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“Nós pensarmos a pintura actual é fazer nocturno, um combate 

além das fronteiras interditas, aventura de cego no meio da 

noite que no melhor dos casos não perdeu esperança de dia e 

nos mais comuns pinta a noite como a noite. Nós pensamos,  

sobretudo que esta situação é radicalmente nova e que por 

isso não servem para navegar nela as luzes retrospectivas que 

o curso da aventura pictural moderna nos pode proporcionar, 

com o optimismo a elas subjacente. São bem os desastres da 

guerra, mas agora da imaginação pictural e é legitimo e é 

mesmo necessário que não velemos o rosto diante deles.” 

(LOURENÇO, 1981, pág. 64) 

 



                           

 

 

 

RESUMO 

          Esse trabalho é um exercício de leitura da imagem e de interpretação a cerca 

do lugar da pintura na arte contemporânea. Para realizar tal investigação foi 

escolhido um artista brasileiro das décadas de 1990 a  meados de 2000, Julio 

Ghiorzi. O artista atualiza o passado em suas obras por meio da imagem. Em sua 

arte sobrevivem os séculos XVII, XVIII, XIX e XX, com influência direta de artistas 

ocidentais como: Frans Hals, Diego Velázquez, Edouard Manet, Jackson Pollock e 

Andy Warhol. A produção de Ghiorzi citada nesse trabalho, será interpretada a partir 

dos conceitos de intencionalidade e apropriação no viés do teórico e filosofo da arte 

de Richard Wollheim.  

Palavras Chaves 

Pintura, Arte Contemporânea, Arte Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

ABSTRACT 

 This work is an exercise in reading the image and interpretation about the 

place of the painting in contemporary art. For such research was chosen an brazilian 

artist from the 1990’s to mid-2000, Julio Ghiorzi. The artist update the past in their 

works through the image. In his art survive the seventeenth, eighteenth, nineteenth 

and twentieth, with direct influence from western artists such as: Frans Hals, Diego 

Velázquez, Edouard Manet, Jackson Pollock and Andy Warhol. The production from 

Ghiorzi quoted in this work, will be interpreted from concepts about intentionality and 

appropriation in the bias from the  theorist and philosopher of art Richard Wollheim. 

Keywords 

Painting, Contemporary Art, Brazilian Art. 
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1. INTRODUÇÃO  

          Minha dissertação é o desdobramento de uma trajetória, que se iniciou no ano 

2004 até o ano de 2005, como bolsista do Cnpq. O objetivo do projeto da iniciação 

científica era estudar os diferentes tratamentos dados à corporeidade no mundo 

contemporâneo por meio dos objetos artísticos, com ênfase à pintura do século XX e 

suas produções figurativas entre os anos de 1980 a 2000. Durante a pesquisa foi 

constatado que uma gama de artistas nacionais e internacionais que utilizava o 

corpo como expressão plástica. Dentre os vários artistas que tive acesso foram 

selecionados um restrito grupo de pintores modernos e contemporâneos, que tinham 

como alvo o corpo na pintura figurativa, com a utilização da técnica do OST1. Estes 

foram Odd Nerdrun2 (1944), figura 1, Lucien Freud3 (1922), figura 2, Francis Bacon4 

(1909 – 1992), figura 3. 

                                                           

1
 OST: abreviação de Óleo sobre Tela.  

2
 Odd Nerdrun; Norueguês, Pintura Figurativa da década de 1990.  

3
 Lucien Freud: Nasceu em Berlim em 1922, pais judeus, muda-se com sua família para Inglaterra, 

voluntariamente (não como refugiados de guerra). (SMEE, 2005) 
4
 Francis Bacon: Artista Plástico anglo – irlandês que realiza pintura figurativa ligada ao estudo em torno do 

corpo. (FERREIRA, 2005, Cnpq) 

                                                

Figura 1: Odd Nerdrun, Love Divided.  
Óleo sobre tela, 180cm x 280cm,2005.  
Fonte : www.nerdruminstitute.com/on-paintings.php    

 

Figura 2: Lucien Freud  
Supervisora da segurança social a dormir. 
Óleo sobre tela. 150 x 250 cm, 1995. 
Fonte: SMEE, 2005, pg.79 

 

http://www.nerdruminstitute.com/on-paintings.php
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Figura 3: Francis Bacon, Estudo do  
corpo humano, 1981. Fonte: 
www.imediata.com/sambaqui/bergerb
acon/index.html  

 

          Os estudos a respeito dos artistas supracitados 

acabaram no desdobramento da minha monografia de 

conclusão de curso em História, com ênfase em 

História da Arte, voltado para a Arte Contemporânea 

brasileira.  Sendo o trabalho focado na pesquisa da 

trajetória e na leitura da imagem de dois artistas 

contemporâneos brasileiros: Beatriz Milhazes5 (1960), 

figura 4, e Julio Ghiorzi (1962), figura 5. A relevância 

dessa pesquisa encontra-se na importância da 

trajetória nacional e internacional dos artistas em 

questão. Eles têm em seus trabalhos a forte presença 

do elemento técnico (e das técnicas da pintura), a 

marca da pesquisa de caráter estilístico, com a valorização da dimensão do 

ornamental, que caracterizou o estudo da poética de cada artista articulados ao 

conceito de neobarroco6.  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

5
 Beatriz Milhazes, artista plástica reconhecida a nível internacional na década de 90, nasceu no Rio de Janeiro – RJ, em 

1960. Pintora, gravadora, ilustradora, professora. (FERREIRA, 2006) 
6
 Conceito que será trabalhado no 2º Capitulo da dissertação.  

                             
Figura 4: Beatriz Milhazes. Menino 
Pescando, 1997, FERREIRA, 2006.  

 

Figura 5: Pintura Gêmeas. 
Esmalte Sintético e Verniz 
sobre placa de celulose, 122 x 
244 cm /122 x 244 cm, 2005. 
Fonte: GHIORZI, 2005. 

 

http://www.imediata.com/sambaqui/bergerbacon/index.html
http://www.imediata.com/sambaqui/bergerbacon/index.html
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          Além das pesquisas vinculadas ao curso de graduação, participo do grupo 

Interartes, de Goiânia GO. Minha participação iniciou em 2005 ao qual me engajei 

até o ano de 2006. Houve um afastamento por um tempo do grupo, mas as foram 

retomadas as atividades no ano de 2010, onde permaneço até o momento. 

          O grupo em questão é um diretório de pesquisas montado pelo professor Dr. 

Márcio Pizarro de Noronha, e tem com o viés teórico – metodológico e prático, 

pesquisar a respeito da Arte Contemporânea, em suas diversas nuances. O grupo 

conta com professores e estudantes que contribuem para o avanço da pesquisa em 

arte, nos mais diversos estados, como por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo e 

Goiânia.  

          A partir dessa trajetória o interesse pela arte no campo da pesquisa e da 

prática foi sendo ampliado. Atualmente faço curso de pintura, com algumas singelas 

produções em tela e a óleo. Tenho buscado conhecer a respeito da laboriosidade 

das técnicas da tinta a óleo, além de desenvolver o interesse pelo conhecimento de 

outras matérias e suportes para produção de novos trabalhos. No campo teórico da 

pesquisa, há a priorização da técnica da pintura, a fim do avistamento por meio da 

História seus caminhos percorridos desde tempos imemoriais e o lugar que ocupa 

na arte contemporânea.  

          Diante a trajetória de pesquisa apresentada para esse trabalho em específico, 

escolhi para composição do corpo documental duas obras do artista plástico gaúcho, 

Julio Ghiorzi: O Livro (díptico), figura 9 e Pintura Gêmeas, figura 10. As pinturas de 

Julio Ghiorzi foram selecionadas como corpo documental do meu trabalho, devido 

ao contato que tive com as mesmas durante o período de mestrado (2009 – 2011), 

por meio de Coleção Particular. Não obstante, as principais razões que me levaram 

a essa escolha se dão pelos fatos de se tratar de um artista brasileiro que privilegia 

a pintura em sua produção, e pela admiração ao seu trabalho. Apesar de não ser 

uma obra histórica, suas pinturas abrem camadas de temporalidades, descortinando 

e sistematizando o passado, o que para um historiador se torna atrativo e curioso.  
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          A investigação em questão feita por mim privilegia as camadas temporais 

contidas em suas obras. A linha de partida desse trabalho ocorre por meio de pistas 

fornecidas pelo artista – pesquisador em sua Dissertação de Mestrado em Cultura 

Visual no ano de 2005. A reunião dos documentos se deu por meio de uma 

montagem de um arquivo que se encontra disperso, em museus, galerias e coleções 

particulares de âmbito nacional e internacional. Para isso utilizei-me de  catálogos de 

amostras de exposições, obras de Coleção Particular, meios digitais, como: internet 

com reunião de documentos eletrônicos e cd com a filmagem da composição de 

uma das obras da série Gêmeas e a dissertação do próprio artista7. 

1.1 Julio Ghiorzi: Formação e Influências.  

 

 Figura 6: Julio Ghiorzi, Foto: Sergio Bohrer Piloto. Fonte: 

http://picasaweb.google.com/sergiobohrerpiloto/JulioGhiorziIndividual#5086837729329119282  

                                                           

7
 Os documentos impressos estão todos apresentados em anexo.  

http://picasaweb.google.com/sergiobohrerpiloto/JulioGhiorziIndividual#5086837729329119282
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          Julio Ghiorzi (1962) é artista plástico, 

professor e pesquisador gaúcho. Sua graduação 

ocorreu ao longo dos anos 1980, período em que 

havia nas artes plásticas um forte interesse por 

pintura figurativa. Seu curso de Artes Plásticas se 

realizou no Instituto de Artes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Seu projeto 

de graduação tornou-se, então, uma pesquisa das 

possibilidades matéricas da tinta, em especial a 

encáustica.  

 

          Ghiorzi é pós–graduado em Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais, 

na Universidade Federal de Goiás, com o título de Mestre. Já exerceu a docência 

como professora substituto no Instituto de Artes da UFRGS, sendo responsável por 

matérias como: Introdução à Pintura, Técnicas e Materiais de Pintura, Fundamentos 

da Cor e Pintura da Figura Humana, obtendo assim a oportunidade de rever sua 

produção artística e sistematizar as práticas de pintura com fins didáticos8. Sua 

formação de artista e de professor de pintura, o conduziu a ressaltar a relevância de 

eleições de caráter formal e técnico, na elaboração de seu trabalho associado ao 

aproveitamento do espaço de ateliê.  

          Seus objetos produzidos foram todos identificados e registrados, durante o 

processo da produção, por meio de um diário escrito, visual (fotográfico) e 

audiovisual (produção de vídeos). Suas obras foram expostas no ano de 2003, na 

Exposição coletiva 4x4 – Galeria da FAV – Goiânia; no 3º Salão Flamboyant 

Nacional de Artes Plásticas – Goiânia. No ano de 2004 Exposição individual – 

Pintura Gêmeas – MARGS – Porto Alegre; Exposição coletiva – Ações Especiais – 

                                                           

8
 Grande parte desta revisão se deve ao intenso contato entre Ghiorzi e o artista plástico Frantz neste período. 

O forte laço de amizade e a divisão do espaço de trabalho no ateliê de Frantz, no final da década de 1990,  

fortaleceu o interesse já existente em Ghiorzi, para o estudo das técnicas e dos materiais da pintura, traço 

marcante da produção e dos interesses de Frantz, pintor e artista autodidata, de grande relevância já nos anos 

1980, em Porto Alegre (RS).  

 

 

 

Figura 7: Encáustica. 
Fonte: GHIORZI, 
2005 
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Do Corpo ao Pensamento  - MCA – RS, Porto Alegre; Exposição coletiva – Quarenta 

– Casa de Cultura Mario Quintana (40 ANOS DO JORNAL ZERO HORA) – Porto 

Alegre; Exposição coletiva – O Brasil dos Gaúchos – Centro Cultural dos Correios – 

Rio de Janeiro; Exposição individual – Identidade e Impedimento Pintura em Série 

Gêmeas – Museu Universitário de Artes Uberlândia e na Galeria Paulo Capelari no 

ano de 2010, projeto Sala Especial.  

1.2 Referências ocidentais de Ghiorzi e suas distâncias temporais.  

          Para organizar as distâncias temporais e, mesmo espaciais de sua produção 

seguirei o caminho de suas influências, levando em consideração a metodologia do 

artista, de modo a trazê-la para o campo da História. O viés histórico para analise 

das obras no capitulo 3, será permeado pela questão da temporalidade por meio da 

História da pintura ocidental. O relacionamento do artista com a pintura concentrava-

se em resultados narrativos de grandes formatos. Sua opção foi eminentemente das 

técnicas, sobretudo em suas elaborações. Nesse sentido o trabalho vem tratar da 

intencionalidade do artista em relação às releituras tecnológicas feitas por ele, por 

meio das marcas estilísticas, que fazem parte de uma retomada dos traços e das 

características da arte barroca; em especifico do barroquismo holandês e espanhol, 

Frans Hals e Diogo Velazquez; do período moderno do século XIX com influência 

nas obras de Edouard Manet; o modo de fazer arte, gestualidade e performance em 

Jackson Pollock e a concepção de cópia, repetição, e impressão do Pop Art com 

Andy Warhol.  

          Apesar da proposta de descortinamento de temporalidades por meio das 

obras de Ghiorzi, o trabalho é atual, seu recorte temporal está focado nos anos 

2000. As obras escolhidas para análise são resultado de pesquisa de ateliê em 

Porto Alegre (RS) e, posteriormente, em Goiânia (GO) nos anos de 2001 a 2006. O 

artista sempre teve a preocupação com os meios materiais e as técnicas, em sua 

produção plástica. Suas pesquisas em ateliê o levaram à construção de 

experimentos em algumas direções. Em suas pesquisas, há desenvoltura de um 

levantamento de suportes e de materiais de pintura, com o envolvimento de tecidos, 
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laminados e outros materiais disponíveis no mercado, mantendo contatos com seus 

fabricantes.  

Na maior parte do tempo, ele faz reflexões sobre a figuração, em torno dos 
objetos e dos seres vivos e paisagens tomados enquanto objetos a serem 
retratados, que tomam conta de seus trabalhos. Suas figurações mantém-se 
fiéis a um conjunto repertoriado de imagens da História da Pintura, tal como 
a entendemos no cerne desta atividade no domínio da cultura ocidental – 
como já dissemos antes, suas referências encontram-se no Barroco e nas 
formas da pintura moderna, privilegiando Hals e Manet, chegando 
posteriormente, ao conjunto das estratégias adotadas pela Pop Art. 
Compreende-se assim que sua vinculação às tradições ocidentais não se 
restringe a um único universo de produção de sentido, apresentando-se 
multifacetado e fazendo certos atravessamentos na temporalidade da 
História da Pintura – de Hals a Velázquez, entre as franjas do barroquismo 
da pintura ibérica e da pintura dos países-baixos, de Manet aos modernos, 
como Mondrian, e, posteriormente, unindo elementos do gesto e da 
pesquisa do movimento e do ato de pintar de Pollock (a dimensão da 
performance nos registros em vídeo) e do sentido dado à pintura no 
contexto da reprodução técnica, como em Warhol. (FERREIRA, 2006) 

          O artista procurava realizar em seu “estúdio” experimentos empíricos de 

natureza física, cercado de materiais e atributos da pintura. Na pesquisa buscou 

materiais, que possibilitassem questões a serem pensadas na direção do tratamento 

e da pincelada dada pelo acrílico, que visavam conferir, tecnicamente, o efeito do 

óleo. Em alguns momentos seus trabalhos passaram a funcionar com simulacros da 

pintura a óleo. Outro elemento investigado, por ele, foi o verniz fosco e seu uso na 

supressão de brilhos (GHIORZI, 2005). Junto aos seus experimentos e laboriosidade 

para composição de uma obra, Ghiorzi, dá o contexto de sua produção guiado por 

algumas particularidades da pintura ocidental. Suas influências revelam a imagem, 

ou seja, a estética de sua obra. O artista pesquisador utiliza da pintura como meio, 

como processo e tecnologia a fim de inseri-la no contexto mais abrangente da 

cultura artística ocidental. 

          O segundo capitulo investiga a diversidade das manifestações artísticas e o 

modo como elas contribuem para pensar o ambiente da Arte Contemporânea. Além 

de refletir a respeito de como a imagem passa a ser o signo comunicativo através 

das linguagens, que se diversificam, em meio às novas tecnologias aplicadas, 

inclusive nas artes. O cenário artístico passa a ser compreendido pelo cruzamento 

de diversas linhas de pensamentos, como a manifestação artística em si, e sua 
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relação com as diversas linguagens, no ambiente midiático (NORONHA, 2005). A 

partir dessa reflexão será possível pensar as pinturas de Ghiorzi e o seu lugar de 

pintura contemporânea, por meio da concepção internalista de Richard Wollheim.  O 

modo como a arte aciona a Memória, na perspectiva de Jacy Seixas9 e as 

cronologias da arte na perspectiva de Giorgio Agamben10.  

          No terceiro capítulo advirá uma reflexão a respeito dos modos como um 

conteúdo pode entrar numa pintura na perspectiva de Wollheim (2002). Segundo o 

autor esses modos são o da textualidade e o da apropriação. Por meio desses 

recursos o artista pode explorar um contexto ampliado ou reduzido: 

Falar sobre o que um texto significa para um artista é falar em geral sobre 
os sentimentos, emoções, pensamentos que o texto desperta nele. Mas 
falar sobre o que uma apropriação significa para um artista é falar sobre os 
seus sentimentos, emoções, pensamentos despertados nele na medida em 
que o pintor tem certeza de que a imagem ou o motivo apropriado 
transmitiram esses mesmos efeitos em outras pessoas suficientemente 
sensíveis e informadas. (WOLLHEIM, 2002, pág. 189 - 190).  

          Dentre esses dois modos apresentados o foco desse capítulo será o do modo 

de apropriação técnico por meio da visualidade. O artista é quem contextualiza sua 

produção, por conseguinte, o contexto visual de Ghiorzi foi guiado por algumas 

particularidades da ocidentalização de sua obra. Suas influências revelam a 

imagem, ou seja, a estética de sua obra. O artista pesquisador utiliza da pintura 

como meio, processo, tecnologia a fim de inseri-la numa urdidura mais abrangente 

da cultura artística ocidental. Suas referências se pautam em artistas ocidentais 

como, Franz Hals (1580 ou 1585 – 1666), Diego Velázquez (1599 – 1660), Edouard 

Manet (1832 – 1883), Jackson Pollock (1912 – 1956) e Andy Warhol (1928 – 1987). 

Há a pretensão de minha parte, por meio da resposta internalista proposta por 

Wollheim e com os modos de pensamento da Memória, na perspectiva bergsoniana 

                                                           

9
 Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, Mestrado em História pela Universidade 

Estadual de Campinas e Doutorado em História pela Ecole  des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1989). 

Atualmente é professora associada II da Universidade Federal de Uberlândia e Pesquisadora do "Núcleo 

História e Linguagens Políticas razão, sentimentos e sensibilidades" (CNPq) e do "NEPHISPO - Núcleo de Estudos 

e Pesquisas em História Política" (CNPq). (www.portal.inhis.ufu.br/node/6) 
10

 Filosofo italiano responsável pela edição de obras completas de Walter Benjamin em italiano. 
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o estabelecimento de uma relação entre a produção da arte de Ghiorzi com a 

temporalidade. 

          No processo de construção da imagem das obras, Ghiorzi trata da promoção 

de duas linhas de conversação: com Hals, Velázquez e Manet; e outra com Pollock 

e Warhol. Havia um desenvolvimento vinculado aos materiais que por sua vez 

estavam ligados à leituras visuais e plásticas numa relação com os artistas 

supracitados. Com essa linha de raciocínio, as imagens utilizadas nessa dissertação 

como fontes documentais, irão dialogar com esses mesmos artistas por meio da 

própria construção de Ghiorzi. O esforço investigativo será o de identificar traços e 

marcas temporais do passado, na contemporaneidade em suas obras.  

          A primeira parte do terceiro capítulo focar-se-á na análise da primeira linha de 

conversação proposta pelo próprio artista. As marcas estilísticas privilegiadas serão 

a da retomada dos traços e a das características da arte do barroco; 

especificamente do barroquismo holandês e espanhol de Frans Hals e Diogo 

Velázquez. A investigação em torno das obras de Ghiorzi será o modo como ela 

está inserida na contemporaneidade com os traços do neobarroco11, conceito 

utilizado a partir de Omar Calabrese (1987), que não será privilegiado como matriz 

conceitual.  Outra marca estilística será o do período pós – impressionista século 

XIX, onde sua influência encontra-se prioritariamente nas obras de Edouard Manet. 

Os traços marcantes desses artistas, tais como: genialidade, precisão, criatividade 

serão explorados nesse trabalho, de acordo com a produção de Ghiorzi na 

perspectiva do projeto da visualidade presentes em seus ensaios visuais. 

                                                           

11
 Termo neobarroco na acepção de Calabrese vem substituir o termo pós – moderno, que na visão do autor o 

considera genérico para definir as tendências contemporâneas. A tese geral de Calabrese é de que muitos 

fenômenos culturais do nosso tempo são marcas de uma forma interna especifica que pode trazer a mente o 

barroco. Segundo ele o prefixo neo pode trazer a idéia de repetição, regresso, reciclagem de um período 

especifico do passado, no caso aqui o barroco. A referencia ao barroco, segundo o autor, funciona por analogia, 

mas ele deixa claro que não se trata de uma repetição ou retomada do período, o que poderia significar uma 

idéia determinista. A palavra neobarroco serve então para denominar alguns objetos e estilos do nosso tempo.  
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          A segunda parte do terceiro capítulo o foco se encontra na linearidade da 

conversação ocorrente com as obras de Pollock e Warhol. Nesse momento as 

marcas temporais das obras de Ghiorzi ultrapassam a tela e reverberam no modo de 

fazer pintura da mesma forma informalista de Pollock, que incorpora um novo 

conceito de fazer arte. O gesto do artista é determinante nos resultados da tela. 

Toda a sua força e intensidade estão presentes no resultado final da obra.       

        Os anos de 1950 – 1970 mudaram os paradigmas plásticos da arte. O corpo 

alcançou a partir desse momento, expressões artísticas de níveis muito elevados. 

Utilizando-se para isso happenings e performances deixando de ser o alvo prioritário 

da representação e tornando-se o próprio acontecimento do evento da arte. Jackson 

Pollock foi um dos artistas que inovaram no novo modo de se fazer arte. A 

perspectiva de análise para as obras nesse segundo capitulo ocorrerá por meio da 

teoria do artista plástico Dorfles12. Esse autor faz todo um desenho da materialidade 

e do suporte utilizado por artistas que fizeram parte da virada cultural dos anos de 

1960.  

          Ghiorzi incorpora o modo gestual do informalismo dos anos de 1960, nos 

modos de criar sua obra. Ele criou a sua performance para a série Gêmeas com 

meios matéricos e suportes disponíveis nos ambientes artísticos contemporâneos. 

Apesar dos modos de fazer arte na contemporaneidade se diferenciar dos 

tradicionais, Ghiorzi conserva o aspecto canônico ocidental da maior parte de suas 

obras. A sua produção artística remonta às características do expressionismo 

abstrato presentes nos modos de fazer arte e do Pop Art que inaugura uma arte 

contemporânea pela citação da critica ao consumo por meio das repetições, das 

séries e dos ícones.  

          Essa é a característica e a novidade de Ghiorzi, a mescla do clássico e do 

contemporâneo. Segundo Ghiorzi (2005) a construção do suporte, preparação dos 

materiais, ocupação do espaço são expressas no gesto do pintor. Esses aspectos 

                                                           

12
 Teórico da arte e artista plástico.  
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condicionam o trabalho a um momento de definição e de produção no resultado de 

uma determinada imagem que se desdobra num modo particular de fazer pintura, 

além de integrar as matrizes da formação do artista em pintura. Ao observar a 

imagem abaixo se percebe o modo como o artista organizou de maneira didática 

suas influências. 

Rede – Esquema de influências: Visualidade. 

 

Figura 8: Montagem: Julio Ghiorzi (GHIORZI, 2005) 
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          O quarto capítulo realiza uma breve incursão na História das relações entre 

poéticas e narrativas pictóricas e a produção historiográfica, através de teóricos 

como Eduardo Lourenço, que estabelece uma relação entre a Pintura, Não – Pintura 

e Anti – Pintura. A investigação a respeito do tratamento dado pela História da Arte e 

da História ao estudo da pintura, às narrativas do saber pintura. Haverá uma 

retomada histórica da pintura desde o Renascimento, enfatizando o Renascimento 

do Norte, da pintura barroca e maneirista e seus desdobramentos – neobarrocos, 

pós- modernos, como contraponto, na perspectiva de Wölfflin, Calabrese, d’Ors. 

