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Resumo 
 

 
 
 
 
 A presente pesquisa analisa o emprego de narrativas verbais como construtos 

ficcionais utilizados por artistas do campo visual através de seus trabalhos e 

documentações. Particularmente enfocam-se três aspectos desses escritos: quando se 

apresentam em forma autobiográfica; quando esta biografia é associada ao mundo 

histórico; e quando o artista torna-se autor de uma historiografia particular. Nesta 

investigação elegemos escritos considerados representativos dessas ocorrências 

enfocadas – entre eles os dos artistas Sophie Calle, Lucas Samaras, Ad Reinhardt, 

Joseph Beuys, Robert Morris e Jannis Kounellis. Através dessa análise, visa-se explanar 

algumas particularidades do gênero, tais como o que determina com que um escrito 

ficcional seja um trabalho do campo dito visual e não do literário; o porquê da escolha 

por parte dos artistas desse suporte como meio para suas significações; e por quais 

traços o meio verbal contagia um campo já usual à arte, o ficcional.        

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: narrativa, ficção, escritos de artista, documentos de artistas, arte 

contemporânea. 
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Abstract 
 
 
 
 
 

This research analyses the use of verbal narratives as fictional constructs by 

artists from the visual field, through the work of these artists and their documentation, 

particularly focusing in three aspects of these artist’s writings: as autobiographical, as 

biographical in relation to the historical world, and when the artist becomes the author 

of a particular art history. For investigating the subject it was selected a group of 

artists and artworks that could be considered representatives of these occurrences – as 

seen in writings from Sophie Calle, Lucas Samaras, Ad Reinhardt, Joseph Beuys, 

Robert Morris and Jannis Kounellis. The analysis explore questions as what would 

classifies a work of fiction within from the visual arts field instead of literary; why these 

artists chose this form of expression as medium for their significations; and how the 

verbal field influences the fictional in visual art. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

 
 
 
Nomear só foi dado a um ser capaz de não ser, capaz de 
fazer desse nada um poder, e desse poder, a violência 
decisiva que abre a natureza, que a domina e força. 

Blanchot1 
 

 

 

 Em meio aos escritos do artista Gerhard Richter, publicados no volume 

Writings, há entrevistas, conceitos, digressões sobre a obra, textos que acompanharam 

exposições, entre outros. Num deles, intitulado Interview between John Anthony 

Thwaites and Gerhard Richter written by Sigmar Polke, Richter inicia comentário sobre 

a potência de sua obra: “se você visse minhas novas pinturas, Sr. Thwaites, você iria 

se colapsar! (...) Porque elas são tão boas! Você nunca viu pinturas tão boas em sua 

vida. Ninguém nunca viu essas pinturas tão boas, e eu não posso mostrá-las para 

ninguém, porque todo mundo iria se colapsar”2. Essa passagem do livro de Richter 

remete-nos ao enredo de um conhecido romance, a novela de Balzac A obra-prima 

ignorada (1831): uma de suas personagens, o mestre Frenhofer, acredita estar criando 

a mais sublime e real das pinturas, na qual a mulher concebida em tinta, Catherine 

Lescault, seria uma imagem indiscernível das mulheres em carne. O mestre recusa-se 

a mostrar sua obra-prima com receio do olhar alheio sobre sua amante pictórica, até 

que, consentindo esse privilégio aos também pintores Porbus e Poussin, o que se 

revela na enigmática pintura perante o olhar desses dois espectadores, é, enfim, o 

nada3. Balzac reflete, nesta novela encomendada por uma revista literária, o próprio 

colapso da arte e o drama da representação que propulsionaria o modernismo: “estão 

diante de uma mulher e ficam procurando um quadro. Há tanta densidade nesta tela, 

o ar é tão real nela que vocês não conseguem distingui-lo do ar que nos envolve. Onde 

está a arte? Perdeu-se, desapareceu!”, brama Frenhofer. Ao que Porbus e Poussin, 

espantados pelo não-cumprimento da expectativa criada nas descrições que o autor há 

meses lhes alimentava, comentam: “[é] um poeta, mais que um pintor”. 

                                                

1 O livro por vir, 2005, p.45. 
2 Tradução nossa de: “And if you saw my new pictures, Mr Thwaites, you would collapse! (…) Because 
they’re so good! You’ve never seen such good pictures in your life. No ones has ever seen such good 
pictures, and I can’t show them to anyone, because everyone would collapse.” Richter, Writings 1962-
1999, 1999. p.26. 
3 Abstração definida como nada pelas personagens. 
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A fala de Richter sobre suas secretas obras, que de tão boas colapsariam quem 

as visse, nos é dada 168 anos depois da criação da novela de Balzac, registrada em 

um meio que figura em nosso tempo como uma das principais fontes teóricas e 

práticas acerca à poética de um artista do campo visual: o livro de artista. 

Através da escrita, furtivamente, artistas utilizam-se dos desencontros das 

representações imagética e verbal para pensarem inúmeras questões, entrelaçando as 

potências da letra e da imagem, embaralhando as correspondências entre o dizível e o 

visível. Investigando os caminhos traçados por artistas visuais no uso de narrativas 

verbais como construtos ficcionais, iniciei esta pesquisa na busca de indícios que 

propulsionassem um pensamento teórico em torno do uso da representação verbal 

ficcional neste campo. Referenciando uma problemática que não encontra uma 

unidade, meu próprio texto rumou a um formato que mais se aproxima ao de ensaios 

do que a um desenvolvimento progressivo. Não havendo meio possível para uma 

explanação completa do assunto, destaco pontos que considerei relevantes no 

raciocínio que proponho em torno da questão. Estes pontos são costurados numa certa 

tipologia de casos, que, apesar de estarem isolados neste texto, não o estão no 

mundo.  

Descartada a pretensão – e possibilidade – de esgotar o assunto, o que se 

encontra aqui é uma cartografia pessoal (entre muitas outras que poderiam e podem 

ser traçadas), mas que, todavia, considero representativa para o campo.  

Vestígios, referencialidade e autonomia são conceitos que ambiguamente 

perpassam estes textos em variadas e, por vezes, contraditórias ocorrências, desde 

que se introduziu uma nova prática escrita, sem as diretrizes dos projetos das 

vanguardas. Retornando ao ponto de desencontros suscitado pela fala de Richter, 

podemos analisar que esta prática, a de reunir e publicar os escritos que artistas 

desenvolvem em paralelo a sua produção, foi-se consolidando principalmente desde a 

década de 1960, desdobramento da auto-reflexividade teórica e crítica que estes 

requerem para si. Kristine Stiles, que juntamente com Peter Selz editou o volume 

Theories and documents of contemporany art: a soucerbook of artist’s writings (1996), 

destaca que, com a objetividade modernista posta em dúvida pelo advento da 

contingência pós-moderna, novas noções de identidade e subjetividade humanas 

foram entendidas no sentido de polimorfas, fragmentadas e sem centro; sinais foram 

desconstruídos como ambíguos, arbitrários e em deslocamento; a crença modernista 

na “verdade” foi substituída por percursos alternativos de radical relativismo para 

negociar esses conceitos de veracidade. Uma mudança epistemológica também estava 
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em curso: a expansão sem precedentes dos meios das artes visuais, alterando a 

categorização de “arte visual” (1996, p.3). Stiles destaca essas mudanças como a 

razão da concomitante necessidade da emergência de uma vasta literatura na qual 

artistas discutem suas intenções e valores. Esta é a idéia mestra e a razão pela qual 

Stiles e Selz argumentam sobre a importância de sua coletânea de teorias e 

documentos da arte contemporânea: uma forma de reconhecer a autoridade do 

discurso que o artista tem sobre a própria criação, autoridade esta que vinha sendo 

encoberta pelo campo teórico-crítico. Já Lawrence Alloway, no artigo Artists as Writers 

(Artforum, nº7, 1974), afirma que a literatura da arte vinha sendo dominada por 

artistas desde o final do século XIX, fato não suficientemente reconhecido até então (o 

artigo é escrito na década de 1970). O autor aponta o crescimento expressivo desta 

prática a partir da década de 1940 por meio de frentes como os grupos de discussões 

regulares - Studio 35 e Artist’s Club, em Nova York, entre outros –, pelo estímulo a 

posicionamentos verbais através da intensa publicação dos Documents of Modern Art 

por parte de Robert Motherwell, e pela crescente participação de artistas na publicação 

de textos em revistas. A partir destes estímulos iniciais, Alloway constata na geração 

de 1960 a grande explosão nos escritos na arte. Glória Ferreira, que junto a Cecília 

Cotrim publicou o volume Escritos de Artista: anos 60/70 (2006), também vê este 

período como central na tomada crítica por parte dos artistas, reflexo do desejo de 

comunicação direta com o público no momento em que faltam parâmetros destituídos 

pela arte moderna: não há mais uma tradição a que se referir. A autora, de forma 

afinada com a posição de Alloway, reconhece aí um desdobramento da relação entre 

arte e teoria que desde o final do século XIX vinha sendo elaborada muitas vezes pelos 

próprios artistas. Nos anos 1960, as verdades defendidas pela predominante crítica 

formalista não encontram mais eco na produção que recusava o julgamento no rastro 

greenberguiano; artistas passam a fazer sua própria crítica e a de seus pares4, numa 

fragmentação de vozes que caminha junto ao relativismo apontado por Stiles – marca-

se uma nova escrita e reposicionamento da história da arte. 

Uma outra mudança em relação ao escrito de artista, que não se refere 

somente ao volume e posicionamento desse escrito, mas, à forma e objetivo dele, será 

analisada neste espaço. É também a razão pela qual justifico esta pesquisa, a de que a 

                                                

4 Artistas como Donald Judd, Robert Morris, Robert Smithson participam ativamente da crítica em revistas 
como Artforum e Arts, comentando as obras de seus colegas. 



 
10 

relativização e o descentramento de “verdade” reinante na arte pós-moderna5 afetam 

não só a necessidade de emergência de um número crescente desses escritos como 

meio de discutir, pensar e apontar novos caminhos, mas também a maneira como os 

escritos podem ser re-configurados justamente negando a palavra como comunicação 

puramente teórica. Sem tais fronteiras delimitadas abdica-se ao fim tradutório de 

intenções e valores da arte em seu escrito, ocorrendo um desdobramento prático e 

intrínseco destes deslocamentos. Emergem aí textos que habitam um espaço entre a 

literatura e os gêneros das artes visuais: é no ficcional, no desvio, no desencontro que 

artistas encontram a potencialidade deste escrito. Os textos ultrapassam o estatuto de 

suporte teórico e instauram um espaço discursivo que se aproxima do literário sem 

segregações categóricas em relação ao resto da produção chamada visual – além de 

ser um instrumento interdependente à gênese da obra (Ferreira, 2006, p.10). O texto 

pode ser o próprio espaço do trabalho, e um espaço de criação.    

O que podemos entender da fala de Richter sobre obras às quais não teremos 

acesso? No que consiste esta declaração? Em termos simplificadores, é um comentário 

sobre sua produção ou parte dela? Ainda há o fato de esta entrevista ser intitulada 

como “[...] escrita por Sigmar Polke”, colocando em dúvida sua autoria. Vindo de um 

artista que questiona como a realidade encontraria representação em sua relação com 

a imagem, brincando também com a idéia uma “verdade artística”, é razoável pensar a 

declaração sobre uma obra secreta – “que sempre permaneceu coberta por panos, até 

que foi repintada de branco para que ninguém tivesse acesso e colapsasse” – como a 

tessitura verbal do que vem questionando em sua produção visual. Essa ocorrência 

verbal não existe como complemento, tradução ou explicação, mas como tramado de 

significações. Este texto não se apresenta como base teórica com a qual nos 

familiarizamos na história da arte, em que há uma explanação do contexto, visando 

aprofundamento lógico ou sistematização de determinado conhecimento. Ao contrário, 

este texto é da ordem do extravio, do imaginário. Não obstante, ele nos traz questões 

pertinentes à produção do artista também próprias à teorização: a problemática da 

autoria – quem é o autor do texto?, coincide com a questão de autoria do trabalho de 

arte? –; de legitimidade – quem determina a existência do trabalho de arte? –; e sobre 

a potência da obra de arte – seu potencial cognitivo está na idéia ou na existência do 

trabalho?. Deste ponto, os textos ficcionais poderiam ser encarados como continuidade 

do campo teórico que artistas vinham construindo através de sua produção verbal, 
                                                

5 Refiro-me à discussão de que, na pós-modernidade, consolida-se a noção de pluralidade dos discursos e 
verdades, estando as relativizações das idéias no ponto central deste novo regime de saberes. Pluralidade 
e relativização parecem ser qualidades definidoras deste tempo.  
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questão que examinaremos no decorrer de nossas análises, sobre sua conformação e 

modos de existir. 

