne à definição de uma conceito de arte, a constituição de uma acervo conceitual 

e todas as questões documentais e de conservação/catalogação/exposição é inerente a essa 

produção.  

 
Se incorporar o transitório não significa necessariamente torná-lo duradouro, eterno 
(vide os trabalhos em Xerox e vídeo que, no limite, tendem a desaparecer), o que tal 
produção reclama não apenas uma outra visada sobre si mesmo, como objeto 
artístico isolado, mas uma profunda reconsideração do papel do artista, do público e 
das instituições dentro desse novo paradigma artístico.  
Desmaterializados, transitórios, são atributos que negam a perenidade exigida nos 
museus e, a primeira vista, tais trabalhos estariam negando sua própria essência ao 
serem musealizados. No entanto, não seriam eles também, como toda e qualquer 
obra de arte, documentos de civilização? [...] (FREIRE, 1999, p. 40 - 41) 
 

É sobre esse olhar propiciado pela problemática que envolve a produção 

contemporânea no bojo da instituição museal e de sua patrimonializaçao que, no limite, 

parece não perdurar para a apreciação de gerações futuras13, que compreende-se a necessidade 

de um estudo dessa produção. 

Percebe-se que, neste contexto, o catálogo de arte se constitui num importante 

documento para as diferentes manifestações artísticas no campo das artes visuais, assim como 

a fotografia, que se configura tanto em produção artística, quanto em documentação. Tem-se 

ainda, a obra de arte que, no bojo de uma produção da arte atual, pode ser vista por uma série 

de arquivos e documentos gerados pelo próprio artista como uma produção teórico-prática 

que se configura no livro de artista.   

 

                                                 
13 Essa afirmativa refere-se ao acervo conceitual e a diferentes produções contemporâneas aqui delineadas como 
área de estudo da História Interartes.  
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4  A complexidade da arte nos circuitos internacionais e o sistema das artes que integra 

o sistema das exposições  

 

O processo de institucionalização da obra contemporânea nos museus de arte do 

tempo presente passa por diferentes esferas inseridas no sistema de arte e consideram tanto o 

processo de criação (processo-ação) quanto a monumentalidade (obra-monumento). Trata-se 

de, como se viu, pensar historicamente a relação da obra estabelecida por uma cultura de 

salões de arte, com um amplo procedimento de institucionalização gerido por regras rígidas, 

bem como por curadorias diretamente relacionadas aos desenvolvimentos recentes da arte e à 

produção da arte conceitual, que como foi aqui observado, exige uma nova forma de 

aproximação dos fatos, dos saberes e dos fazeres artísticos. 

Sobre este ponto de vista, percebe-se que as exposições geradas no circuito da arte 

desde a década de 1960 e 1970, mesmo criticando intensamente as instituições museais e 

expositivas (que para os artistas valiam-se de preceitos pré-estabelecidos pela visão 

modernista de arte e pela valoração da arte ocidental), ao final do século XX a maioria desta 

produção estava inserida nos acervos museológicos e no circuito expositivo que compõe, o 

sistema das artes. A arte conceitual provocou novas reflexões em torno do estatuto da arte, 

criticando as posições, instáveis e cambiantes, das figuras que compõem o sistema da arte, 

assim como os meios e instituições que a legitimam, e entre eles está a figura do curador. 

O crítico-curador, no pensamento de Freire (1999), integra o mesmo grupo 

ideológico dos artistas. Fazem parte de uma parceria-cumplicidade. Tanto um quanto o outro 

se configuram em colecionadores das histórias/memórias que se constituem a partir de 

investigações do processo criativo, concebidas num sistema de trocas entre determinados 

grupos de artistas, críticos, curadores, etc. Isto funciona em diferentes níveis e atravessa o 

campo das instituições para constituir um conjunto de relações de sociabilidade, afetividade e 

de constituição de “grupos de gosto”, gerando a partir dessas trocas, os acervos documentais 

dessa produção. 

