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Resumo: A partir do diálogo entre produção plástica e teórica, o autor propõe a reflexão 
sobre a produção de arte e o lugar do artista na sociedade ocidental contemporânea, 
procurando organizar os pensamentos em torno do esgarçamento das fronteiras da arte e 
do esvaziamento dos processos de produção, circulação e descarte de imagens. O autor 
investiga as novas formas de vida em rede como produtoras de verdades, pensando o 
lugar da produção de arte em uma sociedade cada vez mais interessada em respostas 
imediatas e na qual a utopia não é bem vista enquanto método de sobrevivência. A 
ausência de fronteiras dos campos específicos, que pode acabar desembocando numa 
dissolução total das coisas, é proposta como forma de atualização do niilismo, de forma 
que o autor sugere o enquadramento do mesmo em uma via positiva, a partir do diálogo 
com os teóricos Lipovetsky (2004) e Pelbart (2016), utilizados como base nesta 
investigação, entendendo que apesar de angustiante, a liberdade é um campo repleto de 
possibilidades. 
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Abstract: From the dialogue between plastic and theoretical production, the author 
proposes a reflection on the production of art and the place of the artist in contemporary 
Western society, trying to organize the thoughts around the fraying of the frontiers of art 
and the emptying of production processes, circulation and disposal of images. The author 
investigates new forms of network life as producers of truths, thinking about the place of art 
production in a society that is increasingly interested in immediate answers and in which 
utopia is not well regarded as a method of survival. The absence of frontiers of specific 
fields, which may lead to a total dissolution of things, is proposed as a form of updating of 
nihilism, so that the author suggests the framing of the same in a positive way, from the 
dialogue with the theorists Lipovetsky (2004) and Pelbart (2016), used as basis in this 
investigation, understanding that, despite being harrowing, freedom is a field full of 
possibilities. 
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Produzir reflexões e imagens acerca da condição humana é quase sempre 

um processo de colocar-se em crise. Avaliar e contrapor as mudanças, os 

processos históricos, as relações e os modos de vida exigem de nós uma educação 

pautada para a sensibilidade. O problema principal em torno dessa sensibilidade é 

que, na busca de nos tornarmos mais sensíveis e atentos ao mundo, nos 

deparamos com a real condição trágica e egoísta da sociedade contemporânea, o 



 
 

que faz com que muitos artistas, educadores e intelectuais tornem-se pessoas 

tristes.  

De tal modo, a associação direta entre conhecimento e liberdade torna-se 

uma inverdade para essas pessoas, que acabam por sentir que quanto mais 

conhecimento buscam, mais prisioneiras se tornam. Para elas, a ignorância é o 

lugar das possibilidades, principalmente porque a tomada de consciência da própria 

condição de vida pode significar perda de esperança em modificá-la. Dessa forma, 

criadores tendem a ser pessoas tristes, principalmente porque suas produções 

quase sempre almejam a nitidez em detrimento da opacidade, buscam a lisura em 

contraponto ao estriado, tornando a busca por conhecimento um verdadeiro fardo 

e a esperança de interferência na sociedade um lugar de produção de pessimismo. 

Por outro lado, existem os criadores que aceitam a condição trágica da 

sociedade, enxergando nos espaços-entre dois momentos de decepção, um 

momento de realização e de possibilidade de construção de algo, de proposição da 

modificação dos sistemas hegemônicos.  

Tais criadores, produtos de gerações e classes sociais que já nasceram 

condenadas ao fracasso, entendem a responsabilidade de terem sido os primeiros 

de suas famílias e redes iniciais de contato a furar as bolhas da educação, do 

ensino público superior, do sistema de arte e de outros sistemas elitistas e 

excludentes, entendendo o papel fundamental da educação e do conhecimento na 

transformação de realidades, ainda que ela não ande só. Portanto, para eles, ainda 

que esse processo desemboque na decepção do encontro com a condição trágica 

da vida, da sociabilidade e das oportunidades, somente o conhecimento é capaz 

de instrumentalizar para a autonomia. Através da autonomia, essa nova geração 

de intelectuais e criadores incorpora suas histórias de vida, suas experiências e 

assume seu lugar de enunciação na história. 