Retomando o fato de artistas assumirem de forma maciça a prática da escrita a 

partir do século XX, esta não se apresenta como novidade histórica – havendo sempre 

o registro de cartas, poemas ou tratados teóricos por parte de quem mantinha uma 

produção visual. Desde Leonardo da Vinci e Dürer na renascença; passando 

marcantemente por artistas do modernismo europeu como Mondrian, Kandinsky, Klee, 

Malevich; chegando aos Estados Unidos, entre as décadas de 1940 e 1950, com 

artistas como Barnett Newman, Ad Reinhardt e Robert Motherwell, que publicam 

textos de forma prolífera; a prática escrita é hábito para alguns artistas visuais. 

Principalmente no primeiro e segundo grupos, os escritos servem como suplemento, 

especulações ou extensão verbal das representações visuais de seus trabalhos. O 

caráter assumidamente ficcional da escrita, que é particularmente investigado aqui, é o 

que consta como inovação dentro da história da arte, como defende Daniel Arasse no 

artigo Le peintre écrivain (Artpress, 2002). Segundo o autor, durante toda a Idade 

Clássica, artistas não escreveram ficções, estando a matriz do gênero relacionada ao 

campo das artes visuais, mas não em um artista, e sim nas narrativas do teórico Denis 

Diderot – à exceção do caso isolado nas narrativas fragmentadas escritas por Leonardo 

da Vinci, o Gigante e o Dilúvio, uma carta em que reportava uma viagem fictícia ao 

Oriente, onde enxerga-se mais o “exercício para manter alerta uma imaginação visual” 

do que a propensão à ficção literária. Por volta de 1765, Diderot inaugurara a prática 

da crítica de arte entrando ficcionalmente nas obras, a fim de discorrer sobre as figuras 

e elementos do quadro e assim dialogar com ele. Aqui chamo a atenção para o 

nascimento da crítica, tal qual é legada a esse autor, como já indiciária do potencial 

que a ficção tem de se relacionar com o tratamento teórico, campo em que mais tarde 

se negará tal relação na tentativa de aproximar-se do caráter cientificista reinante no 

século XIX.  

Arasse aponta que essa situação de inexistência de pintores-escritores até 

então pode parecer paradoxal, já que sobre a égide do tratado Ut pictura poesis a 

pintura clássica era parte intimamente ligada à literatura, porém no sentido de “colocar 

frente aos olhos” o que escreviam os escritores. “Através da apropriação e deformação 

da antiga fórmula de Horácio6, o pensamento clássico fez da pintura a “pequena irmã” 

da literatura e do pintor o segundo escritor”, afirma Arasse (2002, p.11, trad. nossa). 

Apesar de não existir a figura do pintor-escritor na Idade Clássica, na pintura os 

                                                

6 Ars poética, em que profere o famoso ut pictura poesis [poesia como pintura]. 
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artistas produziam suas ficções narrativas, principalmente no que se consagrou como 

pintura histórica. “Esses pintores elaboravam suas narrativas visuais ficcionais 

independente de toda referência textual estabelecida”, aponta o autor (id.).  

Arasse vê aí um indício da propensão de artistas visuais a produzirem as ficções 

literárias, onde o romance não era escrito, mas dito pela pintura. A aparição recente da 

figura do pintor-escritor descrito por ele mantém uma relação com este primeiro 

momento, agora como retomada do sujeito narrativo e literário reprimido da “pintura 

pura” modernista. Este novo gênero de fato só se desenvolve expressivamente a partir 

dos anos 1960 e 1970, quando tanto artistas visuais, quanto escritores, repensam os 

moldes racionalistas sob a influência das novas teorias literárias e estudos de 

lingüística franceses. Harrison e Wood, em sua introdução ao capítulo “Idéias do Pós-

Moderno” no livro Art in Theory: 1900-1990 (1992), defendem que o uso da linguagem 

[verbal] teve a força de quebrar fronteiras, sendo concebida a partir de então como 

forma de arte, e não somente como literatura. Quanto a esta quebra de fronteiras 

entre gêneros, o grupo Art & Language foi de contribuição marcante na década de 

1970. Através de seus textos, assumiram prática e teoricamente esta indistinção: “por 

que este texto impresso não pode ser visto como uma forma de arte (visual)?”, 

perguntam-se no próprio corpo de um texto-obra: 

 

Estava implicitamente proposto que não era o estatuto de versões autografadas, nem o 
significado da subseqüente publicação e distribuição, que serviria para distinguir entre trabalhos 
de arte visual ou literária. E sim, era questão da matéria envolvida ser de idéias sobre arte ou 
literatura. Uma especificação impressa para um trabalho de arte era o próprio trabalho ou 
potencialmente um, e não um trabalho ou potencial trabalho de ficção literária ou poema. 
(Harrison, Essays on Art & Language, 2001, p.93, tradução nossa). 
 

Inversamente – e anterior a esta etapa – no campo da escrita autores 

começaram a pensar o texto em termos espaciais, vide a precursora obra de Mallarmé. 

O esvaziamento da essência dos meios permite a artistas de todos os campos 

repensarem seus usos dos meios de representação. Formas e palavras são superfícies 

maleáveis, moldáveis às finalidades exteriores. 

Nos artistas minimalistas, de land art e conceituais, encontramos os maiores 

volumes de escritos produzidos e publicados por uma geração, que é composta, entre 

outros, por Robert Smithson, Robert Morris, Donald Judd, Dan Flavin, Carl Andre, Sol 

LeWitt, Dan Graham. Esses artistas inauguram de forma vigorosa o hábito de comentar 

suas próprias produções e a de colegas, numa tomada crítica já citada. 

Paradoxalmente, a geração minimal que tanto negou a narratividade na arte visual 

torna-se marco em textos verbais que, assim como na obra tridimensional, é pensado 
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os limites e ficções na representação. São os integrantes dessa geração que Alloway, 

no artigo “Artists as Writers”, aponta como os grandes verbalizadores intelectuais da 

arte – para eles, a definição de arte não estaria separada do ato de execução e de 

apreciação, e estas definições não se encerrariam em pequenos momentos, mas 

estabeleceriam uma continuidade de pensamento, o que faz deles autores de teorias 

completas e em processo ao longo de toda sua produção7. Esse fluxo encadeado de 

idéias reverbera na intensa publicação de artigos em revistas a partir da segunda parte 

da década de 1960, sendo um marco na tomada crítica/teórica por parte dos artistas, e 

no tipo de pensamento que instauram. 

 A tomada teórica e a desconstrução formal do discurso do artista aparecem 

também de maneira marcante na geração subseqüente, a da pop art. Agora, toda 

teoria é elaborada na fala e na forma marcantemente americana dos “statements”, as 

declarações. Posicionamentos inteiros são tomados a partir de entrevistas, forma que 

encontra neste grupo expansão sem precedentes: “foi a primeira vez que uma 

definição verbal de uma nova tendência foi feita inteiramente por entrevistas”, 

demarca Alloway. A fala em primeira pessoa e a presença do artista enquanto matéria 

documental tornam-se cada vez mais presentes, e esta contingência de registro do 

artista e seus posicionamentos caminham rumo à alteração da documentação para a 

emergência do artista como um performer. A sua fala passa a valer mais pela 

assinatura que carrega do que pelo conteúdo que suscita; seu valor, muitas vezes, 

permeia a relação deste nome com o mundo em geral, e não necessariamente com a 

arte. “Nós lemos uma declaração não por seu interesse literário ou argumentação 

intelectual, mas porque um artista a escreveu para indicar algo. A autoridade de uma 

declaração deriva de quem a formulou”, aponta Alloway sobre a natureza das falas de 

artista a partir da pop art (1974b, p.33).     

Esta etapa reflete-se marcantemente nas gerações posteriores. Os novos textos 

são cada vez mais fragmentados, não-lineares, polimorfos – refletem em sua estrutura 

as questões dos descentramentos pós-modernos, foco na primeira pessoa e a tessitura 

entre a famosa dupla “arte e vida”. A linguagem inserida no campo das artes visuais 

começa a ser construída na gênese da subversão das propriedades dos meios, no 

enfoque do particular, do subjetivo e dos possíveis usos discursos, e é reflexo de um 

novo foco histórico. Estes usos se relacionam não somente com a forma, mas, de 

maneira crescente, com a fonte reinante na construção de obras a partir da década de 

1960: o sujeito.  

                                                

7 Alloway e Glória Ferreira (2006) falam numa forma de argumento contínuo que perpassaria os textos. 



 
14 

O artista passa a refletir sua própria condição e estatuto na sociedade, usando 

o discurso verbal nos trâmites dessa relação – ocorre uma exacerbação do artista 

como questão epistêmica de afirmação do sujeito. Exacerbação porque o foco no 

sujeito artista é crucial desde o surgimento da própria noção de artista como tal. 

Conforme comenta Carlos Zilio, quando as obras passam a ganhar autoria, o “ato da 

criação artística vincula a formulação de um tema a seu projeto constituinte que é, por 

sua vez, inseparável do autor”8. O nascimento do artista estaria então ligado ao 

momento em que a personalidade do autor, e não mais o domínio manual, passa a ser 

dado fundamental. E a relação assumidamente ficcional na composição desta 

personalidade para a posterioridade – a vida de artistas narrada pela história da arte – 

é encontrada desde seu primeiro biógrafo, o italiano Giorgio Vasari. Pesquisando sobre 

o surgimento de biografias do gênero, Otto Kurz descobriu que, por exemplo, a história 

contada na biografia do pintor florentino Filippo Lippi, narrada por Vasari na Vida dos 

mais excelentes pintores, foi tirada de uma noveletta italiana e transferida ao artista9. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Giorgio Vasari. Le Vite de Piú Eccellenti 
Pittori, Scultori, e Architettori [A vida dos mais 
excelentes pintores, escultores e arquitetos], 
1550. Reprodução de uma edição de 1768. 

 

        
 

 

Kris e Kurz, em sua análise do mito sobre o artista (op.cit.), afirmam que a 

prática destas biografias começa na Grécia Antiga. “Nossa tese é de que desde o 

                                                

8 “Artista, formação do artista, arte moderna”, in: Arte e Ensaio, nº5, 1998, p.73. 
9 Kris, Legend, Myth, and Magic in the Image of the Artist, 1979, p.xi. 
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momento em que o artista fez sua aparição nos registros históricos, certas noções 

estereotipadas foram ligadas a seu trabalho e pessoa – pré-concepções que não 

perderam inteiramente seu significado e que ainda influenciam nossa visão do que é 

um artista” (p.4). Porém, é no final da Idade Média, quando a figura do artista emerge 

na cena histórica e ganha status independente, que a biografia de artista realmente 

firma-se como entidade. Essa aparição como objeto biográfico reflete a mudança 

significativa que se tem da imagem do artista na sociedade, emerge a idéia de divino 

artista. 

 

Anedotas foram de fato seguidamente usadas como fonte na escrita da história. O fato de que 
elas ocasionalmente transportam algo significante sobre o herói, e frequentemente provém uma 
percepção mais profunda sobre sua personalidade do que outras fontes, evidentemente induziu 
Nietzsche a afirmar que poderia aumentar-se a caracterização de qualquer personagem histórico 
com a adição de três anedotas. (Kris, 1979, p.10, tradução nossa). 
 
 
A história da arte reconfigura-se ainda mais em história das personalidades, 

conforme preconiza Vasari, no momento em que, com o descentramento pós-

modernista do sujeito, este torna-se fonte reinante nas construções de trabalhos de 

arte. Nathalie Heinich faz um paralelo com o desemboque desta tendência no que 

chama de “regime de singularidades” no curso do século XIX, em que uma das formas 

de singularidade exercida pelos artistas modernos foi em sua personalização no modo 

de ser um artista. A valoração começa a relacionar-se com sua singularidade: “não há 

doravante artista verdadeiramente grande que não deva inventar um procedimento 

fora da norma em sua obra e, se possível também, em sua própria vida”10. 

O foco na construção do sujeito artista e a atualização desta problemática é o 

que veremos no primeiro capítulo, Auto-fabulações: o artista como protagonista. 

