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Resumo 
O presente artigo discute a relação arte e política a partir de ações cuja temática está 
centrada em um dos alimentos mais antigos do mundo e comum a todas as culturas: o 
pão. Analisa-se como cada poética traz esse elemento como símbolo para articular 
aspectos sociais, políticos e artísticos, bem como algumas reverberações relacionadas 
à sua recepção. 
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Abstract 
This article discusses the relation art and politics from actions whose theme is centered 
on one of the oldest food in the world and common to all cultures: bread. It is analyzed 
how each poetics brings this element as a symbol to articulate social, political and artistic 
aspects, as well as some reverberations related to its reception. 
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INTRODUÇÃO                                                   

Farinha, água e fogo; algumas vezes, fermento. É o que basta para fazermos 

um dos alimentos mais antigos e populares do planeta: o pão. Há registros de 

que seu consumo iniciou na pré-história associado aos primeiros cultivos. Ao 

longo do tempo, diferentes culturas foram desenvolvendo receitas a partir de 

misturas, de alquimias próprias. Há receitas que têm tradições milenares e que 

são repetidas até hoje. O pão revela saberes e gestos ancestrais que se 

relacionam diretamente ao nosso modo de estar no mundo e aos cultivos que 

desenvolvemos, às plantas que selecionamos e aos gestos que repetimos, 
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mantemos ou modificamos ao longo da nossa caminhada como civilização 

humana.  

Há arte em se fazer pão. Entretanto, também há pão na arte. Podemos perceber 

sua presença na arte por meio dos baixos-relevos no Egito antigo, passando 

pelas representações nas pinturas dos sécs. XVI e XVII, nas obras de artistas 

como Bruegel (1525-1569), Caravaggio (1571 -1610) e Vermeer (1632-1675). O 

enfoque desse elemento perdura na contemporaneidade em mostras como 

“Pão”, realizada em 2010, no Centro de Arte e Cultura Contemporânea Darb 

17181, no Egito, ou ainda em ações como as do coletivo norueguês Flatbread 

Society2. Pinta-se pão, esculpe-se pão, faz-se pão e come-se pão (como arte, 

na arte).  

Nesse artigo analisaremos três proposições artísticas realizadas em contextos 

latino-americanos específicos cujas poéticas trazem o pão como elemento 

articulador de aspectos políticos e sociais. Trata-se de: Sin pan y sin trabajo, 

uma pintura de grandes dimensões realizada em 1894, pelo argentino Ernesto 

de la Cárcova; Construcción de un horno popular para hacer pán, uma ação dos 

anos 70 desenvolvida em praça pública, por Victor Grippo, Jorge Gamarra e Atilio 

Rossi; e Padaria 1, uma ação levada a cabo pelo grupo de pesquisa Cidadania 

e Arte, no ano de 2013, em Porto Alegre, Brasil. A presença (ou a ausência) do 

pão nessas obras remete a um momento de crise, no qual a fome é de alimento, 

mas também de justiça e de liberdade.  

Colocamos sobre a mesa as questões que nos movem nessa escrita como quem 

traça uma rota em um mapa. A palavra mapa remete à uma origem cartaginesa, 

significando “toalha de mesa” e nos lembra que, no início das grandes – mas 

também das pequenas – viagens, as rotas, os percursos e os caminhos eram 

rabiscados diretamente nos mappas (nas toalhas), por pessoas em torno à uma 

mesa (OLIVEIRA, 1998:31). 

 

O início de nossa rota pela pintura de Ernesto de la Cárcova 

                                                      
1 Informações sobre a exposição disponíveis em: 

http://www.darb1718.com/activities/exhibitions/exhibitions-2010/bread/. Acesso em março 2019. 
2 Informações sobre o projeto disponíveis em: http://www.flatbreadsociety.net/ Acesso em junho 
2019. 

