
	   	   	  
	  

DUAS HIPÓTESES PARA A ARTE CONTEMPORÂNEA 

Tadeu Chiarelli  

 

Existem várias hipóteses para adentrar o terreno da arte contemporânea. Dentre elas, duas 
parecem fortes o suficiente para justificar a exposição Projetar o Passado; Recuperar o Futuro, que 
apresenta um segmento relevante da produção artística brasileira atual e cuja característica é 
operar em um universo já distante daquele das artes plásticas (mesmo modernas). 

A consciência do afastamento das obras expostas em relação às convenções das artes plásticas 
emergiu logo no início dos trabalhos da curadoria, a partir da dificuldade em estabelecer conceitos 
preliminares que auxiliassem a sintetizar e a sistematizar, dentro daqueles parâmetros, as 
singularidades das peças a serem exibidas. “Biografias ficcionais” e “Evidências” – noções 
escolhidas inicialmente para nomear as obras expostas e dividi-las em dois grupos –, 
convenhamos, seriam tradicionalmente expressões mais afeitas a caracterizar produções ligadas à 
linguagem escrita (literária ou não), ao teatro ou ao cinema do que propriamente àquelas filiadas 
ao território tradicional das artes plásticas. 

A submissão das artes plásticas a outros universos de expressão não é nova. Apesar dos esforços de 
muitos para ratificar que os elementos constitutivos das modalidades tradicionais (pintura, 
escultura etc.) formavam o único terreno a ser explorado pelos artistas, alguns desses últimos, já 
em meados do século XIX e durante todo o XX, começaram a solapar tais limites, expandindo-os por 
meio da transferência de elementos de outras áreas de expressão para a antiga seara das artes 
plásticas. Porém, aquilo, que há algumas décadas parecia apenas sintomas marginais de oposição, 
nos últimos anos ganhou tal protagonismo que faz por merecer uma visada mais detalhada, para 
detectar possíveis singularidades, pertinências insuspeitas etc. 

Que fique claro, porém, que tal exame, no caso desta mostra, dá-se a partir de um lugar 
determinado: tanto seu responsável quanto a instituição que a abriga, apesar da lida cotidiana 
com a produção artística atual, possuem suas respectivas formações fincadas nos pressupostos 
críticos da arte moderna. Não lembrar tal singularidade seria talvez escamotear um dos maiores 
interesses desta exposição. 

                                                        * 

Em Laocoonte ou sobre as Fronteiras da Pintura e da Poesia (1776), Gotthold Ephraim Lessing, por 
estar certo de que a poesia (e o teatro) era a arte do “tempo” e a pintura (e as artes plásticas em 
geral) a arte do “espaço”, preconizava que a tradução da experiência temporal pela pintura devia 
estar baseada em um preceito básico: a escolha do momento “mais pregnante de todos”. 

Uma vez que a pintura, para Lessing, tratava da descrição de corpos no espaço, e não de sua ação 
no tempo, para representar qualquer narrativa, o artista deveria escolher aquele momento que, 
entre todos, informasse o espectador sobre os momentos que teriam ocorrido antes, e aqueles que 
o sucederam. O Grito do Ipiranga (1888), de Pedro Américo, pode ser um bom exemplo. 



	   	   	  
	  

Mesmo levando-se em conta os limites dessas proposições do estudioso alemão, o fato é que sua 
teoria foi discutida e levada em consideração desde a segunda metade do século XVIII e pode ser 
percebida em sua plenitude, ou mesmo camuflada até em algumas formulações estéticas do século 
XX. 

Apesar de todas as discussões que a teoria de Lessing ainda pode suscitar, o fato é que crer na 
pintura (e nas demais artes plásticas) como arte do espaço começou a perder terreno já durante o 
século XIX, a partir, sobretudo, do uso que alguns artistas começaram a fazer da fotografia como 
“ferramenta” para suas pinturas. Se nessa modalidade, e também na escultura, a representação 
dos corpos e a composição são baseadas na síntese formal, a fotografia, com sua natureza 
descritiva, e ao mesmo tempo fragmentária, vai aos poucos abalando a crença na teoria de 
Lessing, na medida em que leva para a pintura esses elementos que a modificam em sua suposta 
natureza. 