Analisaremos escritos que parecem lidar com a idéia moderna de valorização da arte 

como forma e auto-formação da vida11. Mas aqui, com a ironia do desvio, da 

ilegitimidade. Ao escreverem sobre si, estes artistas remetem ao conceito psicanalítico 

de que narrar-se outro é poder ser outro12. Valendo-se da palavra instauram suas 

próprias existências anedóticas, explorado toda a possibilidade e potência que reside 

na abstração verbal. Lidam com o fato de, como sujeitos pós-modernos, não somente 

suas linguagens serem arbitrárias, mas eles mesmos serem efeitos desta linguagem. 

                                                

10 Heinich, “As reconfigurações do estatuto de artista na época moderna e contemporânea”, in: Porto Arte, 
nº22, 2005, p.138. Lembrando que, como comenta Heinich, na época clássica a singularidade era 
exceção, destinada frequentemente ao fracasso em sua própria época. 
11 Rancière, A partilha do sensível: estética e política, 2005, p.39. 
12 Informação verbal fornecida por Edson Machado, no seminário Princípio Esperança: utopia, arte e 
psicanálise, realizado na UFRGS em 13/10/2005. 
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A relação entre sujeito e linguagem nas artes visuais torna-se central no 

desenrolar dos escritos de artistas a partir da década de 1960. Lawrence Alloway 

acredita que, após a geração de Morris, Smithson, LeWitt, Judd, houve um rumo do 

texto menos com idéias do artista como seu assunto e mais em direção a sua 

personalidade (1974b, p.32). Nos textos que veremos – a cronologia pessoal e 

histórica de Ad Reinhardt, o ensaio ironicamente fictício de Robert Morris, a crônica 

enigmática de Jannis Kounellis, a auto-entrevista de Lucas Samaras, as auto-criações 

de Sophie Calle, entre outros – os relatos passam por seus autores para entrelaçarem 

experiências, problemáticas da arte e de sua historicidade. Alguns remetem 

explicitamente a si, outros só aparecem na condição de narradores; porém, suas 

posições nesta condição de ser artista permeiam a significação em todos.  

No segundo capítulo, Do particular ao histórico: o artista como 

personagem, analisaremos textos em que a redefinição de sujeito e linguagem 

implicam na própria redefinição do espaço em que se inscrevem: o histórico, mas em 

colocação fragmentária e parcial. Se por um lado questionam a formulação dos fatos, 

por outro utilizam este espaço como campo de legitimação, em um circulus vitiosus 

entre os elementos. No terceiro capítulo, Crônicas da arte: o artista como escritor 

da história, a questão é deslocada para a polifonia dos textos: a formatação do 

artista já não está mais em foco, e sim, a formação intertextual que este pode elaborar 

em seus escritos. Particularmente, a forma como artistas lidam com noções de 

historicidade em uma inscrição pessoal. As referências e, principalmente, subversões 

delas são fundamentais aqui, aproximando-se de um gênero que Linda Hutcheon 

denomina como metaficção historiográfica. Nestes escritos exige-se que o leitor não só 

reconheça os vestígios referenciais do passado artístico, literário, ou histórico, como 

também perceba aquilo que foi feito por intermédio da ironia e paródia com esses 

vestígios. 

A respeito da atual escrita, Anne Cauquelin, em Teorias da Arte (2005), 

questiona sobre qual a condição de tais textos – “da categoria da confissão e da 

meditação (‘apontamentos’, diários) ou promocionais e polêmicos (textos para 

catálogos, manifestos, respostas a entrevistas)”: [...] “são eles ‘marginais’, pré ou 

posfácios, ou são parte integrante da obra? São testemunhas verídicas e confiáveis ou 

destinam-se a esconder o que parecem revelar?” (p.154). Cauquelin defende como 

possível resposta que a proposição levantada por Magritte em “Isto não é um 

cachimbo” resume de forma eficaz a situação de todo texto de artista: 

“pintura/pensamento, imagem/palavras, prática teoria: essas duplas ao mesmo tempo 
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se opõem e se unem, de tal maneira que entre cada termo da dupla desenha-se uma 

fronteira móvel, um terreno vago de equilíbrio instável” (p.156). Segundo a autora, a 

arte contemporânea defrontar-se-ia com a necessidade de tornar visível não o mundo 

invisível, mas sua própria obra. A leitura do texto que permitiria ver, que tornaria a 

coisa (obra) visível. Esta resposta de Cauquelin, de certa forma, reafirma o que 

chamamos aqui de tramado de significações, porém na ordem do tradutório. Mas teria 

a arte funções tradutórias? Defendo que não. O enfoque aqui é uma arte que sustenta 

a si própria, com suas regras e funcionamento internos, remetendo ao mundo sim, 

mas de forma tal que só passa a existir em sua estruturação interior.  

 

Um artista, um escritor pós-moderno está na situação de um filósofo: o texto que escreve, a obra 
que realiza não são em princípio governadas por regras já estabelecidas, e não podem ser 
julgadas mediante um juízo determinante, aplicando a esse texto, a essa obra, categoria 
conhecidas. Estas regras e estas categorias são aquilo que a obra ou o texto procura. (Lyotard, O 
pós-moderno explicado às crianças: correspondência 1982-1985, 1993, p.26). 
 

O percurso desses textos que não passarão pela ordem do tradutório, mas do 

inventivo; onde a palavra não comunica uma verdade alhures, mas cria sua própria; 

tem seu estatuto modificado pelo que concerne ao ficcional (conceito impreciso que 

explanaremos adiante). É o caso do texto de Gerhard Richter: ao decidirmos que as 

referidas obras não existem fora da fala, o que se modifica neste discurso? Ele passa a 

ser ilegítimo? Falso? Eu completaria estas questões com uma pergunta de Stiles: “o 

que significa negar a autenticidade do artista como matéria de seu próprio discurso? 

Ficcionalizar seus pensamentos?” (1996, p.6). O que encontramos aqui é, 

diferentemente, a ficcionalização de seus pensamentos por parte dos próprios artistas 

num sentido de fidelidade de significações, fazendo da abstração das idéias o campo 

de criação, não mais num jogo de tautologia com a linguagem visual como fez a arte 

conceitual nos anos 1960 e 1970, mas na própria possibilidade de extensão narrativa.  

No cerne desta extensão narrativa ficcional está um significado que não se 

conclui, que remete a um fora de si, às referências e continuidades que evoca em sua 

formação. Ocorrência que tem particular caráter de abertura nas construções verbais: 

na inapreensão do cruzamento entre ficção e escrita, as representações e natureza do 

discurso tendem a uma indeterminação por suas características formais de abstração e 

arbitrariedade que permitem uma intertextualidade latente. Apresenta-se, ainda, um 

outro problema de apreensão, este exterior à sua forma: o problema historiográfico de 

classificação deste escrito. Não interessa classificá-lo como teoria, ou “obra-de-arte”, 

ou ficção literária; ele não encontra lugar específico no catálogo de uma exposição, na 



 
18 

parede desta, num livro, revista ou página na internet. Ele é o próprio lugar. O que não 

significa que seus sentidos residam em seus limites. Ao contrário dos preceitos 

modernistas de arte autônoma, esse lugar acaba por remeter a e se relacionar com 

outras disciplinas; sua continuidade está na referência que estabelece com que lhe é 

exterior: a literalidade do sujeito autor/personagem, a historiografia clamada, as 

problemáticas do campo da arte com que se relaciona. Sua imprecisão ficcional abre 

questões mais do que fecha, evoca imagens externas, estranhas às expectativas que 

possamos ter em relação a um texto teórico. É justamente desta irremediável abertura 

que artistas valem-se em suas criações. 

Há uma série de referências que o texto aponta e outras tantas que o leitor 

deverá trazer consigo para que possíveis sentidos sejam despertados, realizando de 

fato sua externalidade. Brian Wallis, editor de Art in America, ao descrever os escritos 

de artista que inclui na coletânea Blasted Allegories, em 1987, chama atenção para 

este caráter de referencialidade externa dos textos: 

 

No lugar de uma inovação estética, estes escritores empregam apropriação e re-inscrição de 
vozes, estilos e gêneros já existentes; no lugar da coerência do texto convencional, eles 
favorecem uma forma que é fragmentária, inconclusiva, digressiva e interpretada com outros 
textos; no lugar do autor onipotente, eles reconhecem uma coletividade de vozes e participação 
ativa do leitor; no lugar do novo e do original, eles aceitam um entendimento da linguagem e 
narrativas como “já escritas” e formadas por condições sociais e políticas. (Wallis, 1987, p.xiv, 
tradução nossa). 

 
 

Wallis defende que, com a quebra da unidade metafórica no modernismo, a 

pós-modernidade volta-se para a densidade alegórica e de camadas de significação – 

os textos indicariam um segundo nível de leitura que não o de sua superfície. “Isto 

também sugere que quando lemos os escritos de artistas contemporâneos – muitos 

dos quais empregam a forma alegórica – nós estamos participando com uma resposta 

crítica em que eventos pessoais e culturais reais são usados para alargar os 

significados éticos, sociais e políticos que eles sugerem.” (1987, p.xv) 

Contemporâneo a Wallis, o artista Robert Smithson foi um dos primeiros a 

insistir no percurso de descaminho dos textos, revelando sua potencialidade: 

 

Na babel ilusória da linguagem, um artista pode avançar especialmente para se perder, e para 
intoxicar a si próprio em sintaxes vertiginosas, procurando por interseções desemparelhadas de 
significado, estranhas passagens da história, ecos inesperados, humores desconhecidos, ou 
lacunas de conhecimentos... mas essa busca é arriscada, cheia de ficções insondáveis e 
arquiteturas de infinito e arquiteturas ao contrário... ao final, se existir um final, talvez tenham 
apenas reverberações sem sentido. [...] Aqui a linguagem “cobre” mais que “descobre” lugares e 
situações. Aqui a linguagem “fecha” mais que “abre” portas para interpretações e explicações 
utilitárias. (Smithson, “A Museum of Language in The Vicinity of Art”, 1968, in: The collected 
writings, 1996. p.78, tradução nossa). 
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Subversão do saber narrativo 

 

Smithson, artista de fecunda produção escrita e que pensa o ficcional das 

linguagens e representações em termos espaciais, discursivos e históricos, ressalta o 

fechamento da linguagem para o utilitário. Sua abertura seria de outra natureza, em 

sua desfuncionalidade comunicacional. Em A Museum of Language in The Vicinity of 

Art [Um museu de linguagem na vizinhança da arte], Smithson comenta o uso da 

linguagem verbal nos textos de alguns artistas de seu tempo: Dan Flavin, que faria a 

mutação de um método autobiográfico em vestígios históricos, dissolvendo a 

linguagem em seu caráter de inutilidade; Carl Andre, que encobriria a mente sobre 

rigorosos arranjos enigmáticos, abafando referência a qualquer outra coisa que não 

palavras; Robert Morris, que colocaria falsos erros em seus sistemas de linguagem; Sol 

LeWitt, que se ocuparia de armadilhas e ciladas da linguagem, usando seu caráter 

inconsistente e contraditório (1996, pp.78-94). Smithson reflete no citado texto a 

mudança de expectativa em relação a um escrito de artista: as formas evocariam mais 

enigmas do que diretrizes, valendo-se de seu caráter ficcional. Como Lawrence Alloway 

aponta, a linguagem não poderia mais ter uma relação explicativa com o trabalho de 

arte, pois passa a ser parte do mesmo sistema de fonte primária, e idiossincrática, 

como a própria arte. Explicações não estão mais em questão (Artforum, nº8, 1974b, 

p.31).   

 

 

       
 
        (2) Robert Smithson. A Heap of Language [Uma pilha de linguagem], 1966. Desenho.  
  

 

 Smithson acredita que a relação entre linguagem verbal e arte (“visual”) deriva 

especialmente deste caráter ficcional, ilusório e idiossincrático que paira entre elas. O 

artista, que via e tratava o mundo como um enorme texto, vê como potência desta 

relação o fato da linguagem operar entre os significados literal e metafórico. O poder 
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da palavra na inadequação ao contexto em que é colocada, a vulnerabilidade à falha 

da lógica: sua potência máxima estaria em seu caráter não-utilitário. Para Smithson, a 

linguagem verbal torna-se monumental pelas mutações que anuncia. A insistência 

realista teria “confinado a ficção às categorias literárias para proteger seus próprios 

interesses no sistema de conhecimento” (A museum [...], in: 1996, p.84). Com o 

colapso da crença racional na realidade alterou-se a mania de literalidade que reinava 

até então (Language to be looked at and/or things to be read, 1967, in: Smithson, 

1996, p.61). Segundo o artista, o ficcional se revela em posição privilegiada quando 

abdica ao realismo “estúpido”. A partir desta época é que surgem de forma marcante 

textos que não obedecem mais a ordem de racionalidade, questão que Smithson 

reflete exemplarmente em sua prática verbal. 