http://www.flatbreadsociety.net/


Em 1894, o artista argentino Ernesto de la Cárcova (1866-1927)3 retratou a 

realidade do seu país em um momento de crise e escassez. Na pintura à óleo, 

em grande formato, denominada Sin pan y sin trabajo (1892-1893), como o título 

já adianta, o pão não está retratado. A pintura, em estilo naturalista, traz uma 

cena sombria do interior de uma casa. Vemos, em um lado do quadro, um 

homem que observa apreensivo pela janela uma cidade com suas chaminés 

fabris. Ele tem a mão esquerda fechada sobre uma mesa, praticamente, vazia, 

a não ser pela presença de um único instrumento de trabalho. No lado oposto 

da mesa, uma mulher cabisbaixa amamenta uma criança. Conforme a áudio-

descrição da obra realizada pelo Museu Nacional de Bellas Artes de Buenos 

Aires, o que o homem veria pela janela seriam trabalhadores em greve, na rua, 

sendo reprimidos pela polícia montada e o gesto da mão fechada em punho, 

revelaria indignação e revolta.  

 

Figura 1. Ernesto de la Cárcova. Sin pan y sin trabajo. 1894. Óleo sobre tela.125,5 x 216 cm. 
Acervo do Museu de Bellas Artes de Buenos Aires. 

 

Sin pan y sin trabajo se refere aos problemas sociais relacionados à 

modernização, ao nascimento das primeiras indústrias e à situação de pobreza 

à qual estavam subjugadas as classes obreiras argentinas no final do século 

XIX.  Apesar de sua temática ser considerada atemporal, por retratar um drama 

humano de caráter universal de revolta e de impotência, o contexto ao qual a 

pintura está vinculada foi denominado de Pánico del 1890, indicando a grave 

                                                      
3 De la Cárcova inicia seus estudos em pintura em 1882 na Asociación Estímulo de Bellas Artes, 

em Buenos Aires com Francisco Romero. Em 1885 realiza uma viagem à Itália onde frequenta, 
em um primeiro momento, a Academia Albertina de Turín e, anos mais tarde, os ateliês de 
Antonio Mancini y Giacomo Grosso, em Roma. É lá onde esboça Sin Pan y sin trabajo, pintura 
que é realizada quando o artista regressa à Argentina anos mais tarde.  

 



depressão econômica pela qual passava a Argentina nesse período. Sob o 

governo de Miguel Juárez Celman, caracterizado pelo autoritarismo e corrupção, 

o país entra em crise (ocorre a quebra do Banco Nacional, o aumento do 

endividamento externo e a redução da atividade comercial e industrial), gerando 

uma grande onda de desemprego e inúmeras manifestações públicas e greves. 

Tal panorama redundou na chamada Revolução do Parque, uma insurreição 

cívico-militar que ocasionou a renúncia do presidente. Segundo alguns 

historiadores, a partir da revolução, a classe operária argentina começa a se 

organizar em sindicatos, cooperativas e agrupamentos feministas, ou seja, é 

fortalecido o surgimento de sujeitos políticos descontentes com a precarização 

de sua condição de subsistência. (ETCHEPAREBORDA, 1966; CABRAL, 1967). 

Esta situação de precarização que é explicitada na obra de Ernesto de la 

Cárcova. Segundo Laura Costa, Sin pan y sin trabajo tornou-se, portanto, uma 

obra icônica por ser o “primeiro quadro a tratar do tema obreiro com intenção de 

crítica social na arte argentina” (COSTA, s/d, s/p).  

A obra Sin pan y sin trabajo vem sendo constantemente revisitada desde então, 

especialmente devido ao fato da sua temática continuar sendo atual dentro do 

cenário de manifestações, greves e repressão que se repete na história política, 

não só da Argentina, mas de outros países latino-americanos, como o Brasil. 

Não nos surpreendeu, assim, encontrarmos, durante a pesquisa sobre o tema, 

uma imagem de 2015, que traz a então presidente da Argentina, Cristina 

Kirchner, posando ao lado do quadro de De la Cárcova, durante uma visita ao 

Museu de Bellas Artes. Na fotografia, veiculada na imprensa local, Kirchner 

aparece diante do quadro, repetindo o gesto de punho fechado do personagem 

masculino da cena4. Ou seja, Sin pan y sin trabajo se encaixa no cenário atual, 

pois tanto a Argentina como também o Brasil seguem sendo países marcados 

pela precariedade, pela miséria, pela fome. Nesse cenário, revisitado por artistas 

de distintas épocas, o pão, como principal alimento das classes mais populares, 

permanece como forte símbolo de carência e impotência, mas também de 

resistência em situações muito adversas, como constataremos à continuação. 