A figura do curador dentro do sistema da arte pode ser comparada ao papel 

exercido pela figura de um dos embreantes levatados por Cauquelin (2005). O crítico-

marchand Castelli, por meio de seu trabalho, promoveu os artistas, associados ao seu nome, a 

partir da valorização da informação, de publicações jornalísticas e de catálogos de arte que se 

constituíram cada vez mais luxuosos.  
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Cauquelin (2005) levanta que a modernidade desencadeou um processo de 

consumo que afetou diretamente o sistema da arte e sua rede de relações. Criou-se uma rede 

de relações que envolve desde o processo de produção da obra, até o processo de coisificação 

do artista-como-obra. Ele se torna um produto, um nome a ser disponibilizado pela rede de 

informações que hoje se tornou fundante para todo o esquema de legitimação do artista, de 

sua obra e das instituições que o incorporam em seu acervo.  

É neste universo que a autora ressalta o papel de Castelli como um embreante, ele 

compreendeu a lição das redes: as redes midiáticas são as redes comerciais. No pensamento 

da autora a rede é estabelecida por um número infidável de pessoas e instituições imbricadas 

entre si. São os produtores14 da rede, que no domínio artístico, dispõem de uma grande 

quantidade de informações o mais rapidamente possível, causando o que a autora chama de 

efeito rede caracterizada da seguinte forma: 

 
A primeira é a velocidade de transmissão de um ponto ao outro do mundo. A 
segunda é antecipação do signo sobre a coisa: antes de ter sido exposta, a obra do 
pintor, ou mais precisamente seu signo, já circula nos circuitos da rede. O signo 
precede, pois, aquilo de que é signo. Depois, novamente, a utilização da rede para a 
revenda entre os atores produtivos. Finalmente, característica não negligenciável, a 
colocação do artista entre parênteses, aquele que funciona como objeto de troca de 
signos (CAUQUELIN, 2005, p. 68).  

 

Todo esse universo de produção e divulgação intermidiática passa pelo olhar do 

crítico curador e pelo material teórico textual e imagético que ele apresenta sobre a obra. Esse 

material é também uma porta de entrada no sistema da rede de relações que envolvem o 

sucesso da exposição e do artista. Assim, diante do exposto, procura-se delinear um olhar 

sobre o catálogo-obra15 como fonte documental de uma ação expositiva que aqui se configura 

na análise de duas exposições: Gentil Reversão e Adriana Varejão, ambas realizadas no 

Centro Cultural Banco do Brasil de Brasilia-DF. 

 

4.1 A exposição Gentil Reversão 

 

É importante observar na construção do catálogo como um objeto empírico, que a 

sua produção é mediada por três eixos intrínsecos entre si: o catálogo propriamente dito, a 

                                                 
14 Esses atores são, segundo Cauquelin (2005), conservadores de grandes museus, importantes galeristas, 
experts, diretores de fundações internacionais, entre outros mediadores intermediários. 
15 É importante ressaltar que a leitura da obra dos artistas aqui analisados  não se efetivou  pela fruição da obra 
propiciada pelo olhar do observador, e sim pela leitura do catálogo, e como tal, possui a influência do olhar do 
curador. 
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reprodução desse catálogo ou o médium de reprodução (design) e as obras em processo 

(artista, médium da obra, processo de criação). 

A exposição Gentil Reversão16, com curadoria de Marília Panitz, foi concebida 

por meio da dinâmica que envolve parceria-autoria entre o curador e o artista. Um entrelaçar 

de diferentes vozes na concepção de idéias, pensamentos, histórias. Fios e tramas que se 

desenvolveram a partir de obras de cinco artistas unidos por uma curadoria que traçou o fio 

condutor de uma mostra e provocou a leitura de imagens, de textos, de livros-textos, livros de 

histórias que, por um mesmo olhar, costuravam as tramas de uma idéia desenvolvida por seis 

mãos.  