Haverá uma reflexão sobre imagem, imaginação e topologias de Didi – Huberman e 

Régis Debray13 configurando o olhar da imagem em três níveis diferentes de 

representação;  

 Olhar Mágico, que significa o transcendente, a imagem viva, vidente, relação 

dos homens primitivos e da civilização antiga com a imagem. 

 Olhar Estético que está pautado pelo regime da representação, onde a 

imagem é feita para ser vista e contempla a individualidade de quem a fez. 

 Olhar Econômico que é o virtual, o contemporâneo, a informativa e midiática e 

caracteriza o momento da Arte Contemporânea 

          Antes de iniciar os capítulos da dissertação realizarei uma leitura das imagens 

que proponho como fonte documental: O Livro (díptico), figura 9, Pintura Gêmeas, 

figura 10. 

 

 

 

                                                           

13
 Filosofo, jornalista e professor francês.  
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Figura 9: GHIORZI, Julio. O Livro (díptico). Óleo sobre tela, 100 cm x 100cm, 

Coleção Particular14 . Foto: Cintia Guimarães.  

O Livro é uma obra que segue os moldes tradicionais da pintura em sua 

estrutura matérica tinta óleo e o seu suporte tela. A cor que prevalece é o preto 

em contraste com o branco da gola, no primeiro quadro e, no segundo com as 

mangas em meio ao dourado que moldura a tela. O branco presente na tela dá o 

tom de profundidade, há sensação entre um distanciamento e aproximação da 

personagem, o que gera uma impressão de movimento. O efeito de luz e 

sombra, além da presença do dourado remonta as características do barroco 

europeu especialmente ibérico e holandês (Frans Hals e Diego Velázqez). Outra 

forte característica do Barroco na obra é o seu caráter pictórico, as formas se 

apresentam pela ausência de uma linearidade sem perder o seu aspecto 

figurativo. A poética pictórica de Ghiorzi aciona diferentes, temporalidades, 

lugares, no caso dessa obra há presença de influências de artistas como, Frans 

Hals, Diego Velázquez e Edouard Manet. Para descortinar os fragmentos 

temporais, estéticos e formais dessa obra utilizo dois conceitos de Richard 

Wollheim, modo de apropriação na perspectiva técnica e intencionalidade. Esses 

conceitos serão trabalhados no decorrer deste trabalho. A superfície da cor da 

obra revela o caráter pictórico do Barroco holandês seiscentista, onde a cor da 

linha não é definida isoladamente do conjunto da obra e a aparência surge 

através das manchas, dos traços indefinidos e dos pontos de cor que definem o 

contraste entre claro e escuro nos levando a noção do pictórico.  

 

                                                    

                                                           

14
 Não autorizada a divulgação.  
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Figura 10: GHIORZI, Julio. Pintura Gêmeas, esmalte sintético e verniz sobre placa 

de celulose, dimensão 122x 244 cm / 122 x 244 cm, 2004. Coleção Particular15. 

Foto: Cintia Guimarães.  

Pintura Gêmeas16 é resultado de estudos de ateliê, que faz parte de um processo 

de pesquisa em poéticas visuais (poética pictórica), segundo Ghiorzi (2005). Esse 

trabalho é resultante da leitura de imagens dos séculos XVII ao XIX, com base em 

Hals, Velazquez e Manet; na gestualidade e performance de Pollock, do 

expressionismo abstrato e da concepção de cópia, impressão e repetição de Warhol, 

do Pop Art.  Por meio das características formais da obra, ou seja, luminosidade, 

traços pictóricos e o efeito matérico produzido (simulacro do óleo), fica claro a 

influência da concepção barroca, especialmente holandês e ibérico. A dualidade 

entre claro e escuro da obra fica a cargo da cor preta e da luminosidade dourada do 

rosto da personagem. Junto a essas cores tem-se a mistura também o jogo de 

dualidade com a cor branca. O fundo da tela e a vistosa gola do personagem 

contrastam com aspecto escuro da obra, fixada especialmente entre o preto e o 

dourado. O aspecto pictórico da obra traz uma provocação ao espectador externo, 

causando por vezes estranhamento devido a certa abstração contida na obra. A 

obra oscila entre essa abstração e o figurativo por meio das distorções das formas 

que se contrapõe do que seria uma obra clássica. Segundo Noronha (2004), o que 

ocorre na obra é um processo de singularização da cópia, ou seja, a condição da 

pintura enquanto original e da impressão enquanto reprodução. A “gemelaridade” 

ocorre em função do outro refletido no espelho. A matriz pictórica será o meio de 

outra reprodução, a qual se metamorfoseia em forma de impressão, “a cópia 

impressa resulta desta compreensão de uma superfície plana sobre outra superfície 

plana, da matriz à cópia” (NORONHA, 2004). Segundo Ghiorzi, o que uma produção 

como Pintura Gêmeas pretende é gerar uma desmancha por meio do jogo de 

leituras estáveis de outros artistas e outras obras, daí o jogo de visualidades.  A 

operacionalização prática da obra tem considerações formais da performance 

                                                           

15
 Não autorizada a divulgação. 

16
 A mancha branca presente na gola do quadro esquerdo não faz parte da composição da obra, trata – se de 

uma interferência da luz devido a posição que a obra se encontrava para ser fotografada.  
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aplicada por Pollock na década de 1940, por meio da gestualidade, da corporeidade 

que interferem diretamente na resultante. Os traços que compõe a obra, a 

intencionalidade de descrição de um quadro ao outro, a produção de sensações que 

ela nos traz, está permeada por suas condições técnicas, que se sustenta 

principalmente pela matéria e pelo suporte utilizado. Segundo Ramos (2006), a 

matéria utilizada, esmalte sintético e verniz sobre placa de celulose, produzem 

resultados e efeitos nem sempre previstos pelo artista, causando por vezes até 

mesmo surpresa, em seu resultado final. Muito mais do que produzir efeitos do 

passado e de se colocar enquanto obra de arte pós – moderna a obra quer se situar 

no campo matérico de sua produção, levando como fonte prioritária a própria 

estratégia de produção do pintor (Noronha, 2004).   
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CAPÍTULO 2. Duração-intuição e o distanciamento crítico (a 

contemporaneidade temporal) enquanto categorias do tempo para pensar a 

intencionalide na produção artística. Premissas para o estudo das pinturas de 

Julio Ghiorzi. 

          No âmbito teórico – metodológico a dissertação implica em mim, historiadora 

em formação, um triplo desafio que é: o de estabelecer um diálogo tendo como base 

o tripé da formação da prática; da operação historiográfica; da especificidade da 

formação do historiador da arte e da poética pictórica na produção do artista. E, por 

fim, como esses elementos entrecruzados fazem a produção de uma narrativa 

histórica des-hierarquizada entre a mídia e à poética pictórica (a pintura enquanto 

arte) e à História. Antes de apresentar o objeto da pesquisa seriam pertinentes 

alguns questionamentos:  

 Que lugar a arte ocupa na cultura e na civilização ocidental? 

 Que tipo de História da Arte pode-se fazer no campo da História? 

 Como trabalhar com a Arte Contemporânea?  

 O que é fazer leitura e interpretação histórica de uma poética pictórica levando 

em conta a própria poética?  

          Para a possibilidade de tal desempenho é necessário estabelecer um 

cruzamento entre História x Teoria x História da Arte x Memória transversalmente à 

narrativa histórica, que privilegia o tempo atual com todas as suas implicações 

metodológicas, estéticas e poéticas. Entretanto, o trabalho tem uma proposta 

transdisciplinar no campo das linguagens, estabelecendo um diálogo entre Arte e 

História por meio da pintura ocidental. 

2.1. A arte na cultura ocidental. 

          Pensar a arte do século XX é um exercício de contradições, retornos, embates 

e recalques. Para iniciar esse propósito é necessário refletir a respeito do lugar que 

a mesma ocupa na cultura e na sociedade ocidental. 
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           Duas abordagens diferenciadas proposta por Wollheim17 (2002) se tornam 

pertinentes: a externalista e a internalista. Essa reflexão se inicia por meio de uma 

teoria institucional da arte e aparece em vários níveis de sofisticação e refinamento, 

no qual tem a capacidade de valorizar ou não uma “obra de arte”. No caso 

específico da pintura ela é obra de arte quando pessoas que ocupam certas 

posições socialmente definidas lhe outorgam esse status. Essas pessoas são os 

“representantes do mundo da arte18” (ibid, 2002), que agem através de uma 

legitimadora força mercadológica encontrada principalmente nos museus.  

          A arte tem recebido um tratamento específico da abordagem institucional, 

representada pelos museus. Maria Amélia Bulhões19, em artigo “Que tipo de História 

da Arte queremos”, apresenta um gráfico que aponta o crescimento das instituições 

museológicas, no âmbito do público e privado do século XIX até os dias atuais. Esse 

retrata o crescimento das instituições que cada vez mais vem legitimar o valor 

simbólico das manifestações e produções artísticas. O seu aumento nos mostra o 

quanto a arte vem se expandindo mercadologicamente. Acontece que sua 

importância e legitimação cultural ficaram restritas aos chamados “representantes do 

mundo da arte”, que tem o poder fabuloso através de suas críticas de supervalorizar 

como de subestimar a produção artística. Em alguma medida, esse aspecto acaba 

por limitar a reflexão que deve ser feita em relação à arte, que, segundo Wollheim, 

“... os pintores fazem pinturas, mas é preciso um representante do mundo da arte 

para fazer uma obra de arte.” (ibid, pg. 17). 

          Bulhões afirma que a arte é difundida atualmente enquanto conceito através 

da História internacional por meio de publicações para especialistas. Essa ampla 

divulgação tem feito com que o público conheça e identifique artistas e suas obras.   

                                                           

17
 Filosofo analítico / psicanalítica da arte. 

18
 Conceito utilizado por Wollheim, em “Pintura enquanto Arte” (2002). Esses representantes do mundo da arte 

são pessoas que ocupam posições socialmente definidas, são eles que designam se uma pintura é obra de arte 

ou não, dando a elas o seu devido reconhecimento no mundo das artes. O autor critica essa posição, uma vez 

que ele considera que a visão da qual está imbuída esse representante, só lhe investe poderes fabulosos em 

meio aos círculos institucionais da arte.  
19

 Maria Amélia Bulhões é doutora em história da arte, curadora, crítica e professora do Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS. 
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          Mas é de fundamental importância que haja um aprofundamento nas 

interpretações dos sistemas de arte, e isso só é possível por meio das interlocuções 

das linguagens que podem e devem ser estabelecidas dentro do discurso artístico. 

Novas interlocuções têm aberto espaço para diversas áreas de formação, além de 

abrir novas perspectivas de trabalho no campo das Artes Visuais. Esse aspecto 

valoriza a interpretação, desde que se amplie seu campo teórico e metodológico não 

permanecendo apenas no âmbito institucional.   

          A segunda abordagem é internalista privilegiada nessa dissertação. Essa 

abordagem contém um caráter intuitivo do artista para a criação artística, portanto 

não se limita às convenções dos sistemas institucionais. O critério da arte reside em 

algo perceptível, que possui e inclui a excelência da forma (Gestalt) ou da 

espiritualidade20. Na relação entre a obra é o processo criativo a intuição está no ato 

intencional, onde todas suas descrições realizadas pelo espectador se tornam 

verossímeis. Com isso, a arte é parte do cotidiano, ela é o residual, capaz de 

reinscrever a história do tempo através do espaço/ação – ação/performance – 

sensação/percepção – memória involuntária/afectual, abrindo então novas questões 

de temporalidade e espacialidades (SEIXAS, 2002).      

2.2. Arte, Memória e História. 

         Outra abordagem que me guiará nesta dissertação é a de Jacy Seixas. A 

autora propõe uma abordagem transdisciplinar para repensar as relações tecidas 

entre História e Memória no tempo - espaço, através de outros campos de saberes, 

como a filosofia, literatura e a arte (proposta pela dissertação em questão). Segundo 

a autora, o historiador comprometido com a “verdade dos fatos e da História”, acaba 

por institucionalizar o uso da memória:  

.., quanto mais se operacionaliza e se instrumentaliza a memória, e 
metodologias sofisticadas se armam para capturá-la, permanece o 
sentimento de que algo nos “escapa” para compreendermos a memória, 
esse “bem” pelo qual se mata e se morre na contemporaneidade, em nome 

                                                           

20
 Nesse trecho Wollheim, fala especificamente da pintura, que é o objeto do trabalho, portanto houve uma 

adaptação para se tratar das representações das Artes Visuais, no geral.  
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do qual os muros (simbólicos ou não) são derrubados ou levantados. 
(SEIXAS, 2002, pág. 44) 

           

          No trecho supracitado, Seixas critica a abordagem institucional do uso da 

memória, assim como Wollheim no item I, critica a abordagem institucional da crítica 

de arte. Do mesmo modo que Wollheim nos oferece uma saída internalista para 

pensar a obra de arte, Seixas elenca três possibilidades diferentes de repensar a 

Memória, utilizando-se de Bergson, Bachelard e Proust. Mas esse trabalho se aterá 

na perspectiva bergsoniana.  

          Resumidamente Seixas apresenta Bergson, enquanto Memória duração: o 

autor considera que esta não é estática e seu volume e conteúdo não são fixos. Ela 

se movimenta, como espiral no espaço e no tempo que se inicia e se atualiza no 

presente, de maneira espontânea ela se atualiza acessa simultaneamente várias 

épocas, como tempo contínuo.   

“A memória não é jamais como aparece superficialmente, ou seja, como 
uma retrospectiva, um resgate passivo e seletivo de fatias de passado que 
vêm, como um decalque, compor e ilustrar o nosso presente; seu 
movimento, ao contrário é antes de mais nada o de prolongar o passado no 
presente”. (SEIXAS, 2002, pág. 45 

 

          A proposta da transdisciplinaridade de Seixas em diálogo com autores de 

diferentes áreas do conhecimento abre espaço para interfaces da História com as 

novas linguagens, no campo da arte, literatura e da filosofia, dando a elas um 

tratamento diferenciado, inclusive no âmbito do tempo/espaço relacionado à 

memória.  

          Pensar na perspectiva de Memória traçada por Seixas é considerar os 

desdobramentos da temporalidade dentro do campo da História, sem estar 

amarrado numa proposta instrumentalizada do tempo. O exercício de uma 

abordagem internalista e de uma re-atualização das temporalidades está presente 

como preocupação central desta dissertação. Intentarei realizar uma síntese 

temporal por meio das obras de Ghiorzi proposta pelo trabalho em questão.  
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          O viés bergsoniano irá contribuir no processo de descamação temporal das 

obras de Ghiorzi. A investigação das obras se realiza em torno de como o próprio 

documento histórico incorpora e internaliza o tempo e o espaço. A obra é atual, foi 

constituída no tempo presente (anos 2000 - 2006), mas a temporalização contida em 

seu espaço remete para o que Bergson denomina de tempo enquanto duração. 

Pensar a arte como duração é considerá-la em seu aspecto heterogêneo, um 

acontecimento do tempo atual, que fala de seu tempo, para além de seu tempo, mas 

que, todavia, implica todas as temporalidades, nas séries psico-históricas de 

durações entrecortadas, em tempo subjetivadores e de subjetivação, não se 

tratando apenas de definir lugares de passado, presente e futuro, mas de 

estabelecer relações entre todos estes tempos. Essa perspectiva de possibilidades 

temporais de uma obra de arte e da intuição do artista nos leva a refletir sobre o tipo 

de História da Arte queremos produzir. Se aquela centrada nas instituições públicas 

e privada; ou uma ampliada para outras áreas de formação e atuação que não 

somente a das Artes Visuais. 

2.3  As cronologias acionadas pela arte na contemporaneidade. 

          Uma parte do debate em torno da História e Teoria da Arte pós-1945 

caracteriza-se por um tom artístico-estético reducionista, pois trata as manifestações 

artísticas sob o jugo dos valores culturais e sociais estabelecidos pela História, com 

fortes marcas da abordagem sociológica bem como do marxismo (relações arte e 

ideologia). Isto causa um descompasso entre a teorização e a produção artística. De 

um lado, uma história social e institucional e, de outro, as grandes transformações 

do cenário artístico, que acompanham as transformações tecnológicas e 

comunicacionais. Ocorre, em grande parte, a formação de um universo de 

comunicação e de consumo de comunicação numa abordagem semiótica do sistema 

das artes. 

          Assim, a Arte Contemporânea é caracterizada por se configurar em redes de 

comunicação (informação), consumo de comunicação, hibridição, diversidade e 

heterogeneidade em suas manifestações artísticas. Ela amplia as relações entre 

suporte e obra para um entendimento na forma dos dispositivos no seu campo de 
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atuação no que diz respeito a suas composições, emprego de materiais, formas, 

incorporando, muito intensamente, mídias, e, nestes termos, rementendo ao sistema 

que concerne a sua realidade de mundo. Esse mundo não é mais o da arte 

moderna, que segundo Anne Cauquelin21, tem o seu reconhecimento como 

verdadeira, com cultura o suficiente para ser compreendida, consumo de bem de 

cultura e bem estético. A Arte Contemporânea está próxima demais e desempenha 

um papel novo, na qual há necessidade e a propensão de reconhecer nela as forças 

das manifestações atuais (CAUQEULIN, 2005). 

          A produção da Arte Contemporânea não pode ser limitada a uma 

hierarquização e/ou categorização da arte, muitas vezes impostas pela estruturação 

e composição linear da temporalidade histórica. A questão deve ser ampliada para a 

discussão que permeia a espacialização do tempo e a temporalização do espaço, 

através da memória, para a apreensão do próprio tempo. Isto remete novamente ao 

tema das relações entre tempo e memória, no viés da duração (bergsonismo), tal 

como apreendida no trabalho do historiador. Na perspectiva bergsioniana apontada 

por Seixas a memória enquanto duração aciona as atualizações do passado no 

presente, e, é esse aspecto que venho apresentar em relação a produção pictórica 

de Julio Ghiorzi.  

          Esta dimensão de duração e de reverberação do passado no presente não 

pode deixar de ser pensada como característica do próprio conceito filosófico de 

contemporaneidade. Nos mostra Giorgio Agamben que, para perceber o tempo 

atual, e ser contemporâneo do mesmo, é necessário dar-se conta de suas 

distensões, de seus deslocamentos, num jogo continuo de fluxos entre passado – 

futuro que se atualizam no presente.  

          Esta forma do tempo denominada de contemporâneo não trata apenas daquilo 

que se encontra disponível como sendo o presente, mas permite reconhecer uma 

                                                           

21
 Doutora e professora emérita de filosofia da Université de Picardie, na França. É redatora chefe da revista 

revue d’Esthétique e artista plástica. (CAUQUELIN, 2005) 
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relação crítica em relação ao tempo, um distanciamento, um deslocamento, uma 

espécie de mal-estar do e no tempo. 

          Este modo de relação deve se enfrentar com um qualitativo do nosso cenário 

que, segundo o filósofo italiano, trata especialmente da expansão dos dispositivos, 

representados em grande parte pelo modo midiático de existência e dos dispositivos 

eletrônicos, de segurança, de vigilância, de portabilidade, de comunicação. 

          Assim, na contemporaneidade considera-se que estamos cercados de 

dispositivos que, por muitas vezes, chegam a ameaçar a subjetividade do próprio 

sujeito. Através deles há uma dissimulação, um mascaramento da identidade 

pessoal, que vacila o tempo inteiro. Os dispositivos atuais são a mídia, os meios de 

comunicação em geral, as redes de consumo, que de certa maneira desagregam a 

identidade do sujeito, interferindo em todo o seu processo de subjetivação relativo 

ao seu próprio tempo, e até mesmo de posicionamento. 

          De certo modo é por tal motivação que Agamben vislumbra no poeta e nos 

transgressores-profanadores e, em grande parte, na figura e no lugar do artista, uma 

posição desconfortável e crítica, altamente representativa do que seja ser 

contemporâneo. Experimentando o desafio propugnado pelas mídias e dispositivos 

em geral e, ao mesmo tempo, enunciando o mal-estar e o evanescimento de formas 

de subjetivação.  

          Penetrar no Pensamento da contemporaneidade é pensar os dispositivos 

disponíveis nela e o modo como estes influenciam e conduzem a sociedade através 

da política, da economia, da cultura e da arte. A contemporaneidade na perspectiva 

agambeniana é explicada pela exigência de atualidade, pela desconexão e pela 

dissociação. O homem da contemporaneidade consegue ver o seu tempo não 

através das luzes, mas da escuridão. A diacronia se atualiza através de um presente 

que tenta nos alcançar, mas não consegue. Para o autor a contemporaneidade não 

pode ser aprendida pela cronologia, pois é justamente nessa que o tempo se 

transforma, que urge. O anacronismo e a diacronia permitem que o presente divida o 

tempo, num “muito cedo”, e também “muito tarde” ou um “não mais” e um “mais, 
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ainda”, e “institui outros tempos” como o passado e/ou futuro que estão sempre 

sendo atualizados no presente (AGAMBEN, 2009, pág. 68), proporcionando o 

vislumbre daquelas formações de tempo e memória propostas por Seixas, como já 

vimos neste texto em momento anterior.  

          Ao propor a diacronia e a anacronia da contemporaneidade ele não considera 

que o indivíduo deva viver em outro tempo, como um nostálgico; um homem deve 

saber que vive em seu tempo. É necessário perceber, que mesmo sendo um homem 

de seu tempo, o indivíduo deve tomar distância dele e, aqueles que coincidem muito 

com a época não conseguem percebê-la, uma vez que toda a sua subjetividade foi 

tomada pela ação dos dispositivos, por vezes, de maneira negativa.  

Perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e não 
pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo. Por isso os 
contemporâneos são raros. E por isso ser contemporâneo e, antes de 
tudo, uma questão de coragem: porque significa ser capaz não apenas de 
manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse 
escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós. 
Ou ainda ser pontual num compromisso ao qual se pode simplesmente 
faltar. Por isso o presente que a contemporaneidade percebe tem as 
vértebras quebradas. O nosso tempo, o presente, não é de fato, apenas o 
mais distante: não pode em nenhum caso nos alcançar. O seu dorso está 
fraturado, e nós nos mantemos exatamente no ponto da fratura. 
(AGAMBEN, 2009, pág. 65) 

 

          Viver em seu tempo e compreendê-lo. É descortinar seus segredos através da 

escuridão, que significa essa complexa transição entre passado e futuro, uma vez 

que o presente é a luz que não nos alcança. A compreensão do tempo 

contemporâneo, como afirma Agamben, se configura através de vértebras 

fraturadas, pois, são justamente nessas fraturas, nessas descontinuidades que 

tempos e gerações se encontram. Viver o contemporâneo é estar em confronto com 

a pluralidade dos “agoras” e do “aqui” (grifo da autora) (CAUQUELIN, 2005)22. 

                                                           

22
 Arte contemporânea referida trata-se da arte dos “agoras”, discutida por Anne Cauquelin, a arte do agora e 

do aqui em confronto com as pluralidades, e não somente ao fato de pertencerem a esse ou aquele 

movimento, que encontram-se pertinentes em suas características, mas diferentes em suas especificidades - 

Hegel. 
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          Para ampliar a discussão a respeito de contemporâneo na arte usarei o 

teórico Francesco Guardiani que caracteriza nossa realidade hodierna23. A nossa 

realidade é a de uma “aldeia global” 24, onde a comunicação de massa domina, e 

muitas vezes, determina a ação da população. Guardiani propõe que se deva falar 

em termos de uma cultura planetária. Estamos inseridos em um novo tipo de cultura, 

na qual, o fenômeno do hibridismo é expresso por contaminações, adaptações que, 

segundo o autor, parecem onipresentes na cultura vitoriana25. Na verdade a cultura 

atual se assemelha com a cultura do passado vitoriano, e em certa medida o embate 

entre o velho e o novo favorece ao hibridismo cultural da contemporaneidade. Uma 

cultura de citações, de paródias, de reapropriações já se enunciava em nosso 

passado recente do século XIX, com a incorporação de tudo e um desejo 

amplificado de tradutibilidade e de adaptação.  