O cinema, por sua vez, que é a arte que apresenta os corpos em ação, seria a arte que iria superar a 
dicotomia entre as artes do tempo e aquelas do espaço, propugnada por Lessing. Eustaquio Barjau, 
citando Ernst Bloch, afirma que o cinema apresenta: 

[...] não ações por meio de corpos estáticos – como, segundo Lessing, pode 
fazer a pintura – nem corpos por meio de ações – como, segundo o mesmo 
autor, pode fazer a poesia –, mas sim ações por meio de corpos em movimento 
[...]. O cinema é, pois, uma arte em que se confundem as fronteiras de espaço e 
tempo que separam a poesia da pintura. 

Não apenas o cinema e a fotografia, mas o vídeo e as câmaras digitais também confundem, ou 
borram essas fronteiras entre espaço e tempo. O uso que vários artistas formados ainda sob os 
desígnios da tradição fazem hoje desses novos meios obrigou a antiga nomenclatura, “artes 
plásticas”, a transformar-se em “artes visuais”, no intuito de responder e abrigar essa nova 
conjuntura. 

Pode parecer inócuo apresentar essa questão quando ela nos dá a sensação de estar devidamente 
naturalizada dentro da arte atual. No entanto, insisto em revivê-la para apresentar um dado que 
até hoje aguarda mais considerações: dentre as várias migrações vindas de outras áreas de 
expressão, e que transformaram o antigo território das artes plásticas, talvez a mais importante 
delas tenha sido a dimensão narrativa diferenciada que tanto a literatura quanto o teatro, o 
cinema e o vídeo trouxeram para aquele território, transformando-o de forma irremediável. 

De fato, no âmago da proposição do “momento pregnante” existia o desejo de enfrentamento e 
resolução do problema da narrativa das artes “do espaço”. Observando O Grito do Ipiranga, já 
citado, ou mesmo uma obra menos “heroica”, como Arrufos (1887), de Belmiro de Almeida – em 
que o “momento fecundo” parece ser posterior ao clímax da discussão entre as duas figuras 
representadas na tela –, é possível discernir o que veio antes e o que veio depois dos momentos 
escolhidos pelos artistas. Assim como no drama estridente de Guernica (1937), de Picasso, o 
“momento fecundo” está lá. 

Se observarmos mais detidamente a produção do século XIX e início do século seguinte, notamos, 



	   	   	  
	  

no entanto, que vários artistas estavam tentando escapar dos limites narrativos impostos pela 
tradição pictórica. No silêncio expectante de Enigma de um Dia (1914), de Giorgio De Chirico, por 
exemplo, fica difícil pensar em qualquer narrativa baseada no “momento pregnante”. A Fazedora 
de Anjos (1908), de Pedro Weingartner, por outro lado, sinaliza para outra possibilidade de 
reativar a dimensão narrativa da pintura, fora do preceito articulado por Lessing. A obra está 
completamente aderida a soluções mais próximas das sequências fotográficas (ou de origem 
fotográfica) das revistas ilustradas da época ou então do cinema, que naqueles anos ganhava 
adeptos mundo afora. Dentro de padrões ainda modernistas, os aspectos negativos perceptíveis 
em A Fazedora – a saber, a dimensão fotográfica do detalhamento do tríptico e a supostamente 
excessiva aderência a uma narrativa “literária” – são justamente aqueles que demonstram o 
quanto as “artes plásticas”, por necessitarem estabelecer diálogos mais intensos com o público 
moderno (inebriado pela fotografia, pela literatura ligeira, pelo cinema), se abriam para soluções 
que, com o tempo, as modificariam por completo. 

Passadas décadas em que se avolumaram as investidas contra as tradições mais arraigadas das 
antigas artes plásticas, o cenário que ora se descortina – tipificado por esta exposição – é composto 
por um modelo de produção em que a narrativa é a tônica, manifestando-se desligada das antigas 
convenções da plástica e, sobretudo, por meio de três expedientes não exclusivos, mas 
preponderantes: o uso e a manipulação de mídias altamente sofisticadas para a produção de ações 
por meio de corpos em movimento; o uso de duas ou mais imagens fixas que apenas quando 
justapostas configuram o sentido pretendido pelo artista; e o uso de imagem(ns) e texto(s). 

Estabelecido esse preâmbulo pensado para justificar a distância das produções aqui apresentadas 
do terreno das artes plásticas e sublinhando mais uma vez que todas elas se caracterizam por uma 
dimensão narrativa “extraplástica”, caberia agora voltar àquelas duas noções preliminares, 
pensadas como hipóteses para produzir a sistematização das obras escolhidas para a exposição. 

BIOGRAFIAS FICCIONAIS 

As duas hipóteses aqui formuladas começaram a surgir quando, pela primeira vez, assisti a 
Coleção de Cavalos I (2008), de Rafael Carneiro.  