Panitz (2001) descreve em seu texto desde o processo que envolveu a criação das 

obras (obras-processo) até a sua concepção no espaço expositivo. Ela apresenta no processo 

de descrição da produção da exposição Gentil Reversão o entrelaçamento de diferentes 

poéticas, olhares e construções subjetivas sobre o universo de cada artista mediado por uma 

parceria/cumplicidade traçada por mais de dez anos. Neste espaço/tempo construíram obras, 

teorias, encontros e desencontros de uma produção que envolve pesquisa, experiência, 

experimento, e que foi construída a partir de um acervo de memórias, de fragmentos, de 

histórias, de subjetividades, de sonhos, de quereres. 

A metáfora17 – parte de todo um processo criativo nas diferentes relações 

interartísticas – mediou o entendimento, a compreensão e a concepção da exposição, 

construindo os fios e tramas, que Panitz (2001) elaborou para a inserção do leitor ao universo 

imagético dos artistas: Ana Miguel, Gê Orthof, Chico Amaral, Elder Rocha e Ralph Gehre. É 

sobre as tramas da aranha que ela tece um conjunto de significados entre um artista e outro, 

possibilitando, por meio de diferentes versões, uma sutil (re)versão. Olhares entrelaçados que 

desvendam o livro do mundo. Livros de histórias, de memórias, de atos, de fatos, ações, 

fazeres, que tecem um único olhar construindo vários olhares. 

O catálogo foi escrito pela curadora da exposição, Marília Panitz, e concebido 

num formato de livro tendo a capa elaborada com duas dobras que, ao ser aberta, duplica o 

                                                 
16 É importante ressaltar que neste texto o termo Gentil Reversão terá referências ao título da exposição que 
ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil – Brasília, de 07 de dezembro de 2001 a 08 de fevereiro de 2002; ou 
ao grupo que se constituiu entre artistas e curador; e/ou ao catálogo-livro-obra da exposição aqui analisada. 
 
17 Metáfora, segundo o dicionário Aurélio, é um “tropo que consiste na transferência de uma palavra para um 
âmbito semântico que não é o do objeto que ela designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança 
subentendida entre o sentido próprio e o figurado; translação”. No contexto aqui apresentado percebe-se que o 
crítico-curador enquanto artista a utiliza como seu próprio processo criativo ao conceber a exposição 
interligando os diferentes olhares-criadores por este fio condutor.  
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tamanho da imagem que a ilustra – uma obra de Elder Rocha – e traz o título da exposição 

juntamente com os autores que se constituem nos artistas expositores e na curadoria. O livro 

foi impresso com uma tiragem de 2000 exemplares18 em uma encadernação muito bem feita. 

A impressão feita em papel couchê, traz a reprodução das imagens em fotos coloridas ou 

preto e branco.  

As imagens no interior do catálogo não se constituem apenas nas obras em 

exposição, elas ratificam que o processo de montagem da exposição, além do entrelaçamento 

dos autores e expositores, teve todo um cuidado em tecer, como Panitz (2001) mesmo revela, 

um fio entre as diferentes linguagens em exposição.  

 

                                                     
 

 

 

Todo o processo de construção da exposição e do catálogo foi mediado pelo 

diálogo entre texto e imagem. O livro-catálogo é composto por 239 páginas e traz os textos 

distribuídos em dois idiomas: inglês e português. Após uma cronologia de todas as atividades 

que compuseram o processo-ação-exposição, a curadora-autora apresenta a obra de cada 

artista individualmente paralelo, às ilustrações de suas obras, possibilitando ao leitor perceber 

que toda a composição da mostra foi traçada por um fio condutor que entrelaçava as poéticas 

entre si. 

Outra questão importante percebida a partir da observação/leitura imagética e 

textual do catálogo, é que a mostra é composta principalmente por instalações e que, como tal, 

dependem do envolvimento do público como ator interagente e fruidor da obra.   Mesmo não 

tendo visto a exposição, o leitor do catálogo consegue perceber todos os elos de ligação entre 

                                                 
18 A quantidade de exemplares produzidos demonstra a aceitação do catálogo no campo editorial como obra 
autônoma, que se constitui numa vendagem para um público que aprecia a obra-catálogo e a obra do artista, 
independente de ter ou não visto a exposição. Este fator amplia a defesa aqui levantada de que este catálogo se 
efetiva num documento de um evento-ação constituído em tempo e espaço determinado. 