Eu me considero um desses. 

Eu sou um artista alegre 

 A ideia de uma Arte Contemporânea Hoje pode soar redundante se 

pensarmos no significado estrito da palavra contemporânea. Porém, a arte é 

classificada como tal “na medida em que manifesta sua própria contemporaneidade 



 
 

– e isso não diz respeito somente a ter sido feita ou exibida recentemente”. 

(GROYS, 2011, p.119). Além dessa afirmação, Groys aponta em “Camaradas do 

tempo” que: 

Ser contemporâneo pode ser entendido como ser imediatamente 
presente, como estar aqui e agora. Nesse sentido, a arte parece 
ser verdadeiramente contemporânea se é autêntica, se ela, por 
exemplo, captura e expressa a presença do presente de um modo 
que é radicalmente inalterado pelas tradições do passado ou 
estratégias que visam o sucesso no futuro.   

(GROYS, 2011, p. 119) 

Porém, Groys vai salientar a dificuldade da vivência do presente enquanto 

tal, não como produto do passado e nem como reagente para o futuro: 

Ao mesmo tempo, no entanto, estamos familiarizados com a crítica 
da presença, particularmente conforme formulada por Jacques 
Derrida, que mostrou – de modo suficientemente convincente – que 
o presente é originalmente corrompido pelo passado e pelo futuro, 
que sempre há ausência no coração da presença, e que a história, 
incluindo a história da arte, não pode ser interpretada como uma 
“procissão de presenças”. 

(GROYS, 2011, p. 119) 

De tal modo, interessa aqui, a reflexão a respeito do que ainda pode nos 

mover no presente, sobre como não desinteressar do aqui e agora se olharmos 

para o hoje como resultado do ontem ou como produtor do amanhã, principalmente 

em tempos como esse, em que nos retiram todas as possibilidades de esperança 

de futuro ou de aprendermos com o passado, que vem sendo constantemente 

negado e apagado, fazendo de nós uma sociedade sem memórias e, portanto, sem 

referências.  

Na Figura 1, proponho através do trabalho plástico, a reflexão acerca da 

fragilidade das nossas colunas de sustentação, da fragilidade das imagens e da 

ausência de referências a partir do crescimento e amadurecimento de um artista 

órfão de mãe desde os 7 anos de idade, que escuta de todos a sua volta sobre 

suas semelhanças físicas com sua mãe, seus modos de ser e de agir que lembram 

os dela, mas que não necessariamente possui referências concretas e pessoais 

sobre o objeto de desejo, propondo a invenção dessa mãe através da autonomia 

da invenção de si mesmo. 



 
 

A obra, materializada a partir do diálogo entre naftalina e mármore evoca o 

lugar da aproximação entre materialidades distintas, que compartilham de 

dissensos, apesar de assemelharem-se enquanto matéria se utilizado apenas o 

sentido da visão. O primeiro adere o sentido da morte, muito utilizado em túmulos 

e jazigos e explorado na representação de signos da morte ao longo da história da 

arte, e a outra repele a vida, como a das mariposas mal-assombradas pelo cheiro. 

A prateleira, materializada por um processo investigativo-escultórico com naftalina, 

sustenta os porta-retratos feitos de mármore, nos quais a ausência de imagem 

produz a presença de uma subjetividade. Através de seu processo físico-químico 

característico, a naftalina sublima a cada instante, tornando a ação de sustentação 

do mármore um verdadeiro fardo, até o momento em que o sistema não se sustém 

mais e cai, de forma que mármore e naftalina se misturam aos cacos no chão. 

Diante disso, o material pobre fere o material nobre, passando a se distinguir agora 

através da subtração, onde um adquire caráter de ruína e o outro vai 

desaparecendo sem deixar vestígios materiais, apenas indicando sua presença 

através do cheiro. 