Muitos desses escritos estabelecem o paradoxo de serem descontínuos em 

relação a outros textos – abandonando o fluxo teórico da geração de Smithson – ao 

mesmo tempo em que estabelecem sua continuidade em relação ao mundo, seu 

caráter exterior. Diferentemente dos textos teóricos que se destinavam a um 

especialista e dos manifestos que se endereçavam diretamente a um todo, os textos 

que circulam como narrativas ficcionais se destinam à fruição individual. Os 

significados se dão na relação com o sujeito e sua memória sensitiva ou histórica, 

surgindo, a partir daí, suas construções de sentidos. Autonomia, transcendência e 

universalidade estão fora de questão. Relações particulares a serem elaboradas pelo 

leitor é que estão em jogo, e, muitas vezes, estas relações ultrapassam o campo da 

arte. 

Sobre o modelo das statements, iniciadas pelos artistas pop, Alloway comenta: 

 

A declaração se apóia na noção de que a prática da arte é particularmente significante dentre as 
atividades humanas. Assim, artistas usando a declaração estão livres para escrever poemas, 
sintetizar filósofos, predizer o futuro, e recusar o passado. (Alloway, 1974b, p.33, tradução 
nossa).  
 

Este caráter da fala torna-se usual, estendendo-se até hoje. Segundo Alloway, 

sua aplicabilidade é vasta, o artista apropria-se da experiência operacional em seu 

trabalho e aplica-a a condição mais ampla. “A declaração é um meio de estender o 

estúdio pelo mundo e fazer da arte um modelo de conduta”, afirma. Isto ocorre, por 

exemplo, quando Lucas Samaras justifica sua auto-entrevista por considerar o “eu” um 

pedaço aparentemente virgem de conteúdo fértil (texto que veremos adiante); ou 

quando Sophie Calle disserta sobre obra de Rembrandt em que, entre as figuras 

pintadas de uma mulher e um homem, haveria a imagem de uma criança que 
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posteriormente fora retirada, e de como isso causa uma sensação de solidão ao se 

olhar esta obra (em Last Seen... (Rembrandt, A Lady and a Gentleman in Black), 

trabalho que também analisaremos). Ambas as referências não tratam de questões 

estritas da arte, mas ampliam sua relação com mundo, e, particularmente, colocam os 

artistas no papel de identificação com os leitores de seus textos.   

Podemos pensar na ação destes artistas como o esforço de tornar as 

experiências novamente comunicáveis, a experiência que Benjamin vislumbrou como 

fadada ao silêncio pelos tempos modernos. Na era da informação, textos com verdades 

insondáveis poderiam permear a inutilidade, e é justamente este caráter que os fazem 

particulares. “Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos 

pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam 

acompanhados de explicações. [...] Metade da arte narrativa está em evitar 

explicações”, aponta Benjamin em O Narrador13. Na narração, o leitor é livre para 

interpretar a história como quiser, e, com isso, o episódio narrado atinge uma 

amplitude que não existe na informação. A informação em forma de notícias repete o 

modelo teleológico, e só tem valor no momento em que é nova, “ela só vive nesse 

momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se 

explicar nele”. A narrativa, diferentemente, não se entrega, conserva suas forças e 

ainda é capaz de se desenvolver em diferentes tempos de leitura, e de forma diferente 

de leitor para leitor.  

A narração a que Benjamin se refere é de origem oral, a experiência que vai 

sendo intercambiada, que se relaciona com as lendas, os mitos, os épicos. Sua 

diferença em relação ao romance é de que este, como advento burguês, é vinculado 

ao livro, ao sistema de imprensa. Já a narração pode ser escrita, mas não depende do 

meio para existir. Apesar de seu caráter aparentemente relacionado ao literário, os 

escritos de artista em geral aproximam-se mais à narração pensada por Benjamin: 

uma essência que é transmitida pelo meio e que vale mais do que suas qualidades 

formais. Nesses artistas encontramos a mediação da experiência pessoal com o 

panorama histórico, num jogo irônico com a valoração da informação de nosso tempo.  

Ainda assim, o traço ficcional evoca suposto caráter literário do texto: o próprio 

Smithson comenta, em 1968, o quanto a palavra “ficção”, quando usada, faz a maioria 

de nós pensarmos em literatura (A museum [...], in: 1996, p.83). De sua época para 

hoje, certamente disciplinas como filosofia e psicanálise aumentaram o coro quanto ao 

                                                

13 “O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, in: Rua de Mão Única: Obras Escolhidas II, 
1995, p.203. 
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caráter construtivo de discursos em outros campos – sejam verbais, visuais, gestuais – 

e quanto isto se relaciona a ficções. A seguir tentaremos clarear que implicações o 

conceito ficção remete e de que forma pode relacionar-se à prática escrita de artistas 

visuais. 

 

 

Escrita e Ficção nas artes visuais: de oposição ao real à arbitrariedade do 

discurso.         

 

O discurso, matéria-prima das obras aqui analisadas, originário do latim 

discursu, tem sua etimologia como ato de correr de um lado para outro, de se espalhar 

para diversos lados, mais próximo de “curso” do que de “dizer”.  Neste cursar por 

entre idéias, palavras, mundos criados, verificamos certos cortes: rompimentos com o 

que é linear e segue rumo objetivo. Uma das possibilidades de corte que verificamos 

aqui é com o conceito de real tal qual encarado pela objetividade cientificista do século 

XIX e a ânsia representacional do século XX. Como afirma Lyotard, “a realidade está 

tão desestabilizada que já não constitui matéria para experiência, mas sim para a 

sondagem e para experimentação” (1993, p.17). Especulamos que esta 

desestabilização do real relaciona-se de maneira não-antagônica ao ficcional, este 

constituindo uma das formas de dar sentido à experiência. A escolha da escrita como 

matéria ficcional por artistas visuais passa pela possibilidade de jogar com os 

paradigmas de representação que cercam a arte e com toda querela do embate visual 

e verbal: pode funcionar como transgressão do real e do visível. Como lembra 

enfaticamente Blanchot, “a palavra é, para o olhar, guerra e loucura. A terrível palavra 

ultrapassa todo limite e, até, o ilimitado do todo: ela toma a coisa por onde não se 

toma, por onde não é vista, nem nunca será vista; ela transgride as leis, liberta-as da 

orientação, ela desorienta”14. E como sentencia Didi-Huberman, “escrever abre uma 

passagem para superar tanto o fechamento do ver quanto o do crer”15. Enfim, para 

além de discutir a vocação de transgressão da palavra em relação à imagem, interessa 

aqui o seu uso inesperado na posição que transgride pela relação com quem a usa – a 

transgressão não reside nas supostas propriedades inertes a meios de representação.  

Didi-Huberman aponta o paradoxo de, por um lado, os artistas com freqüência 

terem sido criticados por seus contemporâneos por escreverem “acerca de sua obra” – 

                                                

14 A conversa infinita, 2001, p.67. 
15 O que vemos, o que nos olha, 1998, p.107-108. 
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“isto em nome de uma ideal suficiência do estilo que legitimaria em silêncio a obra em 

questão” – e de, por outro lado, os escritos de artistas tornarem-se progressivamente 

o objeto de atenções “tão sacralizadas quanto esquecidas das condições formais da 

própria obra [...]”. “É esquecer, em ambos os casos, que a ligação das palavras com as 

imagens é sempre dialética, sempre inquieta, sempre aberta, em suma: sem solução” 

(Didi-Huberman, 1998, pp.183-184). É nessa posição de assumir essa não-solução das 

relações que os artistas aqui analisados se encontram. Não há como invocar 

correspondência direta entre ver e dizer; entre os dois há um vão em que se pode agir. 

Foucault, em As Palavras e as Coisas, profere sua famosa máxima “por mais que se 

diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça 

ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas 

resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas aquele que as sucessões 

de sintaxe definem” (1999, p.41). Por esta arbitrariedade da sintaxe, pode-se percorrer 

e modelar mundos, percursos alternativos de errância, disponíveis a quaisquer práticas 

artísticas. Então, será que de fato há um paradoxo na escrita utilizada por artistas 

visuais ou este paradoxo está somente no uso obsoleto da denominação artes 

“visuais”? O que se espera deste uso do texto? Eco nos dá uma pista a respeito da 

expectativa em relação a um texto qualquer: 

 

Em geral achamos que, ao ouvirmos ou lermos qualquer tipo de relato, devemos supor que o 
sujeito que fala ou escreve pretende nos dizer alguma coisa que temos de aceitar como 
verdadeira e, assim, estamos dispostos a avaliar seu pronunciamento em termos de verdadeiro 
ou falso. Da mesma forma, comumente pensamos que só em casos excepcionais – aqueles em 
que aparece um sinal ficcional – suspendemos a descrença e nos preparamos para entrar num 
mundo imaginário. (Eco, Seis passeios pelo bosque da ficção, 1994, p.125). 

 

 O sinal mais emblemático de um texto ser ficcional é ele pertencer às artes 

literárias. Excluindo estes, há uma certa instabilidade a respeito da questão, e como 

ressalta Gregory Currie ao iniciar seu livro The nature of fiction (1990), dificilmente 

existirá uma pergunta mais importante sobre um pedaço de escrita ou fala do que 

esta: “é ficção ou não-ficção?” (p.1). Sem esta resposta, nenhuma leitura coerente 

dentro de um pensamento que se pauta pelo classificatório seria possível. 

 Continuando o raciocínio de Eco, ler é como uma aposta, “apostamos que 

seremos fiéis às sugestões de uma voz que não diz explicitamente o que está 

sugerindo” (Op.cit., p.118) No caso de uma obra de ficção, quando o leitor a encara 

como tal, há uma “suspensão da descrença” a fim de que se possa embarcar na 

narrativa sem contestá-la a todo momento, ou seja, assume-se a ficção para que a 

narrativa funcione. No caso das artes visuais, quando a palavra não está 
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explicitamente no trabalho considerado “de arte”, mas, em um livro de circulação 

regular “acerca da arte”, arriscaria dizer que a tendência é ainda esperar da palavra 

um aporte teórico, uma colocação que resvale o “real” em torno do trabalho, ou de seu 

processo de criação, ou do próprio artista. 

 Ao percebermos que este texto pertencente ao campo da arte pode conter 

ficções insondáveis – parafraseando Smithson – seu estatuto é imediatamente 

alterado. Mas no que consiste ser ficcional? Qual a definição de ficção, e, 

consequentemente, o que nos dá certeza desta ocorrência? 

 Ficção, do latim fictio, origina seu sentido na ação de modelar, de fabricar. 

No sentido figurado, passou a significar ação de inventar, de representar em 

imaginação, ou de simular. Em sua derivação para outras línguas, a palavra ficção é 

não somente a ação, mas o que dela resulta. Dentro da estética a ficção requer duas 

ações: a de imaginar e a de representar na obra – do contrário, quando só permanece 

em imaginação, poderá ser classificada como sonho, devaneio. Outro requisito é sua 

presença como atividade do espírito: ao contrário do conceito de real, em que ainda se 

discute a existência do conceito sem a presença humana, a ficção é consensualmente 

fruto inextricável do espírito humano: a ficção não existe sem seu inventor16. Como 

ação prática, aponta-se duas funções primárias da ficção: produzir uma ilusão 

completa de realidade – ou seja, seguir suas diretrizes numa existência que se 

diferencia do mundo real somente por seu caráter de fechamento, um mundo que 

possui um fim – ou, inversamente, contrariar essa dita realidade. 

Na tentativa de definir o que é o ficcional chegamos a uma ambigüidade: 

podemos encarar a ficção como um sistema de significação construído ao mesmo nível 

que o discurso histórico o é, ou seja, construto narrativo. Seguindo este raciocínio, o 

real que podemos analisar é somente o mediado pela linguagem, estando, então, sua 

separação do ficcional numa zona de imprecisão. Podemos cair aqui na generalidade 

de que tudo, portanto, é ficcional. Porém, só existe ficção em relação a um referente 

real; caso contrário, não existiria tal conceito, os dois seriam substituídos por uma só 

noção: de que tudo pertence à cognição humana. Passando a aceitar que existe um 

referencial real e outro ficcional – mesmo que ambos se confundam em suas não-

fronteiras e obedeçam à natureza contratual da significação17 –, passamos a analisar o 

porquê do uso do fictício. Ao menos para podermos refletir sobre estas construções, 

                                                

16 Conceitos baseados nas definições do Vocabulaire d’Esthétique, 1990, de Étienne Souriau.  
17 Noção de Saussure sobre a significação na linguagem. 
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teremos de estabelecer determinações sobre estes conceitos – arbitrárias que sejam, 

como todas nossas construções lingüísticas o são. 