Imagens digitalizadas do catálogo 
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os artistas no processo de criação das obras e da exposição, a curadoria, e o público, que como 

receptor perceberá as teias que envolvem a proposta curatorial.  

Na exposição Gentil Reversão, a curadoria apresenta um trabalho totalmente 

mediado pelo texto/imagem na construção de significados. Para Panitz (2006) essa exposição 

apresenta o nascimento de uma idéia gerada numa lógica semelhante – de criação de um 

acervo de textos, estudos, correspondências virtuais – que possibilitou a curadoria encontrar o 

elo de ligação entre as diferentes poéticas. Segundo a autora, a exposição Gentil Reversão foi 

construída em torno de duas abordagens: a primeira, “de caráter temporal desvela a evolução 

poética de cada um ao longo dos anos e as aproximações entre as cinco vertentes, resultante 

de uma afinidade intelectual e afetiva” (PANITZ, 2001, p. 23); a segunda, atualiza essas 

parcerias e possibilita sua exposição num espaço comum. Percebe-se que a autora traça aqui, 

por meio da exposição, uma história da arte através da história dos grupos e de suas 

produções, das trocas entre artistas e dos trajetos e afecções mútuas. 

Para esta mostra, a curadoria propôs um diálogo entre muitas vozes, que incluem 

as linguagens poéticas dos artistas, a teoria que envolve uma reflexão da produção de cada 

artista e a teia que a curadoria traça, entrelaçando estes fazeres/pensares.  

 
Essas imagens carregadas de sentidos oferecem uma mudez que terá de ser 
transposta. Este é o caminho que terá de ser percorrido pelo fruidor: o de 
re(des)cobrir os elos que aproximam os diferentes fragmentos que se constituem em 
obra. Re-significá-los. E este será um ato por palavras (PANITZ, 2001, p.25) 

 
 

                                 
 
 

 

 

 

 

 

Circulación. Obra de Ana Miguel 
Vista da instalação na coletiva 
Gentil Reversão,  
Centro Cultural Banco do Brasil, 
Brasília 
Fotografia: Edgar Cesar 
 

Circulación. Obra de Ana Miguel  
(livro, detalhe). Tecido, gravura, 
bordado, luva de látex 
Fotografia: Miguel Angel Nalda 
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É interessante perceber que temáticas comuns permearam a produção de diversos 

artistas. A metáfora do livro ou o tema livro na produção é uma delas. Freire (2006), ao 

discutir circuitos alternativos na produção e circulação da obra de arte, aponta a mídia 

impressa como uma das possibilidades mais ricas que se iniciou, como se pode conferir nesse 

texto, com a arte conceitual. Segundo ela, já no inicio de 1960, surge o livro de artista como 

uma série de atividades que se inventam ou se reiventam no mesmo momento como poética 

singular. São publicações que não se constituem em “publicação sobre arte, mas arte em si 

mesma”.  

Compreendendo a metáfora livro como uma forma de comunicação, os artistas de 

Gentil Reversão criaram livros-objetos que pontuaram histórias e experiências iguais e ao 

mesmo tempo tão diferentes para cada olho/criador e cada olho/fruidor sobre eles depositados. 

Segundo a autora, projetos e intervenções se constituiram on line permeados por olhares, 

conhecimentos, realidades mediadas pelos lugares por onde passam, configurados, como se 

viu, semelhante à arte postal. 

Embora a metodologia utilizada pelo grupo da Gentil Reversão não se caracteriza 

em arte postal, percebe-se que houve aí o mesmo movimento de troca de arte, desenhos, 

textos, projetos, imagens estabelecendo um intercâmbio de conhecimentos, saberes 

necessários ao processo de criação da obra Gentil Reversão.  