          Essa configuração se amplifica e ganha novas conotações com a presença de 

novas formas, materiais e dispostivos. Observemos que, desde 1950 até 1970, 

vemos uma expansão e um desejo do emprego de novos materiais, novas formas, 

desfiguração das formas, integração do corpo na arte, esta nova configuração entre 

texto-imagem-corpo, escritura–visualidade e performance. Essa perspectiva é 

retomada por Ghiozi nos modos de fazer arte, enquanto gesto e performance.  

          Diante desse cenário imposto pelas novas manifestações artísticas 

contemporâneas, e ainda dialogando com Noronha, foram sendo estabelecidos 

novos rumos de conversação entre a História a Cultura Visual e a Filosofia. Esses 

novos modos de manifestações artísticas acabam por tensionar as relações com 

analise tradicional de estudos das artes, de modo a abrir novas perspectivas que 

                                                           

23
 Hodierna: moderno, atual, contemporâneo, novo. 

24
 Termo utilizado pelo autor em seu artigo: “Adaptações, Contaminações, Reescrituras... Os Medias Híbridos e 

seus efeitos”.  
25

 Guardiani cita em seu texto Hutcheon, que faz referencia à cultura vitoriana, uma vez que eles tinham o 

habito de adaptar tudo, em citação, no seu texto de Linda Hutcheon afirma que eles adaptavam poesias, 

romances, obras teatrais, pinturas, óperas líricas. Portanto, nos coloca como os pós- modernos que somos e, ao 

mesmo tempo, herdeiros dos mesmos hábitos, mas que, temos mais ainda uma diversidade de materiais a 

nossa disposição; como filmes, TV, meios de comunicação eletrônicos (GUARDIANI apud HUTCHEON, 2008. 

Pág. 234 – 235) 
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darão um novo tratamento às imagens. As disciplinas abrem caminho de pesquisa, 

estudo e análise, na horizontalidade, no qual acontece uma ampliação no tratamento 

metodológico dos objetos artísticos, estéticos, visuais e midiáticos. Essa 

horizontalidade contribui para uma descategorização tradicional e linear da pesquisa 

interdisciplinar entre História e arte, além de ampliar a noção de imagem que 

permeia o ambiente cultural e social do mundo contemporâneo.  

          Esses novos termos com conceitos ampliados através da transdisciplinaridade 

elaboraram um novo discurso intermidiático, através de novos signos. Segundo 

Claus Clüver26, o Estudo Interartes ocupa um campo disciplinar das Ciências 

Humanas que está dominado pela investigação sobre inter- relações entre literatura 

e outras artes: como a dança, o teatro, performance, as artes visuais, cinema, 

arquitetura, onde a palavra passa a ter um significado subsidiário e até mesmo 

nenhum. No entanto, os estudos das manifestações artísticas que passaram a ser 

mediados pelas relações intermidiáticas, no qual o signo passa a ser o referencial de 

comunicação, freqüentam as diversas mídias e passam por complexos processos 

tecnológicos de produção27. A contemporaneidade é regida pelo que Cauquelin 

chama de regime da comunicação, não somente no âmbito da Arte, como no social 

em geral. A tecnologia passou através dos diversos dispositivos da 

contemporaneidade a construir uma nova realidade. A Arte Contemporânea traduz 

essa nova realidade através da informação, de sua inserção no cotidiano, e de 

                                                           

26
 Claus Clüver, alemão, professor emérito de literatura comparada da Universidade Indiana, nos Estados 

Unidos. http://www.ufmg.br/online/arquivos/006507.shtml  
27

 Trata-se de um novo fenômeno como o nascimento de uma nova relação entre imagem e espectador. Em 

artigo Couchout et al, afirma que essa relação está permeada por um jogo máquinico complexo e refinado que 

atinge diretamente o comportamento humano. Nesse jogo o espectador interage com a imagem, e, coloca em 

questão as próprias percepções (visuais, auditivas, corporais ). A obra induz ao sentido através das relações 

intermidiáticas e interartísticas, trazendo modos complexos de pensar a arte no ambiente contemporâneo, 

através dos diversos dispositivos, muito mais pelo ato conceitual que pelo factual (no sentido de “criar” 

sentido). A obra de arte contemporânea é dialogada, experimentada, sentida através de um jogo de linguagens 

e interatividades tecnológicas. Há o desenvolvimento de uma nova poesia visual que é manifestada através das 

mídias digitais, com a utilização de novos recursos tecnológicos. A poesia assume novas direções espacializadas 

no tempo e a Poesia das Mídias Novas, se caracteriza como um fenômeno mais recente que depende das 

tecnologias digitais para a sua produção.  

http://www.ufmg.br/online/arquivos/006507.shtml
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novos recursos tecnológicos que assumem um novo caráter no tempo, uma nova 

poética visual do século XX, Poesia das Mídias Novas (New Media Poetries)28. 

          O grupo de pesquisa em teorias Interartes de Goiânia problematiza as novas 

perspectivas históricas no tratamento com outras linguagens, no caso a Arte 

Contemporânea. A problematização está em torno da necessidade de reconhecer o 

status da arte e de seus objetos artísticos em sua estruturação da vida cotidiana e 

da visão de mundo articulados a memória. Há uma necessidade de problematizar o 

mundo da arte o do seu fazer, que influenciaram e ainda influem aspectos da 

cultura, no caso aqui, da cultura ocidental (RIBEIRO, 2010, pág. 23).   

Os estudos no campo das artes têm se dedicado à eleição dos modelos que 
irão funcionar como meios explicativos e compreensivos (interpretativos) 
dos fenômenos e dos processos e das teorizações decorrentes no domínio 
da arte. Neste sentido, foram desenvolvidos diferentes modos de tratamento 
da arte, envolvendo aí: os relacionamentos entre as diferentes linguagens (e 
o estatuto da arte enquanto linguagem), o estudo das formas artísticas, as 
relações estruturais, as abordagens de cunho semântico ... (NORONHA, 
linhas cruzadas) 

          Segundo Noronha, a primeira problemática em torno da Arte Contemporânea 

é a de ordem documental, pois a época atual concentra suas produções artísticas 

em uma quantidade de objetos que estão em torno das ordens técnicas, e cada vez 

mais esses objetos são formalizados através da comunicação imagética, articuladas 

ao cotidiano. Novas técnicas são empregadas, e encontram-se em torno do material 

e virtual, e muitas vezes conceitual, portanto, vestígios que se tornam rastros ou 

memória de uma produção artística. Por exemplo: as performances, a dança, o 

teatro, as instalações, as artes visuais, na qual a maior parte de seus testemunhos 

são: escritos, croquis do espaço e memória do espectador.  

          Vivemos em um mundo permeado fortemente pelas imagens, e a História e 

Teoria da Arte devem ampliar o seu campo de atuação metodológica que até então, 

                                                           

28
 Texto de Claus Clüver, “Intermidialidade e Estudos Interartes”, que apresenta o Estudo das Midias, que 

elaboram uma investigação mais recente a respeito das “Poesias das Mídias Novas (New Media Poetries), 

baseados nas mídias digitais.  
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segundo Noronha, está inserida em um raciocínio do antiquariado29. As produções 

atuais que compõem o cenário da Arte Contemporânea estão cada vez mais 

midiáticas e performáticas, e os elementos técnicos se tornam cada vez mais 

referência em suas produções. O objeto de arte reclama sua valorização enquanto 

produção em si, inserido num contexto histórico. Mas com ressalvas as suas 

considerações no que se refere ao sentido cultural, o qual envolve especulações. O 

objeto artístico deve constituir um caráter revelador de um processo social e cultural 

de produção de sentido para História, não ao contrário.   

          No entanto esses novos métodos e propostas de leitura a respeito das 

manifestações artísticas entram no campo de enfretamento com a tradicionalidade 

das disciplinas, inclusive com a História, que dão um tratamento particular as 

imagens. A escola waburguiniana e o desenvolvimento teórico panofskiano, utilizam 

o método da iconografia e da iconologia enquanto ciência de símbolos imagéticos e 

determinam valores estéticos a essa linguagem como uma reprodutora de sentidos 

culturais e não ao contrario. Noronha analisa esse método tradicional e conclui que 

ele acaba por limitar a própria interpretação do universo artístico, vinculados a uma 

História Social e Cultural. Esses objetos não só estão vinculados a uma História 

Social, como participam da formação cultural, codificando a percepção da cultura e o 

modo como ela afeta as relações de consumo.   

          Na amplitude de dispositivos que permeiam a linguagem e a ação da Arte 

Contemporânea, torna-se necessário localizar a pintura nesse contexto 

temporal/artístico, após, ter sido “marginalizada” pelas artes de vanguarda, 

principalmente, pelo conceitualismo e concretismo artístico das décadas 50 – 70 do 

século XX. O objetivo principal é descortinar e recuperar o tratamento dado pela 

História da Arte ao estudo da pintura e das narrativas do saber pintura. E de como 

essa surge como um refluxo no âmbito artístico, uma vez que ela nunca deixou de 

                                                           

29 Discussão realizada pelo historiador, teórico e crítico de arte Márcio Pizarro de Noronha, em seu artigo “Linhas cruzadas e uma 

plataforma de observação. Das conversações entre História, Cultura Visual e Filosofia”. No qual o raciocínio antiquarido se dá pela 

necessidade de um objeto artefactual, como elemento documental. Esse raciocínio acaba por delatar que a produção do valor histórico 

está acima do valor do jogo estético e artístico. 
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existir. No que se diz respeito ao temperamento classificatório da própria História, de 

Temporalidade e Contemporaneidade vou me dedicar a localizar e re-localizar a 

pintura no contexto da arte atual, articulado com as pinturas de Ghiorzi.      

          Aqui, retomo Wollheim na perspectiva da Pintura, considerando que há 

diversos tipos de artistas e diferentes maneiras de pintar (pintores de parede, de 

finais de semana, crianças que pintam...). Mas há pintores que são artistas. Na 

perspectiva internalista o que torna uma pintura obra de arte é somente o que o 

artista faz. O jogo da intuição do artista é que dá o caráter pictórico da obra. “Uma 

obra de arte pictórica não pode ser uma pintura apenas por coincidência” 

(WOLLHEIM, 2002, pág. 16). Essa reflexão a respeito da pintura enquanto obra de 

arte, compõe a dimensão teórica da dissertação de Julio Ghiorzi. O caráter intuitivo 

da criação artística não se limita as convenções do mundo e dos “representantes do 

mundo das artes”.  Pois, o artista está comprometido com um sistema de valor sócio 

– cultural, o que implica em diversos modos de representação, de acordo como 

normas de condutas e mentalidades. Essa representação é permeada pela própria 

intencionalidade do artista. Essa intencionalidade é equiparada à mera vontade ou 

pensamento do artista de que a obra adquira determinada reação do espectador. 

(WOLLHEIM, 2002). Wollheim defende que a obra do artista é toda experiência do 

mesmo, ela está permeada por suas crenças, emoções e intuição. E isso 

compromete o artista com sua obra no momento em que ele está pintando.  

          A intuição se relaciona com a concepção de oposição entre matéria e espírito 

de Bergson. O ato intencional, segundo Wolheim, é equiparado por mera vontade ou 

pensamento do artista. Sua expressão ocorre por meio da pincelada, modos e 

gestualidade de pintar, como a forma como o espaço é utilizado para compor uma 

narrativa dentro da própria obra. São justamente essas características supracitadas 

que dão o seu aspecto formal, ou seja, a composição da obra em si. O que não quer 

dizer que a obra de arte deva produzir sentido em sua composição narrativa. Ao 

contrário, o que ela produz são sensações. Essas sensações são produzidas pela 

intuição e pode-se dizer que é tudo o que se passa pela cabeça do artista. Uma 

intuição gera outra, através dos desejos, pensamentos, crenças e emoções do 
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artista. Segundo Noronha, no quadro, o artista quer ser sujeito, e na obra ele 

pretende impor-se a nós através do olhar: aqui ele deseja ser olhado, esse é um dos 

sentidos das artes visuais, que é o exercício do olhar. (NORONHA, 2008).  

            Diante dessa perspectiva metodológica da intuição, a pintura não poderá ser 

uma representação, no sentido de figuração. A pintura não tem nem modelo a 

representar, nem história a contar (DELEUZE, 2007, pág. 12). Sendo assim, ela não 

tem compromisso com a figuração que significa uma relação estabelecida entre uma 

imagem e um contexto a ilustrar. A pintura matérica tem um sentido espiritual que 

ultrapassa a idéia de uma representação, no sentido cultural. Ela pode conter todos 

os tempos em seu espaço. Tomarei aqui como exemplo, para explicar a relação 

entre obra de arte matéria e espírito, a concepção da teoria bergsoniana. A obra de 

arte enquanto matéria, não poderia engendrar nenhum estado intelectual. Poderia 

seguir a lógica da sensação (lógica do figural), e se limitar ao campo da percepção, 

que segundo Bergson, mede nossa ação virtual sobre as coisas. Mas a obra de arte 

enquanto espírito tem uma função reveladora, em vários sentidos. Relaciona-se com 

a memória, com o sensível, com as sensações, e com a intuição.  

            Nessa perspectiva há uma ampliação que envolve a discussão relacionada 

ao tempo. A narrativa pictórica engendra arranjos temporais entre o anacronismo (a 

capacidade de situar no presente da imagem e da narrativa uma época, um 

acontecimento e/ou um estilo de outra época, realizando um deslocamento e um 

rearranjo entre temporalidades distintas) e o diacronismo (a sucessão numa linha de 

tempo, algumas vezes pensada em seu caráter sucessivo e/ou evolutivo) em/na 

arte. Assim, uma obra de arte (imagem) pode conter todos os tempos. Portanto a 

analise está mais próxima de uma arqueologia das camadas do tempo na obra de 

arte (e nas imagens), nas relações heterogêneas que permitem a ampliação das 

qualidades do sensível. Bergson considera que a concepção de tempo está ligada a 

uma vida psíquica, enunciado como forma de duração (durée) e não exclusivamente 

de sucessão, apreendido subjetivamente, relacionado à intuição e a intencionalidade 

intuitiva do sujeito (e, no caso específico do sujeito-artista), dando um sentido à 

experiência (no caso, a própria experiência de ser artista e de ser pintor).  
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          Assim, intenta-se já estar a pensar sobre este momento que se afigura no 

instante-processo de criação da obra, quando no jogo do vai-e-vém diante da tela, o 

artista carrega todas as temporalidades e faz arranjos e sínteses entre épocas, 

formas, figuras e estilos. Ghiorzi, como veremos no decorrer da dissertação, na 

síntese do gesto acumula informações e camadas de tempo, resultantes aqui de sua 

intencionalidade e de sua vida intuitiva (suas escolhas subjetivas), resultantes de 

passados que reverberam e continuam a ressoar e significar no presente. 

          Marcos Daniel Camoleze (2009), em artigo sobre Bergson, explica que se 

concebermos o tempo como um meio homogêneo estamos retirando-lhe o que o faz 

realmente ser tempo que é a duração. A duração enquanto formadora de tempo se 

remete aquilo que é externo à consciência, ou seja, aquilo que concebe o mundo 

material é dado para se compreender a vida psíquica. 

          Segundo Bergson (1999) e seus estudiosos, o tempo deve ser concebido em 

suas multiplicidades, a duração requer essa característica, uma vez que ela é 

heterogênea, indistinta e qualitativa. O entendimento do fazer artístico por essa 

perspectiva valoriza o seu lugar no mundo material, tem o seu espaço ampliado nas 

complexidades narrativas, e a obra passa a ser uma imagem em si mesma, o seu 

próprio sentido, com seu status quo garantido em seu ambiente. Um dos papéis da 

memória é abrir a História, por isso ela nunca pode se tornar totalmente História 

deve-se manter a lacuna, à distância para que ela continue provocando a História 

(SEIXAS, 2002). A temporalidade (memória), não pode ser tida como um 

retrospecto, ou seja, não é apenas uma parada no presente, ou um resgate do 

passado, recalque, ilustração; ela é um prolongamento do passado no presente, 

progressiva, pois ela nunca passa. O jogo da memória oscila entre recalque e 

identificação (ibid, 2002). O que a autora quer dizer com isso? Que a memória é um 

reerguimento, do afeto, do lugar, do espaço, sensível, no qual a operação central 

que fazemos com a memória através da temporalidade é o recalque.  

          O anacronismo e a diacronia propostos aqui na perspectiva dos estudos da 

memória desenvolvidos por Seixas, não se trata de um vale tudo, não se trata de um 

sem tempo; mas sim de um vai e vem no tempo da extensão (BERGSON,1999). A 
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memória progride e continua como uma projeção do passado no presente que 

insiste em existir.  
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3. O vai-e-vém das temporalidades na pintura de Julio Ghiorzi. Interlocuções 

entre tempo-imagem: Frans Hals, Diego Velázquez, Edouard Manet, Jackson 

Pollock e Andy Warhol. 

          A Pintura até o século XIX esteve no topo das representações artísticas, com 

seu papel academicista que caía bem ao gosto burguês. Até esse período foram 

sendo construídos os cânones da pintura ocidental, ou seja, a pintura e a escultura 

como forma suprema de arte. Esses valores de arte começaram a ser questionados 

já no início do século XX, com a arte moderna, ou de vanguarda. Segundo 

Cauquelin (2005), à arte moderna originava-se de uma ruptura com esse antigo 

sistema de academicismo, protegido e centralizado pelas relações institucionais da 

arte e; orientado segundo o julgamento da mesma, por meio dos Salões Anuais.  

          Houve um radicalismo no tratamento da pintura enquanto obra de arte no 

cenário da arte moderna. A maior parte dos artistas que fizeram parte desse 

movimento, especialmente os minimalistas e outros conceitualistas, repudiaram a 

pintura por considerá-la de cunho institucional. A proposta era colocar a arte para 

fora dos salões, abrindo espaço para galerias e ateliês independentes de um 

mercado institucional, com intuito de atrair um novo público. Segundo Cauquelin, o 

que os artistas modernos não contavam é que sua arte cairia no gosto burguês.   

          No contexto da Arte Contemporânea, especialmente na década de 1980, a 

pintura retorna, e os pintores encontram novos modos de pintar, ou seja, uma maior 

liberdade na estética da arte. A pintura passa a fazer parte do contexto da Arte 

Contemporânea, e, muitas vezes realiza uma releitura da estética dos séculos 

passados. Na década de 1980, uma estética presente no âmbito da pintura, foi uma 

releitura do Barroco. A pintura de Ghiorzi faz parte desse “rol” de re-significações, 

com procedimentos de releituras e apropriações de obras canônicas e modernas 

ocidentais, que serão pensadas aqui aos moldes de uma idéia de temporalidades 

visualmente perceptíveis e acumuladas e acionadas intuitivamente pelo artista 

durante o seu processo de criação-construção imagética – a idéia de uma imagem 

que aciona camadas de tempo, como vimos no capítulo anterior, o que chamaremos 

de um vai-e-vém diante da tela que aciona um vai-e-vém do repertório de imagens 
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do artista. Essas releituras-apropriações são apresentadas por meio das manchas 

de cor, dos modos de se fazer arte e até mesmo da concepção de arte, como no 

Pop Art. Em artigo interpretativo-crítico da obra de Ghiorzi, a historiadora da arte 

Paula Ramos30 (2006), afirma que o artista optou por esses recursos de re-

significações dessas artes, em especifico, devido sua fácil identificação junto ao 

público.    

 

3.1  Referência ao cânone na arte contemporânea pelo viés dos conceitos 

de Richard Wollheim e suas relações com as temporalidades e subjetividades.  

        Segundo Wollheim (2002) quando se observa obras de arte, ocorre uma 

experiência visual do “ver em” (grifo do autor). Essa experiência é marcada por dois 

acontecimentos: o da consciência visual da superfície que está a ser observada (a 

tela e o desenvolvimento gradativo da pintura, com a formação da imagem na tela) e 

alguma outra coisa, que segundo o autor, avança ou recua. Isso significa que, ao se 

observar uma obra, o observador se imbui de intuições que se transformam de 

acordo com a subjetividade do observador (no caso, o artista enquanto primeiro 

observador ou o espectador privilegiado, ou, ainda, o primeiro espectador da obra). 

Ou seja, as manchas, as marcas de tinta, as cores, trazem sensações, e essas 

sensações não são livres; e sim guiadas pela intencionalidade do artista, uma vez 

que é ele quem dá o contexto de sua obra – ou seja, o filósofo analítico e 

psicanalista sugere que, no artista, em sua subjetividade, encontra-se acumulada a 

história, não apenas como citação, mas como exploração inovadora e intuitiva, 

junção de formas-tempo de diferentes passados. Surge então a representação, na 

acepção de Wollheim (2002).  

          Este afirma que um artista faz marcas numa superfície com a intenção de que 

o espectador veja alguma coisa, por exemplo: um rosto. Portanto, o espectador se 
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 Crítica de Arte, Drª Artes Visuais, ênfase em História, Teoria e Critica de Arte ( fonte: Pensamento Livre, 

2006) 



                           

51 

 

torna sujeito de uma obra (sujeito vidente, posicionado no campo da função 

escópica, do ver e ser visto) a partir do momento em que ele passa a ter consciência 

do que está posicionado e descrito nesta superfície marcada, obtendo aí a resultante 

de uma experiência visual. 

          Wollheim divide os espectadores em duas categorias: espectador externo e o 

espectador interno. O espectador externo é um marcador dado no mundo da 

realidade: ele é o expectador do quadro, pois tem a dimensão da pintura no espaço 

que ela ocupa no museu, galeria ou sala. Já o expectador interno é o expectador no 

quadro, ele ocupa o espaço virtual, a superfície marcada não existe, é o 

protagonista, o participante periférico ou não da obra, exemplo: uma pintura de Paris 

do século XIX, a Inglaterra dos Tudor (Wollheim, 2002, pág.102). O autor defende 

que toda experiência visual tem um sujeito, mas apenas algumas pinturas contêm 

um espectador interno. Somente esse espectador interno permite que o externo 

tenha acesso especifico ao conteúdo da pintura.   

          Nas figuras 9, 10, 11 e 12 (pinturas de Ghiorzi), em acordo com a teoria de 

Wollheim, contém à presença dos dois tipos de espectadores. Cheguei a essa 

conclusão, em parte, através do estudo da teoria-metodologia de Wollheim bem 

como da aplicação de suas categorias no meu próprio exercício de observação. 

Cada vez que as olho tenho a experiência visual do “ver em”, onde o padrão de 

imagem estabelecido pelo artista fornece o conteúdo da obra. É como se obra 

tivesse uma história a contar, não no sentido de pintura histórica, pois elas não o são 

exclusivamente, mas no sentido do próprio conteúdo, pensado aqui enquanto o 

conteúdo da temporalidade da/na imagem, que é fornecida pelo próprio artista. 

          Assim, procuro afirmar que o conteúdo não é apenas a citação de uma 

imagem canônica do repertório da História da Arte, leitura mais afins das discussões 

específicas sobre o uso de citações na pintura pós-moderna, tal como aborda o 

trabalho do historiador Jorge Lucio Campos. (CAMPOS, 1993)  

          Penso que, o conteúdo da intenção de Ghiorzi se encontra, num modo 

aprofundado de ver a temporalidade na imagem, atualizando sentidos do passado, 



                           

52 

 

numa apropriação intuitiva dos passados. Passados que integram o repertório da 

história da arte bem como o passado subjetivo da experiência do artista não apenas 

enquanto pintura, mas enquanto recepção cultural de imagens. Tal como para a 

grande maioria de nós espectadores, a experiência da obra de arte se expande e se 

restringe através das formas reprodutivas. Assim, como enuncia Benjamin e, 

posteriormente Agamben, acedemos a arte através de imagens vistas em livros, em 

reproduções (impressões), na forma de dispositivos e daí, construímos nossas 

formas de experimentação da pintura enquanto imagem em reprodução técnica. O 

artista traduz um tempo distendido do exercício do óleo numa velocidade apropriada 

ao seu próprio tempo de junção de imagens (conjunção imagética). Ele simula o óleo 

numa forma acelerada do tempo. 

          Ao mesmo tempo, ele se permite reunir diferentes passados da história da 

arte não apenas por serem cânones da pintura, mas por realizarem momentos 

significativos desta história e expandirem a própria experiência da pintura – a pintura 

holandesa com sua maquinaria de produção quase em regime fabril (Hals); a pintura 

espanhola em seu regime de corte (Velázquez); a pintura moderna (Manet, Pollock) 

e contemporânea (Warhol), em seus regimes de performance e comunicação.  