 Georges Didi-Huberman vê a ficção como satura da angústia ocasionada pelo 

real, que é, em última instância, a ciência da morte. A ficção seria uma possibilidade 

de “continuar a viver no interior de um grande sonho acordado” (1998, p.40). Estaria 

relacionado às necessidades requeridas pelas afecções da alma humana de forjar 

saídas, sendo o anúncio da possibilidade do outro, um universo possível a ser 

instaurado. Assim, poderia falar-se do ainda porvir, “havendo muito mais da filosofia 

na ficção do que na busca de retratação do que seria o verdadeiro” (Cauquelin, 2005, 

p.61). 

 

As pessoas gostam dos sonhos diurnos, e constroem vários cenários pelo qual percorrem 
quando desejam escapar do mundo exterior. Assim como em outras coisas, alguns são mais 
habilidosos nisto do que outros. O menos talentoso entre nós naturalmente volta-se para esses 
com grande talento para construir o material para essas fantasias. Nasce, então, a ficção. 
(Currie, 1990, p.20, tradução nossa). 

   

 Para autores como Didi-Huberman e Anne Cauquelin, a ficção relaciona-se 

mais com o contrariar a realidade – assim remodelando-a – do que com o produzir a 

ilusão isolada de uma. Há também quem relacione verdade com invenção e, desta 

forma, aproxime o conceito de criação ficcional com o estabelecimento do que é 

verdadeiro. É o caso de Alain Badiou quando diz que entre o pensamento e o real há 

um buraco, um abismo, um vazio. A verdade seria primeiramente o efeito de uma 

separação, de uma perda, de um esvaziamento18. Esta começaria por um evento ao 

qual não temos acesso, verdade como uma espécie de buraco no saber. O real seria 

irredutível, o não-representável. Não haveria verdade senão sob a condição do vazio: o 

que enunciamos sobre ela é uma aposta, invenção, e o que dela conhecemos provém 

de uma decisão de fidelidade a esta invenção. 

 “O ser genérico de uma verdade não é jamais apresentado. Uma verdade é 

inacabável. Mas podemos supor o lugar dessa verdade”, e isso se daria através do que 

Badiou chama de forçamento. “O forçamento é a potente ficção de uma verdade 

acabada. A partir de tal ficção, posso forçar saberes novos, mesmo sem ter verificado 

esses saberes” (Op.cit.,48). Na ficção, se supriria o inominável do real, seria a forma 

mais próxima de superar o vazio da verdade, e, logo, aproximar-se dela, pela 

invenção.  

                                                

18 Badiou, Para uma nova teoria do sujeito, 1994, p.60. 
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 A teoria de Badiou se relaciona com as justificativas que outros teóricos dão 

para o uso do ficcional, como Eco, que afirma que “os textos ficcionais prestam auxílio 

a nossa tacanheza metafísica” (1994, p.121). Vivemos num grande labirinto que é o 

mundo real, o indefinível e sem projeto ao qual Deleuze se refere. “Na esperança de 

que existam regras do jogo, ao longo dos séculos a humanidade vem se perguntando 

se esse labirinto tem um autor ou talvez mais de um”, completa Eco. Estivemos na 

constante busca de Deus como Narrador. A ficção nada mais é do que a tentação e a 

tentativa de dar forma ao mundo através de esquemas narrativos, tornar pequena 

parte do mundo um espaço confortável e finito. 

 Este pequeno mundo funciona sob suas próprias regras – de certa forma não 

deixa de realizar o grande sonho moderno do projeto. Cauquelin sublinha que, na 

ficção, “sob as imagens mais originais se esconde uma rigorosa geometria” (2005, 

p.66), a invenção não passa pelo aleatório. É um jogo de verdade, um jogo que só é 

verdade quando se está jogando: este mundo, que nasce com a obra no jogo da arte, 

é linguagem (Cauquelin, 2005, p.101). “A faculdade de nomear as coisas e deslocar os 

nomes – que é o trabalho do processo metafórico – fornece aos humanos seu mundo, 

bem diferente do mundo dos outros viventes” (p.101). Diferente, principalmente, pelo 

controle que se tem sobre ele. Neste mundo, podemos inserir, sob nossas rédeas, tudo 

aquilo que no mundo empírico nos escapa.  

  A ficção seria um emaranhado de memória individual e coletiva, que 

prolonga nossa vida, a faz recuar no tempo, e parece-nos uma promessa de 

imortalidade, analisa Eco (1994, p.137). Partilharmos dessa memória coletiva seria 

como sentirmos o ponto que contém o universo inteiro.  

 

E, assim, é fácil entender por que a ficção nos fascina tanto. Ela nos proporciona a 
oportunidade de utilizar infinitamente nossas faculdades para perceber o mundo e reconstituir 
o passado. A ficção tem a mesma função dos jogos. Brincando as crianças aprendem a viver, 
porque simulam situações em que poderão se encontrar como adultos. E é por meio da ficção 
que nós, adultos, exercitamos nossa capacidade de estruturar nossa experiência passada e 
presente. (Eco, 1994, p.137).  

 

 Eco chama a atenção para a ocorrência também de autores que tentaram 

criar, em suas obras, mundos ficcionais tão complexos, contraditórios, provocantes e 

infinitos quanto o mundo real, como Dante, Shakespeare, Joyce. Seria o que o autor 

denomina de “obras abertas”, que se esforçaram por ser tão ambíguas e inconclusas 

quanto a vida. É neste ambíguo caráter de infinitude do ficcional que os escritos aqui 

analisados se encontram. Valem-se do potencial de controle da criação e descontrole 

de rumos da narrativa verbal. 
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  Fora o, já mencionado anteriormente, caráter de referencialidade externa dos 

textos, devemos pensar em outros papéis de abertura que a ficção desempenha. Um 

deles, no cerne de seu funcionamento, é o deslocamento de função da linguagem 

verbal. “Como a linguagem, que geralmente é um instrumento de comunicação e ação, 

torna-se um meio de criação?”, pergunta-se Gérard Genette, e responde: “a linguagem 

é criativa quando se coloca a serviço da ficção”19. A comunicação objetiva e lógica é 

deslocada por outros percursos, alterando o foco de atenção da linguagem. Segundo 

Rancière, a ficção funciona como força em dois pólos: a potência de significação 

inerente às coisas mudas e a potencialização dos discursos e dos níveis de significação. 

(2005, p.55). É a ficção que mais comumente retira a palavra de sua situação cotidiana 

ou de sua função de “universal reportagem”, conforme designada por Mallarmé, e a 

coloca numa situação estética. 

 Desta função retornamos ao caráter de referencialidade. Ao tomar as coisas 

emprestadas do mundo real, ao usar nossas significações cotidianas, a ficção 

estabelece uma relação de circularidade com o leitor. “O texto de ficção não conduz a 

nenhuma realidade extratextual; tudo o que ele toma da realidade é transformado 

num elemento de ficção, como Napoleão em Guerra e Paz ou Rouen em Madame 

Bovary” (Genette, op.cit., p.27). Mas para compreendermos estas referências, 

acessamos nossa experiência no mundo empírico e a trazemos conosco na leitura 

desta narrativa, ligando, desta forma, incessantemente o mundo empírico ao ficcional. 

Genette completa: “as existências a que eles [textos ficcionais] se referem não têm 

vida extratextual, e essas existências nos reportam de volta aos pronunciamentos num 

movimento de infinita circularidade”.  

 A linguagem faz com que a obra esteja permanentemente aberta, sempre por 

terminar pelo espectador/leitor. O texto, como apontado por Barthes, é plural, não por 

ter diversos significados, mas por sua irredutibilidade plural. O texto é uma passagem, 

um atravessamento a ser feito pelo leitor, o que ocasiona a disseminação de sentidos 

proveniente do sujeito ativo na leitura, um sujeito que ao iniciar o texto perdeu 

duplamente o fim – o dele e do texto (Do trabalho ao texto, in: Harrison, 1992, p. 

943).  

 São descaminhos que Eco chama de bosques da ficção:  

 

[...] um bosque é um jardim de caminhos que se bifurcam. Mesmo quando não existem num 
bosque trilhas bem definidas, todos podem traçar sua própria trilha, decidindo ir para a 

                                                

19 Fiction end diction, 1993, p.7. 
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esquerda ou para a direita de determinada árvore e, a cada árvore que encontrar, optando por 
esta ou aquela direção (1994, p.12).  

 

 Num texto narrativo o leitor é obrigado a optar o tempo todo, tem de 

participar do jogo para avançar nele. Ao participar, é ele quem efetiva a multiplicidade 

potencial de associações hibernadas no texto. Aproximando-se do que Deleuze e 

Guattari indicam ao afirmarem que “escrever nada tem a ver com significar, mas com 

agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir”. Escrever funciona 

como um mapeamento, não como decalque20. 

 O meio é também determinante na forma como o leitor se prepara para a 

recepção do trabalho. Por exemplo: em um filme ou peça teatral o narrador 

geralmente não é onipresente, logo, o espectador espera que ele saiba parcialmente 

sobre os acontecimentos e deposita uma certa parcela de confiança neste narrador. 

Numa narração em primeira pessoa, toda informação nos é dada por quem relata os 

acontecimentos – funciona como uma total confiança na narração. Outro aspecto 

relevante é sua filiação: “a percepção de que um trabalho pertence a certo gênero irá 

influenciar nossas expectativas sobre o desenvolvimento da trama e nosso 

reconhecimento de certos elementos dentro dela como tendo importância” (Currie, 

1990, p.118). O autor demarca que o credenciamento a um gênero é, ao menos em 

parte, matéria das intenções autorais. Um trabalho pertence a certa categoria não 

meramente em virtude de ter traços característicos, mas porque está intencionado que 

o leitor reconheça esses traços como significativos de uma determinada maneira 

(Currie, 1990, p.119). Por exemplo, explica Currie, se alguém encarasse Macbeth como 

um gênero policial, sobre mistério de um assassinato – porque existem alguns 

elementos desse tipo – a interpretação da obra seria completamente alterada. Na 

distinção do gênero, o tom da narração é determinante, pois ele pautará também o 

que o leitor tomará como verdade.     

 Sobre a forma de recepção dos escritos de artista poderíamos relembrar que a 

noção que se tem hoje de ficção – artística, literária ou qualquer outra – é a de um 

sistema de significação pelo qual damos sentido ao passado e à experiência tanto 

quanto a história o faz. Desta forma, o ficcional vem sendo utilizado em uma 

articulação de diversas áreas do saber na formulação de sentidos. Atrelado ao campo 

das ciências humanas produz um texto encarado como de caráter dispendioso e 

provisório. Como Derrida demarca, a história, como disciplina, é sempre teleológica, 

confere um significado a tudo que inscreve, impondo um sentido ao passado pela 
                                                

20 Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol.1, 1995, p.13. 
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pressuposição de uma origem e final. Assim também pode proceder a ficção. Mas aqui, 

textos são inscritos em sua desafiadora auto-consciência sobre a imposição que o 

torna provisório.    

 Terminaria estas considerações com uma passagem de Umberto Eco:  

 

Por uma lado, na medida em que um universo de ficção nos conta a história de algumas poucas 
personagens em tempo e local bem definidos, podemos vê-lo como um pequeno mundo 
infinitamente mais limitado que o mundo real. Por outro, na media em que acrescenta indivíduos, 
atributos e acontecimentos ao conjunto do universo real (que lhe serve de pano de fundo), 
podemos considerá-lo maior que o mundo de nossa experiência. Desse ponto de vista, um 
universo ficcional não termina com a história, mas se estende indefinidamente. (1994, p.91).  
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1. AUTO-FABULAÇÕES: o artista como protagonista 

 

 

1.1. Contágio visual-literário nas narrativas contemporâneas 

 

 

A pouco e pouco o livro terminar-me-á.  
Derrida21 

 

 

 

No início da década de 1990, preparando o romance Leviatã, o escritor Paul 

Auster pede autorização à artista plástica Sophie Calle para inspirar-se em sua vida e 

obra na concepção da personagem Maria. No romance, Auster descreve Maria como 

sendo uma artista a quem algumas pessoas chamavam de fotógrafa, outras se 

referiam como artista conceitual, ainda que outros a considerassem uma escritora; 

enfim, ela era uma artista – segundo palavras do autor – “não muito usual”, com 

práticas “idiossincráticas e obsessivas” (Auster, 1992, p.60). Algumas das atividades 

executadas pela personagem literária foram inspiradas em obras já apresentadas pela 

“real” Sophie Calle. Outras foram inventadas ou adaptadas pelo autor do romance ao 

criar Maria.  