 
4.2 Exposição de Adriana Varejão 

 
O trabalho de Adriana Varejão aqui analisado refere-se à exposição ocorrida no 

Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília19 (2001). A obra de Adriana para esta exposição 

                                                 
19 Adriana Varejão, exposição individual no centro Cultural Banco do Brasil – Brasília, de 11 de junho a 22 de 
julho de 2001. 

Des(re)conhecer. Obra de Elder Rocha.  
Plotagem auto adesiva, tinta acrílica, 
parquet de madeira recortado e bolhas de 
acrílico s/ parede, 3x3x15 m, Gentil 
Reversão, CCBB,  
Brasília, 2001. Foto: Edgard César. 

 

 

Detalhe de Des(re)conhecer, para Gentil 
Reversão,  
CCBB, Brasília, 2001. Foto: Edgard 
César. 
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remete ao cenário descrito por Noronha (2003), quando analisa a questão do espaço paisagem 

no campo da produção artística por se constituir em detalhes, acidentes, sinais e objetos, 

descritos topograficamente.  A artista faz uma topografia do Mundo Novo por suas incursões 

históricas pelo barroco brasileiro e pelas imagens históricas da colonização, que ela descreve 

em nudez bárbara, demonstrando por meio de sua obra como esta colonização foi traumática, 

desumana, metaforicamente estupradora, deixando à mostra uma nova realidade ao conceber 

este Novo Mundo por meio de suas estranhas entranhas. 

Todo o universo dessa exposição foi organizado em um catálogo elaborado pela 

curadora Louise Neri. O catálogo é composto por dois textos teóricos, sendo um de Louise 

Neri e outro de Paulo Herckenhof, que analisam a obra de Adriana Varejão nos seus aspectos 

formais e pictóricos, traçando as semelhanças da obra da artista com o barroco brasileiro.  

O catálogo, em formato maior que um livro habitual, foi impresso em folhas de 

papel tipo vergê em uma coloração bege, e com imagens reproduzidas em folhas de papel 

couchê, todas coloridas. Este catálogo apresenta um contexto de exposição que se difere do 

catálogo descrito anteriormente. A exposição aqui debatida trata-se de uma individual e não é 

dado no catálogo o processo de construção e/ ou montagem da exposição. No entanto, a forma 

como as imagens são mostradas possibilita perceber que a exposição é composta por trabalhos 

em grande dimensão. Isto é possível pela forma como as imagens são visualizadas. Logo na 

contracapa do catálogo uma imagem de um detalhe da obra cuja foto representa uma textura 

presente na tela, que leva a essa percepção de monumentalidade. As obras da artista são 

mostradas de forma cronológica de produção, ou de séries por ela elaborada, todas 

envolvendo os aspectos de um Brasil que a artista redescobre por meio de sua representação. 

A obra de Adriana Varejão remete o observador ao viajante da arte romântica do 

século XIX que, como vimos, descortinou o mundo em busca de novas formas de 

aprendizagem e conhecimento (SELMA 1996). Os textos do catálogo mostram que ao 

percorrer o interior de Minas Gerais a artista se apropria de fragmentos da arte barroca, 

proporcionando a partir daí um revisitar aos elementos desta paisagem, tendo os azulejos 

como o principal foco. A arte subjetiva do período romântico se apresenta no texto imagético 

de sua obra, mediado pela metáfora da paisagem que a artista reconfigura em novas 

linguagens, novas paisagens, nova subjetivação. A partir da contemplação da paisagem, 

Adriana Varejão se apresenta como uma nova exploradora, habitando o mundo do objeto por 

meio de um diálogo imaginário, que neste estudo se analisa a partir da relação imagem/texto 

revisitada pelo catálogo/obra.  
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É com o olhar sobre a viagem que o catálogo de arte de Adriana Varejão abre seu 

convite ao público-leitor. O catálogo se constitui num trabalho de curadoria que apresenta a 

obra e o artista, possibilitando maior visibilidade e legibilidade à obra. É um diálogo 

verbal/textual que se organiza em torno de uma idéia ou de uma temática da produção do 

artista.  