 

Figura 1: À tua imagem e semelhança (2018) 

A tomada de consciência do presente que nos impõem enquanto única 

alternativa de vida e sobre o qual parece não haver esperança de modificação, faz 



 
 

ressurgir o conceito de Niilismo explorado por Friedrich Nietzsche, ainda que em 

um contexto não europeu e de uma sociedade já globalizada e com novas formas 

de comunicação incorporadas ao seu cotidiano. Através de pesquisa teórico-

plástica, proponho a investigação da relação da sociedade ocidental com a morte. 

O medo da morte ainda como um tabu, mesmo em uma sociedade que parece se 

importar cada vez menos com o prolongamento da vida, colocando a experiência 

individual e imediata acima de tudo. 

Nós, homens novos, inominados, difíceis de compreender, 
precursores de um futuro ainda não demonstrado necessitamos 
para um novo fim e um meio novo, precisamos de nova saúde, de 
uma saúde mais vigorosa, mais acerada, mais durável, mais 
intrépida e mais feliz que o foram até o presente todas as saúdes. 
Aquela cuja alma aspira a tomar conhecimento de todos os valores 
que tiveram curso até aqui e de todos os desejos que foram 
satisfeitos até o presente, e visitar todas as costas deste 
“mediterrâneo” ideal, aquele que deseja conhecer pelas aventuras 
de sua própria experiência, quais são os sentimentos de um 
conquistador e de um explorador do ideal e , mesmo quais são os 
sentimentos de um artista, de um santo, de um legislador, de um 
sábio, de um homem pio, de um adivinho, de um eremita de 
antanho: terá antes de mais nada necessidade de um coisa: da 
grande saúde... aquela que não apenas se possui mas é preciso 
conquistar momento a momento, posto que deve sacrificá-la 
incessantemente! E, agora, após termos permanecido longo tempo 
a caminho, nós, nós Argonautas do Ideal, mais corajosos do que 
talvez exigisse a prudência, naufragamos e estamos contundidos, 
mas com melhor saúde que se desejaria nos permitir, 
perigosamente saudáveis, saudáveis mais uma vez, parece que 
temos à nossa frente, como recompensa, um país desconhecido, 
do qual ninguém ainda viu as fronteiras, um além a todos os países, 
de todos os cantos do ideal conhecidos até hoje, um mundo tão rico 
de coisas belas, estranhas, dúbias, terríveis e divinas, que nossa 
curiosidade e nossa sede de posse saíram de seus gonzos – nada, 
nada mais poderá nos saciar!  

(NIETZSCHE, 1993, p. 211)  

Nietzsche (1993) descreveu o conceito de niilismo - que teve origem na 

palavra em latim nihil, que significa "nada” -  como uma certa falta de convicção em 

que se encontra o ser humano após a desvalorização de qualquer crença. 

Resumidamente, essa desvalorização culmina na consciência do absurdo e do 

nada. 

Aplicada ao campo da arte, interessa-nos pensar aqui, as formas de 

experienciar o mundo, propostas por artistas contemporâneos, em meio ao tédio 



 
 

como motor coletivo, tendo a descrença como leitmotiv e em sociedades nas quais 

as imagens são produzidas com a mesma velocidade de que são descartadas.  

A urgência da tarefa deve-se à pusilanimidade crescente em que 
vivem um alargamento indefinido dos modos de rebaixamento e 
monitoramento biopolítico da vida e uma imensa dificuldade em 
extrair desse contexto a variabilidade das perspectivas, dos modos 
de existência e de resistência que ele poderia suscitar. 

(PELBART, 2016, p. 13) 

Através do interesse de transposição do conceito de niilismo para a 

contemporaneidade e a atualização artístico-plástica desse conceito e de seus 

desdobramentos, interessa-me a aproximação e o confronto da minha pesquisa 

com a teoria produzida por filósofos, sociólogos, antropólogos e cientistas sociais 

que se debruçam sobre tais questões em seus respectivos campos na atualidade, 

me sendo de grande valia as observações feitas por Peter Pál Pelbart e Gilles 

Lipovetsky, teóricos em alguma medida otimistas a respeito das possibilidades do 

fim de tudo o que nos move. 