Em 1999, sete anos após a publicação de Leviatã, a artista que serviu como 

inspiração resolveu retribuir a homenagem de Paul Auster fazendo viver o roteiro por 

ele criado: reúne na edição Doble Game (1999) as obras que havia realizado em sua 

prática artística que serviram de inspiração a Auster, somando-as à execução das que 

o autor criou para Maria. Fora ambas categorias, Calle ainda convida o escritor para 

determinar ações novas tanto à ela quanto à Maria. 

Este é o roteiro dos acontecimentos entre a obra de Calle e Auster que chega a 

nós, público. Tratando-se de dois intricados ficcionistas, nunca há certeza de como 

surgiu essa co-autoria de uma personagem que transita entre o mundo real e as folhas 

impressas de publicações consideradas de gêneros distintos: uma literária (Leviatã) e 

outra das artes visuais – um livro de artista (Doble Game). 

                                                

21 A escritura e a diferença, 2002, p.55. 
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(3) Paul Auster. Leviatã, 1992 (à esquerda). 

 

(4) Sophie Calle. Doble Game, 1999 (à direita). 

 

 

O registro destes fatos faz parte do conteúdo de Doble Game, que inicia com 

duas páginas de créditos e direitos autorais, uma do próprio catálogo, em que a artista 

estende “especial agradecimento a Paul Auster por permitir misturar ficção com fatos”; 

e, no verso, os créditos de Leviatã (5), em que o autor faz o mesmo agradecimento à 

Sophie. Ambas as páginas são de papéis em formato e textura diferentes do resto do 

livro, ressaltando as contaminações editorias contidas no volume. Há também um 

círculo vermelho simulando um tracejado manuscrito demarcando as trocas entre as 

duas publicações que encontraremos dali em diante. Calle ainda insere um fac-símile 

do trecho de Leviatã em que a personagem Maria aparece (6), reescrevendo por cima 

do texto correções que adequam a personagem a sua “real” biografia: troca datas, 

idades e nomes de lugares; pontua passagens como excessivas ou imprecisas; troca 

adjetivos de intensidade – como dramático para pequeno, sempre para às vezes – e 

chega a riscar um trecho inteiro sentenciando: “muita imaginação”. Inserida nesta 

publicação Sophie toma a personagem literária de volta para si como uma de suas 

facetas: Maria já não é outrem, personagem de Auster, mas sua, ela mesma 

reescrevendo-a rumo a seu encontro. As ações que Maria havia executado como 
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inéditas à Sophie Calle são em Doble Game realizadas e imbricadas à poética anterior 

da segunda, numa completa fusão de mundo literário e concreto22. Doble Game 

dividiu-se assim em três partes: I. A vida de Maria e como ela influenciou a vida de 

Sophie; II. A vida de Sophie e como ela influenciou a vida de Maria; III. Uma das 

muitas formas de misturar fato com ficção, ou como tentar tornar-se um personagem 

saído de um romance – esta última parte correspondente as atividades inéditas que 

Calle pede que Auster lhe determine. 

 

 

 

 
 

(5) Conteúdo de Doble Game. À esquerda, os créditos e agradecimentos dos autores por permitirem 

misturar “ficção com fatos”. À direita, “as regras do jogo”. 

                                                

22 Usaremos concreto aqui pela imprecisão de aplicar o termo real, em especial a uma artista que tem 
como foco central de sua ação o plano ficcional. Entenderemos por concreto, então, as ações que se 
desenrolam no mundo físico/empírico. 
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(6) Fac-símile de Leviatã inserido em Doble Game. À direita, com correções de Sophie Calle. 

 

                     

A vida artística de Calle, que inicia por volta da década de 1980 – pouco mais 

de 10 anos antes de tornar-se personagem de livro – sempre transitou entre o relato 

‘real’23 e ficcional. Suas obras costumam funcionar como registros narrativos. Se de 

fato a artista seguiu alguém em Suite Vénitienne, ou se foi camareira num hotel de 

Veneza em The Hotel, passa a ser dado irrelevante no desenrolar do trabalho. 

Imprescindível para o funcionamento deste é que o espectador leia os textos que 

acompanham as imagens dentro de sua produção. Nela, as narrativas verbais e visuais 

se complementam numa espécie de mútua “documentação” (forjada, ou fictícia) do 

que se vê e do que se lê. Nesses textos, assim como nas imagens, Calle sempre 

figurou como protagonista ou testemunha das estórias que narra. Transformar-se em 

personagem literário então, torna-se um fato quase tautológico do que Sophie Calle já 

desenvolvia como artista. O que de mais peculiar salta nesta relação entre o romance 

Leviatã e sua fonte concreta é a atitude à posteriori da artista em reinventar a 

personagem da qual havia sido inspiradora. Assim como um Quixote24 pós-moderno, 

Sophie Calle vai em busca de “ler o mundo para demonstrar os livros” – citando 

Foucault25, ao referir-se ao protagonista da obra considerada inaugural da literatura 

moderna. Para cumprir o papel de personagem saído de um romance, Sophie vai em 

busca de executar as ações que antes só existiam no papel e, tal qual Dom Quixote, 

parece “preencher com realidade os signos sem conteúdo da narrativa” na tentativa de 

provar possível, e mais ainda, exeqüível, a “verdade” do livro. Mas diferentemente de 
                                                

23 Aqui entenderemos real como derivação das ações no mundo concreto, empírico. 
24 Dom Quixote de La Mancha, escrito por Miguel de Cervantes a partir de 1602, personagem inaugural da 
literatura moderna. 
25 As Palavras e as Coisas, 1999, p.64. 
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um Quixote, que era um personagem inteiro linguagem, duplamente textual, Sophie 

faz a ponte com o que consideramos ação real – por desenrolar-se fisicamente – sem 

nunca deixar de lado o ficcional. Acaba por preencher uma existência ficcional com 

outra.   

Calle, que se apresenta perfeitamente confortável neste papel pelos 

descaminhos entre criação e criatura, junto a Paul Auster – que sempre demonstrou 

como escritor o apreço aos jogos literários – parece ter encontrado um par afinado 

rumo ao encontro transdisciplinar. Podemos pensar aqui na relação entre artes visuais 

e literárias que vem ocorrendo desde principalmente as décadas de 1960 e 1970, não 

na ordem da tradução ou da troca – essa, prática sempre existente – mas do contágio, 

em que artistas visuais e escritores deixam vazar suas práticas, ultrapassando os 

moldes racionalistas de distinções de campos. A conseqüência clara da destituição de 

propriedades inerentes aos gêneros é o desfacelamento de diretrizes formais e 

fronteiras da pós-modernidade, abrindo frente para a definição individual de meios de 

ação.  

Que artistas visuais mantenham uma prática escrita concomitante a sua 

produção é amplamente aceito e categorizado desde muito antes do modernismo26. 

Que artistas visuais empreguem a palavra como fonte gráfica ou semântica inserida 

dentro de suas obras é por sua vez assimilado desde as vanguardas27. Que a 

linguagem verbal possa ser matéria central da obra é também visto desde as 

experimentações conceituais28. Todas as formas citadas foram incorporadas como 

desdobramentos do campo artístico e, particularmente nas duas últimas, foi 

intensificado certo trânsito entre o visual e literário no que se denomina 

“trabalho/obra-de-arte”. Um dos radicalizadores desses contágios na década de 1960 

foi Marcel Broodthaers, um poeta que resolveu tornar-se artista visual por verificar que 

estes estavam fazendo “a mesma coisa que ele” – palavras do próprio –, e já que não 

possuía dinheiro para comprar obras de arte, declara ironicamente, faria suas 

próprias29. Neste caso, Broodthaers acaba por aproximar sua ação – iminentemente 

conceitual – de questões que levanta para o “campo da arte visual”: traz a palavra 

para o objeto de arte, elaborando obras que comentam criticamente as estratégias 

                                                

26 Como forma de investigação, estudo, registro, teorização, ou, no modernismo, manifestos e projetos.  
27 Como nas colagens cubistas, fotomontagens modernas, ou, mais tarde, na pintura de David Hockney, 
Basquiat, assim seguindo. 
28 Como em obras de Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, John Baldessari, Dan Graham, Art & Language, 
entre outros.  
29 Apud. Krauss, A Voyage on the North Sea, 1999, p.34. 
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deste meio, como seu fictício Museu da Arte Moderna30. Em A Voyage on the North 

Sea, Rosalind Krauss defende a obra de Broodthaers como narrativa alternativa à 

questão de propriedades dos meios liderada no modernismo – a principal plataforma 

para o trabalho dele não se definiria em categorias formais, mas seria a própria ficção 

(1999, p.46). Segundo Brodthaers, o interesse em utilizar o ficcional está na 

possibilidade de explorar a realidade ao mesmo tempo que desmascarando suas 

mentiras, e indo além, produzindo uma estrutura específica da formação da 

experiência. Brodthaers aproveita-se, em sua produção, do meio em que a ficção foi 

convencionada no século XIX, o romance, utilizando não só sua estrutura verbal como 

forma – nas inúmeras declarações e frases que formula –, como também produzindo 

diversos trabalhos valendo-se do aspecto visual do livro – algumas vezes em seu 

interior as propriedades narrativas também sendo substituídas por propriedades 

gráficas. 

    

 

      

 

(7) Marcel Broodthaers. Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. 1969. À direita, capa. À esquerda, 
página interna, “variação” de Broodthaers sobre o poema de Mallarmé.    
 

 

 

O ficcional na representação visual e verbal aparece em trabalho associativo, 

como campo de ação que pode ser articulado em afirmação mútua ou desencontro. A 

                                                

30 Musée d’Art Moderne, desenvolvido desde 1963, em que montou doze seções, tais como “Section 
XIXème siècle” (Seção do Século XIX) ou “Département des Aigles” (Departamento das Águias), além de 
um serviço em que se dirigia ao público através de uma série de “Cartas Abertas”. Broodthaers acaba por 
destituir separações formais do campo da arte: entre produtores (artistas) e distribuidores (museus e 
galerias), entre os que falam (críticos) e os que são falados (artistas). In: Foster, Krauss, Bois, Buchloh, 
Art since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism, 2004, p.40.  
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forma associativa é encontrada no trabalho de Sophie Calle, que antes da parceria com 

o campo literário já utilizava do encontro entre imagem e palavra como construção de 

uma só representação ficcional. 

Em 1991, a artista apresentou a série Last Seen... [Visto pela última vez...], em 

que cria uma rememoração poética do roubo de importantes obras do Museu Isabella 

Gardner, em Boston, em 1990 (cinco desenhos de Degas, seis pinturas de Rembrandt, 

uma de Manet e uma Veermer, entre outras obras). Segundo seu relato, Calle teria 

entrevistado curadores, guardas e outras pessoas que trabalhavam no Museu 

perguntando como eles descreveriam as obras perdidas, quais eram suas lembranças. 

A artista articula estas informações obtidas com sua própria memória e recria então as 

obras desaparecidas recompostas em fotografia e texto.    

 

 

 

(8) Sophie Calle. Da série Last Seen... (Rembrandt, A Lady and a Gentleman in Black), 1991.Fotografia 

mais texto. 