A obra de Adriana Varejão apresentada no catálogo remete à contemplação de um 

novo espaço que apreende o barroco brasileiro ao mesmo tempo em que desdobra suas 

entranhas, suas histórias, suas dores colonizadoras. Sua obra é o percurso da produção 

artística contemporânea territorializando os espaços do barroco, do colonizador, do Novo 

Mundo por meio dos sentidos, da pele, do corpo, do corpo no azulejo, das entranhas do 

espaço que se constitui em corpo, em corpo/obra. É assim que a obra dessa artista se 

configura: uma paisagem/corpo que incita à reflexão do território e da paisagem percorrido 

pelo homem da colonização à contemporaneidade. 

O catálogo da exposição do CCBB foi apresentado por Neri e Herkenhoff, que 

dialogam com o leitor desvelando a obra visualmente, ou seja, na exposição, estes autores 

buscam metaforicamente apresentar a imagem, de forma que o leitor consiga visualizar as 

impressões que a ela apresenta pessoalmente. Os autores mergulham o olhar em sua obra e a 

apresentam com a sensibilidade de uma fruição contida na narração. 

Neri (2002) apresenta o olhar da artista sobre o barroco brasileiro. Para ela, 

Adriana Varejão procura no barroco algo que retrata sua influência sobre o europeu no olhar 

sobre o Novo Mundo ao mesmo tempo em que reconfigura este olhar sobre o hibridismo da 

cultura brasileira com suas perversidades e contradições presentes no desejo pelo progresso 

dessa cultura.  

É isso que Adriana Varejão faz em seus trabalhos sobre o barroco brasileiro. 

Numa viagem corporificada a artista transporta o observador a um universo metafórico do 

barroco desmaterializado, fragmentado, corporificado em novas poéticas abjetas20. Segundo 

Neri (2001), a pintura é considerada pela artista como uma atividade intelectual porque 

considera a “percepção e a imaginação atividades intelectuais baseadas na existência, na 

criação e recriação de formas visíveis” (p. 27). 

É neste caminho que Neri (2002) convida o expectador a conhecer o trabalho de 

Adriana Varejão por meio de sua leitura, adentrando o espaço e um novo olhar sobre o mundo 

                                                 
20 Para Noronha (2007, p. 102) “abjeção é como uma lei de escoamento, de expulsão, de secreção, portanto, num 
jogo entre dentro e fora, que fica presente como matéria dignificável à amorfia a aos estados do informe. Do 
corpo como objeto, temos o abjeto: a saliva, as fezes, o sangue, a urina, as lágrimas, o vômito e as secreções”.  
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do barroco. Ao refletir sobre sua percepção referente à obra “Azulejões”, é possível perceber 

pela descrição da autora o universo imagético/sensível que ela transfere ao leitor por meio de 

sua descrição/obra, 

 
Ao adentrar o espaço de Azulejões, sou engolida por um aceano semântico 
espaço temporal. Aos poucos, as interrupções e anomalias nos padrões e nas 
imagens tornam-se evidentes, impelindo os ritmos de ruptura e 
descontinuidade contidos no centro do projeto da pintora para seu destino 
final – que parecia ser o lugar a partir do qual suas explorações começaram: 
a terra nullius, o vácuo, da tela inexplorada. Porém, um olhar mais atento 
revela que o vazio branco da tela é ele próprio uma ilusão astuciosamente 
pintada – ele está repleto de linhas do desejo. (NERI, 2001. p. 30). 
 

Linhas do desejo é uma linha imaginária que leva o leitor a percorrer o espaço 

branco da tela de Adriana Varejão à procura de signos, símbolos que desvelem o corpo-

imagem que se constrói a cada traço.  