Dessa forma, trabalho com o modus operandi do esgotamento como 

potência criativa, niilismo ativo, possibilidade de abertura ao novo, explorando a 

dissolução total das coisas como ausência de fronteiras e de campos específicos, 

que permitem o caminhar em várias direções. 

Uma parte dos estudos investigativos que culminam em textos, objetos de 

arte ou textos-objetos de arte das últimas três décadas podem vir a apresentar um 

caráter nostálgico em sua composição, uma espécie de ressentimento misturada a 

uma sensação de impotência em se tratando do fazer artístico. Ao que parece, 

esses sentimentos que tomam conta de uma grande parte dessa produção são 

atingidos – no sentindo de alcance – através da perda de fronteiras antes 

estipuladas na arte até o início da década de 60. 

No decurso dos séculos e dos milênios, as criações artísticas foram 
uma fonte incomparável de deslumbramento e deleite para os 
sentidos. Hoje, pelo contrário, o que presenciamos é uma espécie 
de tédio provocado pela repetitiva desconstrução das coisas, pelas 
instalações minimalistas ou conceituais, pela videoarte onde nada 
de relevante acontece. Anne Cauquelin aduz que a “rebeldia”, isto 
é, o desejo de contrariar as propostas doutrinárias, é agora uma 
ação voluntária e deliberada, um instrumento de trabalho 
reivindicado pelos artistas (Petit traité d’art contemporain, Le Seuil, 
1996). Por aí podemos avaliar a originalidade de nossa época. Nas 



 
 

sociedades tradicionais, o sistema cultural era profundamente 
associado ou interiorizado (sem rejeição, sem inação), enquanto a 
vida material era bem difícil. Hoje, é o contrário que aparece: há 
uma superabundância de satisfações de ordem material, enquanto 
as decepções de ordem cultural proliferam como nunca. 

(LIPOVETSKY, 2007, pg. 33) 

No início, as fronteiras eram vistas como inimigos a serem vencidos, algo 

que sempre motivou o fazer artístico e a ideia de inovação na produção de muitos 

artistas. Na construção de uma obra, um artista lidava com a fronteira daquela obra, 

daquela plataforma artística, daquele tema ou de sua incorporação ao sistema de 

arte para saber até onde conseguia ir. A fronteira era tida como uma espécie de 

escala do nível artístico, criador e propositor da obra e de seu artista. Porém, ao 

fim dos anos 60, uma nova era se estabelecia, era na qual a sensação de que a 

novidade já não mais existia tomava conta de todos, era em que o sentimento de 

ineficácia tomava conta de grande parte dos artistas e intelectuais que tinham a 

impressão de que tudo já havia sido feito. 

Foi nesse momento que se iniciaram as objeções à pintura e a escultura. 

Porém, é importante dizer que tais objeções ainda hoje são levadas de forma muito 

séria e rigorosa, como se tais plataformas artísticas tão exploradas não possuíssem 

mais qualidades, o que claro, é um sintoma da visão que temos sobre a história da 

arte como uma história linear e evolutiva. 

O desinteresse pela pintura e pela escultura é um desinteresse por 
fazê-las de novo, não por elas do modo como têm sido feitas por 
aqueles que desenvolveram as recentes e avançadas versões. 

(JUDD, 1965. p. 97) 

Donald Judd1 é categórico ao afirmar tal desinteresse, apontando como uma 

nova rota o interesse pelo trabalho tridimensional como característica essencial dos 

artistas contemporâneos a sua época. Isso porquê, como sabe Judd (1965), o uso 

das três dimensões é uma alternativa inequívoca, visto que abre espaço para 

qualquer coisa. 

                                                           
1 Era um estudante da Art Students League, em Nova York, com formação em filosofia pela 
Universidade de Colúmbia e pós-graduação em História da Arte pela mesma universidade, inicia-se 
nas artes plásticas como pintor, exercendo paralelamente, intensa atividade crítica nas revistas Art 
News, Arts Magazine e Art International, de 1959 a 1965. 