          Para explicar ainda a perspectiva da sensação,  me encontro em confluência 

com o pensamento de Wollheim. O autor explica que para que um espectador tenha 

um acesso especifico do conteúdo da pintura ele passa por um processo: o primeiro 

é que ao olhar o quadro o espectador externo olha o que há para ser visto. A partir 

daí ele adota um espectador interno como seu protagonista e passa a imaginar a 

perspectiva da pessoa como se estivesse dentro do observador interno. A impressão 

que ficou no espectador externo se modifica e este passa a ver o quadro de modo 

diferente. Ocorre uma identificação entre os dois tipos de espectadores, portanto 

uma nova compreensão do conteúdo da obra. O artista exige que o espectador 

externo recorra a sua imaginação para que haja uma compreensão do quadro.  

          Assim, em linhas gerais, ao olhar uma pintura de Ghiorzi acedemos em 

primeiro plano o que há para ser visto, ou seja, uma descrição formal e figurativa da 

obra. Num segundo momento, somos convidados a acessar o observador interno, 
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aquele motivado pela intencionalidade subjetiva do artista e daí passamos a pensar 

com ele o modo do tratamento do tempo e da relação entre tempo e imagem, 

pensado aqui como sendo a imagem uma condensação de temporalidades, uma 

duração no tempo e um enclave de anacronia-diacronia. 

          Assim, formalmente teríamos um caso geral de pintura histórica e de pintura 

de citação (pós-moderna). Ao acedermos ao tratamento do tempo percebemos que 

não se trata de citação histórica de obras canônicas, pois o artista não faz uso 

exclusivo do conteúdo externo ou formal da obra de outros artistas. Ele procura 

reunir nas suas imagens regimes de produção de tempos. 

          Outro conceito proposto por Wollheim (2002) aplicado neste trabalho para 

análise das obras de Ghiorzi é o da apropriação. O modo de apropriação é a 

maneira como a coisa apropriada entra no conteúdo de uma pintura. O conteúdo de 

uma obra é determinado pelo motivo ou imagem que foi tomada emprestada de uma 

arte mais antiga (que passaria pela forma citacional ou da releitura de uma imagem 

do passado) ou pelo modo que pensamos ser mais concernente na observação da 

relação entre tempo e imagem e da concepção de contemporaneidade adotada 

nesta pesquisa, ou seja, o modo como um conteúdo do tempo de produção (tempo 

tecnológico e dos dispositivos) repercute e se funde na produção de Ghiorzi.  

          O conteúdo de uma pintura ao passar pela mente do artista assume um 

significado pictórico e estabelece uma relação direta com o espectador externo. Uma 

pintura só assume o caráter de apropriação quando o seu uso se torna uma 

referência estética para o artista. Ghiorzi em suas produções assume o caráter do 

modo de apropriação, conceito trabalhado por Wollheim (2002). Falar em 

apropriação e estabelecer uma conexão com intencionalidade do artista. Mas é 

necessário frisar que a apropriação não pode ser igualada à fonte real, por que é o 

artista quem oferece o conceito do conteúdo de sua obra. 

          Assim, entendemos que o modo da apropriação se dá num viés que funde 

princípios estéticos em princípios técnicos e de uma história tecnológica da própria 

pintura. Isto pode ser apreendido no modo como o artista Ghiorzi para construir sua 



                           

54 

 

rede intervisual (sua constelação de imagens) faz uso não apenas de imagens do 

repertório mas, seleciona dentre as imagens canônicas da história da pintura, um 

conjunto de imagens técnicas e que fazem referência direta a uma pesquisa em 

tecnologia da pintura, do uso dos materiais, dos suportes, dos tempos e dos modos 

de produção, chegando ao seu próprio modo de proceder em pintura, à sua 

intencionalidade a de fazer a síntese de diversas tecnologias numa imagem. As 

obras a serem analisadas neste trabalho serão as intituladas O Livro (dípitico) e uma 

das Pinturas da série  
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3.2  Julio Ghiorzi: o conteúdo estético das obras O Livro e Pintura Gêmeas. 

Figura 11: O LIVRO (díptico) 

 

 

GHIORZI, Julio. O Livro, Óleo em tela, 100 x 100 cm. Coleção Particular 
                                                                             Foto: Cintia Guimarães 
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Figura 12: Pintura Gêmeas 

                                                    

 

GHIOZI,Julio. Pintura Gêmeas, Esmalte Sintético e Verniz sobre placa de celulose. 
Dimensão: 122 x 244 cm /122 x 244 cm, 2004. Coleção Particular. 

Foto: Cintia Guimarães.  

          Volto então para a minha experiência pessoal, articulada aos conceitos 

trabalhados acima: o dos espectadores externo e interno e o do modo de 

apropriação (de conteúdos de uma história tecnológica da pintura com os seguintes 

problemas específicos na história da pintura, numa perspectiva diacrônica de 

evolução técnica e numa perspectiva anacrônica, de atualização e de síntese de 

todas estas problemáticas no conteúdo da imagem produzida por ele enquanto 

artista: relações luz e cor – Hals, Velázquez, Manet; relação ao gesto – Pollock e 

Warhol; relação ao princípio de reprodutibilidade técnica – Warhol).  
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3.2.1 - Cor, Luminosidade e suporte. 

            A cor-luz (presença/ausência de luz) que prevalece nos quadros figuras 11 e 

12 é o preto31 tensionado pela polaridade preto-branco e preto-dourado. A qualidade 

da cor nas duas obras se faz presente de modo sensorial. A luminosidade produzida 

se relaciona a experiências do passado século, especialmente dos séculos XVII e 

XIX (Hals, Velazquez e Manet). As cores das obras remontam a um simulacro do 

barroco e das obras de Manet, não enquanto citação figurativa do passado mas 

enquanto enfrentamento da cadeia de problemas e soluções produzidas por estes 

momentos históricos em relação a idéia de que a pintura se autonomiza do desenho 

quando, ao final do Renascimento, deixa de se submeter ao desenho e ao princípio 

colorante (típico do raciocínio clássico) e assume o caráter pictórico propriamente 

dito.  

          Segundo Mario Perniola (2000) a obra se torna única devido ao seu direito de 

durar. O simulacro garante a dignidade da cópia, pelo fato de sua presença física, no 

presente, conter influências do passado. Nesse sentido a arte se torna uma espécie 

de anacronismo ou policronia – um tempo que é não tempo e ao mesmo tempo pode 

conter diferentes temporalidades e, portanto, diferentes passados atualizados - 

numa contração do tempo, fazendo viver os séculos XVII, XIX e XX num mesmo 

espaço pictórico, misturando formas, técnicas, procedimentos, materiais destes 

tempos-lugares distintos. 

          A predominância do negro32 nas obras de Ghiorzi tem uma forte relação com 

suas influências barrocas, havendo a negligência do homem pela mimese da 

perfeição e a exprimir na arte as alegorias e os exageros humanos em suas 

manchas de cor, apresentando um aspecto predominantemente pictórico.  Um 

aspecto marcante na obra do artista que dialoga com Frans Hals, Diego Velázquez e 

Edouard Manet (artista moderno), é a concepção dos retratos. O retrato no caso da 

pintura, segundo Ghiorzi, não é o da pose, e sim verdadeiros artifícios, os falsos 

                                                           

31
 O preto é uma referência a cor.  

32
 A referência ao negro no trabalho é o acesso a negatividade, ao barroco.  
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retratos. A referência principal dessa concepção está na pintura holandesa e 

espanhola do século XVII, aqui no caso em Hals e Velázquez. Essa referência dos 

retratos foram apropriadas por Manet, em suas obras (Wollheim, 2002). 

           Os artistas Hals e Velázquez pintavam as suas 

cortes, holandesa e espanhola, respectivamente. A 

apropriação de Ghiorzi em relação a esses dois 

artistas está na cor negra, na luminosidade dourada, 

no retrato e na vestimenta. Ao observamos a gola, as 

mangas, o dourado no retrato, entra-se 

imediatamente em contato com um passado histórico 

barroco. As características das vestimentas, do 

retrato, do contraste de cores entre claro – escuro e a 

luminosidade compõe a estética do dipitíco (figura 11) 

e de Pintura Gêmeas (figura 12).   

          O modo de apropriação de Ghiorzi dialoga com 

as obras de Manet na medida em que utiliza o 

universo colorístico e ornamentado de Manet. O 

ornamento em Manet, segundo Wollheim quebra a 

uniformidade da obra, um exemplo, é o passarinho de 

enfeite no canto direito do chapéu de Madame 

Brunet. O preto predominante nas obras e a 

concepção de retrato não deixam dúvidas quanto a 

influência que as obras de Manet tem sobre o artista.  

          Émilie Ambre e Madame Brunet figuras 15 e 

16, como outras obras do artista, são exemplos de 

quebra de todas as convencionalidades da cor na 

época, século XIX. Em relação aos conceitos de 

espectador nas obras de Manet, Wollheim (2002) 

identifica da seguinte maneira: o espectador interno dos retratos citados não são 

percebidos de maneira direta. As figuras dos retratos estão centralizadas 

           

         

Figura 13: Frans  Hals. 

Retrato de Paulus Van 

Beresteyn, óleo sobre 

tela, 139 x 102.5 cm, 

Louvre Paris/França. 

Fonte: 

www.abcgallery.com  

 

Figura: 14: Diego Velázquez. 
As Meninas. Óleo sobre tela, 
310 x 276 cm, 1656, Museu 
do Prado – Madri. Fonte: 
www.artchive.com/meninas.ht
m  

 

        

http://www.abcgallery.com/
http://www.artchive.com/meninas.htm
http://www.artchive.com/meninas.htm
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frontalmente, estão olhando para fora do plano do quadro.  Ghiorzi se aproxima 

dessa obra por meio da figura 11 e 12 por meio da predominância do negro, pela 

ornamentação e pela concepção de retrato, que não representa a realidade pura, e 

sim a alegoria, que podem ser percebidas nos próprios retratos.  

Obras de Edouard Manet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 - Matéria, suporte, espaço e forma. 

          As condições de suporte e da matéria do díptico, figura 11, O Livro apresenta 

uma das principais características do pintor artista, que é a utilização da pintura óleo 

em tela. Esse suporte matérico utilizado, óleo e tela, tornam essa obra ainda mais 

tradicional aos moldes ocidentais. Segundo Mayer (2006), no passado a pintura a 

óleo dominava o campo da arte no âmbito da aceitação pública, e, para os artistas 

tradicionais há uma “artesania” presente nesse método. Apesar da difícil secagem, 

há vantagens técnicas do óleo em relação aos outros métodos presentes na 

                                                              

 

Figura 16: Edouard Manet.  Madame 

Brunet, 1860. Fonte: WOLLHEIM, 2002, 

pág. 105  

Figura 15: Emilie Ambre no papel de 

Carmem. Óleo sobre tela, 1880 (Philadelphia 

Museum of Art, Philaphia, Pennsulv). 

www.manetedouard.org  

http://www.manetedouard.org/
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atualidade, que são sua flexibilidade e facilidade de manipulação. A liberdade do 

artista fica garantida para se combinar efeitos transparentes e opacos, velaturas33 e 

massa de tinta, as cores não se modificam muito após sua secagem, além da 

universal aceitação da pintura a óleo pelos artistas e pelo público. 

          Considerando sempre a forma de produção experimental do artista, seus 

trabalhos buscam o efeito tradicional da pintura por meio de outras formas 

matéricas, como é o caso das Gêmeas, figura 12. O suporte utilizado pelo artista é a 

placa de celulose e a matéria é o esmalte sintético e verniz (Eucatex) que conserva 

a simulação da pintura a óleo. O espaço dos quadros é ocupado por um jogo de 

cores que nos traz a sensação de profundidade e distanciamento os quais não 

deixam nenhuma dúvida quanto à dualidade de luz e sombra. Esse aspecto nos 

remete a intencionalidade do artista em produzir um efeito que traduza a 

tradicionalidade pictórica. O corpo material da figura da obra não é estrutural, e sim 

formado por uma tensão pictórica através da forma distorcida de seu objeto figural, 

aspecto presente principalmente na figura 12. 

           Toda essa tensão figural produzida pela obra pode ser caracterizada através 

do conceito formal proposto por Wölfflin (2006), que analisa a marca estilística da 

obra. Esse autor realiza um estudo sistêmico das formas, através do movimento 

pendular da contradição, a qual explicita as relações binárias de um estilo e de 

outro. A oposição e a duplicidade é um traço marcante da composição estética da 

obra Pintura Gêmeas, figura 12; quanto à forma, cor e luminosidade. Todas essas 

composições formais de uma obra determinam a noção de beleza, da forma e do 

movimento, além de retratarem o temperamento e a intencionalidade do artista. 

Analisar as obras citadas acima é perceber a oscilação da própria imagem, do modo 

como está se apresenta nos limites da perspectiva pictórica e da forma clara como 

                                                           

33
 Processo que consiste na aplicação de uma fina camada de tinta ou verniz transparente sobre uma pintura já 

finalizada, permitindo que a tinta aplicada anteriormente continue visível e que a luz incidente seja reflectida 

pela superfície coberta e modificada, na sua tonalidade, pela própria velatura. A velatura pode receber uma 

pequena quantidade de pigmento. (http://www.velaturas.com/) 

javascript:void(0);
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ela se distância do linear. Nesse sentido, apresenta-se o aspecto do barroco e de 

como ela se diferencia do caráter estilístico clássico. Esse processo ocorre por meio 

da lógica do caráter pictórico, através da mancha e massa de cor. Por isso, a 

impressão, o traço e o desenho não são determinantes na matriz o que caracteriza 

sua aproximação com o Barroco do século XVII. 

          Como se trata de uma pintura atual, o conceito de Omar Calabrese (1987) 

para o neobarroco traça uma re-significação para os dias atuais. A concepção de 

valor da arte barroca está ligada a produção de juízo de valor calcada na 

instabilidade produzida pelas obras de seu período. Era uma arte incompreendida 

pelo seu tempo que oscilava nas concepções de gosto / mau gosto, belo / feio, mau 

/bem. Calabrese (1987) aponta o gosto contemporâneo como fragmentado e 

indecifrável; e o neobarroco traduz essa instabilidade da forma. Isso ocorre não 

somente por meio de sua valorização como também da perda de sua integridade 

formal inserida dentro de uma sistematicidade ordenada. Esse fato ocorreu com as 

obras barrocas do século XVII, onde as sensações produzidas saíram do campo da 

estabilidade e ordenação das obras renascentistas. 

          As obras de Ghiorzi, figura 11 e figura 12, remontam as características 

barrocas e modernas para além das influências citadas pelo artista. Elas são 

produções contemporâneas, calcadas nos cânones ocidentais dos séculos XVII e 

XIX re-significadas através de uma racionalidade contemporânea (apropriação 

estilística e reelaborada numa forma-tempo contemporânea). Calabrese (1987) 

defende que não há uma homogeneidade dos tempos, e sim gostos semelhantes 

que produzem fenômenos distintos e, destarte, que podem ser agrupados em uma 

mesma família possuindo pertinências recíprocas. Assim, o termo do filósofo da 

Estética italiano nos serve para reafirmar que, não se trata exclusivamente de uma 

apropriação de conteúdos figurativos e formais, numa lógica das citações, como já o 

foi afirmado anteriormente. Mas se trata efetivamente de fenômenos distintos e de 

uma atualização de temporalidades que se aproximam por um princípio anacrônico 

do tempo – ou, talvez, por uma forma de discronia ou policronia. 
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Existem pertinências recíprocas entre as formas que duram em Ghiorzi e as formas 

canônicas do barroco34. 

          Essas características das obras de Ghiorzi demonstram seu interesse pela 

valorização da pintura, resgatando-a junto a outros artistas das décadas de 1980 e 

1990. Segundo Jorge Lúcio de Campos (1993) a ruptura com a pintura tradicional se 

deu em meados do século XIX até as vanguardas das décadas de 1970. Todo esse 

processo de rupturas, cisões e embates retornaram na década de 1980. Ainda 

segundo o autor os anos 80 foram rondados por certa “apatia” (grifo do autor) 

política, o que permitiu o resgate de uma “independência” (grifo do autor) do artista 

junto aos compromissos históricos até então defendido pela arte moderna. O que 

não significa que arte estaria abrindo mão de seu papel transformador. A volta da 

cena pictórica está representa pela ornamentação, o que em certa medida faz 

alusão a produção barroca do século XVII (CAMPOS, 1993, pág. 13). 

          A estética neobarroca é uma reflexão que envolve a produção da Arte 

Contemporânea, bem como produtos da cultura de massa (objetos midiáticos) com 

elementos que fazem parte da re-significação da arte barroca dos séculos XVII e 

XVIII. Calabrese (1987) considera que existem noções de “estilo”, “gosto” e “motivos” 

que trazem condições, para que se construa um conjunto de efeitos que seja 

possível caracterizarem uma época ou um período. Mas, ele adverte, devemos ter o 

cuidado para não separarmos épocas ou períodos por blocos, pois dessa forma 

corremos o risco de atribuir à História certa homogeneidade e tratá-la como algo 

linear.  

                                                           

34 Serão apresentadas duas categorias de neobarroco nesse capitulo, a de Calabrese, com uma perspectiva 

européia ocidental e a de Chiamp, com uma perspectiva ibero-americana. Apesar de diferentes, elas, o 

nebarroco conceituado pelos dois autores dialogam e concordam na sua relação pós- moderna de se 

apresentar a arte atual. Os dois neobarrocos são reapropriações do passado barroco, seja ele europeu ou 

ibero-americano. A pintura de Ghiorzi (não só os trabalhos apresentados nessa dissertação, como os outros) 

remonta às características desse passado Barroco, e, por se tratar de uma pintura contemporânea, o conceito 

de neobarroco lhe é apropriado. (Vide anexo 1)  
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          A História pode ser entendida não de maneira rígida quanto às formas de 

categorizações, uma vez que, em outras épocas, pode haver uma re-significação 

dos fatos (nesse ponto, o autor, nosso contemporâneo, acaba por formar um 

antagonismo com a metodologia de Wölfflin). Por fatos, podemos entender um 

conjunto de acontecimentos que possuem pertinências entre si. Sendo assim, uma 

época pode ser categorizada por um conjunto de fatos atinentes entre si, ou seja, os 

fatos produzem similitudes que estão inseridos dentro de um “sistema cultural”. 

Atribuir pertinência aos fatos e acontecimentos do passado é algo possível, pois 

eles são constituídos por olhares distantes a um evento já constituído.  

Cada momento histórico não se pode reduzir a uma única etiqueta pelo 
simples motivo de que a historia é constituída pela confrontação de 
fenômenos distintos, conflituais e globais, o que não podem ser 
comparados entre si. Mas dito isso é necessário considerar que os 
fenômenos se constituem em série devidos sua pertinências recíprocas. 
(CALABRESE, 1987, pág.16) 

          Em nosso tempo, muitos fenômenos artísticos e culturais podem trazer à 

mente uma “forma” interna e específica do barroco dos séculos XVII e XVIII. Uma 

vez que o barroco do século XVIII apresenta uma estética contrária à estética 

clássica do Renascimento, entende-se que o barroco ou o neobarroco, seria a forma 

exata do mal-estar da e na contemporaneidade35. Um elemento tal como no passado 

que, numa configuração formal, provoca desconforto para a mentalidade de uma 

época36. Sendo o classicismo a representação das formas perfeitas, racionais e 

principalmente do belo, o Barroco encena em seu período, a representação do mau 

gosto, do excesso e da instabilidade.  

          O momento da passagem do classicismo para o Barroco tendo a mediação do 

maneirismo foi considerado como decadente, pois as formas de representação não 

se davam mais através da perfeição, e sim com características da imperfeição e da 

distorção.  A arte neobarroca é uma reapresentação permeada pelas características 

                                                           

35
 Esta noção de mal-estar da forma, dada aqui como um sentido possível para o uso do termo barroco e 

neobarroco, também pode ser associado a diversos estudos do pós-modernismo. É comum, na bibliografia do 

pós-moderno, ser feita a referência ao termo de Freud, o mal-estar. Ver referências bibliográficas. 
36

 Wölfflin em sua análise formalista, como já vimos, ressalta a tensão entre clássico e barroco.  



                           

64 

 

de categorizações da distorção, do excesso, do exagero e da instabilidade, do 

ornamental, enfim, diversas des-significações que possam estar implícitas no estilo, 

mas que refutam a idéia de feio/belo, gosto/mau gosto ou até mesmo bem/mal, uma 

vez que a estética está contida em um sistema de juízos de valores. É importante 

ressaltar que a referência ao Barroco, de acordo com os teóricos estudados, 

funciona por analogia, não significando então uma hipótese de retomada daquele 

período. O sentido conceitual virá acompanhado por uma determinação da forma. A 

forma do Barroco estruturada em novos moldes na forma contemporânea. Para os 

contemporâneos, é o efeito da arte neobarroca que está implícito na forma, então 

muito mais do que uma arte simbólica e cultural, analise deverá ser em torno da 

forma.  

               O que se pode entender por forma? De acordo com Bazin (1989), forma 

está ligada à noção de Gestalt, que serve para abarcar a teoria da percepção visual, 

baseada na psicologia da forma. Então, a forma encontra-se expressa pela 

percepção psicológica, existente na percepção humana, que absorve uma forma 

quando percebe uma imagem. Através dessa imagem, podemos realizar nossas 

representações e assimilações de informação. Entretanto, Calabrese (1987) se 

preocupa com a complexidade das formas, ou seja, o que está além da superfície 

apresentada. A arte barroca e neobarroca rompem com as fronteiras da forma – pois 

essa só existiria no princípio clássico (do clássico enquanto uma estrutura formal 

estável). Aqui, elas deixam ser representadas pela estabilidade da forma e passam 

então para a instabilidade da mesma, o que permite uma transposição de juízos de 

valor dentro de um ambiente estético; seja ele contemporâneo, ou não. A arte 

neobarroca ou barroca contemporânea pode ser explicada pelo excessivo 

formalismo - gerando uma forma abrasadora, categorizável por muitos, como uma 

monstruosidade - muito mais do que pelo seu simbolismo cultural (formalismo de 

Wolfflin). Pois ela, enquanto forma, está inserida em um momento cultural híbrido, e 

tem suas representações calcadas nos adventos do exagero e do excesso, ou seja, 

para além dos limites e das fronteiras de uma significação linear e lógica.  
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          Segundo Calabrese (1987), muitos fenômenos importantes, ligados a forma e 

a cultura de nosso tempo, pode nos remeter ao Barroco. Com base nos conceitos 

produzidos na época pelo Barroco, em contraposição como o Classicismo, podemos 

fazer uma analogia com conceitos produzidos na contemporaneidade.  

3.3. A intencionalidade do artista nos modos de pintar: referência a Pollock e 

Warhol.  

          Essa parte do capítulo vem tratar da segunda linha de conversação de Ghiorzi 

com artistas ocidentais modernos, Jackson Pollock e Andy Warhol. Esses artistas 

renovaram a arte dentro de um novo conceito gestual que estava surgindo na 

América nos anos de 1940 aos anos de 1970. Os conceitos eram o expressionismo 

abstrato, tendo Jackson Pollock como um de seus principais representantes, e, o 

movimento Pop Art do qual fazia parte Andy Warhol. A arte a partir de então se 

revelou sob um novo contexto plástico.  

 3.3.1 A gestualidade em Pollock. 

          O corpo passou a fazer parte da estrutura do quadro interferindo diretamente 

sobre a obra, com action painting37 (pintura de ação), no contexto do expressionismo 

abstrato. Essa foi uma arte tipicamente norte-americana, na década de 1940, e, 

contrariou toda a tendência da estrutura institucional da arte; pois, surgiu na America 

do Norte para posteriormente influenciar artistas europeus.  Segundo Dorfles38 

(1966), essa tendência da arte informal, teve como um de seus fundadores Pollock. 

Ele se constitui em exemplo sintomático por romper com os esquemas tradicionais 

de se fazer pintura. A técnica matérica utilizada por Pollock era do dripping39 e um 

                                                           

37
 Action Painting foi um nome proposto pelo poeta e critico Harold Rosenberg num artigo publicado em 1952, 

para designar a importância do ato físico nos modos de pintar. O ato físico é o próprio centro da criação, em 
que o corpo e o gesto condicionam o produto final da obra. Adaptado de DORFLES, 1966, 75 e 
http://dossiers.publico.pt/noticia.aspx?idCanal=655&id=141094.  
38

 Critico de arte, pintor e filósofo italiano. 
39

 Dripping - Técnica desenvolvida por Jackson Pollock que consiste em traçar manchas, fios e gotas, deixando 
cair a tinta de um recipiente suspenso sobre a superfície da tela, colocada horizontalmente em relação ao 
artista. Pollock colocou a tela no chão, trocou os pincéis por utensílios como facas, colheres, paus e tudo o que 
servisse para borrifar ou salpicar de tinta a superfície da tela - mas também para aplicar outros materiais como 
areia ou vidro partido -, conferindo às suas pinturas texturas que tornariam o seu trabalho único. A suas telas 

http://dossiers.publico.pt/noticia.aspx?idCanal=655&id=141094
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dos suportes era o do action painting, o resultado de sua arte advinha de toda a sua 

inovação e gestualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Segundo Dorfles (1966), a pintura de Pollock é gestual, e conquistou novos 

espaços que estavam obstacularizados pelos modos tradicionais de fazer arte. 