                                                      
4 Imagem disponível em: https://www.flickr.com/photos/culturaargentina/18555567539. Acesso 

em março 2019. 
 



 

Segundo ponto em nosso mapa: Construcción de un horno popular para 

hacer pan  

Sin pan y sin trabajo foi realizada em 1894. No século posterior, outro artista 

argentino, Víctor Grippo, também vai abordar o panorama político do seu país, 

baseando-se na simbologia do pão. No caso de Grippo, o enfoque não se dá 

mediante a uma pintura, mas por meio de uma ação realizada em uma praça na 

cidade de Buenos Aires. Nesse sentido, observa-se um deslocamento 

importante no que se refere à concepção do “objeto”: não se trata mais de uma 

proposta pensada para o interior de um museu (como no caso da pintura de De 

la Cárcova), mas de uma ação realizada em um espaço público.  

Segundo o artista e teórico uruguaio Luis Camnitzer,  

 

Dada a intensidade da carga política do cotidiano latino-
americano, não é de surpreender que grande parte da arte reflita 
essa tensão e às vezes ultrapasse as interações concretas que 
se esperam das tradicionais deficiências da arte. Mas mais 
intrigante é que em alguns instantes o trabalho vai além da mera 
reflexão e deixa o campo completamente. É como se o artista 
perdesse a paciência com respeito à limitação de fazer coisas 
em sua oficina, o episódio transbordasse e tentasse afetar e 
mudar as condições políticas. A necessidade de modificar, por 
vezes, excede a urgência de fazer5. (CAMNITZER, 2008:33)  

 

A obra intitulada Construcción de un horno popular para hacer pan fez parte da 

exposição Arte e Ideología, CAyC al aire libre, realizada na Praça Roberto Arlt, 

em 1972, da qual participaram outros sessenta artistas e coletivos, com 

aproximadamente quarenta obras. Segundo a pesquisadora Graciela Sarti, com 

essa proposta expositiva, 

O Grupo dos Treze, diretoria do Centro de Arte e Comunicação, 
queria ganhar a rua para dialogar com o povo de Buenos Aires, 
em um intercâmbio que significa uma aproximação mútua. As 

                                                      
5 Tradução nossa do orginal: “Dada la intensidade de la carga politica que tiene la vida cotidiana 

lationoamerica , no sorpreende que mucho del arte reflete esta tensión , y quea veces sobrepase 
los interesses concretos que uno espera de las deficiciones tradicionales del arte. Pero más 
intyresante es que em algunas instancioas el trabajo va más allá del mero reflejo y se sale 
completamente del campo. Es como qe el artista perde la paciência com respecto a la limitacion 
de hacer cocosas em su taller, la atividade desborda y trata de afectar y cambiar las condiciones 
politicas. La necesidad de agitar, a veces supera la urgência de hacer”.  

 



obras deixarão os espaços elitistas de Museus e Galerias [...] 
Nesta segunda oportunidade, os artistas, sentindo muito de 
perto a problemática nacional, quiseram, através deste 
espetáculo, explicar uma realidade indissoluvelmente ligada às 
novas formas de conduta que estão sendo geradas no processo 
em que nós, argentinos, vivemos.6 (SARTI, 2013: s/p) 

 

Assim, a proposta de Grippo, e com ela a de outros artistas participantes da 

mostra (dentre eles Luis Pazos, Roberto Duarte, Eduardo Leonetti, Ricardo 

Roux, Horacio Zabala), vincula-se a uma realidade marcada por todos os tipos 

de crises: sociais, econômicas, políticas, ecológicas e éticas. A teórica Ana 

Longoni, ao estudar a obra de Grippo, chama atenção para a apresentação do 

catálogo da exposição promovida pelo CAyC, na qual consta uma citação do 

filósofo Louis Althusser, destacando, na obra de arte, a capacidade de constituir-