O vídeo apresenta cenas prosaicas de cavalos pastando (em que o artista produz discretas 
intervenções). Enquanto as assistia – talvez pelas cores esmaecidas e pelo desencadeamento meio 
capenga das cenas –, as imagens me remetiam àqueles filmes amadores realizados nos anos de 
1960-1970 e produzidos para registrar férias de família.  

Quando, após o término da projeção, fui informado de que aquelas cenas haviam sido captadas de 
videogames, de imediato me vieram à mente o filme de Ridley Scott, Blade Runner (1982), e a 
memória forjada de seus personagens. 

O mesmo sentimento de estar ante extratos memorialísticos fictícios se apresentou ao observar a 
série de fotografias Fachada, de Patricia Osses, e ao assistir aos vídeos Sobre Distância e 
Incômodos e Alguma Tristeza (2009), de Alberto Bitar, O Rememoro (2011), de Dirnei Prates, e Azul 
Profundo (2011), de Nelton Pellenz.  



	   	   	  
	  

Embora todos esses trabalhos sejam frutos de experiências concretas de seus autores – Osses e 
Bitar viveram nas casas que aparecem nas fotos e no vídeo, Prates e Pellenz de fato filmaram as 
cenas que apresentam –, o tratamento dado às imagens (quer a produção cenográfica produzida 
por Patricia Osses para as fotos, quer os procedimentos técnicos utilizados pelos outros três 
artistas) empresta às obras uma dimensão em que memória e sonho, verdade e ficção se 
interpenetram.  

Uma observação sobre a questão desse “tratamento” dado às imagens coletadas pelos artistas: em 
grande parte ele surge como possibilidade expressiva fornecida pelos próprios aparatos 
tecnológicos usados pelos artistas. Ou seja, é da manipulação do “já dado” pelos fabricantes 
desses aparatos que Bitar, Prates e Pellenz (e, em certa medida, Osses também) transcendem a 
dimensão documental do que captam, transformando os resultados dessas captações em 
monumentos, obras.  

Dentro dessa situação, o que parece conferir a essas obras a mesma potência de “memória 
implantada” percebida no vídeo de Carneiro é o fato de que muito dessa manipulação já faz parte 
do repertório de procedimentos expressivos consagrados pela indústria cultural. De fato, tais 
procedimentos foram absorvidos e mantidos nos aparelhos por seus fabricantes justamente por 
pertencerem a um patrimônio visual acumulado pela cultura de massa. Daí a sensação constante 
de déjà vu, de já ter visto pelo menos algumas daquelas imagens, de já tê-las vivenciado em 
alguma dimensão do passado, se não de forma concreta, pelo menos na virtualidade. 

Esses artistas desenvolvem uma tarefa árdua, na medida em que propõem um circuito complexo 
para as imagens que captam: em primeiro lugar, elas são tomadas já a partir dos filtros instalados 
nos aparatos tecnológicos (lentes etc.) e, assim, desde o início, se submetem à programação prévia 
desses aparatos; na sequência, os artistas alteram os registros e, quando o fazem, essas alterações 
se estabelecem a partir de outros dispositivos já instalados nos mesmos aparatos devidamente 
equipados para facilitar tais operações; ao usar esses mecanismos, os artistas, num primeiro 
momento, transformam as imagens em replicantes de outras do vasto banco de imagens fixas ou 
em movimento sedimentado durante décadas pela indústria cultural. Será justamente no resultado 
da luta entre os artistas e os aparatos tecnológicos para que as imagens originalmente captadas 
mantenham, mesmo que minimamente, os traços que a originaram que será percebida a 
autonomia – ou a originalidade, se quisermos – da proposição. E tal autonomia, em grande parte, 
será alcançada pela montagem final das imagens. 

Notícias de Lugar Nenhum (Made in China) (2010), de Felipe Cama, por sua vez, explicita como a 
imagem fotográfica mantém sua natureza fragmentária mesmo quando traduzida para a pintura. 
Daí a justaposição de imagens para que apenas no conjunto a proposta do artista seja revelada. 
Levando-se em conta que o que está em jogo na obra é o autorretrato do artista – tradicionalmente 
a imagem por definição do seu “eu” –, confundir a própria imagem com outros retratos e 
autorretratos é misturar os universos fotográfico e pictórico para borrar os limites entre o 
individual e o coletivo, entre o biográfico e o ficcional. 