 

 

 Segue abaixo o texto contido na obra Last Seen... (Rembrandt, A Lady and a 

Gentleman in Black) [tradução nossa]: 
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Ao fundo, no lado direito da pintura, havia uma mulher sentada, olhando em direção ao lado 
esquerdo. Atrás dela, no centro, havia um homem. Seu marido, eu imagino. Ele estava usando 
uma capa preta e um chapéu. Ele tinha um par de luvas, vestindo uma e segurando outra. Ela 
também estava de preto, exceto por algo peludo ao redor de seu pescoço, uma coisa branca e 
fofa. Parecia bastante impessoal, bastante estático. Ele olhava para fora através do espectador. 
Ela não olhava para ninguém. Havia degraus próximos a eles e uma referência à viagem, com 
um mapa pendurado na parede ao fundo A composição parece um pouco engraçada. Lá 
estavam um homem, uma mulher e nenhuma conexão entre eles. Eles estavam em mundos 
diferentes. Havia um sentimento de muita solidão mesmo que lá estivessem duas pessoas. Isso 
dá à pintura uma qualidade misteriosa porque você não pode entender completamente a falta de 
contato. O que eles estão olhando? Simplesmente nunca fez sentido. Algo parecia estar errado 

Havia uma mulher sentada, olhando para fora, no espaço, e um homem de pé com luvas, como 
se ele estivesse pronto para sair. Quando fizeram um raio-x da pintura, descobriram que havia 
existido uma criança na cena, entre as duas figuras, segurando a mão de sua mãe e agarrando 
algo que parecia um chicote Havia uma teoria de que o menino tem permanecido sentado na 
cadeira com um chocalho em sua mão e de alguma forma o espírito faltoso da criança deixou a 
pintura melancólica. Quando se sabe que lá havia uma criança que estava brincando entre eles, 
sente-se como se um fantasma estivesse presente. A pintura se torna muito mais profunda, tem 
uma nova dimensão. Alguém pode especular porque ele foi tirado da pintura... A estória era de 
que a criança havia morrido, então foi retirada, e no lugar dela Rembrandt pintou uma cadeira. 
Eu acabara de ter uma criança quando ouvi essa estória, então, eu costumava vir aqui quando 
não havia ninguém na sala. Era como estar sentada com eles. Eles eram meus amigos. Bons e 
sólidos amigos que haviam experimentado uma perda Era uma pose tradicional, ela sentada e 
ele de pé. Eu assumi que eles eram marido e esposa, mas eles não pareciam se amar. Eu acho 
que havia uma terceira atração na pintura. Pode ter sido um cachorro Eles eram como bonecos 
de porcelana. Não pareciam muito realísticos. A mulher tinha um olhar longínquo nos olhos, mas 
ela não estava olhando para fora, provavelmente estava olhando para a criança Eles 
removeram a criança depois que o retrato já estava pintado, então não havia um ar de tristeza ou 
pesar em suas faces, porque inicialmente a criança estava ali A mulher tinha um impacto 
bastante maternal. O sonho de todo mundo da maneira como se quer que uma mãe seja, 
propriamente, sólida e bem nutrida. Alguém que possa contribuir para seu futuro e com quem 
você poderia viver sua vida inteira Eu amava seu rosto, era um tipo rosado de bochechas, mas 
ela não parecia comum. Ela parecia mais viva do que o homem que parecia auto-suficiente e um 
pouco pomposo. Mas era o detalhe no vestuário que falava comigo. Eu lembro das flores 
adornando seu cabelo e os maravilhosos colarinhos brancos. Eu não me lembro dos pés da 
mulher Seria outra pintura escura se não fosse pelo babado muito branco. As roupas pretas e 
brancas destacavam-se com severidade contra o fundo neutro. O preto era muito profundo, e o 
branco leve do babado contra ele realmente conduzia a pintura para fora. Era menor do que The 
Storm, talvez 0,90 x 1,20m, algo assim. Eles eram um casal muito impressionante. Eles 
dominavam a sala.  
 

 (in: http://www.donaldyoung.com/calle/calle_2.html. Acesso em: 05 jan. 2005.). 

 

A princípio, a autora parece desenvolver a tradição literária de ekphrasis, a 

descrição verbal de representações visuais que alimentou a obra literária de inúmeros 

escritores com detalhadas referências a obras de arte visuais, num jogo de tradução 

entre visual e verbal. À medida que lemos encontramos um relato impreciso, iniciado 

com uma descrição da obra, e desde então, não sabemos onde estão as lembranças 

de Sophie Calle e onde começam as dos outros, o que é memória e o que é 

imaginação31. Seguindo o roteiro do projeto percebe-se no texto uma proliferação de 

vozes, relatos que Calle recolhe e edita como retrato da obra desaparecida, recriando 

através do verbo o trabalho visual de outro artista. Os relatos orientam esse retrato 

                                                

31 A exacerbação de Calle da ekphrase, em descrição como adulteração, vai ao encontro da idéia de 
Barthes de que a descrição nada tem a ver com a visão, mas com o cognitivo puro, com a idéia. E a única 
coisa que a descrição poderia fazer à imagem é estorvá-la, adulterá-la. Barthes, O Grão da Voz, 1995.   
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por imprecisões, descrições, julgamentos: “a composição parece um pouco 

engraçada”, “estão lá um homem e um mulher e nenhuma conexão entre eles. Eles 

são de mundos diferentes”. Aparecem relatos eminentemente pessoais – “tem um 

sentimento de bastante solidão, mesmo que ali estejam duas pessoas”, “simplesmente 

nunca fez sentido. Algo parecia estar errado” – e outros com revelações técnicas 

próprias de quem lidava com as obras profissionalmente. Um deles revela que quando 

fizeram um raio-x da pintura descobriram que antes lá havia uma criança entre as duas 

figuras. Outra voz complementa que existia uma teoria de que a o espírito faltoso da 

criança permanecia ali e que acabava por contaminar a pintura de melancolia, e que o 

fato de saber disso faz da imagem quase que uma presença fantasmagórica, tornando-

a muito mais profunda, assumindo outra dimensão. E especula: por que haveriam de 

ter tirado a criança? Outro relato responde em seqüência: a estória era de que a 

criança morreu e então Rembrandt a retirou do quadro e pintou uma cadeira vazia em 

seu lugar. Essa mesma voz faz um aposto pessoal: conta que quando soube desta 

suposição, acabara de ter tido ela mesma uma criança, e que adquiriu o hábito de ir lá 

ver esta pintura. “Era como estar sentada com eles. Eles eram meus amigos. Bons e 

sólidos amigos que haviam experimentado uma perda”. 

Acompanhando a prolifera descrição da obra de Rembrandt, está uma imagem 

velada do quadro desaparecido. A artista a substitui por uma representação fictícia do 

quarto encoberto. As informações costuradas ao quadro velado montam um panorama 

não propriamente da obra, mas, principalmente, de quem a visitava e circundava. E 

ainda cria um diálogo entre seus variados visitadores. Calle reconstrói uma versão 

verbal do quadro de Rembrandt e insere nele uma personagem coletiva: o espectador 

do trabalho. Em sua transcrição a pintura é adulterada pelo princípio de que narrar é 

sempre narrar-se. A ironia se afina ao lermos em outro texto da série Last Seen... 

sobre mais um Rembrandt desaparecido – Last Seen... (Rembrandt, The Storm) – em 

que uma das vozes condena o pintor flamenco por interferências na história alheia:  

 

Era uma cena bíblica. Contava a história dos apóstolos com Jesus. Mas, eu ficava muito chateado 
porque lá estavam quatorze pessoas no barco e não treze, como está na Bíblia, já que 
Rembrandt colocou ele mesmo na pintura. Por que ele estava ali? O que ele estava fazendo? Era 
tão arrogante da parte dele.  
 

O que começa quase como uma narrativa policial, o roubo de importantes obras 

da história da arte, termina, como em quase todas suas obras, por colocar os 

circundadores da estância “trabalho de arte” no centro da narrativa como personagem 

principal. Algumas vezes esses circundadores são o público, outras vezes quem cruza 
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com a artista, e ainda a própria personagem-artista, como é o caso de Doble Game. A 

determinação do que é ficcional nesse relato (as obras realmente foram roubadas, mas 

se de fato conversou com funcionários do museu para obter suas versões já não é 

possível afirmar aqui) torna-se irrelevante. Discutir o estatuto de fidedignidade ao 

mundo real de um trabalho de arte apresenta-se como questão quase infame; porém, 

este é um dado relevante na obra de Calle, que ressalta seu caráter documental, em 

que narrativas apresentam-se em forma de relato, testemunho, confissão. Para além 

de questões documentais, e para além de qualidades literárias da descrição, esses 

escritos funcionam como espaço narrativo, ampliando através da ficção o espaço de 

confluência entre “obras de arte” e seu entorno – não com o espaço, mas com o 

público e a artista transformadas em personagens da própria obra.  

Encontramos uma prática verbal não somente como matéria de redefinição da 

obra – para além de teorizações ou legendas –, mas como espaço de redefinição do 

artista como manancial estético. A palavra, desde Blanchot pensada frequentemente 

no sentido do desvio (“a palavra e o erro estão em família”, 2001), torna-se fonte 

recorrente para criações que transitam pela narração verbal, numa ênfase vertiginosa 

ao ficcional. A palavra, que nasce para comunicar, transgride sua própria lei, por uma 

arbitrariedade em relação ao que nomeia, por sua imprecisão enquanto índice, que 

depende sempre de um referente vago. Mesmo quando se almeja objetividade, em seu 

curso cotidiano, a palavra está sempre a escapar-se por entre sentidos. Aqui, em seu 

uso estético, é valorizada justamente em seu potencial de subversão, instaurando 

questões mais do que resolvendo, suscitando dúvidas mais do que as finalizando. 

Percebendo essa fonte de criação que é o desvio, a palavra sai do almejo de 

pura teoria e circula pelo campo do trabalho de arte. É o extravio possibilitado pela 

escrita que interessa como meio, e é o aproveitamento deste lapso que poderá fazer 

com que trabalhos de auto-representação verbal como os de Sophie Calle suscitem 

questões que ultrapassam o âmbito do auto-retrato. Por trás do meio como veículo 

estético, está implícito o relacionamento entre palavra e imagem que é cíclico na 

história da arte desde que ela se pensa como tal, com momentos de aproximações e 

afastamentos. Com relações de tradução, troca, embate e contaminações. Artistas, ao 

se redefinirem como tais, personagens de si mesmos, ao narrarem-se como suas 

próprias obras e criações, tornam-se os próprios veículos estéticos, o lugar de inscrição 

da palavra, utilizando a clássica via da fabulação oral como forma de acesso ao 

leitor/espectador. Ao lermos seus textos, estamos lendo-os em trabalho conjunto, 

evocando as múltiplas vozes de uma escritura: falam ali o artista como conceito, o 
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artista que tenta fundar-se como sujeito, o tempo histórico e nossas próprias 

referências que carregamos nessa leitura. Para além de discussões sobre forma e meio 

de representação, esses textos levantam questões próprias ao campo da arte.  

 

 

1.2. Traços existenciais: a definição de ser artista como mapeamento 

do mundo 

 

Voltando à prática autofabulativa – e ao que ela pode instaurar como prática – 

retomamos Auster e Calle. Em declarações sobre seus livros, Paul Auster costuma dizer 

que o que escreve – e normalmente isto ocorre em primeira pessoa, devido aos 

habituais personagens-narradores – não é de origem autobiográfica como muitos 

julgam, “isto é o personagem pensando, não sou eu. Ninguém é eu, exceto eu 

mesmo”, diz o autor. Estes personagens o acompanham por anos enquanto elabora 

um romance, afirma, e, ao terminar um livro, o autor já não está mais entre eles: 

“você é exilado do mundo que criou”, diz Auster. Sophie, ao contrário, retém a 

personagem que formulou, jamais banindo-se do mundo que representa. Ao emprestar 

sua personagem para Paul, a toma de volta com os acréscimos obtidos da mão do 

outro criador. Sophie Calle, a personagem, é tudo o que conhecemos da artista; o 

mundo em que transitamos em sua obra são as regras criadas para sua autofabulação. 

Segundo a própria, essas regras do jogo que direcionam seus trabalhos, em geral, são 

para “dar à vida uma estrutura”, finalizá-la onde só ali é possível. Auster entra no jogo 

desta artista-personagem ao apontar novas diretrizes para sua vida estruturada.  

 No campo literário, os personagens que rondam seus criadores como sombras 

dos próprios autores são há muito recorrentes e festejados em seus anais. Um dos 

episódios célebres é a fala de Flaubert, “eu sou Madame Bovary”. A declaração que na 

época foi proferida pelo autor em função do processo que sofria pela suposta 

imoralidade do livro foi mais tarde absorvida como exemplar psicologização do autor, 

perfeitamente de acordo com sua existência e temperamento. Flaubert, que tem sua 

biografia marcada pela fabulação sobre sua retirada da vida para dedicar-se 

inteiramente à obra, acabou por ser um marco entre as diretrizes realistas da 

verossimilhança – do esmiuçar a dita realidade com a dedicação de um cientista –, e 

os preceitos românticos de interiorização da obra e a conseqüente confluência entre 

sujeito e entorno. Apesar de sua meta de objetividade realista, o autor terminaria por 

incorporar os dramas de seus personagens; é o que aponta a fala a ele atribuída de 
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que, ao escrever sobre a cena do envenenamento de Madame Bovary, teria 

exageradamente sentido em sua boca o gosto de arsênico, e que tivera em seguida 

duas indigestões reais... 