Contrariando a pintura de cavalete, Pollock adota o método horizontal de utilização 

do suporte e gesticula sobre obra utilizando a poética do movimento do corpo sobre 

a obra. Em síntese, a mudança ocorre fundamentalmente no suporte, agora com a 

utilização do corpo como elemento direto no resultado final da obra, (action painting) 

e na matéria, constituído um novo resultado plástico para mesma (dripping). Nesse 

caso há uma junção de poéticas visuais por meio da performance e da composição 

plástica da obra.  

Em cambio, el cuadro, com su red espesa y enmarañada de manchas y 
rasgos, constituye la impronta de su personalidad. Pero, además de haber 
abandonado el método normal de pintar, Pollock sintió también la urgencia 
de abandonar a menudo el médio normal del color al óleo, recurriendo a 

                                                                                                                                                                                     

gigantes, as superfícies de texturas intensas e enérgicas submergem o observador. Técnicas como o "dripping" 
e o "pouring" já tinham sido experimentadas pelo pintor muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Pollock 
participou num "workshop" de construção de um mural organizado por Siqueiros, em Los Angeles, em 1936. 
Fonte: http://dossiers.publico.pt/noticia.aspx?idCanal=655&id=141094.  

Figura 17: Jackson Pollock  
Fonte:http://morel.weblog.com.pt/2005/12/dr
ipping.html 

 

 

 

 

http://dossiers.publico.pt/noticia.aspx?idCanal=655&id=141094
http://morel.weblog.com.pt/2005/12/dripping.html
http://morel.weblog.com.pt/2005/12/dripping.html
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materiales diversos, hasta entonces poco o nunca adoptados, como el duco 
(esmalte opaco) y el barniz al alumínio. (DORFLES, 1966, pág. 80) 

Portanto, novos meios matéricos e gestuais, passaram a compor o cenário da arte 

que sem dúvida alguma influenciou novas gerações de artistas contemporâneos, 

além de “cair” no gosto do público, não só norte-americano como também o 

europeu. 

                    A arte de Pollock,vinculada ao informalismo, se distingue por meio da 

subjetividade do artista. O artista informal corresponde ao contrário de toda forma, 

apresenta uma rebeldia frente a toda estrutura preconcebida e racional. Trata-se de 

uma arte do gesto, do signo, da matéria, por vezes inconsciente, automática e 

ilógica (DORFLES, 1966, pág. 52). O conteúdo dessa arte está na performance, na 

expressão e na ação do corpo. Noronha (2007) define que a noção de performance 

está identificada a uma forma de prática artística, que acaba por expandir sua 

própria definição como arte expressa pelo Body Art e Action Art. Esse aspecto de 

performance da Action Art, será articulado ao trabalho de Ghiorzi ainda nesse 

capítulo.  

3.3.2 O Pop Art em Warhol.  

          Aspectos do cotidiano, do consumo e da comunicação de massa, do pós – 

Segunda Guerra Mundial foi apropriada ao movimento de arte das décadas de 1960 

e 1970 por meio do Pop Art. Esse movimento é vinculado ao imaginário da 

sociedade de consumo junto à tradição pictórica, que tinha por objeto principal a 

cultura norte-americana dos anos de 1970. Segundo Archer40 (2001), por meio do 

Pop Art, foi possível identificar traços comuns em artistas como Roy Lichtenstein41 

(1923 - 1997), Andy Warhorl42 (1928 – 1987), entre outros, os temas exploravam 

banalidades dos Estados Unidos urbano. Os estilos dos artistas do Pop eram 

                                                           

40
 Crítico de arte, pintor e filosofo italiano.  

41
 Pintor estadounidense, uma das características de suas obras era valorizar clichês das histórias de 

quadrinhos como forma de arte, no contexto do Pop Art. 
42

 Um dos principais representantes do Pop Art uma das suas primeiras obras foi a série das Sopas Campbell´s 
como tema, continuando com garrafas de Coca Cola, as notas de Dólares, além dos retratar celebridades 
americanas, como Marylin Moore e Elvis Presley.  
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carregados do expressionismo abstrato, além de explorar técnicas da cultura visual 

de massa, por meio dos quadrinhos, das celebridades, de objetos de consumo do 

cotidiano. 

          Archer (2001) considera que o Pop Art não era unicamente um registro 

transparente de um estado emocional, mas um conjunto de símbolos culturalmente 

identificados. Era uma forma de narrativa fechada da obra de arte, que explorava 

aspectos da vida cotidiana. Uma típica aproximação com a realidade social do 

mundo norte americano, uma forma de realismo na arte. O Pop Art codificou uma 

critica ao modo de vida americano que nesse período, segundo McCarthy, o “sonho 

americano” (grifo do autor) não era mais definido pela liberdade política, mas sim 

pelo numero de mercadorias que os cidadãos poderiam consumir (MAcCarthy, 2002, 

pág. 28).  

          O artista do Pop Art, que será articulado a esse trabalho é Andy Warhol que 

baseava sua arte em dois temas que interessassem aos artistas pop: meio de 

comunicação de massa e celebridades por meio dos retratos. Na composição de 

suas obras, destacam-se as cores vivas e ressaltam aspectos da vida cotidiana por 

meio do consumo em massa. A repetição é outra característica marcante em sua 

produção, ela se exprime na idéia produção em série, mas no caso do contexto 

especifico do consumo em série. Como por exemplo:  
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Figura 18: Andy Warhol. Sopas Campbell‟s,Tinta polimerizada sintética sobre tela, 182,9 x 254, 1962 (Coleção Particular - 

Berardo) Fonte: MACCARTHY, 2002, pág. 21 e 22.  

 

          Muitos artistas desde o barroco como, por exemplo, Frans Hals, Velázquez, 

que também é discutido no presente trabalho, utilizam uma forma de representação 

em comum, que é a feitura do retrato, seja de rosto ou de corpo inteiro. Podemos 

dizer que Andy Warhol também é um retratista, seu alvo são celebridades e, ele 

procura as representações do corpo e do rosto. Segundo Noronha o rosto é dado 

como condição original do retrato, objeto primário ou referente como um regime de 

signos que tem por objetivo identificar um sujeito. No caso da figura, o retrato serve 

para identificar o papel de um nobre, de um cortesão. Para além dessas 

identificações sociais estabelecidas, o retrato serve para identificar o modo como 

uma celebridade é vista ou até mesmo parodiada, como no caso das obras de Andy 

Warhol.  

          Segundo MacCarthy as produções do artista davam atenção à fama e à 

fortuna, tanto à sua (ele também se auto-retratava), como à dos outros. Os retratos 

das celebridades feitos por ele de Hollywood eram freqüentemente transformados 

em mercadorias. MacCarthy descreve que quando Warhol ficou famosos, seus 
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retratos não se limitaram apenas aos de celebridades, uma vez que seu status foi 

reforçado por encomendas de retratos feitas por ricos e famosos de Nova York.  

3.3.3  A intencionalidade e apropriação de Ghiorzi em Pollock e Warhol.  

          Ghiorzi se apropria de duas formas da gestualidade pictórica de Pollock e da 

influencia do retrato de Warhol. A primeira delas é na produção de sua obra Marilyn 

Monroe, figura 19. Nessa obra os dois modos de pintar são claros: ao fundo da tela 

há estampa do retrato de Marilyn, com referencia a Warhol; sobre o retrato outra 

composição plástica se forma, que é a do Action Painting, com referência a Pollock, 

figura 20. A marca da contemporaneidade de Ghiorzi encontra-se na mistura de 

elementos pictóricos e na gestualidade no modo de fazer arte. E o resultante está na 

figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                            

          

 

 

Figura 19: WARHOL, Andy. Marilyn Monroe 

(Marilyn),  Primeira de dez serigrafias, 91.5 x 

91.5 cm, 1967. Museu de Arte Moderna de 

Nova York.  Fonte: 

www.oseculoprodigioso.blogspot.com/2007/0

1/warhol-andy-art-pop.html  

Figura 20: POLLOCK, Jackson. Fonte: 

www.artnewsblog.com/2008/10/5-jackson-

pollock-painting-for-50.htm  

http://www.oseculoprodigioso.blogspot.com/2007/01/warhol-andy-art-pop.html
http://www.oseculoprodigioso.blogspot.com/2007/01/warhol-andy-art-pop.html
http://www.artnewsblog.com/2008/10/5-jackson-pollock-painting-for-50.htm
http://www.artnewsblog.com/2008/10/5-jackson-pollock-painting-for-50.htm
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Figura 21: GHIORZI, Julio. Pollock + Warhol – tinta acrílica e esmalte automotivo 

Sobre tela, 2002. (detalhe), Coleção Particular
43

 Foto: Cintia Guimarães. 

          No caso da série Pintura Gêmeas, Julio Ghiorzi incorpora elementos desses 

modos de fazer arte, referidos acima, em suas produções pictóricas. As figuras 

abaixo são alguns dos exemplos do modo de fazer pintura do artista, em ateliê, que 

traduzem a intecionalidade do artista, enunciada por Wollheim (2002). Para 

Wollheim a intencionalidade do artista só é possível quando passível de descrição 

por parte do próprio artista.  

Numa acepção mais restrita, a intenção é equiparada a mera vontade ou 
pensamento volitivo do artista de qual a obra adquira determinada forma ou 
que o espectador tenha determinada reação diante dela. Mais 
especificamente, a intenção é encarada como uma espécie de comando 
interior que se dirige ao artista e ordena que ele pinte de modo tal que o 
espectador possa identificar corretamente o que ele fez. Na acepção mais 
geral, intenção equivale a praticamente tudo que passa pela cabeça do 
artista enquanto ele está pintando. É preciso encontrar um meio termo. A 
intenção escolhe apenas os desejos, pensamentos, crenças, experiências, 
emoções e compromissos que levam o artista a pintar como ele pinta” 
(WOLLHEIM, 2002, pág. 19).  

                                                           

43
 Não autorizada à divulgação.  
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          Wollheim não trata a questão da intencionalidade de modo simplista, para 

determinar uma pintura como obra de arte. O fato é que a intencionalidade do artista 

encontra-se no suporte, na matéria, no gesto, no tema, esses fatores acabam por 

determinar o motivo da obra. A intencionalidade do artista é livre, isso é, pode ser 

percebida nas mudanças que se processaram ao longo dos séculos, no modo de se 

produzir arte. Segundo o autor, as condições do exercício da pintura se modificaram 

em várias escalas, como: mudança de materiais, de suporte, da prática do gesto, da 

postura do corpo do artista. Toda a tradicionalidade no modo de pintar, como postar-

se em frente a tela a utilização da tinta óleo, foram substituídas por mudanças de 

atitudes dos artistas, um exemplo é Jackson Pollock. A nova atitude postural e 

pictural de Pollock acabaram por abrir caminho a novos modos de fazer arte. Todos 

esses fatores influenciam na relação obra/espectador, sendo que o primeiro 

espectador de uma obra de arte é o próprio artista.  

          Ghiorzi ao produzir a série Gêmeas, demonstra toda a sua intencionalidade e 

a descreve em sua dissertação de mestrado em 2005: 

....Minha ação coloca o suporte ele próprio no seguimento do plano 
horizontal – ela é colocada no chão em posição horizontal...Não há também 
um único suporte. São colocados dois lado a lado.  
          As marcas singulares – efeitos do gesto do artista – deverão ser 
posteriormente suprimidas pelas ações durante o processo de produção das 
telas ou superfícies duplas. 
           ...Duas superfícies rígidas, com as mesmas dimensões, são 
dispostas lado a lado. Estas superfícies podem ser chapas metálicas tais 
como, alumínio, aço galvanizado ou escovado ou ainda chapas de 
derivados de fibras vegetais – placas de celulose ou de fibras de média 
densidade (MDF).  
           ...A imagem que será configurada está memorizada por mim. As 
manchas que irão compor a figura são lançadas a la prima, de maneira 
simplificada, com um efeito de solarização. Posteriormente, o processo de 
prensagem irá provocar as misturas, tornando as manchas mais complexas. 
          A pintura que aqui se realiza tem base na idéia de gestos físicos – 
pintura aos moldes das transformações pollockianas, mas com fundamentos 
na construção da mancha a partir de Velásquez e de Hals...  
(GHIORZI, 2005, págs. 88, 89, 95) 
 

          

          No trecho acima, Ghiorzi descreve o procedimento da composição plástica da 

série Pintura Gêmeas figuras 10, 12, 22, 23 e 24. Essas obras citadas são apenas 

alguns exemplos da série elaborada pelo artista. A intencionalidade do artista, 
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expressa nas produções de Ghiorzi estão articuladas ao outro conceito de Wollheim, 

que o do modo de apropriação, já trabalhado no primeiro capítulo desse trabalho. A 

intencionalidade do artista está articulada muito mais na atitude gestual de Pollock, 

do que na construção pictórica, que tem como fundamento, de acordo com próprio 

artista, na construção de manchas dos séculos XVII ao XIX. Portanto o modo de 

apropriação de Ghiorzi em relação a Pollock, está na performance do corpo sobre 

obra, daí a sua aproximação com action painting e a arte informal.  

          Ghiorzi deixa claro no caso de Pintura Gêmeas, sua influência desse período, 

não está na mancha de cor produzida pelo abstracionismo, e nem propriamente na 

rebeldia da estruturação plástica; mas sim na gestualidade de sua composição. A 

gestualidade de Ghiorzi, ao realizar sua obra, está associado ao conceito de 

performance, pelo viés da Action Art. Segundo Noronha (2007), a noção de 

performance está associada a encenação plástica visual, uma vez que há um 

registro áudio – visual. Ghiorzi; assim como Pollock utilizou esse recurso como meio 

de registro documental. A performance por definição acaba por ganhar um lugar 

próprio no contexto do mundo das artes, que por sua vez afeta as formas 

tradicionais de organização das práticas artísticas (NORONHA, 2007).  

Em nossa perspectiva este encontro já está antecipado na fórmula que se 
ocupa da pintura gestual e seu registro documental dentro do paradigma do 
audiovisual – Pollock. Nele, a combinação já designa o conceito operacional 
da performance e o modo como esta contaminação performance-
audiovisual será decisiva para a determinação da marca da 
contemporaneidade e suas possibilidades emergentes em relação às artes 
do corpo (o gestual encadeado em performance, action painting / live art / 
action artist) e em relação às artes audiovisuais (do imaterial ao virtual) 
(NORONHA, 2007, pág.3) 

 

          Segundo Noronha (2007), há uma combinação entre imagem e corpo, 

contaminadas por novas lógicas conceituais e formas sonoras, que seguem a 

perspectiva do registro áudio–visual, como registro documental. O contexto do 

expressionismo abstrato abre espaço para novos modos de faze arte, e ainda em 

confluência com pensamento de Noronha, cabe ao historiador da arte 

contemporânea compreender essa articulação entre novos modos de se produzir 
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arte. No caso, em Ghiorzi, o que está em jogo na sua produção artística não é o 

efeito pictural produzido nas obras de Pollock, mas sim a prática gestual, que unem 

duas formas de fazer arte; duas tecnologias e duas resultantes; como a utilização de 

novos meios matéricos com o simulacro do efeito a tinta óleo (daí a referencia os 

séculos XVII, XVIII e XIX) e uma nova atitude plástica por meio do Action Art 

(performance).   

          Julio Ghiorzi em vídeo documento (2005) registra os momentos da produção 

de “Pintura Gêmeas”. Seguindo a lógica do experimento das práticas artísticas e 

ateliê, ele coloca sobre chão, duas placas de celulose (MDF) de realiza a pintura em 

uma das placas e depois imprime na outra placa que estava em branco no chão, 

como mostra a figura 22. A lógica da impressão tem como influência e 

intencionalidade uma releitura do Pop Art (repetição, impressão) em especifico a 

influencia de Warhol relacionado à produção do retrato. Ao colocar uma placa sobre 

a outra, o artista gira sobre o quadro, pisa, com isso o corpo torna-se objeto central 

da obra por meio da performance. 

          Nessa perspectiva a atitude de Ghiorzi, se aproxima da poética visual de 

Pollock, por meio da performance dentro da perspectiva da pintura gestual, com 

intuito de gerar um registro áudio visual. Mas com a finalidade do resultado de suas 

manchas e cores Ghiorzi usa do mesmo método documental, que é o registro áudio 

visual, contudo em contrapartida conserva as manchas canônicas da pintura 

ocidental. Para Amélia Jones44 (1998) o corpo ganha notoriedade uma vez que no 

ambiente contemporâneo ele passa a ser meio, suporte plástico e conteúdo da arte.  

 

             Ao dialogar com Amélia Jones, Noronha (2005), considera a Performance 

Art, um tipo de tradição das poéticas plásticas, cuja a centralidade da obra, se 

encontra na corporeidade do artista sobre sua produção. O corpo nesse aspecto é 

um fator determinante para o resultado da pratica plástica, no qual, o conteúdo se 

revelava por meio do que Noronha chama de “teatralidade” do artista visual, que ao 

                                                           

44
 Historiadora da Arte, critica e curadora, especialista em arte feminista, Performance e Body Art.  
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documentar a produção, está estabelecendo um dialogo direto com o seu público. O 

ato intencional como enuncia Wollheim (2202), encontra-se também no contato entre 

artista e espectador, e no modo como ambos interpretam a pintura enquanto arte. 

          A prática artística de Ghiorzi reúne elementos de uma tradicionalidade 

pictórica, enquanto simulacro; no qual se produz efeitos, de uma arte do passado 

modificada nos moldes de se fazer pintura. O corpo entra nesse contexto como uma 

nova estratégia nos modos de se fazer arte traçando características da 

contemporaneidade. A intencionalidade do artista faz parte do contexto de uma 

estrutura plástica, reunindo elementos da arte de vanguarda, por meio do Action Art 

e da virada cultural dos anos de 1960. Já em meados dos anos de 1940, a pintura 

vinha passando por um processo de recalcamento no âmbito das artes visuais. Os 

artistas desse período buscavam novas expressões plásticas, para além da tela. Um 

dos precursores desse movimento é Pollock, que por meio da pintura trazia novos 

movimentos plásticos com inovação tanto na técnica pictórica quanto no seu modo 

de produção.  
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                                                                                                                                                  Figura 23: Imagens do Ateliê. 

                                                                                                                                                 Fonte: GHIORZI, 2005, pág. 93 

                          Figura 22: Série Gêmeas –  

                          Fonte: GHIORZI, 2005, pág. 90     

                        

Figura 24: Série Gêmeas. Esmalte sintético e verniz sobre placa de celulose 122x 244 cm / 122 x 244 cm, 2004 

Fonte: GHIORZI, 2005. 
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          O ambiente da arte do inicio do século XX, foi uma mistura de tradicionalidade 

pictórica com mudanças estruturais nas formas, ainda presentes na tela, com o 

cubismo e expressionismo. Segundo Acher45, a pintura passa a ser representada 

através dos jogos de possibilidades e das formas de pintar. Nesse mesmo contexto, 

houve uma mudança significativa nas formas para fora das telas iniciada por 

Duchamp por meio do ready made, cuja arte, rompia com a intenção do fazer 

artístico, para a apropriação do que já estava pronto.  Inicia-se então um movimento 

conceitual da arte, onde moderno e contemporâneo defendiam a superioridade do 

fazer artístico. Essa superioridade revelava-se por meio das novas expressões 

artísticas, difundidas por novos modos de produção, já não mais ditadas por 

conceitos instituídos, do que vinha a ser arte. O academicismo da arte entra em 

crise, e a arte passa a ser muito mais do que uma expressão de beleza agregando 

valores, culturais, sociais e até mesmo políticos.  

          A pintura nesse contexto, tida como expressão de uma arte elitista, que 

resumia valores burgueses, passou por um processo de rejeição, ocasionada pelos 

artistas da época. A virada cultural da década de 1960 ocorreu por meio das 

manifestações artística. Segundo Acher o racionalismo europeu nesse período 

estava bastante desacreditado como meio de descobrir o mundo, por este estar 

recebendo um caráter diferente. A arte nesse instante se fixava nas repetições da 

vida diária, da proliferação de bens de consumo, refletidas pelo Pop. Outro aspecto 

conceitual da arte era por meio do Minimalismo; a proposta estava pautada na 

tautologia do objeto; a arte pura, a tentativa de chegar a especificidade da obra. O 

significado racional da nova geração da arte estava ligado ao cotidiano, a crítica a 

produção fabril. Segundo Archer para o artista minimalista Donald Judd (1928 - 

1994) a pintura figurativa aproximava-se do ilusionismo, portanto, falsificava a 

realidade.  

          A pintura que foi recalcada por volta das décadas de 1940 à 1970, retorna ao 

cenário da arte na década de 1980 trazendo características ornamentais e 

                                                           

45
 Artista e teórico da Arte.  
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figurativas. Julio Ghiorzi faz parte da geração de artistas da década de 1990, que 

recupera a pintura como forma de arte reformulando-a no cenário contemporâneo. 

Esse assunto é um assunto especifico do próximo capitulo, onde será a História da 

Pintura será trabalhado em uma perspectiva da História da Arte.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

79 

 

CAPÍTULO 4  

A PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA, A FORMAÇÃO DO HISTORIADOR DA ARTE 

E A POÉTICA PICTÓRICA 

          A pintura ocidental é permeada por concepções formais diferenciadas no 

decorrer de sua história até a atualidade. Essas concepções são determinantes nas 

diferenças de temperamentos de cada momento artístico. O conceito predominante 

presente no capitulo, para designar uma das concepções formais e o da 

representação figurativa. Entenda-se por representação figurativa a nitidez e a 

clareza linear da obra de arte predominante no período renascentista. Segundo 

Wölfflin (2006), a pintura ocidental linear nos século XV e XVI desenvolveu no século 

XVII um novo estilo pictural, o da arte pictórica. A partir do momento em que houve 

esse desenvolvimento a arte assume um caráter pictórico, inicia-se uma oscilação 

entre o que é figurativo e o que não é figurativo. O efeito pictórico de uma obra não 

está mais a serviço do objeto, ele se torna livre ao olhar. “Se é verdade que o estilo 

pictórico não modela as coisas em si, mas representa o mundo da forma como ele é 

visto, ou seja, como ele realmente se mostra aos olhos...” (WÖLFFLIN, 2006, pg. 30)  

          O efeito pictórico está presente na História da Arte a partir do século XVII 

chega ao momento moderno, e se amplia para o contemporâneo. A arte moderna do 

início do século XX inicia um processo de rejeição à pintura figurativa, passando 

então para a concepção de uma imagem/pintura não – figurativa. Os 

desdobramentos dessa rejeição se estenderam para além da imagem do quadro e 

da escultura e configurou novos tipos de arte. Dá-se inicio a uma crise no modelo de 

arte, até então predominante, que é a pintura. A arte passa a contemplar formas 

livres de manifestações artísticas. A partir do conceitualismo inaugurado por 

Duchamp com o ready made46, o objeto cotidiano é incorporado na arte. E a pintura? 

                                                           

46
 Marcel Duchamp pintor, escultor e poeta Frances, que distinguiu através do que ficou conhecido ready 

made, a esfera da estética e da arte; no qual a primeira vinha designando o conteúdo das obras, o valor em si. 

“não apresentava um caráter estético que suscitasse um julgamento de gosto; de outro, elas eram, com 

frequência, materialmente imperceptíveis, consistindo em uma afirmação pura e em um ironismo afirmativo 

(Duchamp)da existência de uma esfera de arte” (CAUQUELIN, 2002, pg. 91) 
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Como ficou a partir dessa nova configuração e conceito de arte? Essa é a 

investigação a se fazer a partir de uma breve historiografia da História da Arte, 

através da discussão dos caminhos percorridos pela pintura ocidental. 