se em uma “crítica em ato” da ideologia, entendida esta como um conceito 

oposto à consciência. Longoni afirma que muitas das propostas reunidas na 

exposição estiveram, de alguma forma, imbuídas dessa perspectiva e 

relacionadas ao clima de politização extremo que atravessava a sociedade 

argentina nesse período, marcado pela revolta popular nas ruas durante o 

Cordobazo (1969)7, o protagonismo crescente de grupos guerrilheiros e a 

retirada da ditadura militar que daria lugar, no ano seguinte, às primeiras 

eleições, desde o golpe de 19558. Construcción de un horno popular para hacer 

pan se insere também no contexto dos anos 70, marcados por poéticas que 

buscavam uma aproximação entre arte e vida. Grippo, assim, descreve sua 

proposta: 

Intenção: Mover um objeto conhecido em um determinado ambiente e 
por certas pessoas para outro ambiente transitado por outras pessoas. 
Objetivo: revalorizar um elemento de uso cotidiano, o que implica, 
além do aspecto construtivo escultural, uma atitude. Ação: a) 

                                                      
6 Tradução nossa do orginal: “El Grupo de los Trece, consejo de dirección del Centro de Arte y 
Comunicación, ha querido ganar la calle para dialogar con el pueblo de Buenos Aires, en un 
intercambio que signifique un mutuo acercamiento. Las obras saldrán de los espacios elitistas 
de Museos y Galerías [...] En esta segunda oportunidad, los artistas, sintiendo muy de cerca la 
problemática nacional ha [sic] querido a través de esta muestra explicitar una realidad 
indisolublemente ligada a las nuevas formas de conducta que se están generando en el proceso 
en que vivimos los argentinos”.   
7 O Cordobazo foi um ponto de inflecção na história política argentina que provocou a queda do 
governo de Onganía e potencializou os protestos antiditatoriais. O clima político e social 
provocado pela ditadura Onganía fui se agravando, atos de protesto e greves acotnecem em 
todo país. Disponível em: http://www.todociencia.com.ar/se-desato-en-1969-el-llamado-
cordobazo/. Acesso em: 20 de abril de 2019. 
8 Golpe de estado que derrocou o Presidente Juan Domingo Perón. 

http://www.todociencia.com.ar/se-desato-en-1969-el-llamado-cordobazo/
http://www.todociencia.com.ar/se-desato-en-1969-el-llamado-cordobazo/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juan_Domingo_Per%C3%B3n


construção do Forno; b) feitura do pão; c) Partilha do pão - Resultado 
pedagógico: descrever o processo de construção do forno e a 
fabricação do pão (...) A participação do público por meio de troca de 
informações será possível. (GRIPPO, 2004:85) 

 

Ressalta-se, além desta relação entre arte e vida, a preocupação didática de 

Grippo em explicar à população sobre o que se referia a ação, buscando uma 

conscientização sobre o que ocorria tanto na mostra expositiva ao ar livre como 

sobre o momento político argentino. Nessa obra, Grippo parece buscar 

desnaturalizar as relações que existem entre essas duas instâncias, como no 

caso da construção do forno de barro, uma prática artesanal muito comum e 

presente no interior da Argentina, mas que, ao ser realizada em uma praça 

central de Buenos Aires ao lado de outras obras que compunham a exposição, 

passa a causar estranhamento e a chamar a atenção dos transeuntes.  

Ana Longoni sublinha que, em Grippo: 

.. sua poética (ou sua utopia?) liberta a arte de sua condenação 
às fronteiras estreitas e restritas da autonomia para se expandir 
para a vida cotidiana. Para ele, todo ato humano (mesmo o mais 
trivial e invisível) pode ser análogo ao artístico, pois amplia a 
consciência. (LONGONI, 2004:17) 

 

Outro aspecto importante da proposta, ressaltado por seu título, é que se trata 

de um forno popular. Ou seja, há uma referência explícita às classes populares, 

trabalhadoras. Não foi por acaso que a proposta da construção do forno ocorreu 

em colaboração com o artista Jorge Gamarra e o trabalhador rural Atilio Rossi. 