Como produtivo contraponto às obras citadas, os trabalhos de Lenora de Barros – 
videoperformance e fotoperformance –, também presentes na mostra, problematizam os 



	   	   	  
	  

territórios da subjetividade nos dias de hoje, na medida em que igualmente sublinham a falta atual 
dos limites entre o “eu” e o “outro”, entre o ego e o alterego. 

 

                                                        * 

Apropriar-se de imagens soltas no universo da indústria do entretenimento ou, então, assenhorar-
se de novo de imagens próprias, tornadas anônimas por serem processadas pelos meios 
tecnológicos de produção e reprodução de imagens, justificariam a primeira hipótese levantada a 
partir da reunião das obras que compõem esta mostra: em uma sociedade em que tantas imagens e 
cenas são introjetadas em nós sem nem mesmo nos darmos conta, seria possível colocar duas 
questões: podemos entender os trabalhos desses artistas como documentos – fragmentos de 
biografias tornadas ficções pela precessão do banco de imagens, (e seus aparatos tecnológicos) 
que, em última instância, constroem a (des)subjetividade atual – ou como uma série de ficções 
tornadas biografias – documentos de uma história individual e, ao mesmo tempo, monumento da 
época atual? 

 

EVIDÊNCIAS 

Apesar de a maioria dos trabalhos deste segmento compartilhar com aqueles do núcleo anterior a 
apropriação/manipulação de imagens (anônimas ou não) e a narrabilidade, essa última 
característica apresenta-se aqui problematizada, interferindo, em grande medida, no tom 
“memorialístico” dos trabalhos (de resto, mais uma característica comum com as obras do outro 
segmento). 

Em Vera Cruz (2000-2003), de Rosângela Rennó, Operação Tutoia (2007-2011), de Fernando Piola e 
Operação de Crédito (2010), de Chico Zelesnikar, ações sequenciais são registradas por meio de 
textos ou de imagem e texto. 

Ante um filme em que apenas as legendas o reportam para a representação – uma vez que as 
imagens transformaram-se em “ruídos” visuais –, o observador é levado a manter-se 
irremediavelmente “fora” do trabalho. Em tal situação, ao assistir/ler o que se desenrola na tela, 
resta-lhe refletir sobre o que pode significar uma obra em que, ao representar a história do país, o 
faz obrigando-o, se assim o desejar, a criar mentalmente as imagens de uma sequência de ações 
que, no limite – e desde o século XIX –, coloca-se no âmbito da pura ficção. 

Impossível assistir a Vera Cruz sem perceber-se no próprio ato de vê-lo. 

Essa mesma “frieza” na recepção de Vera Cruz é notada na fruição de Operação Tutoia.  Fernando 
Piola desenvolveu um dos raros trabalhos que tem como mote a tortura no Brasil durante a última 
ditadura militar. Um tema delicado e que se torna ainda mais complexo como “tema artístico”, na 
medida em que é recuperado a partir do relato de uma série de ações do artista. Em Operação 
Tutoia, dissimulação e subversão das normas de conduta são mescladas a dimensões de afeto e 



	   	   	  
	  

lirismo supostamente impensáveis para o tratamento de um fato histórico tão contundente. 

No entanto, o partido escolhido por Piola para a apresentação de seu processo, dele retira 
qualquer vislumbre de drama ou poesia: imagens e textos se relacionam “objetivamente”, também 
obrigando o observador a tomar consciência de si, no aqui e agora do próprio ato de leitura 
daquele relato. 

Se a deliberada frieza da proposta de Piola se dá pela concatenação “objetiva” de verbetes e 
imagens que induzem o público a recriar mentalmente as ações ali narradas (um procedimento não 
distante daquele usado por Rennó em Vera Cruz), a dimensão narrativa de Bestiário (2005), de Laís 
Mirhra, dá-se pela sobreposição frenética de imagens e sons do telejornal da Rede Globo. 

Em Bestiário, vídeo trabalhado como pintura, as imagens se sobrepõem não propriamente como 
um palimpsesto – quando um texto é retirado de seu suporte para dar lugar a outro –, mas como 
um efeito de pentimento – quando é possível perceber imagens originais sob modificações feitas 
pelo pintor em um quadro. Formidável o extremamente conhecido (as imagens e os sons do “Jornal 
Nacional”) tornar-se apavorantemente estranho pela sobreposição vertiginosa. Na recepção dessa 
proposta da artista, o público é continuamente impelido para o conhecido dentro da tela e, de 
imediato, repelido ante um bestiário do qual, de alguma maneira, é cúmplice. 