 

4.1  A pintura enquanto efeito do real.    

          Lourenço (1981) em seu livro: O Espelho Imaginário: Pintura anti-pintura não-

pintura realiza uma reflexão sobre os caminhos da pintura até chegar ao 

contemporâneo. O debate proposto pelo autor contempla o panorama da pintura no 

sentido de contrapor a atual arte pictural em seus níveis de representações não 

figurativas, aos níveis da arte figurativa legitimada pelo renascimento.  Para além da 

arte renascentista, este trabalho, faz uma reflexão a respeito da relação entre o 

homem e a arte desde os primórdios. Essa relação por vezes é configurada por 

crises, que segundo Hauser (2003), se inicia com o Renascimento do Norte, e para 

Lourenço, com a pintura da arte moderna. A pintura moderna repudia a imitação do 

real que se configura, principalmente, através da arte renascentista. O aspecto 

diurno da arte renascentista está na pintura academicista, portanto, acima de 

qualquer julgamento. A pintura Renascentista intencionava representar o real, pela 

mimese, a obra se converte num estudo consciente da natureza, que privilegia a 

representação do mundo empírico.  

“...o fato verdadeiramente notável a respeito da Renascença, não era o 
homem ter se tornado um observador da natureza, mas de a obra ter se 
convertido num “estudo da natureza”. O naturalismo do período gótico 
principiou quando a pintura e a escultura deixaram de ser exclusivamente 
símbolos e começaram a adquirir intenção e valor como meras reproduções 
das coisas deste mundo, independente de sua conexão com a realidade 
transcendental” (HAUSER, 2003, pág.274) 

          A pintura moderna até a contemporânea reclama essa relação transcendental 

existente na representação dos tempos de Lascaux e Altamira47 e da representação 

da arte arcaica dos mesopotâmios, egípcios e gregos. A relação da arte antiga com 

                                                           

47
 Esses dois exemplos de sociedades primitivas relatam a relação do homem desse período com a arte, Lourenço ao citá-las, 

estabelece um dialogo com outros tempos artísticos, chagando até o contemporâneo. A utilização dessas relações com arte no 

trabalho tem a função de estabelecer um contraponto com a própria áurea da arte contemporânea, assunto que será tratado a 

seguir.  
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a realidade assume um caráter de positividade que a arte renascentista tenta manter 

através da relação com a mimese. A pintura atual configurada a partir da arte 

moderna dá inicio a uma relação que se encontra na zona da negatividade com a 

arte, uma vez que ela assume a não – pintura e o não – sentido. Segundo Lourenço, 

a partir da vanguarda e do moderno, essa se converteu num regime noturno da 

imagem através da não – pintura; e, volta as costas para antiga luz na tentativa de 

retirar uma nova luz necessária para triunfar no deserto e na noite que a cerca. A 

ausência de realismo é remetida ao vazio que por sua vez é preenchido através do 

campo da imaginação. A arte a partir desse momento reivindica o real 

transcendental contidos nas artes antigas. 

          O real transcendente é aquele que ritualiza, no qual, nada é mais real do que 

a própria natureza e sua relação com ela. A arte primitiva se inscreve na relação 

direta do homem com a arte, através da imagem e do real. As primeiras pinturas e 

estatuas não foram feitas para serem vistas, elas pertencem ao mundo da ação, no 

qual o visível dialoga com o invisível. Aqui se estabelece uma relação direta entre o 

visível e o invisível, por que para o homem de Lascaux e Altamira a imagem era 

viva. Ao pintar seus bisões nas cavernas escuras, sua força física e humana 

transcende, ele está preparado para caçar. O homem primitivo estabelece uma 

relação mágica com a imagem, através da ação, e segundo Lourenço, acaba por 

traduzir a própria face de Deus.  

“A mão segura do pintor de Lascaux era guiada por uma plenitude visual, 
por uma fantástica realidade que só podemos imaginar lembrando-nos da 
nossa infância, de nossos êxtases infinitos e seus terrores desmedidos. 
Pintando bisões desenhavam a face de Deus.” (LOURENÇO, 1981, pág. 
53) 

 

        Essas imagens não estão esvaziadas do invisível48, elas são diurnas, pela 

sua imanência de existir na relação pura com o real. Pois, esse homem permanece 

na realidade e, em sua relação positiva com a imagem. A claridade de sua visão 

                                                           

48
 Entende-se por invisível a relação mágica do homem com a natureza que expressa o real, a sua realidade através da arte. 
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está ligada à sua força física e psíquica que o leva a sobrevivência. Ele não tem 

necessidade de inventar o real, pois sua vida está repleta deste e sua sobrevivência 

depende desse estágio relacional.   

          Outro momento da arte manifestada pela imagem acontece a partir do 

surgimento das civilizações arcaicas, que são da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia 

(especialmente a cretense). Essas civilizações antigas traduziam o que Debray 

(1994), chama de Olhar Mágico. O primeiro dos olhares é caracterizado pelo regime 

do ídolo, e pela presença do transcendente, o aproximando em certa medida da 

noção de imagem do homem primitivo. A imagem para esse período é um ser 

sobrenatural, espiritual, ela protege, cura. No contexto histórico essa imagem da 

mágica significa a transição para a imagem do religioso. Na concepção de túmulo de 

Didi Huberman (1998) essa é uma imagem contornada pelo mundo da crença, no 

qual, o túmulo não é apenas um artefato, ou um objeto de arte, como para o homem 

da tautologia. Ele é um emblema, representa a angustia de um vazio que deixa de 

existir, quando, se tem em conta o destino que o espera: a morte, o enterramento.  

          A imagem não era para ser vista, mas enterrada, ela não apresentava um 

aspecto meramente representativo, mas transcendental. O homem arcaico, com sua 

relação mágica, não se limita na idéia da angustia que esse túmulo pode transmitir. 

O gesto de olhar o túmulo é devolvido como algo que nós olha e descortina as 

nossas angustias, pois sabemos que aquele vazio será preenchido por nos mesmos. 

Ele se impõe a nós como, segundo Huberman (1998): a “imagem impossível de ver”, 

aquela ligada ao futuro do corpo decomposto que tornará aquele túmulo, novamente 

vazio. Ao contrário do nosso pensamento esvaziado pela magia do olhar, o homem 

arcaico reconhece o seu horizonte temporal, através da repetição, da eternidade, do 

seu direito de durar. Apesar da escuridão mantém a sua relação diurna com a 

imagem, com a arte, pois ele a reconhece no real. 

          A pintura renascentista italiana é a cristalização do real através da mimese. 

Ela busca a representação desse real sem sê-lo, é o que Debray (1994) chama de 

Olhar Estético. A partir desse momento a imagem passa a ser vista e coisificada 

para o deleite cativante de seus espectadores e de sua capacidade de imitar o real. 
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A obra passa a ter um criador, perde a dimensão ontológica da imagem. O 

Renascimento é retomado do período clássico da civilização que escolhe o caminho 

das mimeses, das mediações simbólicas para atingir o real. Inicia-se um processo 

de recalque, pois a imagem não pode mais ser o real, devido o homem ter perdido a 

dimensão do mesmo. O Renascimento Italiano é configurado pelo regime da 

estética, onde o espírito contemplativo reside no prazer de encontrar o belo. Esse 

regime mantinha uma relação positiva da imagem, pois ela era vista como a 

representação fiel da realidade, inclusive científica que estava se aflorando na 

época. 

          A valorização das formas perfeitas e sua proximidade com a realidade fez com 

que na arte renascentista o humano e o natural se confundissem.  A Pintura desde o 

Renascimento, até os fins do século XIX, manteve seu topos49 hierárquicos na arte, 

bem demarcados. Pois, se legitimou através de uma nova sociedade que estava se 

formando, a burguesa. Nesse período, essa, passou a significar status e poder e, no 

nascente mercado das artes, era financiada, pelos mecenas do século XV. O 

primeiro marchand das belas artes foi o florentino Giovanni Battista della  Pallano 

começo do século XVI, a partir daí o mercado das artes inicia sua trajetória 

especulativa com intuito de lucros. Na atualidade esse mercado continua, a arte é 

financiada pelos marchands, pelo próprio Estado através da política cultural, 

repartindo funções entre produtores e consumidores avaliados em seu poder de 

ação.  

          Na medida em que foi havendo uma crescente demanda de obras de arte na 

renascença, o pintor de elevado grau artesão passou a ser um trabalhador 

intelectual livre; não somente o pintor – artista – mas também a própria pintura. 

Leonardo da Vinci foi um dos artistas que reivindicaram o status da pintura como 

livre. Segundo Hauser (2003), Leonardo sustenta que a pintura, é uma espécie de 

ciência natural exata, e que, por outro lado “... são superiores às próprias ciências, 

pois estas são “imitáveis” (grifo do autor), ou seja, impessoais, ao passo que arte 

                                                           

49
 Topologia – espaço. 
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está vinculada ao individuo e a suas aptidões inatas”(HAUSER, 2003, pág. 334). A 

concepção dominante era o “eu crio”, do pessoal, da assinatura, do artista gênio50. A 

criação transcende a tradição a teoria e a regra e, até a própria obra. A idéia de 

gênio se relaciona diretamente ao dom de Deus, como uma força criativa, inata e 

individual do artista gênio.  

          Segundo Lourenço (1981), a negatividade da arte foi acessada pela crítica da 

citação, pois Altamira e Lascaux não voltam mais, a mimese não as traz de volta. A 

relação com o real não poderá jamais ser a mesma, pois foi vetada a partir da Arte 

Clássica da Antiguidade. Enquanto a inauguração do Renascimento do Sul 

significou uma tentativa de se manter na relação real com a imagem, o 

Renascimento Setentrional foi à inauguração da crise da arte. A arte dos Países 

Baixos, e do Norte Europeu, está relacionado à crise religiosa, ideológica gerada 

pela Reforma Protestante de Lutero. Os artistas do Norte renovam a arte (apesar da 

influencia do Sul), esses artistas começaram a pintar a “vida real”, o cotidiano, se 

preocupando do cada vez menos com a harmonia e beleza representada pela arte 

do Sul. Essa característica é oriunda da crise que a Reforma representou, pois os 

protestantes eram contra a existência de quadros e esculturas que explorassem o 

tema religioso.  

          Na concepção da Reforma as imagens tinham perdido sua força primitiva e 

arcaica, e se tornaram representações. As imagens feitas para não serem vistas, 

passa para o campo das representações e, passaram a ser mostradas. Para Lutero 

a mimese atrapalha a chegada do divino, o luteranismo inaugura à crise da imagem 

figurativa. A angústia moderna surge com a Reforma, com a crise das imagens 

puramente representacionais. Enquanto a Renascimento do Sul andava na trilha das 

mimeses, o Renascimento do Norte se inicia a configuração do caminho Noturno.  

          Lourenço afirma que o universo contemporâneo é a última metamorfose do 

universo Luterano, pois ele lida com a ausência, ele quer esvaziar as imagens de 

                                                           

50
 Dados presentes na tabela de Debray (1994), pg. 210-211. 



                           

85 

 

suas representações para reencontrar o invisível, o mágico, a relação pura com o 

divino. Hoje o tratamento dado às imagens é o apagamento das representações, 

figurativas.  

É contra coisa nenhuma que o pintor contemporâneo atira suas cores na 
esperança de vencer um muro, que há, mas essa Ausência, esta Noite na 
qual se move com uma vaga esperança de Dia, é mais demoníaca, mais 
sólida que o visitante de Lutero (LOURENÇO, 1981, pg. 54) 

Ou seja, para o autor o universo da pintura atual configura a angústia luterana. Para 

o reformador a imagem havia sido banalizada, pois entraram no regime do estético. 

As imagens não protegem mais, elas dão prazer, por isso se tornaram vazias de 

significados.     

          O inicio da crise da representatividade da arte tem o seu cerne no 

Renascimento do Norte, a imagem passa a dialogar em múltiplos sentidos. A cena 

não está mais voltada à lógica e perfeição da forma humana idealizada pelo 

renascimento italiano. Elas representavam a vida diária, a obra Embaixadores de 

Hans Holbein (1497-98 à 1543)51, figura 25, por exemplo, traz uma perspectiva 

anamórfica52, além de traduzir a mudança de comportamento na estética 

renascentista proposta pelo Sul. A representação da dramaticidade e emoção não 

está mais calcada nas formas perfeitas e contemplativas. O retrato dos 

Embaixadores de Holbein, conserva a matemática e geometria, como uma influência 

do Sul, sobretudo no aspecto imaginário da própria obra. A obra representa 

fielmente seu tempo, com objetos do cotidiano, vestimentas, mobiliários, livros, 

tecidos, mas apresenta também o anamórfico, que engana o olhar.  

          O aspecto enigmático da obra, segundo Noronha (2008), está na intenção de 

lograr a representação. A representação do Norte traz em suas obras o cerne da 

mudança, geradora da crise no aspecto positivo da figuração. Apesar do aspecto do 

figurativo ser conservado no âmbito da criação, há presença do objeto anamórfico 

                                                           

51
 Pintor alemão, um dos mestres em retratos no período do renascimento.  

52
 Anamofico: 3. Ópt. Deformação de uma imagem formada por um sistema óptico cuja ampliação longitudinal 

é diferente da ampliação transversal. 4. Arte de apresentar a imagem. (AURELIO, Dicionário da Língua 

Portuguesa, Nova Fronteira: 1996) 
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na obra. Ao observar a parte inferior vemos um objeto que na época foi tido com 

inteligível, mas que se torna claro no momento em que há o “giro do olhar” 

(NORONHA, 2008), que nos leva para o campo escópico da visão, nos leva a ver. O 

aspecto representativo desta forma, só pode ser percebido subliminarmente, através 

do giro e de uma visão periférica e obliqua. Quando há esse sensível vemos uma 

caveira representada de forma distorcida, tal referencia aponta para uma relação 

simbólica, dois jovens promissores e a finitude da vida.  

 

 

Figura 25: HOLBEIN, Hans. Os Embaixadores. Óleo de têmpera sobre madeira, 1533, National Gallery – Londres/ Inglaterra. 

Fonte: http://www.casthalia.com.br/a_mansao/obras/holbein_embaixadores.htm 

                                                   

          Um novo espírito e uma nova arte não poderiam ser configurados pela 

ausência de inteligibilidade, como queriam os críticos do período, o que estava 

http://www.casthalia.com.br/a_mansao/obras/holbein_embaixadores.htm
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ocorrendo era uma mudança, no âmbito da concepção artística. Nesse estágio a 

arte estava voltada mais a ficção e ao espírito do que propriamente a realidade. A 

arte maneirista, como alguns críticos preferem denominar esse período, se ligava a 

questões mais subjetivas e sugestivas do que propriamente a normatividade que já 

estava abalada desde as transformações históricas que vinham acontecendo na 

Europa, como a Reforma Protestante. A proposta teórica do maneirismo, segundo 

Hauser (2003), era a primeira manifestação moderna, que só foi possível a partir da 

arte européia do Norte. O sentimento de liberdade do espírito não estava mais 

calcado nas forças de representação de um real que poderia esvair-se numa beleza 

sem alma. O efeito do maneirismo na pintura, segundo o autor, é de uma 

decomposição da unidade espacial da obra. As cenas se organizam de modo 

diferenciado, ampliam-se as possibilidades de movimento, que seguem o principio 

de uma economia de um lado e de uma extravagância de outro. Os elementos que 

determinam a figuração da temática são construídos através de uma combinação de 

detalhes reais, como cotidiano, através de uma estrutura imaginária. 

          Empregarei dois exemplos citados por Lourenço em seu livro (1981, pág. 39-

46 / 21-27), dos artistas Tintoreto, figura 26 e Velázquez, figura 27. As obras de 

Tintoreto traziam o espírito da mudança de comportamento dos tempos 

predominavam em suas representações cenas épicas, cenas cotidianas, seus 

espaços eram compostos por vários elementos, o que já contrariava em certa 

medida, a concepção da arte renascentista. O autor considera que suas obras estão 

apreendidas como uma encenação terrestre. A própria espacialização da obra do 

artista revela, segundo o autor, que as figuras existem em função de um múltiplo 

plano espacial, elas não são mais consagradas e não possuem mais uma 

individualidade pictural, as figuras e paisagens se confundem. Suas obras possuem 

certo exagero, por isso, alguns teóricos da arte, como Hauser (2003), em tom 

linearizante, caracterizam sua obra como maneirista, onde o próximo passo é o 

barroco do século XVII. 
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Figura 26: TITORETTO, Jacopo. A Anunciação, 1583 – 87, óleo sobre tela, 422 x 545 cm, Scuola San Rocco, Veneza – Itália. 

Fonte: http://www.casthalia.com.br/a_mansao/obras/tintoretto_anunciacao.htm  

          Outro cânone da pintura ocidental é Velázquez53 (ibid, pg. 21-27), sua arte, 

celebra certa melancolia, e é isso que a aproxima ou se afasta da realidade efetiva 

de suas obras. Lourenço defende que em suas obras há um grau de 

desprendimento representado em seu universo pintado. Esse tal desprendimento 

revela o realismo presente em sua pintura, pois, há uma realidade pictural do 

comportamento da sociedade hispânica, mundo das individualidades, dos retratos, 

do cotidiano. Retorno no quadro “As Meninas”, o realismo presente é como se a 

própria vida tivesse pintado. Nos quadros de Velázquez, há ausência de 

transcendência, na medida em que ele pinta a presença do real, aplicado ao 

conceito da mimese. Mas ela transcende através de seu desprendimento na 

representação da pintura mesma, na qual a pintura se torna independente da coisa 

pintada (LOURENÇO, 1981, pág. 23 – 24).  

“Ora é esta independência, momento capital na História da Pintura, eu nos 
aparece como uma função de desprendimento prodigiosos, do espírito de 
Velasquez, do qual o auto – retrato nos dá um reflexo. O que faz o seu 
prodígio e sustenta a estrutura de terra e fogo de quadros como as “Lanças” 

                                                           

53
 Uma das influências nas obras de Julio Ghiorzi, o artista e obras pesquisadas em questão.  

http://www.casthalia.com.br/a_mansao/obras/tintoretto_anunciacao.htm
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ou as “Meninas”é uma correspondência ou respondência ao 
desprendimento histórico inscrito na alma e no comportamento da 
sociedade espanhola do tempo de Velasquez” (LOURENÇO, 1981, pág. 24) 

 

 

Figura 27: VELAZQUEZ, Diego. Óleo sobre tela – 1656 - 310 x 276 cm, 1656 (Museu do Prado – Madri).  
Fonte: www.artchive.com/meninas.htm  

  

          O real desse período está intrinsecamente ligado a pintura figurativa, ela 

captura através do olhar do artista o espírito de sua época. Segundo Lourenço 

(1981), se há uma pintura com despreendimento do real e sem transcendência e a 

de Velásquez. No entanto a arte está permeada pelas transformações, “A transição 

do Renascimento para o Barroco é um exemplo bastante elucidativo de como o 

espírito de uma nova época exige uma nova forma” (WÖLFFLIN, 2006, pág. 12). 

Portanto, através dessas transformações e das exigências de um espírito compatível 

com a época, novas configurações artísticas foram se formando para além de uma 

arte figurativa, passando pela arte dos séculos XIX, e inicio do XX que chega a arte 

moderna. Essas transformações geraram uma crise na arte no que diz respeito à 

http://www.artchive.com/meninas.htm
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concepção do real. A partir da pintura moderna há uma abdicação da realidade, o 

espírito moderno não intenciona mais tocar e ser a total realidade. 

4.2  O embate do real e do ideal entre Moderno e Contemporâneo 

          A pintura moderna, representada pelos movimentos de vanguarda, rejeita a 

concepção de realidade da arte, em seu aspecto figurativo. A pintura figurativa não 

pode ser o real, uma vez que este pode ser inventado pela capacidade de criação da 

intencionalidade do próprio pintor. A arte moderna repudia a mimese do real, 

principalmente depois do academicismo, que estava acima de qualquer julgamento. 

Os pintores modernos criticam essas representações através dos movimentos 

cubismo, realismo, abstracionismo. No campo da linguagem a primeira premissa do 

repudio da representação figurativa, encontra-se no gesto burguês, ou seja, o que se 

vê na tela é o gosto e a identificação burguesa. O segundo aspecto está na 

valorização do gesto, da performance do pintor, o modernismo valoriza o gesto da 

pintura é pensar o homem como pintura e pintor. O que o pintor faz está implicado 

na própria pintura que formam os elementos as características e as marcas do 

pintor, ou seja, a assinatura do criador. 

          O embate entre o moderno e a tradição é marcado pelo paradoxo da 

proposição de uma nova linguagem, que é a da valorização da ação, do fazer, do 

gesto do pintor; e não mais o mimetismo da obra que tem como marca identitária o 

gesto burguês. Ao valorizar a linguagem da ação, os modernos pretendem 

revolucionar os salões de arte, as galerias tirando a pintura do mercado. O efeito foi 

o contrário, ao invés de tirar do mercado a pintura, o mercado acabou absorvendo a 

nova linguagem artística proposta pelos modernos, além de cair no gosto da 

burguesia. O paradoxo encontra-se no fato dos artistas não quererem isso, as 

proporções da nova estética tomaram dimensões não esperadas pelos artistas, 

houve um fascínio estético. 

          A arte moderna reivindica para arte a não linearidade das representações, que 

seria a figuração pela figura. Para tanto, a pintura figurativa, tradicional, foi rejeitada, 

em nome de uma arte que se dizia livre, e destituída de qualquer realidade que não 
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fosse à do espírito. Ela se afirma com valor do espírito que passa a ser sua 

realidade significante, diferente do valor da tradição clássica, que ambicionava a 

pintura ontológica54 e absoluta. O idealismo moderno se sustenta pela necessidade 

de criar uma arte sem limites, e de ser a própria realidade. Segundo Lourenço, o 

pintor contemporâneo não pode pintar o que não existe, mas pode fazê-lo existir. O 

que essa pintura queria? Não seria a dimensão ôntica da pintura? A essência do ser 

da pintura? O ato mágico do artista moderno quer se afastar e ao mesmo tempo se 

apropriar de um novo real absoluto, a relação ôntica55 com a arte. Qual a dimensão 

do ato mágico do artista moderno, qual a áurea que ele constitui para o campo da 

arte?  

          A pintura moderna reclama o retorno do mágico, potência, reclama a áurea 

diurna dos homens de Lascaux e Altamira, do homem arcaico do Egito, da Grécia e 

de Roma.  

Sepulturas do Aurignaciano e traços de ocra sobre ossos 30.000. 
Composições readiantes de Lascaux: um homem de barriga para cima, com 
cabeça de pássaro, um Bisão ferido, cavalos fugindo debaixo de flechas – 
15.000... Cadáveres pintalgados da idade do bronze, congelados no solo de 
Altai, com órbitas ornadas de Hematita – 5.000. Mastabas menfitas e 
hipogeus do Alto Egito com seus sacorfágos dotados de grandes olhos 
pintados... Túmulos reais de Micenas com suas máscaras funerais em ouro 
– 1.500. [...] baixos relevos das sepulturas cristãs... (DEBRAY, 1994, 21 – 
22)  

 

Segundo o autor, nossos primeiros museus foram os nossos túmulos, a 

sepultura. As honras fúnebres, a imaginação plástica não era para ser vistas por 

públicos. O ato mágico era a conservação do segredo, do invisível, retomando 

Huberman, era o dialogo do visível com o invisível. Essa áurea diurna não volta, e o 

que se tem é uma áurea noturna, onde o acesso se dá pela negatividade. Por isso, 

segundo Lourenço (1981), o gesto moderno da áurea não são parecidas com o de 

                                                           

54
   Não se refere ao pintor, mas ao próprio pintar, a pintura em si. O ser da pintura, segundo o Lourenço é estar ligado ao 

pensamento mágico, ao transcendente, ao absoluto, a dimensão ontológica da pintura.  

55
  Significa a relação com o ser do artista, o ser criador, a dimensão ôntica nesse caso passa a ser comprometida com a 

performance, ação. Carne da pintura que é a mesma do corpo do artista (Bacon), a substituição da pintura pelo gesto do pintor 

(expressionismo abstrato).  
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Renascimento, mas com as guerras religiosas, se aproximando mais do 

Renascimento do Sul. Lutero reclama o fim das imagens, que tinham perdido sua 

força arcaica e viraram representações. 