Foi este quem construiu o forno de barro, pois dominava a técnica. A 

pesquisadora Luiza Paladino sublinha o contraponto entre a artesania e a 

produção racional capitalista: 

O problema da desigualdade social e da fome foi tema da 
proposta Construcción de un horno popular para hacer pan, de 
Jorge Gamarra e Victor Grippo. Os artistas fizeram um forno de 
barro com a ajuda de um trabalhador rural e ao longo dos dois 
dias de exposição, distribuíram pães aos transeuntes. Neste 
caso, buscavam evidenciar os saberes das culturas tradicionais 
e do fazer artesanal como alternativas sociais que colidiam com 
a racionalidade técnica da cultura. (PALADINO, 2019:335-336) 

 



 

Figura 2: Grippo, Construcción de un horno popular para hacer pan (1972). 

(Fonte: http://artishockrevista.com/2015/06/15/ceremonia-del-pan-las-cenizas-homenaje-victor-
grippo) 

 

Figura 3: Grippo, Construcción de un horno popular para hacer pan (1972). 

(Fonte: https://ciudadcomentada.wordpress.com/1972/09/29/horno-de-pan-victor-grippo-1972/) 

 

As atividades da mostra CAyC al aire libre duraram apenas um dia. A força 

política do gesto de Grippo e de seus colegas provocou uma denúncia por parte 

de um funcionário municipal. Tal ato resultou em uma ação judicial, sendo a obra 

de Grippo censurada, sob o argumento de que a mostra tinha um caráter 

subversivo e não correspondia ao que se entendia como arte. Mediante tais 

acusações, a polícia destruiu o forno de pão e confiscou obras de outros artistas 

que estavam na praça, fechando a exposição. 

 

Terceiro ponto no mapa. Padaria 1 em vaga de estacionamento: Cidadania 

e Arte 

Não somente a feitura, mas alimentar-se de pão também tem historicamente 

uma relação com o coletivo. A própria palavra companheiro teria origem latina 

em cum pannis: o que come pão conosco. Se considerarmos a caminhada da 

http://artishockrevista.com/2015/06/15/ceremonia-del-pan-las-cenizas-homenaje-victor-grippo/
http://artishockrevista.com/2015/06/15/ceremonia-del-pan-las-cenizas-homenaje-victor-grippo/
https://ciudadcomentada.wordpress.com/1972/09/29/horno-de-pan-victor-grippo-1972/


história da produção dos pães, vemos que essa prática nunca foi um fazer 

solitário, estando conectada a uma rede de significados e de invenções, de 

experimentos e de repetições. Fazer um pão de modo artesanal é uma prática 

lenta que nos faz voltar à concretude da mão, em tempos digitais. O toque na 

massa, que se molda às mãos ao mesmo tempo em que é modelada, promove 

uma sensação tátil de contato com algo vivo, em transformação. A magia da 

panificação se relaciona a como a massa é sovada, ao tempo em que ela 

descansa (e à paciência da espera). Os processos são lentos: amassar, escutar 

a massa descansar, crescer, perceber a mistura inventar suas próprias formas, 

deixar que o calor asse e core o pão. Depois, desfrutar do seu aroma, do perfume 

do pão fresco saindo do forno. Sentir seu peso, partir o pão. Admirá-lo. Saboreá-

lo.  

Distanciada em mais de trinta anos da proposta de Grippo, Construcción de un 

horno popular para hacer pan, mas também no contexto latino-americano, em 

um país no qual a fome tem aumentado consideravelmente no último ano, vimos 

desenvolvendo no sul do Brasil, uma série de inserções denominadas Padaria. 

Tais ações são baseadas em processos de colaboração articulados pelo grupo 

de pesquisa Cidadania e Arte9, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, em Porto Alegre. Uma das ações, intitulada Padaria 1, ocorreu em 2013, 

em uma vaga de estacionamento no campus central da universidade e, portanto, 

em um espaço público. 