 
 

O que artistas e especialistas do campo artístico enfrentam hoje, é ainda 

mais sintomático. Não só as plataformas artísticas como eram conhecidas em suas 

formas clássicas foram esgarçadas e o campo da arte atravessado por outros 

campos, provocando o assentamento de uma arte e intermeios, mas a sociedade 

teve sua lógica de vida em rede totalmente modificada.   

A transferência da vida em rede que se dava no âmbito concreto, físico e 

humano para a vida em rede virtual, hipervalorizou as novas formas de 

comunicação, de produção de imagens e informações e fez acelerar os modos de 

consumo desses produtos. Ainda que esse fato tenha redemocratizado o acesso a 

muitos conteúdos exclusivos, como exposições de acervos internacionais, tenha 

possibilitado as trocas entre culturas totalmente distintas e tenha nos feito repensar 

a visibilidade antes privilegiada a certos artistas e obras de arte, ela também nos 

trouxe questões delicadas. A principal delas está relacionada a uma ausência total 

de ética num campo em que tudo parece ser permitido. 

A lógica dos compartilhamentos, da produção de imagens – por exemplo os 

memes -  e da valorização da certeza em detrimento da dúvida, que tornou todas 

as pessoas especialistas e aptas a emitirem opiniões em todos os assuntos, fez 

com que as produções de verdade por parte de usuários da rede se tornassem um 

modus operandi, culminando nas fake news e em uma nova crise da história e da 

imagem, que afetaram e continuam a afetar de forma direta a vida concreta, as 

democracias ao redor do mundo e, consequentemente, a arte. 

  De uma lógica mais pessimista, ainda que sem desconsiderar que alguns 

artistas tenham incorporado em suas práticas as novas mídias e formas de 

produção de conteúdo, o fácil acesso as redes e a possibilidade de produzir, 

reproduzir e descartar imagens, colocou o trabalho artístico em uma verdadeira 

zona limítrofe. Qual a verdadeira relevância da arte, da produção de imagens, do 

campo simbólico e da produção de objetos não necessariamente utilitários em uma 

sociedade globalizada e cada vez mais interessada em informações prontamente 

digeridas? Como tornar os motivos de um artista ainda relevantes diante de uma 

sociedade na qual tudo parece ter se tornado saliente, necessário de ser 

compartilhado, distribuído e que no fim acaba por ser pasteurizado?  



 
 

Soren Kierkegaard2, teorizando sobre a contemporaneidade, se perguntou o 

que denotaria ser contemporâneo a Cristo e concluiu que “significaria hesitar aceitar 

Cristo como salvador. A aceitação do cristianismo coloca Cristo necessariamente 

no passado” (GROYS, 2011, p.121). Ser contemporâneo a arte de hoje, pode 

querer nos dizer o mesmo: desconfiar de tudo o que é pensado e produzido. O 

problema parece ser mais profundo no caso da arte contemporânea porque, além 

dos questionamentos próprios e de especialistas da área, ela vai enfrentar de forma 

brusca a retomada do poder por regimes totalitários e opressores, que vão a todo 

o momento desqualificar qualquer tentativa de sobrevivência autônoma em meio a 

essa grande zona de baixa visibilidade que vivemos, utilizando inclusive das mídias 

e das novas formas em rede para reprodução de clichês e para inquisição da arte 

e de artistas, justificada pela m  oral, mesmo que os meios utilizados pelos 

inquisidores sejam imorais. 

Essa zona nebulosa, potencializada pelos fracos no poder, vai afetar 

diretamente a produção artística do nosso tempo, com artistas cada vez mais 

abandonados pelas instituições de fomento e incentivo, mas também pelo 

esvaziamento das questões a partir da lógica do excesso. Quanto mais problemas 

eles criam, mais dificultam que nos organizemos em torno da resolução de algo. 