Os dois trabalhos apresentados por Alexandre Vogler na exposição, apesar de terem sido 
constituídos a partir de um procedimento básico comum – a transformação das imagens 
apropriadas pelo artista em quebra-cabeças montados –, fazem uso de dois procedimentos 
distintos quanto à intervenção de Vogler em cada um deles. 

Em Pintura de Retoque – Manhattan (2005), o artista, de forma paradoxal, sublinha a ausência das 
torres gêmeas na paisagem de Nova York usando o efeito de pentimento (não é à toa que a série 
em que essa obra está inserida chama-se Pintura de Retoque): elas não estão ali, mas ali continuam 
como índice, como memória do que foi. Em Pintura de Retoque – Ilha do Caribe (2006), Vogler faz 
uso de uma antiga estratégia publicitária – o “antes” e o “depois” – para colocar diante do público 
uma determinada paisagem antes e depois de uma enchente causada pelo mar. O ataque terrorista 
e o ataque da natureza são apresentados com aparente singeleza, o que levaria o observador a um 
reconhecimento e à aceitação dos dois fenômenos como fazendo parte da “ordem natural das 
coisas”, ou “da vida”. 

No entanto, está na decisão do artista em deixar evidente a precariedade da própria 
(re)constituição daquelas imagens – afinal, elas podem, pelo menos virtualmente, romper-se em 
inúmeros fragmentos – o fato que retira do público qualquer possibilidade de pensar aquelas 
sensíveis intervenções de Vogler como índices de qualquer “ordem natural”. 

Tirando partido da coincidência existente entre as expressões “operação de crédito” e “operação 
militar”, Chico Zeleniskar, em Operação de Crédito (2010-2011), desenvolve sua proposta 
intervindo primeiramente nos protocolos de divulgação impressa de cartões de crédito, para tanto 
fazendo uso da prática “ancestral” da mailart. As similitudes entre as operações “de crédito” e 
“militar” são agenciadas em outro trabalho do artista, um vídeo em que aquela similitude se 
“materializa”, levando-nos a mergulhar no vídeo. 



	   	   	  
	  

A princípio, o vídeo de Zeleniskar parte das mesmas estratégias usadas por Patricia Osses para a 
realização de seu Tango Delpasillo: os dois argumentos têm início, desenvolvimento e fim. No 
entanto, se no trabalho de Osses somos levados a adentrar no drama representado pelos 
bailarinos, no de Zeleniskar a contiguidade e possibilidade de manipulação de Manual de 
instruções nos impele para fora do vídeo, obrigando-nos, igualmente, a reverter qualquer recepção 
restrita apenas a sentimentos emotivos. Assistir ao vídeo, folhear a publicação do artista, voltar ao 
vídeo e mais uma vez ao Manual torna-se uma experiência absolutamente impregnada do fato de 
se estar em uma exposição no Itaú Cultural. 

Contingente (2011), obra de Rubens Mano na exposição, é composta por uma fotografia colocada 
no meio da seguinte frase: “Construir a imagem pública da produção artística deve ser atribuição 
facultada a todos os agentes envolvidos, e não uma concessão feita por instituições culturais”.  

“Contingente”, a obra, de uma só vez, coloca nu não apenas a sua natureza dentro da exposição 
(afinal ela substitui outra obra pensada anteriormente para a exibição), mas a característica mais 
remota de Caos e Efeito (em que esta mostra está contida) e de todo o circuito artístico brasileiro, 
um território em que, apesar de todos os avanços, ainda vigora muito do paternalismo decisório, 
pautado no circunstancial, no contingente. 

                                                       * 

Umas mais “catárticas”, outras mais “brechtinianas”, todas as obras aqui comentadas, em última 
análise, transitam entre o “lá e antes” e o “aqui e agora”. O uso decididamente experimental das 
novas tecnologias, se por um lado impede que o visitante se deixe alienar completamente na 
peregrinação dentro das narrativas, por outro não permite que a dimensão lírica de muitas dessas 
obras apareça, mesmo naquelas em que o viés político mais sobressai. 

Os dois grupos aqui apresentados são duas faces possíveis da complexa subjetividade 
contemporânea e tornam o corpo da arte atual no Brasil menos previsível, mais repleto de hiatos 
fecundos, com obras difíceis de serem previamente arroladas sob qualquer rótulo de efeito. 
Somente a integridade do caos parece contê-las. 

 

 

 

 