Cabe lembrar que, no contexto brasileiro, 2013 foi um ano marcado por protestos 

que aconteceram nas ruas das capitais e cidades do interior do país. A 

população protestou (mais de um milhão de pessoas) contra o aumento da 

passagem do transporte público, mas também por outros temas como corrupção 

e gastos exagerados, por exemplo, a construção de estádios de futebol para a 

realização do mundial de clubes. Foi nesse panorama, caracterizado pela 

ocupação das ruas no Brasil que Padaria 1 ocorreu. Em uma vaga de veículos 

do campus da Universidade Federal, foram dispostos uma pequena mesa com 

duas panificadoras domésticas, um forno elétrico e ingredientes para fazer pães 

de trigo.  O objetivo era elaborar, de modo anônimo, e comer o pão em uma vaga 

                                                      
9 Trata-se de um grupo de pesquisa vinculado à UFRGS. Para mais informações consultar 

https://cidadaniaearte.wordpress.com/. Acesso em junho 2017. 



de estacionamento, ao ar livre, estabelecendo uma relação direta com os 

passantes do local.  

Depois de instalados os equipamentos, os pães foram sendo preparados pelo 

grupo sob o olhar de alunos, professores, funcionários e demais frequentadores 

da universidade. À medida em que os pães eram assados e o aroma do pão 

podia ser sentido desde muitos pontos do campus, as pessoas iam se 

aproximando, curiosas. Em torno da mesa, uma roda de conversa se formava 

para falar sobre o pão e prová-lo.  

 

 

Figura 4: Cidadania e Arte, Padaria1, 2013. 

(Fonte: das autoras) 

 

 

Figura 4: Cidadania e Arte, Padaria1, 2013. 

(Fonte: das autoras) 

 

A ação mudou temporariamente a dinâmica em torno do local no qual foi 

realizada, especialmente por Padaria 1 estar ocupando a vaga de um veículo no 

estacionamento do campus central da universidade. Tal situação desencadeou 

uma conversa envolvendo alunos do grupo de pesquisa e os fiscais 



responsáveis pela segurança do lugar que questionaram, principalmente, o uso 

da vaga de estacionamento sem autorização prévia.  Ao ser questionada sua 

presença no local, o grupo argumentou que não havia nenhuma regra de direito 

positivada que indicasse que não se poderia realizar a ação na vaga de 

estacionamento e o que a lei não coíbe é permitido. O artigo 5º da Constituição 

Federal brasileira, de 1988, garante que ninguém pode ser obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Como Padaria 1 não 

obstruía a passagem, nem abordava os passantes, tampouco seria instalada de 

forma permanente (tratava-se de uma proposta efêmera), a ação não causou 

infração de nenhuma regra, pois não havia normativa que impedisse o grupo de 

fazer e comer o pão no pátio do Campus Central (TAFRA, 2013).  

O que uma ação como Padaria 1 suscita, que abre um diálogo com a obra de 

Victor Grippo, é a discussão em relação aos usos privados do espaço público 

(pelo grupo que fez o pão), e a regulamentação dos espaços urbanos, a pouca 

participação dos cidadãos nas decisões sobre os usos dos espaços 

considerados públicos e a necessidade de estratégias para subverter regras que 

têm seu uso naturalizado. A simples feitura do pão, nesse caso específico, levou 

a um impasse entre os realizadores da proposta e o poder regulador do campus, 

o qual determinou a imediata suspensão da ação no local.  

No entanto, diferentemente da Construcción de un horno popular para hacer pan, 

cuja proposta fazia parte de um contexto de uma exposição coletiva, com 

preparação previa, curadoria, cartazes e divulgação, Padaria 1 aconteceu de 

forma silenciosa no cotidiano do campus central da universidade. Não houve 

anúncios ou convites prévios, ou seja, não se trabalhou com a noção de um 

espectador que seria avisado da ação e quem se aproximou tampouco sabia, ou 

se interessou em saber se a ação provinha ou não campo da arte. 

Considerações Finais 

Como é possível perceber, as três obras analisadas condensam significados 

universais: o pão como elemento metafórico. Se, na Argentina dos anos 70, a 

ação de Grippo foi bastante inovadora e surpreendente, tanto em relação ao 

tema tratado quanto à forma como foi construída a ação, no momento atual da 

arte, ações como Padaria 1 não são mais exceção. Embora ainda cause 

estranhamento, o uso do espaço público urbano para seu desenvolvimento se 



tornou bastante comum e a proposição de situações não habituais nesses 

espaços caracteriza muitas práticas artísticas contemporâneas.   