Os sistemas opressores vão se aproveitar da ideia de um sujeito constituído de 

múltiplas identidades para enfraquecer e dificultar a organização coletiva dos 

sujeitos, de modo que, muitas vezes, os trabalhos de arte e as pesquisas dos 

artistas vão ser reduzidos a lógica do “pequeno-eu” e considerada desimportante 

diante de problemas de ordens práticas, como saúde e educação, desconsiderando 

inclusive a possibilidade de intervenção da arte nesses campos. 

Dessa forma, alguns artistas e pesquisadores acabam por caminhar em 

círculos em meio ao nevoeiro. Outros, porém, vão assumir o esgotamento como via 

positiva, possibilidade total de recomeço e construção de novas alternativas para 

suas produções, que passam, na maioria das vezes, por descortinar de vez a 

relação direta e inseparável entre arte e vida, acabando com a ideia ultrapassada 

de genialidade artística ou com o distanciamento entre a figura do artista e a de 

                                                           
2 Foi um filósofo, teólogo, poeta, crítico social e autor religioso dinamarquês amplamente 
considerado o primeiro filósofo existencialista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Existencialismo


 
 

outros trabalhadores. Para isso, vão tratar de questões pessoais, traumas, 

atravessamentos abertamente subjetivos e vivências próprias, precariedades 

materiais, dificuldades de acesso e circulação a sistemas hegemônicos, inclusão e 

permanência nos espaços, propondo a retomada dos lugares de enunciação e 

organizando-se em coletivos, explorando e aceitando as diferenças, propondo 

reparações históricas, mas falando com a propriedade da experiência, a 

propriedade dos corpos. Essas produções e esses artistas vão entender que só é 

possível superar o niilismo de dentro dele, entendendo a vida como vontade 

criadora e, portanto, falando de suas próprias vidas frente as dificuldades de se 

manter inteiro nesses tempos. 

 

Figura 2: Sempre viva (2018) 

Na Figura 2, uma coroa de flores brancas naturais, com uma faixa em seda 

bordada com a frase “SEMPRE VIVA” em dourado, é ressignificada e proposta 

enquanto obra de arte, exposta dessa forma nas exposições das quais fez parte. 

Ao primeiro contato, a sensação de estranhamento perante o objeto parece superar 

todas as outras alternativas possíveis. Porém, um olhar atento e desejoso de ir além 

consegue observar a incoerência proposta pela frase que indica o contrário do que 

a materialidade exibe, uma vez que as flores estão morrendo a cada segundo. Para 

isso, a obra evoca o tempo como distopia, já que é preciso imaginar como aquela 

obra será com o passar dos dias, ou como foi dependendo de quando você a 



 
 

observa. Outro dado sobre a construção da materialidade e do jogo com as 

palavras se dá no fato de que a frase pode ser lida no imperativo, como uma ordem 

de que vivamos. Nesse sentido, a obra funciona como memento mori, nos 

lembrando que a morte é inevitável e que por isso devemos viver. 

Considero-me um artista incluído naquela última categoria, que diante da 

degradação de tudo o que nos sustentava, diante do cinismo e da propagação da 

ideia de que mais nada vale a pena, opera com a ideia de que tudo vale, fraturando 

a lógica e pensando a retomada do poder e da autonomia da minha ação, que 

penso em deixar clara com a demarcação, aqui nesse espaço, da primeira pessoa 

enquanto sujeito interessado e interessante, do eu artista e das produções plásticas 

que proponho como modo de nitidez em meio a opacidade do nevoeiro.  

As formas de desarticulação de poder, caracterizadas pelo uso de 

tecnologias que vem substituindo as relações humanas e reduzindo o sentido da 

visão enquanto sentido primeiro, não são capazes de inviabilizar corpos que antes 

já não podiam enxergar com nitidez. Quando tudo o que se tem é a falta, não há 

nada de valioso que se possa ser subtraído. Quando desde que se nasce, se 

conhece a ausência de um horizonte, fica mais fácil caminhar sob um céu sem 

estrelas e dentro do nevoeiro, enquanto todos ainda engatinham como modo de 

reconhecimento do espaço. Há um centro, há várias margens e nas margens, os 

corpos são os próprios centros. 
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