          O real moderno se torna o vazio, o fantasma, aquilo que precisa ser 

preenchido e que precisa estar no lugar da arte tradicional. O repudio a 

tradicionalidade pictórica, pela arte moderna, acaba por deixar um vazio, um orifício 

que precisa ser preenchido. Para interpretar esse orifício, utilizarei um dos princípios 

da psicanálise lacaniana, o objeto “a”, associado ao fantasma. O símbolo “a” é a 

primeira letra da palavra “outro” – autre, quando se tira algo do lugar 

automaticamente é necessário que haja uma substituição, para evitar o vazio, pois o 

sujeito não se sustenta no vazio. Mas “quem é esse outro?” na ausência de uma 

resposta o objeto assume o lugar da não – resposta, e o objeto “a” expressa à 

ausência (NASIO, 1993). 

4.3  O não - lugar da Pintura na Contemporâneidade – uma arte dos ‘agoras’.  

          Um dos levantamentos feitos por Cauquelin (2005) ao analisar o sistema das 

artes foi o da noção de modernidade. A autora realiza uma reflexão em torno da Arte 

Contemporânea, de modo a perceber até que ponto se trata de uma continuidade ou 

ruptura em relação ao que se convencionou chamar de arte moderna. Para tanto, 

ela chama atenção para o estudo dos movimentos artísticos, uma vez que a arte 

assume diferentes formas enquanto submetida aos diferentes períodos da história.  

Precisamos, portanto, atravessar essa cortina de fumaça e tentar perceber 
a realidade da arte atual que está encoberta. Não somente montar o 
panorama de um estado de coisas- qual é a questão do momento atual – 
mas também explicar o que funciona como obstáculo ao seu 
reconhecimento. Em outras palavras, ver de que forma a arte do passado 
nos impede de captar a arte de nosso tempo (CAUQUELIN, 2005, pg. 18)           

Cauquelin (2005) pensa a arte como um todo inserido em seu sistema, a 

dissertação em questão em confluência com o pensamento da autora, pensará essa 

mesma arte no âmbito especifico da pintura, inserida nos movimentos artísticos que 

se desenvolve – crescem e morrem – para então reviver sobre outras formas. (ibid, 

2005, pág. 91) 
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          A pintura figurativa passou nas décadas de 50 ao final de 70, por um momento 

de repudio pela arte moderna. Pois, esta acreditava que se a pintura continuasse a 

manter o seu status quo, o processo criativo estaria sendo privado da liberdade 

criativa. A crítica era quanto ao modo de fazer arte, seria como imaginar que, 

enquanto houvesse pintura não poderia haver outras formas de arte. A arte moderna 

reivindicava um lugar, um espaço para outros tipos de representações artísticas, 

outras tecnologias, outros suportes matéricos. Tal mudança só se tornaria possível 

através de uma forte crença de que deveria abolir a prática pictórica figurativa e 

retirando-a de seu sítio56. Portanto, essa foi deslocada para o vazio, uma vez que 

não houve a possibilidade de realizar o seu luto, para que o novo pudesse surgir 

além de sua sombra. O que acontece é um embate fronteiriço, no qual, a pintura se 

torna uma não – pintura57 e mais tarde com o conceitualismo, matéria.   

          Até o inicio do século XX a pintura e a escultura eram as categorias de arte 

predominantes, a partir dos anos 30 aos 60, as colagens cubistas, as performances 

futuristas, a fotografia, o conceitualismo, através do minimalismo, a Body Art, a 

utilização de outros suportes matéricos vieram desafiá-las. Fabbrini (2002) e Acher 

(2001) expõem o panorama das artes nesse período. O cruzamento entre esses dois 

autores e outros que virão no decorrer do capitulo serão fundamentais para o 

entendimento desse processo.  

          Nos anos 50, artistas franceses, canadenses, norte – americanos, italianos, 

espanhóis e um brasileiro, Nuno Ramos, exploram novos efeitos matéricos para 

composição de obras de arte: como ceras, plásticos, madeira, arames, têmperas e 

resinas, espátulas, formando então pinturas rugosas com relevos, diferenciadas. 

Eles investigavam a possibilidade de retirar dessas novas combinações e 

acumulações de novos materiais e composições formais.  

                                                           

56
 Conceito utilizado por Cauquelin em “Teorias da Arte”, que significa, o espaço, um lugar ocupado, estável.  

57
 Conceito utilizado por Lourenço, em seu livro “Espelho Imaginário: pintura, não-pintura, anti-pintura”.  
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          Entra o “novo” em detrimento 

do “velho” estilo, em formato de 

contradições. Essas novas 

composições formais, novos efeitos 

e tentativas nos levam a questão 

fronteiriça entre pintura e não-

pintura. A influência dos artistas de 

vanguarda vem dos fins do século 

XIX e das décadas de 1910 e 1920. 

Um exemplo era James Ensor 

(1860 – 1949)58,  e até mesmo Van 

Gogh (1553 – 1890)59, os dois 

figura 28, trabalhavam cores fortes em suas obras e influenciaram artistas do 

cubismo, surrealismo e dadaísmo. Os artistas modernos acabam por entrar no 

campo das contradições, uma vez a proposta do “novo” parte de algo já existente. 

Talvez seja por isso que a clivagem da pintura não foi realizada, não houve luto 

efetivo, e esses movimentos se caracterizam muito mais pela invenção do moderno 

através da rejeição da pintura, do que como algo realmente inovador. Acredito que 

fuga efetiva à tradicionalidade pictórica tenha ocorrido no movimento pós-moderno, 

através do minimalismo, que buscava a forma pura do objeto, através da gestalt.  

          O artista moderno passa a buscar na matéria a composição da forma.  

Segundo Fabbrini (2002), para eles a matéria é um reduto de memória e a 

preocupação não estava ligada a idéia de duração da arte, destinada a um mercado 

de arte. A matéria nesse caso estava está ligada ao reduto de memória enquanto 

duração, no conceito bergsoniano. A matéria para Bergson (1999), em sua ação de 

existir, representa a duração, interna e externa do consciente do individuo, pois ela 

significa a presença do espírito, do sentido. A imagem é projetada na consciência 

                                                           

58
 Engenheiro de origem inglesa, entra em contato com a pintura em 1876 quando matricula-se na academia de 

Ostende, na Inglaterra. Ele estuda também na academia de Bruxelas e inicia sua carreira pintando retratos 

realistas e paisagens inspiradas pelos impressionistas. Fonte: www.pintoresfamosos.com.br  
59

 Pintor holandês impressionista e pós- impressionista.  

 

Figura 28: James Ensor. A Intriga. Óleo 

sobre tela, 1890. Fonte: 

http://viajenaarte.wordpress.com/2010/01/01

/james-ensor-no-museu-d%C2%B4orsay/ 

 

http://www.pintoresfamosos.com.br/
http://viajenaarte.wordpress.com/2010/01/01/james-ensor-no-museu-d%C2%B4orsay/
http://viajenaarte.wordpress.com/2010/01/01/james-ensor-no-museu-d%C2%B4orsay/
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através de durações, no qual atuam a percepção e a memória, o presente o 

passado, que segundo Camoleze, jamais se encerra esteticamente. Portanto, a 

duração é o sensorial, é a representação com seus efeitos internos no ambiente da 

consciência, que não se encerra, no olhar, e está ligada a qualidade da sensação.  

          Nessa perspectiva a matéria considerada como reduto da memória e duração 

entra no jorro do tempo vivido, das continuidades. Esse tempo vivido só pode ser 

captado pelo espírito e a matéria se torna um desafio para este, pois entra no 

antagonismo de poética e ciência. Através dessas duas vertentes tem-se a formação 

de uma dialética entre, poética, matéria e espírito, que pode ser explicada da 

seguinte forma: há um reconhecimento da verdade poética como uma forma que o 

espírito tenta reconhecer na própria matéria. Entretanto o tempo vivido pode ser 

explicado por essa dialética, na qual a contradição e o complemento se fazem 

presente, no âmbito das sensações produzidas pela matéria / imagem.  

          Ao relacionar matéria e memória, Fabbrini (2002), realiza uma analise da obra 

Judia, figura 28, de Jean Fautrier (1898 – 1964),60 de 1945. O teórico crítico de arte 

considera que a obra apresenta camadas de pinturas saturadas de experiências 

vividas, que se tornam lembranças, resíduos.  

 

A tinta da obra adquiri uma “certa espessura de duração” – é uma 
carne viva, que apalpada por gestos delicados como uma carícia, ou 
violentada por gestos rudes e furiosos “prolonga o presente e o 
passado. (FABBRINI, 2002, pág. 106). 

 

No caso de Judia, figura 29 a imagem se forma na ausência do visível, e só 

está ali porque produz um símbolo, um lugar, permitindo uma figuração que constrói 

e desconstrói o tempo inteiro. O artista põe, no caso, uma espécie de parábola, que 

                                                           

60
 Pintor e escultor Francês.  
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deve ser descortinada, 

para que haja a 

substituição do vazio, a 

busca da não resposta, 

justamente por ser um 

relato e um processo da 

poética. Segundo 

Noronha, no sentido de 

Benjamin e de Freud, a 

imagem é portadora 

latente e oculta de um 

mistério que precisa ser 

desvelada. Desvelar algo 

significa ir buscar o original, esse é o papel do leitor, do tradutor e do interprete. O 

problema colocado por Benjamin está na língua, e no limite da tradutibilidade, daí a 

dimensão mística benjaminiana, no caso o judaísmo, pois traduzir palavras e não o 

sentido delas, uma vez que o sentido está sempre na originalidade da coisa 

representada. O problema de desvelar está no tradutor, ele busca original, e produz 

o excesso ou a falta de sentido das representações, para tanto nos temos o homem 

da crença e o homem da tautologia61, como tradutores com suas diferentes 

interpretações de significados.   

Segundo Fabbrini a matéria para esses artistas não representam apenas uma 

realidade exterior, mas também memória. As lembranças através das imagens 

movimentam-se espontaneamente através de fechos, passagens, elas então se 

atualizam suscitadas por riscos, cores, manchas. Essa atualização faz com as 

lembranças deixem de fazer parte da percepção pura, distantes e inatuais para se 

tornarem presentes em sua percepção. A experiência está ligada as múltiplas 

                                                           

61
 Didi Huberman. “O que vemos o que nos olha”, em seu primeiro capítulo o autor trata da questão do homem da crença e do 

homem da tautologia. Um dos exemplos é o túmulo, esse objeto abre nossas experiências de forma paradoxal. Ao olhar o 

túmulo de forma tautológica, vê-se um artefato, um objeto de arte, o homem da tautologia vê o que vê. Ao olhar o túmulo pelo 

viés da crença, o que se vê é o vazio, “o que resta do outro em mim”, lida-se com a perda, com o corpo esvaziado de espírito. 

O túmulo representa a cisão entre o volume e o vazio, a perda, a morte.  

 

Figura 29: Jean Fautrier. Judia. Óleo sobre 

tela, 1945  (Paris, Musée d’ Art Moderne) . 

Fonte: FABBRINI, 2002, pág. 106.         
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temporalidades, múltiplas durações, que envolvem presenças de sujeitos e as artes 

produzem essas múltiplas relações. Há uma produção de múltiplos sentidos, formas, 

sentimentos, temas, motivos da história da pintura que se acumulam suporte 

matérico. Nesse momento o artista não pode mais “falar como o primeiro homem 

falou, e pintar como se nunca houvesse pintado” (FABBRINI, 2002, pág. 109).   

          A rejeição da pintura 

surge através da própria 

pintura com action painting, de 

Jackson Pollock (1912-56), 

Barnett Newman (1905 – 70), 

Yves Klein, entre outros 

artistas, que ficaram 

conhecidos por fazer parte do 

expressionismo abstrato. No 

action painting, a composição 

da obra estava associada ao 

estado emocional do artista 

representado pela sua 

performance. Esses artistas 

descartam a noção de pontos focais nas telas e de suas partes relacionadas a um 

tratamento uniforme. Sobre a tela, o que se tem é um ato performático, no qual, 

segundo Pollock, “Antes da ação [...] não há nada: nem sujeito, nem objeto” (Itaú 

cultural). O pintor gira sobre o quadro, como se dançasse sobre ele. O resultado da 

pintura é a junção do gesto do autor e do material utilizado por ele. Archer considera 

que o expressionismo abstrato é uma forma de levar a narrativa fechada da obra de 

arte para dentro do fluxo da vida cotidiana.  

          As pinturas de Yves Klein, eram monocromática, a matriz predominante era o 

azul, seu conceito era o pincel vivo, por isso utilizava modelos nuas que moviam-se 

e imprimiam-se sobre a tela. Esse tipo de trabalho foi denominado pelo artista de 

“antropometria”, outras pinturas com essa técnicas incluem uma gravação em que 

 

Figura: 30: Yves Klein. Antropometria do 

Período Azul, 1960. (Galerie Internationale 

d’art contemporain, Paris – France) Fonte: 

http://www.yveskleinarchives.org/works/works

1_us.html  

 

http://www.yveskleinarchives.org/works/works1_us.html
http://www.yveskleinarchives.org/works/works1_us.html
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ele corria a 100 km/h na chuva, as telas com formas provocadas por jatos de fogo, 

sua arte era performance, ação, o efêmero.  

          A Arte Contemporânea assume esse aspecto do “agora” e “aqui”, já tratados 

na introdução, e, portanto efêmero. A duração da obra não está no tempo e sim no 

espaço ocupado por essa obra, ligado a sensações do tempo vivido. Para Archer 

todos os impulsos evidentes nas obras de arte do final da década de 1950, que 

abarcam o interesse pelo corriqueiro, disposição de se ligar em coisas simples da 

vida, o cotidiano, levaram o reconhecimento visual para dois caminhos: o do 

Minimalismo e a da Pop Art.  

          O movimento Dadá revolucionou as relações com os objetos, o objeto era 

encontrado, e, portanto exposto como arte sem sofrer alterações. Quando esses 

objetos eram manufaturados e produzidos em massa eles eram chamados de ready 

– mades. Segundo Archer, como os ready mades, Duchamp pedia que o observador 

pensasse sobre o que definia a singularidade da obra de arte em meio as 

multiplicidade de tantos outros objetos; e, portanto, rompe com a prática da pintura. 

A partir dessa nova relação com a arte, entramos na terceira categoria de olhar de 

Debray (1994), o Olhar Econômico. Nesse olhar a imagem passa a ser visualizada, 

e se ritualiza através da percepção, do performático, da informação (maneira como 

ela é captada), da atualidade e do acontecimento.  

          A relação entre arte e vida cotidiana foi postas em diversas conexões através 

da Arte Minimalista. O 

minimalismo foi um 

movimento artístico dos 

anos 1960, no qual um 

grupo de artistas rejeita o 

fantasma da arte da crença, 

figuração, da mimese e 

propõe a produção de obras 

puras, a pura existência do 

 

Figura 31: Donald Judd. 583 x 250 (Studio em Nova York) Fonte: 

Imagem de Fred R.Conrad / TheNew York times. 

http://petitcabanon.org/projects/terminal/terminal-_text/  

 

http://petitcabanon.org/projects/terminal/terminal-_text/
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objeto. O minimalismo propõe uma arte pura, sem sintoma, apenas com o efeito do 

objeto. Na concepção de Huberman (1998) essa arte é a da tautologia, a arte que vê 

o que vê, não produzindo sintoma, de crenças, religiões, experiências. Essa 

intenção minimalista acabou por criar um novo paradoxo no âmbito das 

representações artísticas.  

          Uma das propostas da Arte Conceitual era a ocupação de novos espaços para 

a Arte Contemporânea, na qual a premissa era negar a galeria branca do espaço 

musicológico predominante. Abre um novo espaço para idéias expositivas e de 

criações artísticas. Esse conjunto espaço/obra tem abre um novo estágio 

correlacional entre esses espaço/lugar/obra. A obra em si, para Huberman (1998) 

significa o simulacro do nada,  

...não representa nada na medida em que não joga com alguma presença 
suposta alhures – aquilo a que toda obra de arte figurativa ou simbólica se 
esforça em maior ou menor grau, e toda obra de arte ligada em maior ou 
menor grau com o mundo da crença. (HUBERMAN, 1998, pág. 41) 

          O volume de Judd apresentado, não joga com nenhuma presença, ele 

representa a especificidade da forma, da obra, a tautologia do homem especifica do 

objeto. A arte é o que é, e, o objeto se instala pela presença. A especificidade do 

objeto frente ao espectador se torna um sujeito. No mundo fenomenológico a força 

do objeto joga com sua qualidade, o que faz Huberman (1998) considerar e 

classificar as qualidades do objeto minimalista como especificas e agressivas. Na 

especificidade o objeto se torna autônomo, solitário, com uma vedação inexpressiva 

e na agressividade, o objeto fornece uma força tautológica, ele existe do mesmo 

modo que você enquanto sujeito. Aqui há um apela a qualidade da força e à eficácia 

do objeto (HUBERMAN, 1998, pág. 63). 

          O paradoxo da arte minimalista se forma em suas eficácias especificas e 

agressivas. Um exemplo dado pelo autor da especificidade minimalista: 

“A cortina se abre. No centro da cena há uma coluna, erguida, de oito pés 
de altura, dois de largura, em compensado, pintada de cinza. Não há nada 
mais na cena. Durante três minutos e meio, nada se passa; ninguém entra 
ou sai. Súbito, a coluna tomba. Três minutos e meio se passam. A cortina 
volta a se fechar” (HUBERMAN, 1998, pág. 67) 
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Acontece que nas considerações de Huberman o objeto ele só existe através de 

uma relação entre espaço, luz, corpo humano. A tautologia do objeto específico se 

desfaz no momento em que este passa a interagir com espaço, luz, cenário, o autor 

afirma que o objeto por si só não sobrevive. Ao abrir as cortinas os objetos 

geométricos de Robert Morris seguem um protocolo teatral, factível, pois ele elimina 

o antropomorfismo do sujeito e quase objeto e se impõem enquanto objeto que é 

dado a ver.  

          O critico de arte Michael Fried aponta um paradoxo nos objetos minimalistas, 

ele derruba a construção ideológica dos minimalistas que propunham um recurso à 

ideologia modernista através da especificidade dos objetos que não querem ser 

pinturas, nem esculturas, mas um meio – termo definido por Fried “a ilusão de 

barreiras entre as diferentes expressões artísticas em vias de desmoronar” 

(HUBERMAN, 1998). Num debate entre o artista e o critico minimalista, Donald Judd 

e Michael Fried, Judd denunciava o ilusionismo operado em toda pintura modernista 

e Fried denunciava o ilusionismo teatral da presença dos objetos minimalistas. 

Nesse aspecto foi travada uma guerra entre teatro e pintura modernista, pois, 

segundo Fried não se verá mais nada além de uma temporalização complexa e 

infinita (Duração – Bergson), incomoda, contraditória, dramática e impura.  

          Para Huberman (1998) essa guerra é imóvel, pois essas posições criaram 

conflitos ao invés de dinamizar o processo artístico. Noronha (2008) afirma que esse 

processo acabou meduzado. O que é essa meduza? Conflitos pesados, tensos, 

onde os artista e críticos se colocam em lugares específicos. O lugar da tautologia 

está na repetição da tentativa que o critico e o critico fazem em manter as 

especificidades de seus discursos – petrificados – com o cuidado de que um não 

seja contaminado pelo outro. O minimalismo tenta afastar o modernismo, e entram 

no equivoco, pois dar a ver é a inquietude do ato de ver. A tentativa de provocar a 

cisão da crença em busca de um olho perfeito, um olho puro, é refutada pelo 

sintoma causado pelo próprio olhar. Pois todos trazem os restos em seus olhares. 

Não existe olho em estado selvagem (Noronha, 2008). O paradoxo dos objetos 
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minimalistas é formado pelo paradoxo desses mesmos objetos que não são apenas 

teóricos, mas perceptíveis visualmente.  

De uma lado, portanto, sua pretensão ou sua tensão dirigida à 
especificidade formal,à “literalidade” geométrica de volumes sem equívocos; 
de outro, sua irresistível vocação a uma presença obtida pó um jogo – 
fatalmente equivoco  - sobre as dimensões do objeto ou seu pôr- se em 
situação face ao espectador. (HUBERMAN, 1998. pág. 71) 

           Essa dialética é formada então pela especificidade do objeto (tautologia), sua 

presença (sujeito), e a crença (teatralidade). O objeto minimalista reivindica o seu 

status de objeto puro, mas ao mesmo tempo ele se torna um sujeito permeado de 

crenças levantadas pela subjetividade presente em toda sua teatralidade e 

facticidade, permeadas pela sua composição cênica. Por isso a arte dura, pois ela é 

o lugar dos restos, da subjetivação do sujeito, o lugar dos fantasmas do sujeito.  O 

que ela Pop Art dos anos 1970 , ao contrário, dos movimentos conceitualistas, não 

se opôs totalmente a arte moderna, ao contrario, a sua proposta era se tornar 

compreensível a qualquer pessoa que a visse.  

          MacCarthy, afirma que a arte pop buscou várias ideias no começo do século 

XX, na arte moderna. Houve uma apropriação de materiais impressos 

bidimencionais do meio comercial, que pode ser considerada uma retomada às 

colagens cubistas, por exemplo. O interesse dos modernos, pela cultura popular, 

especialmente, por pôsteres, letreiros, jornais e comidas associadas a cafés, 

repercutiu em muitas naturezas mortas – pop. O Dadá, e o Surrealismo tiveram 

importantes influências no desenvolvimento da arte pop. O primeiro movimento 

datava pós-Primeira Guerra, no qual se adotava um niilismo e uma estética anti–arte 

e protesto as civilizações que deram origem à guerra.  

          O Pop Art, segundo Archer (2001), concentra em sua essência lugares 

comuns ou mesmo banalidades da existência, identificada através do realismo na 

arte. Ela usava até então o realismo socialista contidos nas diversificadas pinturas 

dos meados do século XIX, que contemplava as imagens glorificantes e 

propagandísticas da Rússia stalinista. A Pop Art significava o realismo do consumo, 

de maneira critica, ela assegurava que o mundo havia mudado com respeito à 
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balança do poder cultural. A pincelada, 

segundo MacCarthy (2002), invoca a 

natureza de um ambiente comercial das 

cidades, projetados cuidadosamente nos 

produtos industriais. A Pintura de 

Lichtenstein Pincelada, figura 32, tratava 

a pintura abstrata expressionista como 

uma imagem de desenho animado 

gigante e produzida em massa, em vez 

do sinal de envolvimento individual com 

o material que os artistas expressionistas 

pretendiam ter (MACCARTHY, 2002).  

Os artistas ingleses e americanos 

procuraram unir, nos últimos anos 20 até 

os 70, o imaginário da sociedade de 

consumo a tradição pictórica e das ações 

corporais, procurando vincular uma arte 

popular ao expressionismo moderno 

(FABBRINI, 2002). A Pop Art tinha um 

caráter denunciador da sociedade de 

massas próximas à linguagem dos 

quadrinhos e vinculada `a versão pictórica 

neo - expressionista. Principalmente após 

a pintura de Philip Guston, figura 33, os 

estilos que eram até então inarticuláveis, passaram a compor um dialogo formando 

um caminho para a arte de atual.  O artista pós – vanguardista tem acesso através 

da sociedade de consumo e originária do Pop Art a uma percepção artística do 

mundo da mercadoria, da critica das massas e das relações coisificadas, sem 

ignorar a função do pop. 

 
Figura 32: Roy Lichtenstein. Serigrafia sobre 

papel, 56,5 x 72,4, 1965 (Tate Gallery) Fonte: 

MACCARTHY, 2002, pág. 24 

 

Figura 33: Philip Guston. Story, 1978. Fonte: 

http://www.artnet.com/magazine/features/kus

pit/kuspit12-4-03.asp 

http://www.artnet.com/magazine/features/kuspit/kuspit12-4-03.asp
http://www.artnet.com/magazine/features/kuspit/kuspit12-4-03.asp
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          A crítica à pintura foi sendo revista a partir do movimento Pop Art na década 

de 1970 e retomada a partir dos anos 80. Ela retoma aquilo que foi recalcado e 

excluído com a “invenção” do moderno, no contexto artístico. No âmbito da pintura, a 

partir do século XVII, com o barroco houve um apagamento dos limites das formas. 

Para os artistas de vanguarda a forma rígida limitava a liberdade do sujeito 

enunciador. Na realidade, o que acontece, é uma forte critica a pintura figurativa, e a 

própria hierarquia que ela representava, desde o período renascentista do século 

XV. Artistas dos anos 1920, 1930 a 1970, buscavam novas soluções formais, a fim 

de se libertarem da estrutura firme da figuração.  Portanto havia um embate entre o 

homem e o próprio homem, no contexto das artes abstratas.  