O trabalho de Varejão exige do expectador uma tomada de posição frente ao 

exposto, seja de repulsa, seja de magnitude diante de seu processo criativo. O corpo é tratado 

na obra de Adriana Varejão, repleto de erotismo, trazendo aos nossos olhos as lembranças de 

um passado de violência que se estende por anos de colonização e se tornam no tempo 

presente, um emblema desta mesma violência que ultrapassa o tempo histórico e se insere no 

corpo atual de diferentes formas. Somos “heróis” sobreviventes de uma história inscrutada, 

sulcada, demarcada, tatuada em nossa própria pele. É essa violência que Adriana Varejão 

“extirpa” aos nossos olhos abruptamente. 

 

                              
 

 

 

 

 

Varejão Acadêmico – Heróis                 
Óleo sobre tela 140x160cm 
 

Extirpação do Mal por 
Overdose 
Óleo sobre tela e objetos                
220x150cm (tela) 
220x40x40cm  
(cada suporte) 
 

Extirpação do Mal por 
Incisura    
Óleo sobre tela e objetos       
220x190cm (tela) 
100x185x50cm (maca) 
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A obra de Adriana Varejão é analisada também pelo crítico e curador Paulo 

Herkenhoff que num texto/obra poético relê metaforicamente o trabalho da artista e dá 

visibilidade, significado, sentimento à sua obra.  

                                        

 

 
 
 

Embora seu trabalho se constitui em formas fragmentadas desse universo que ela 

irrompe, o texto de Herkenhoff  se configura numa narrativa/obra que segue levando o leitor a 

percorrer a obra da artísta por meio de uma “(...) carnalidade cozida em fogo, mar azul 

barroco-rococó, território costeiro de volutas, acantos, espirais, partes do corpo, porém tudo 

como paradoxal inteireza conceitual de fragmentos na totalização da superfície (...)”. 

(HERKENHOFF, 2001. p. 107). 

A crítica que os autores Néri e Horchenhoff fazem do trabalho de Adriana Varejão 

mostra autonomia de sua produção diante da arte contemporânea e seu caráter de obra que 

induz o observador à sua reflexão e crítica. 

A partir da análise (leitura textual e imagética) do catálogo é possível perceber no 

trabalho, um grito para a paisagem barroca que se desloca para uma reflexão sobre o próprio 

patrimônio e a memória que envolve todas as relações de conquista deste espaço. Ela explora 

as tensões entre o passado e o presente abjeto que envolve a sociedade contemporânea. Um 

grito de tensões e tesões que transtornam e abrem novas possibilidades de leitura e 

compreensão do mundo atual. Uma singularidade que se constitui na obra, na artista e no 

público observador/fruidor deste universo abjetal. O trabalho de Adriana Varejão possibilita 

isto, uma viagem do leitor que é conduzida pelo crítico na forma catálogo. Por esse caminho 

segue-se uma rota de viagem com mapas, cartografias, linhas do desejo, conduzidas pelo 

olhar do crítico/curador que possibilita se passear pela obra de Varejão percorrendo sua 

singularidade, mergulhando em suas ondas barrocas mediadas pela contemporaneidade carnal 

de suas formas. 

Azulejões, 2000 
Gesso sobre tela, pintado a óleo. 
Instalação com 100 telas - 1 x 1 m cada 

Azulejaria em carne viva Óleo sobre 
tela e poliuretano em suporte de 
alumínio e madeira 220x160x50cm 
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5  À guisa de conclusão 

Diante do exposto, é importante ressaltar que o catálogo nos apresenta a obra mas 

não substitui a visualidade da obra em exposição, necessária à fruição. Tanto na exposição 

Gentil Reversão aqui analisada, quanto na exposição de Adriana Varejão no CCBB, o 

trabalho do crítico curador foi fundamental no processo de compreensão das exposições que, 

neste texto, foram analisadas a partir dos catálogos como documentos históricos. As obras 

aqui debatidas não foram fruídas e este fator é essencial no processo de experiência estética. 