Construcción de un horno popular para hacer pan e Padaria 1 compartilham o 

fato de habitarem o espaço público de modo efêmero. Ambas propostas tratam 

de suspender os usos “domesticados” dos espaços urbanos ao abri-los para 

outras formas de colocar as questões referentes à cidadania, arte e política, em 

diálogo com os transeuntes. Nesse sentido, o pão tem se revelado um poderoso 

articulador nas poéticas. 

Podemos, ainda, aproximar a ações realizadas por artistas argentinos e 

brasileiros a partir de algumas características evidenciadas por Guerrero quando 

comenta a primeira obra que tratamos: Sin pan y sin trabajo. A autora afirma que:    

a obra em questão é legível a partir da característica do popular, 
na medida em que expressa e apresenta esteticamente uma 
situação que pertence e é reconhecida pela comunidade em 
seus próprios signos, enquanto o artista gera um sinal do 
estranhamento, no momento permitir a vivência do evento em 
um ambiente diferente, ampliando a perspectiva do cotidiano, 
mas sem transformá-lo em arte no sentido de uma sacralização 
estéril e meramente contemplativa, mas consegue passar 
despercebido como arte, mas funcionando com sucesso como 
uma experiência estética integral.(GUERRERO, s/d, s/p) 

 

Padaria 1 compartilha também com a proposta de Grippo a presença da ação 

de fiscais que, após discussões no campus, determinaram que o grupo retirasse 

e encerrasse a ação. Se em Grippo a alegação foi de que sua proposta não se 

encaixava na categoria arte (pela ótica do poder repressor), em Padaria 1, a 

decisão de não usar a palavra arte impediu que a ação fosse enquadrada em tal 

categoria e se tornasse naturalizada, o que seguramente diluiria os atritos que 

sua presença estava causando no local.  A partir do momento em que a ação se 

denominasse arte, provavelmente sua presença na vaga de estacionamento 

teria maior aceitação pelos gestores do local. 

Embora a ação tenha ocorrido em um campus público, o fato de ter sido realizada 

em um estacionamento que, mesmo assim tem um uso privado (só podem 

estacionar as pessoas que tem o selo do estacionamento), provocou 

tensionamentos sobre a legitimidade das pessoas estarem sentadas junto à 

mesa e aos equipamentos da padaria, fazendo e distribuindo pão. Se a ação 



tivesse sido realizada dentro de um veículo com o selo que habilita os 

proprietários dos veículos a fazerem uso do estacionamento, provavelmente não 

teria havido problemas. 

Se pensamos no conceito de política proposto por Jacques Rancière, no qual 

faz-se política quando se ocupa espaços e tempos que não nos foram 

destinados, tanto Construcción de un horno popular para hacer pán como 

Padaria 1 estariam vinculadas a essa noção, atuando como dispositivos para 

politizar, no sentido de gerar dissenso, os espaços nos quais atuaram. 

(RANCIERE, 1995). Já no caso de Sin pán y sin trabajo, tal atrito não ocorre, 

pois a pintura à óleo sobre tela está onde se espera: dentro de um museu de 

arte, pendurada em uma parede para que o público a aprecie.  

Ao aceitarem compartilhar o alimento nessas proposições, os transeuntes do 

campus e frequentadores da praça Roberto Arlt, não só ativam uma situação 

inédita proposta pelos artistas como tornaram-se parte dela. O fazer cotidiano, 

quando transladado ao espaço público, revelou-se um gesto que gerou 

desconforto em circunstâncias políticas específicas, enfatizando como o sistema 

de controle gere espaços públicos, exercendo absoluto regramento sobre eles. 

A permanente crise política, econômica e social na qual se encontram os países 

latino-americanos permite aproximar obras tão distantes no tempo e no espaço 

como uma pintura de 1890, ações em 1970 ou do século atual. Por mais que o 

mundo gire, que a arte mude e que a tecnologia evolua, parece que algo não se 

altera: há gente que não tem com o que matar a fome. Não importa de que tempo 

ou de qual geografia se fale, muitas vezes, quem se senta à mesa é a conhecida 

canção do português Sérgio Godinho “Que o dia em que se não come É um dia 

a menos para a morte”. 
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