          A pintura retorna no contexto da Arte Contemporânea. Esse retorno ou 

repetição, não deve ser compreendido como uma cópia do passado, pois ela faz 

parte da própria lembrança, da recordação, que sempre volta de forma fragmentada, 

recortada, por isso, re-significada. Um conceito pertinente para explicar a 

legitimação da pintura re-significada, e a do simulacro, utilizado por Mário Perniola, 

pois o passado sobrevive no presente, 

principalmente nesse ambiente 

Contemporâneo, onde a diversidade acaba por 

ser uma de suas principais características, é 

tudo está a disposição. A pintura passou por 

vários processos de repetições, principalmente 

a partir dos anos 80, algo que será discutido a 

seguir, apoiado nos autores Jorge Lucio 

Campos e Fabrinni.  

          Os artistas surgidos após o fim das 

vanguardas se aproximavam da arte aplicada 

através do que Fabrinni chama de signo 

ornamental. Há uma retomada da pintura a 

óleo tradicional nos anos 80, que não 

objetivava reavivar o raciocínio do artesão do século XIX. A intenção encontrava-se 

 
Figura 34: Kenny Scharf. Sêmen de Selva. 

Oleo, acrilico e verniz pulverizado sobre tela. 

284,5 x 207 cm, 1985 (Aachen, Neue Galerie, 

coleção Ludwing Aschen). Fonte: FABBRINI, 

2002, pág. 85)  
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numa nova orientação da pincelada, através do gesto livre, supostamente 

incondicional (FABRINNI, 2002).  O que há nesse momento é uma repetição 

frenética dos signos, que segundo Fabrinni, são originários de um processo 

recalcado pelos protótipos das formas puras do período conceitualista da arte.  

          A retomada do passado através dos signos ornamentais é uma oposição dos 

artistas à redução da forma proposta pelos minimalistas. O retorno da pintura agora 

se dava em grandes painéis. A obra de Scharf, figura 34, tem uma afinidade com 

desenhos infantis e nasce do princípio formal da exploração das circunvoluções da 

linha (ibid, 2002, pág. 85). 

São artistas que afirmaram visualmente, parafraseando a célebre 
proposição de Adolf Loos: “o ornamento não é crime”. Em suas obras, a 
multidão buliçosa de alusões e adornos, ou os enguirlandados de mirtos e 
rosas, tiveram um novo florescimento. Sabemos que, defendendo o rigor e a 
economia das formas, os vanguardistas construtivos rejeitaram essa 
linhagem de obras ornadas considerando-as “dissimuladas”, pois seu 
interesse residiria, segundo eles, no “impacto” ou no “efeito estético” 
provocado tão – somente pelo excesso de elementos ou pelo virtuosismo 
técnico. (FABRINNI apud LOOS, 2002, pág. 87)  

          A pintura ornamental se opõe à lógica da forma pura proposta pelos 

minimalistas e remonta o raciocínio de simbolismos abafados do passado artístico 

assumindo novas formas no presente, e um lugar na Arte Contemporânea.  
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5. CONCLUSÃO 

          A leitura das pinturas de Ghiorzi foram guiadas especialmente pela Teoria da 

Arte de Wollheim, que envolvem conceitos como intencionalidade e apropriação. É 

importante ressaltar que esses conceitos contribuíram para o descortinamento 

temporal realizado pelo trabalho do artista. As temporalidade acionadas em suas 

pinturas ocorrem pelo viés das técnicas e tecnologias, que foram consideradas 

marcos na história da pintura (GHIORZI, 2005). O interesse do artista pela releitura 

das obras está na perspectiva técnica descortinada pelos artistas citados em suas 

épocas respectivas.  

          As laborosidades técnicas aplicadas por Ghiorzi nas pinturas são as manchas 

de cor que referem ao passado barroco. A questão da luz e da sombra que já foi 

resolvida no passado Barroco do século XVII, com Hals e Velázquez, e depois 

utilizado nas obras de Manet no período pós-impressionista. As técnicas e 

tecnologias usadas para se produzir arte é no período moderno com Pollock por 

meio da gestualidade e de uma nova técnica empregada na pintura como dripping. 

Já o Pop Art com Warhol inaugura um novo período no cenário das artes, com a 

repetição, a impressão, que concerne o ambiente contemporâneo.  

          O trabalho de Ghiorzi atualiza passados não somente no âmbito estético, mas 

no que tem haver com técnicas, procedimentos, formas e materiais envolvidos. Além 

da pintura de Ghiorzi fazer parte do tempo atual, ela traduz toda uma 

tradicionalidade técnica que cada uma em sua época inovou o e no conceito de arte. 

A pintura de Ghiorzi faz reviver as estéticas e os procedimentos de imagens de 

tempos e lugares distintos.   
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6. PÓS-ESCRITO 

          Segundo Lourenço, a Arte Contemporânea encarna a necessidade de 

estancar a ausência da reconciliação da imagem, com a própria imagem, com o 

homem e com o mundo. Pois entramos no campo do debate entre o moderno e o 

contemporâneo. O moderno enquanto algo, mais do que compreensível e possuidor 

de uma suficiência reconhecível pela própria cultura. O qual, segundo Lyotard 

(2009), a própria ciência legitima, através da dialética do espírito, da hermenêutica 

do sentido, do sujeito racional. E o contemporâneo, que aqui será entendido como 

pós – moderno, é próximo demais, e desempenha um papel novo, a ponto de nos 

perdermos em sua compreensão. Essa sensação pode ser comparada à apocalipse 

dos tempos (LOURENÇO, 1981), no qual não se encontra sentido reconciliatório 

com esse próprio tempo. O tempo nessa perspectiva pós-moderna é pensado pelo 

espaço.   

          Essa perspectiva da espacialidade afeta todas as regras do jogo da ciência, 

da racionalidade, do progresso, no âmbito das artes, da literatura, e das 

perspectivas da sociedade em geral. O tempo entra no que Lyotard (2009) denomina 

de crise dos relatos, gerada pelas transformações principalmente do mundo 

informacional, e tecnológico. O sujeito pós – moderno, passa a pertencer a várias 

categorias de realidades, um sujeito heterogêneo, que passa o tempo todo por 

reajustamentos, a fim de se inserir nessa nova sociedade. Entretanto apesar desse 

esforço de reinserção ele continua deslocado, apesar de não estar isolado. 

          No campo das artes o que antecede, ou até mesmo, criou essa crise dos 

relatos é a necessidade do homem se libertar dos diversos tabus criatórios da arte. 

De algo legitimo a figuratividade das artes, passamos ao inteligível, mas entende-se 

que havia uma necessidade de libertação da imaginação prisioneira durante séculos 

de regras, que segundo Lourenço, talvez nem possamos imaginar. Para tanto é 

necessário conhecer o percurso da História da Pintura, na História da Arte, para que 

talvez, possamos resolver o problema do não – lugar, causado pela Arte 

Contemporânea. Pois o „agora‟ e o „aqui‟, traduz um tempo e um espaço em que 

tudo pode vir a ser arte, uma confusão mental, na qual as pessoas não conseguem 



                           

107 

 

distinguir seus juízos de valor, e tem sempre como parâmetro medidor, o ambiente 

seguro das certezas imaginadas e de um real inventado.  

          A procura por uma zona de conforto, nas artes, no caso, a pintura figurativa, 

faz com que não se perceba que todos nós passamos e revivemos processos de 

repetição. A pintura que foi recalcada por movimentos artísticos como arte conceitual 

e concreta, mas não foi esquecida e sim in- quecida (MEZAN, 1989), torna-se 

pertinente o uso da psicanálise para se compreender, como o sujeito estranho se 

encontra e se reorganiza através dos movimentos de repetições. A pintura foi 

inquecida, pois ela retorna e retomar seu status, a partir da década de 80, 

inevitavelmente na forma de repetição, pois aquilo que foi excluído, não desaparece.  

          As obras de Ghiorzi não são propriamente do gênero de pintura histórica, a 

qual apresenta temas que ressaltam fatos históricos, cenas mitológicas, literárias, 

como cenas de batalhas e guerras, personagens celebres, que estão 

comprometidas com a história da nação e da política. Ela faz parte de um ambiente 

contemporâneo, onde tudo está à disposição por meio dos movimentos, das 

transitoriedades e das criatividades. A obra acaba por ressaltar como o presente 

atualiza o passado histórico da pintura (diversos passados históricos), e, ela 

pertence ao núcleo da pintura histórica, na medida em que não lida diretamente com 

a História social e política, mas de maneira direta com a própria História da Arte. Por 

meio da obra pode-se realizar uma crítica ao procedimento linearizante desta 

História (da arte), que busca revelar o objeto como uma resultante exclusiva do seu 

contexto sócio-histórico ou de uma evolução das tecnologias da pintura (e da arte).  

          A obra faz uma meta-pintura com comentários e uma série de citações do 

passado apresentando várias camadas do mesmo, em concordância com o 

pensamento de Didi – Hubermam (1998). Segundo o autor a relação da imagem 

com o tempo acontece por meio do cruzamento com o campo artístico. Uma imagem 

pode se oferecer a nós dentro de uma temporalidade do presente. Sua produção 

tem um sentido plural, uma vez que permite a incorporação do passado, portanto, 

ela pode ser também uma construção da própria memória. Uma das hipóteses do 

autor é que a imagem pode configurar diversos modos de presente oscilando entre o 



                           

108 

 

passado e o próprio futuro. Nessa perspectiva, afirmar que diante de uma imagem 

nos encontramos diante de diversos tempos, significa abrir espaço para que novas 

temporalidade habitem o nosso tempo atual.  A obra de arte aciona a memória por 

meio da distensão do tempo.  

          Na concepção agostiniana o tempo está relacionado a alma, Ricoeur, em 

Tempo e Narrativa III, dedica um capitulo para discutir o tempo da alma e o tempo 

do mundo (Aristóteles e Agostinho). Agostinho não refutou a prioridade do 

movimento sobre o tempo de Aristóteles, mas afirmou que o tempo é diferente do 

movimento. A obra de arte ao acionar a memória aciona também as expectativas e 

as lembranças, remontam as diferentes temporalidades no tempo presente. Ricoeur 

afirma que segundo Agostinho a expectativa se encolhe quando as coisas 

esperadas se aproximam e que a lembrança se alonga quando as coisas 

relembradas se afastam (RICOEUR, 1913, pág. 21). Com isso o tempo não é só o 

do mundo cósmico é também tempo da alma, da psicologia. 

          Os espaços das obras de Ghiorzi tecem uma rede de memória e lembranças 

que entrecruzadas no tempo. O tempo dos séculos XVII, XVIII e XIX, é remontado 

através de seu espaço que é o suporte matérico da obra. Uma pessoa com o 

mínimo de entendimento sensível de arte, ao ver as obras de Ghiorzi compartilham 

memórias, experiências vividas e lugar. Eles alongam suas lembranças para um 

passado que se atualiza no presente por meio das distensões temporais, 

provocadas pela alma. Segundo Ricoeur (2007), para Agostinho a alma precede a 

medição espacial do tempo, diferenciando do tempo mecânico aristotélico, onde o 

tempo é movimento (anterior ↔ posterior).  
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8. Anexos  

Anexo 1 – Texto barroco / neobarroco. 

          Serão apresentadas duas categorias de neobarroco nesse capitulo, a de 

Calabrese, com uma perspectiva européia ocidental e a de Chiamp, com uma 

perspectiva ibero-americana. Apesar de diferentes, elas, o nebarroco conceituado 

pelos dois autores dialogam e concordam na sua relação pós- moderna de se 

apresentar a arte atual. Os dois neobarrocos são reapropriações do passado 

barroco, seja ele europeu ou ibero-americano. A pintura de Ghiorzi (não só os 

trabalhos apresentados nessa dissertação, como os outros) remonta às 

características desse passado Barroco, e, por se tratar de uma pintura 

contemporânea, o conceito de neobarroco lhe é apropriado.  

          O barroco na perspectiva européia foi um fenômeno contrário às perspectivas 

classicistas, pois era considerado bizarro, extravagante, confuso. O sistema de 

estética estava calcado em que Wöllflim (2006) denomina de categorias básicas de 

diferenciação: Linear / pictórico, fechado / aberto, plano / recessão, clareza / 

ausência de clareza. Os críticos de arte da época já sentiam as distorções em torno 

das obras clássicas, só que essas características não eram apreendidas com o 

mesmo espírito de hoje. As obras eram consideradas inteligíveis, e essas distorções 

e imitações dos modelos clássicos não eram percebidas como uma mudança de 

espírito, uma vez que eles eram os não – clássicos. Contudo, o barroco é a própria 

consolidação da negação, da contradição do classicismo.  

          Ele privilegia o exagero, e, de acordo com d’Ors (1993) está presente em 

todas as manifestações culturais do século XVII; mais presente ainda no modo de 

vida e nas representações cotidianas. El Wilderman, que é um dos capítulos do livro 

de d’Ors, considera a barbárie a garantia da civilização. Essa deriva de um estilo 

que se sobrepõe ao outro: barroco / barbárie; classicismo / civilização. A tendência 

barroca é a busca do pictórico, o que significa que há uma dissolução da forma 

linear e firme. A instabilidade da obra fica a cargo da profundidade, que segundo 

Hauser, é expressa pela formação estrutural da obra.  

O método favorito empregado no barroco para ilustrar a profundidade 

espacial é o uso de primeiros planos superdimensionados, de figuras em 

repoussoir trazidas para muito perto do espectador, e da súbita redução do 

tamanho dos motivos no plano de fundo. (...) A tendência barroca para 
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substituir o absoluto pelo relativo, a maior rigidez pela maior liberdade, 

expressa – se de maneira sumamente poderosa, entretanto, na predileção 

pela forma “aberta”, a-tectônica. (HAUSER, 2003, pág. 446). 

 

          Essa composição a-tectônica barroca da obra, segundo Hauser, dá a 

impressão de ser mais ou menos incompleta e desconexa; parecem apontar para 

uma continuação da obra (exemplo figura 14 As Meninas). Apesar do barroco e o 

classicismo apresentarem formas contraditórias em suas representações, ambos 

apresentam características comuns, os dois fazem parte de uma arte elitista. O 

classicismo enquanto arte quis por fim a todo subjetivismo pessoal da escolha, da 

intenção da arte. O Renascimento está sempre em busca da racionalidade e 

objetividade das formas, ou seja, expressar a linguagem formal das artes para que 

sejam válidas. O barroco apesar de seu caráter elitista (círculos de cortesãos e 

católicos), já não tinha a preocupação com a objetividade, com a uniformidade da 

obra e sim com o sentimento de infinidade, incompatibilidade. Levando sempre em 

consideração o caráter particular do barroco em cada localidade da Europa, e, em 

parte, de acordo com d’Ors (1993). O barroco foi a gestualidade de várias desígnios 

contraditórios,  como se não soubesse o que queria. Mas sem dúvida, tratava-se de 

um jogo de sensualidade e inteligência, no qual o que importa é a sensação do 

secreto, do infinito e da profundidade de uma obra. Entretanto, se diferenciava do 

classicismo com o seu sentido universal de uniformidade e precisão das formas, 

junto com a intencionalidade.  

              Além do maneirismo e do barroco, é necessário que se entenda um pouco 

do movimento romântico, ainda, e já no século XVIII (o pré-romantismo do século 

XVIII, com ênfase para a Alemanha). D’Ors (1993) defende que o Romantismo é o 

denominador comum do Barroco. Isso advém, de acordo com a leitura de Hauser 

(2003), devido a uma presença do subjetivismo nesta arte ainda cortesã, mas com 

as fortes marcas de um espírito burguês que estava em ascensão. O que era uma 

arte aristocrática e cortesã se tornará, pouco a pouco, uma arte burguesa. O rococó 

e o romantismo fazem parte dessa subjetividade da arte – movimento e linha de 

subjetivação da arte, do barroco / rococó / romantismo. Pois, apesar do barroco na 

obra de Hauser, com sua visão eminentemente de uma História Social, se 

apresentar como uma arte cortesã e eclesiástica, ele não deixa de acentuar uma 
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dimensão ideológica. Essa traz o subjetivismo, representado por ele como algo 

presente na incerteza das formas, valorizando a profundidade e a sensação de 

infinidade. Desse modo, o barroco–rococó apresenta caracteres da espiritualidade e 

da espontaneidade. Esse estilo é perceptível, em seus desdobramentos, no 

movimento romântico da Europa. Por isso, nesse momento do romantismo, as obras 

pictóricas ganharam mais emoção do que os próprios poemas da época (HAUSER, 

2000, pág. 448). A arte nesse momento se torna “humana” (HAUSER, apud Coypel, 

2000. pág. 509), acessível e despretensiosa. A arte toma um caráter alegórico e não 

simbólico. 

             As concepções de beleza passam a ser variadas, e, não mais padronizadas, 

como no classicismo. As relações da arte entre clássico, barroco e romântico 

tornam-se binárias. A arte dos séculos XVII e XVIII se caracteriza pela mudança de 

visão cultural. Podemos concluir que, tanto arte barroca quanto a romântica, 

provenientes dos séculos XVII e XVIII, assumem um caráter de profundidade, 

alegoria que leva ao excesso e ao exagero. E esses excesso e exagero estão sendo 

configurados em obras de arte no mundo contemporâneo, e muitas dessas obras 

tomam um caráter neobarroco. A propagação de fenômenos análogos pode ser 

considerada como traços de uma época.  

   Outra perspectiva de Barroco para além da européia é a que Irlemar Chiampi 

(1998) levanta, como a de um Barroco hispano – americano. O Barroco do século 

XX é uma reapropriação do Barroco do XVII, o autor demonstra esses sinais no 

domínio da literatura latino americana, próprios, também para o contexto das artes 

plásticas nesse mesmo espaço. Para o autor, a modernização do Barroco vem 

através da realização de uma revisão crítica do significado cultural estético, e 

passou por um processo de americanização. O autor considera que o poeta José 

Lezama Lima deu o tom da especificidade americana do barroco:  

Porque cuando decimos barroco espanhol o colonial, caemos  em el error 

de utilizar palabras de la historigrafía artística Del resto de Europa para 

valorar esos hechos nuestro, de nuestra cultura, totalmente diversos [...] 

(CHIAMP apud LEZAMA, 1998, pág 7). 

 

        Essa foi uma constatação de Lezama durante a exposição do pintor cubano 

Roberto Diego, em Havana, 1948. “A reivindicação de Lezama me parece bem clara: 

“o barroco é “coisa nossa”, ibérico e americano (e ibérico pelos efeitos do 
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Descobrimento e da Colonização portuguesa ou espanhola)” (CHIAMP, 1998, pág. 

7). Nesse aspecto, Chiamp afirma que Lezama vem discordar com a teorização de 

D’Ors e Wölfflin. Os dois últimos teóricos ponderam as manifestações barrocas 

atuais como desdobramentos do barroco europeu, trazendo um significado de 

“constante artística” ou “vontade de forma” (grifos do autor - CHIAMP). Enquanto 

que Lezama considera que o Barroco não é um fenômeno ou uma fatalidade 

histórica cansada do Classicismo. Chiamp (1998) ainda em confluência com 

pensamento de Lezama, afirma que o barroco é oriundo do mundo ibérico e 

mediterrâneo, enquanto espaço de línguas, formas, culturas, ritos, tradições: 

“Lezama anotara o sentido das formas distorcidas do barroco nessa confluência, 

vale dizer, nessa encruzilhada de signos temporalidades...” (ibid, 1998, pág. 7). 

Outrossim, o barroco é a assimilação e a desassimilação de uma cultura a outra, um 

sincretismo cultural, que teve seus desdobramentos na Europa, enquanto cultura 

dominante.  

Com o seu modo peculiar de expressar-se, Lezama parece aludir aquele 

“luto cultural” de que fala Benjamim sobre o Truerspiel e que é 

experimentado na colonização pelos índios e negros, com a diferença que 

esse luto não é uma simulação do Príncipe para manter-se no poder, mas a 

experiência real da tensão histórica que haveria de criar uma nova forma de 

cultura sobre as ruínas dos mitos e deuses autóctones. (CHIAMP, 1998, 

pág. 7). 

 

          Essa é uma categorização estética dada por Lezama, que se caracteriza 

através de uma tensão, uma espécie de marca formal com influências culturais em 

busca de um símbolo. Desse modo, segundo o poeta, o colonizador expressa o seu 

luto cultural, que é o religioso e o político, através de uma unificação do teológico 

autóctone e hispânico. Outra categorização proposta por Chiamp (1998) é a do 

“plutonismo”1, no qual o barroco promove a ruptura e a unificação dos fragmentos 

para formar uma nova ordem cultural. O barroco é formado pela “contra conquista” 1. 

O que Lezama propõe, é um conteúdo barroco oposto ao da escolástica, com fins 

propagandísticos e de persuasão dogmática. Portanto, o barroco é tido por uma 

nova perspectiva dotada de misturas simbólicas culturais.  

          O que Chiamp faz é uma revisão crítica do barroco. Para isso utiliza de outro 

autor, Alejo Carpentier, romancista cubano. Este considera um erro fundamental 

classificar o barroco como uma criação do século XVII ou como um estilo histórico. 
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Carpentier retoma d’Ors (que Lezama recusava), para invocar momentos de 

transformações, mutações e inovações com as culturas hindus, russas, francesas, 

italianas. Nesse sentido a América Latina passa a ser o termo de elucidação ao 

barroco. Chiamp (1998) considera que essa é uma estratégia para universalizá-lo 

afim de, subtrair sua negatividade.  

         A categoria do neobarroco para Chiamp está composta num cenário de 

desordem, ornamento que prolifera luxo e detalhes. Enquanto o barroco do século 

XVII é a estética dos efeitos da Contra- Reforma, o neobarroco o é da contra – 

modernidade.  

A diferença entre as reapropriações anteriores do barroco com as que 
caracterizam o neobarroco dos anos 70 – 90 e que nestas é reconhecível 
uma inflexão fortemente revisionista dos valores ideológicos da 
modernidade. Moderno e contra – moderno ao mesmo tempo, o nebarroco 
informa a sua condição pós – moderna, como tratarei de indicar, como um 
trabalho arqueológico que só inscreve o arcaico do barroco para alegorizar 
a dissonância estética e cultural da America Latina enquanto periferia do 
ocidente. (CHIAMP, 1998, pág. 13). 
   

          Na literatura, as categorias fundamentais da concepção neobarroca aparecem 

deslocadas, como por exemplo, a temporalidade e o sujeito, que se revelam através 

de agrupações de fragmentos, por vezes desconexos.  O autor cita exemplos de 

escritos, poetas, como Severo Sarduy, Germán Belli, Luis Rafael Sánchez. Além da 

literatura, esse transe conceitual, entre barroco e neobarroco se revelou em outras 

áreas de atuação, como no cinema, no teatro e nas artes plásticas. 
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9. Lista de Anexos relacionados a Julio Ghiorzi.  

 

A- E- design: Ghiorzi. Fonte: www.e-design.com.br/julioghiori/text.htm  

B- Teoria Inteartes e Estudos de Performance. Fonte: 

http://marciopizarro.wordpress.com/2008/09/10/exposicao-

afonsofrantzghiorziguimaraes/ 

C- Pensamento Livre 

Fonte:http://pensamentosemfronteiras.blogspot.com/2010/05/alguns-comentarios-

sobre-pintura-de.html 

D- Festival de Arte: Territorialidades. Fonte: 

http://www.festivaldearte.fafcs.ufu.br/2004/exposicao-jg.htm  

E- Galeria Associação Chico Lisboa. Fonte: 

http://www.chicolisboa.com.br/galeria/julio-ghiorzi/ 

F- Galeria de Arte: Paulo Capelari. Fonte: 

http://www.paulocapelari.com.br/text/15701.html  

G - Especial da Galeria Paulo Capelari. Fonte: 

http://br.dir.groups.yahoo.com/group/antigonabr/message/938 

H – Bolsa de Arte. Fonte: 

http://www.bolsadearte.com.br/exposicao/index.asp?var_cod_exposicao=13 

I – Julio Ghiorzi – Babilônica – Arte e Cultura. Fonte: 

http://www.babilonica.com/agenda.php?id=43  

J – Correio do Povo. Fonte: 

http://www.correiodopovo.com.br/ArteAgenda/?Noticia=115293 

K – Koralle – comentários sobre a pintura de Julio Ghiorzi. Fonte: 

http://www.koralle.com.br/detalhe_da_noticia.asp?id=104  

L – Revista Caras – Isadora Ribeiro. Fonte: 

http://www.caras.com.br/imagens/24613/em/textos/3713/isadora-ribeiro-5  
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