Não é no catálogo/obra, por exemplo, que Adriana Varejão (des)materializa em sua 

carnalidade a natureza humana da arte e sim na exposição, no momento em que observador e 

artista se integram na busca pela compreensão dessa humanidade visceral. O mesmo se afirma 

com a Exposição Gentil Reversão, na qual a imersão do observador como participante ativo 

da obra é fundamental no processo de fruição. A criticabilidade da obra, como se viu, tem sua 

origem na obra dos primeiros românticos que, por meio da autonomia da obra, a apresenta 

como processo de conhecimento inserido em sua forma. É esta criticabilidade que faz do 

trabalho de Adriana Varejão um desnudar da sociedade atual e de suas formas fragmentadas e 

efêmeras de vida corpóreo/humana. Ela remete o expectador ao mundo real da colonização 

que se efetiva e se intensifica cotidianamente. É este universo que se configura abjetal, 

residual, que se vê em sua obra e que é revelado/configurado pela crítica no catálogo/obra. 

Ao refletir sobra a mesma criticabilidade na obra dos artistas que participaram da 

exposição Gentil Reversão percebe-se que outros elementos estão presentes e conduzem o 

olhar do leitor a um entrelaçamento de (re)conhecimento por suas próprias cicatrizes e busca 

de identidade mediada pela compreensão que se tem da obra, traçadas pela forma de 

exposição que a curadoria elabora na apresentação do catálogo.  

Todo este processo aqui analisado, principalmente no que concerne ao papel do 

curador como organizador da exposição, observado nas duas exposições apresentadas, são 

fatores que incluem a obra no circuito do sistema da arte e contribuem com seu processo de 

institucionalização/patrimonialização. A história escrita a partir da História Interartes procura, 

diante das diferentes linguagens que se imbricam nesse processo, possibilitar um estudo a 

partir das poéticas de produção. Por meio do estudo de documentos de artistas, por meio das 

obras, compreender pela sua dinâmica de exponibilidade, o movimento que a obra percorre na 

inserção do sistema da arte que corroborou com sua valoração. Diante da complexidade do 

sistema das artes aqui apresentado foi possível perceber na análise das duas exposições 

apresentadas que elas se configuram em dois elementos que estruturam a dinâmica da arte do 
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tempo presente. Uma é o artista arquivista que surge com Duchamp, como foi exposto por 

Cauquelin (2005) no seu sistema de arquivo de suas obras em miniaturas dentro de 

valizes/museu, e também apresentado por Freire (1999) como um dos pontos mais 

importantes da arte conceitual, principalmente a arte postal. Esse modelo é percebido pela 

exposição Gentil Reversão. Ao longo do texto a Panitz (2001) deixa claro que todo o processo 

foi mediado pela pesquisa em um acervo que se constituiu (inclusive de trocas, o que os 

assemelha a arte postal) por mais de dez anos. O outro exemplo é composto pela exposição 

Adriana Varejão, que é um modelo de arte-monumento. A monumentalidade de sua obra é 

percebida pela visualidade do catálogo e reafirmada pelos críticos-curadores que acentuam, 

por meio de um texto metafórico, a sua dimensionalidade.  

Este contexto de produção corrobora com as questões levantadas nos estudos de 

Cauquelin (2005) e de Freire (1999), que analisam a arte contemporânea inserida no sistema 

das artes e no Museu de Arte Contemporânea. Elas defendem que toda essa dinâmica 

mobilizada pelo sistema das artes, se configura em um novo debate sobre os museus de arte e 

o lugar da arte contemporânea. Ou seja, os museus ainda não conseguiram lidar com esse 

arsenal de documentos e acervos, em sua maioria frágil e perecível, e nem com a obra-

monumento, que exige seu próprio espaço, um novo lugar para a arte. Resta saber se este 

novo lugar vai se configurar na instituição museu. Uma questão é certa, ele exige um novo 

modelo. É por isso que um estudo nesta proporção, constituido por meio dessas poéticas de 

produção precisam de uma perspectiva inter-relacional entre as linguagens artísticas e 

midiáticas na perspectiva da História Interartes.  
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