 Essa aura romantizada em torno do criador, em que episódios de sua vida 

tornam-se chaves de leitura da obra, numa prática de biografismo criticada por 

muitos32, passa a ser usada em efeito reverso por artistas visuais: como sua fonte de 

criação, aproveitando-se do atravessamento que a biografia lega à obra. Essa fonte é 

afinada com o conceito de traços existenciais apontado por Deleuze e Guattari em O 

que é a filosofia? (1992), um imaginário benéfico à leitura teórica, segundo o qual se 

formulou, por exemplo, o conceito de cogito em torno de Descartes: o Eu de sua 

formulação pressupõe um personagem, que Deleuze e Guattari identificam como o 

Idiota (o pensador privado que forma conceitos por sua conta – “eu penso” – em 

oposição aos escolásticos que remetem a conceitos ensinados). Em torno da 

formulação de Descartes, forma-se então um personagem conceitual, e assim a 

filosofia não cessa de fazer viver esses personagens, de lhes dar vida – Santo 

Agostinho em relação à escolástica, Sócrates em relação ao platonismo, assim por 

diante, além de Nietzsche, que operou diversos personagens: Dionísio, Zaratustra, 

Cristo, os Homens superiores, etc. (op.cit., pp.83-84)33. “Nietzsche dizia que a filosofia 

inventa modos de existência ou possibilidades de vida. É por isso que bastam algumas 

anedotas vitais para fazer o retrato de uma filosofia” (ibid., p. 96). Desse modo, 

levanta-se a hipótese de que a ‘liga das meias’ ou os ‘relógios sendo acertados à 

passagem de Kant’, seriam anedotas vitais tão adequadas ao seu léxico teórico quanto 

o sistema da Razão (exemplo de Deleuze e Guattari). “Nós, filósofos, é por nossos 

personagens que nos tornamos sempre outra coisa, e que renascemos como jardim 

público ou zoológico”, escrevem eles. Continuando a pensar a partir de Deleuze e 

Guattari, que falam dos artistas e cientistas, ao lado dos filósofos, como 

reorganizadores do caos que se apresenta como nosso entorno (Ibid., p.261), ou a 

“realidade”, podemos vislumbrar a criação do artista como personagem para além da 

                                                

32 Alega-se que as biografias de artistas terminariam por sobreporem-se a sua obra, esta sim substrato 
principal da criação. A excessiva atenção às biografias possivelmente resultaria em uma leitura vulgarizada 
da obra, que, ao invés, deveria ter essência própria e autonomia.  
33 Ressaltando aqui a diferença entre os personagens de diálogo – também bastante utilizados pelos 
filósofos – e os personagens conceituais: os personagens de diálogos expõem conceitos, como 
representantes do autor ou como remetentes a outras filosofias. Os personagens conceituais, em 
contrapartida, operam movimentos que descrevem o “plano de imanência do autor”, e intervém na própria 
criação de seus conceitos. E “o personagem conceitual não é o representante do filósofo, é mesmo o 
contrário: o filósofo é somente o invólucro de seu principal personagem conceitual e de todos os outros, 
que são os intercessores, os verdadeiros sujeitos de sua filosofia. Os personagens conceituais são os 
“heterônimos” do filósofo, e o nome do filósofo, o simples pseudônimo de seus personagens”. Deleuze e 
Guattari, O que é a filosofia?, 1992, p. 85.  
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mera fetichização do eu – o que também pode ocorrer –, mas como possível forma de 

acesso à sua obra em relação a este entorno, usando a linguagem verbal em sua 

extrema abstração para alterar o que por mais tempo conhecemos como fonte do real: 

o Eu34. Neste eu fabular, tenta-se alcançar a potência do mito, que tem sua definição 

como “a totalização das preocupações humanas fundamentais” (Souriau, 1990, 

p.1050). O eu apresenta-se como forma de acesso ao todo, a emblemática busca do 

micro como porta para o universo, o projeto sobre o caos. E a linguagem verbal, nesta 

prática, suscita questões fundamentais de alteridade: o roteiro como o espaço do 

outro, que dentro de fronteiras experimenta-se a infinita liberdade de circulação; a 

escrita como o outro pela sua duplicidade essencial, do erro apontada por Blanchot 

(2001), em desvio que é fonte e potência de criação; a livre circulação da anedota 

como acesso a mais um outro, o espectador/leitor/fruidor. É nele, neste último outro, 

melhor dizendo, em nós, fruidores dessas mitologias, que o personagem existe; ele é 

real em nós. 

 Sophie Calle faz de si a anedota vital que é ponte para sua obra, seja a que 

parte de sua persona, ou que persegue (fabula) traços existenciais de anônimos. É 

recorrente em seus trabalhos a construção biográfica do outro a partir de indícios que 

ela encalça através de jogos de investigação. E essas biografias fabuladas são 

finalizadas através da narrativa verbal.  

A autodefinição através do rastro do outro, e sua relação com o espaço físico e 

histórico, é estendida ao máximo em Suite Vénitienne (10), onde a artista traz o relato 

de sua perseguição a um desconhecido por Veneza durante 14 dias. A artista relata 

como introdução ao trabalho: 

 

No fim de janeiro de 1981, nas ruas de Paris, eu segui um homem do qual acabei perdendo o 
rastro poucos minutos mais tarde em meio à confusão. Naquela mesma noite, por acaso, ele foi 
apresentado a mim em uma recepção. Durante nossa conversa, ele me disse que estava 
planejando uma iminente viagem a Veneza. Eu decidi segui-lo. (Calle, 1999, p.76, tradução 
nossa). 

 

Este homem a ser perseguido é a presentificação do espectador, o sujeito 

presente na exposição de arte é o rastro de sua ação. Através desse fio condutor é 

representativo pensarmos na inversão que ocorre do costume biográfico sobre a vida 

                                                

34 Pensando na marca da filosofia moderna cunhada por Heidegger de que crer na realidade do ‘mundo 
exterior’ pressupõe o sujeito sem mundo, este problema seria eliminado descartando a possibilidade desta 
hipótese. Heidegger assume o ponto de vista do “ser-aí” (em que aí indica sua relação com o mundo), 
logo, o problema da realidade torna-se o problema do modo como as coisas do mundo apresentam-se 
ao homem. Fichte completa: “a fonte da realidade (realität) é o Eu” (Abbagnano, Dicionário de Filosofia, 
2000, p.831-833). 
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dos artistas, hábito constante desde Vasari. Ernst Kris e Otto Kurz, que analisam a 

criação de lenda e mito na imagem do artista (1979), diagnosticam a instauração da 

noção de superioridade do artista em relação aos seus contemporâneos na 

heroicização que recebem por parte de seus biógrafos do Renascimento em diante. 

Eles afirmam que isso pode ser conferido em outra categoria que devotou grande 

atenção aos artistas: a ficção literária que tem como personagem os artistas, também 

instaurada por volta do Renascimento – de Boccaccio (final da Idade Média, com os 

pintores Bruno e Buffalmacco), passando por Balzac (com o realista Frenhofer, artista 

personagem que aparece no início de nossa introdução), até a contemporânea Maria 

de Auster, artistas figuram em romances como personagens excepcionais. Aqui Sophie 

Calle escreve histórias da artista perseguindo o personagem anônimo, representação 

do espectador, fazendo dele a sua conduta biográfica.   

Em subseqüentes 14 textos, correspondentes a cada dia da perseguição por 

Veneza, e mais de cinqüenta fotografias, a artista nos conta sobre os fracassos e 

sucessos de sua posição de perseguidora, sobre seu animo e suas impressões, sobre a 

relação com a cidade e pessoas que vai conhecendo, evidenciando drasticamente este 

olhar da personagem como mapa ou chave de leitura do mundo: “Me vi no portão para 

o labirinto, pronta para me perder na cidade e nesta estória. Submissamente” (op.cit., 

p.83). A busca nos é apresentada como pretexto e obsessão ao mesmo tempo, “Minha 

investigação estava procedendo sem ele. Encontrar ele pode levar tudo à confusão, 

pode precipitar o fim. Estou com medo” (ibid., p.87). 

Sophie embaralha absolutamente o privado e o público, o real e o ficcional, o si 

e o entorno. Calle, seu sobrenome, é das palavras mais recorrentes neste escrito que é 

meio relato, meio romance policial, meio diário de viagem, meio diário íntimo: o 

vocábulo calle, é rua em italiano, palavra repetida inúmeras vezes nas descrições de 

seus trajetos, o que faz saltar seu olhar do eu como forma de acesso ao entorno: o 

percorrer e buscar no mundo como o reflexo da construção de si. Tanto as imagens, 

fotografias desfocadas e de nuance intimista, quanto os textos parecem borrar-se em 

um retorno ao interior. Inicia o relato de 16 de fevereiro: “Calle del Traghetto. I am 

waiting for him.” Traghetto é o meio de transporte que nos tempos atuais predomina 

em Veneza, uma espécie de gôndola coletiva, ônibus marítimo, pelo qual se pode 

percorrer os canais. Mais que estar situada na rua do traghetto esperando por seu 

alvo, Calle, a artista, é nosso próprio veículo. É por seus descaminhos que nos 

apresenta a realidade que deforma na representação, e “quanto mais o mundo se 

deforma sob seus olhos, mais o self do autor se envolve nesse processo, e se deforma 
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e se desfigura ele próprio”, palavras de Calvino35. Essa desfiguração é um novo 

mapeamento de si que a artista vem construindo, elaborando uma auto-documentação 

que só se sustenta enquanto tal.  

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                

35 Seis propostas para o próximo milênio, 1990, p.123. 
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(10) Sophie Calle. Suite Vénitienne, 1981. Cerca de 50 fotografias, 3 mapas, texto separado em trechos 
correspondentes aos 14 dias que duram sua perseguição por Veneza. (Fonte: Calle, 1999). 
 

 

 

De longe, o rosto é o êmulo do céu e, assim como o intelecto do homem reflete, 
imperfeitamente, a sabedoria de Deus, assim os dois olhos, com sua claridade limitada, refletem 
a grande iluminação que, no céu, expandem o Sol e a Lua; a boca é Vênus, pois que por ela 
passam os beijos e as palavras de amor; o nariz dá a minúscula imagem do cetro de Júpiter e do 
caduceu de Mercúrio. (Foucault, 1999, p.27). 

  

 Foucault, citando esta passagem de Monstrorum historia, de Aldrovandi, 

disserta sobre uma das formas de semelhança de ler o mundo: a aemulatio, pela qual 

existiria uma similitude entre as coisas na distância, algo como proveniente do reflexo 

e do espelho, havendo assim uma correspondência entre as coisas dispersas pelo 

mundo. Encontramos uma analogia com o modo de Calle encarar a formulação de sua 

obra, buscando a construção do outro, ela está sempre falando de si – um si ficcional e 

anedotário que por sua vez estabelece conexão com o espectador/leitor do trabalho. 

Esta emulação, disputa entre reflexos, fica ainda mais evidente na relação de Sophie 

Calle com Maria – as duas, personagens derivadas dela própria. A artista relata que 

para se aproximar realmente de Maria, escolheu o formato de livro para ali confluir a 

execução de suas ações; afinal, era este o hábitat natural de seu reflexo literário. 

Desses reflexos correspondentes que percorrem o espaço, discorre Foucault, seria 

difícil saber quais são os primeiros, onde haveria realidade (falando aqui 

figuradamente), onde haveria imagem projetada, “a emulação é uma espécie de 

germinação natural das coisas; nasce de uma dobra do ser, cujos dois lados 

imediatamente se defrontam”. Tanto Maria quanto Calle terminam, então, no mesmo 

espaço: o do romance. Aqui chegamos ao formato e conteúdo do que no início de 



 
46 

nossa análise indicamos como literário – livro e escrito ficcional – e é neste espaço que 

a artista visual reflete os desdobramentos entre palavra e imagem, arte literária e arte 

plástica.  

 Este enfrentamento, que é executado num misto de embate e cortejamento do 

seu eu artístico (de arte ‘plástica’) e eu literário, estabelece-se no constante paralelo 

apresentado entre as duas faces. Nas duas obras que Auster criou para Maria, e que 

Calle executa posteriormente no mundo concreto, a artista estabelece ainda maior 

proximidade destas ações relacionando-as com sua biografia pessoal e artística, num 

vertiginoso citacionismo de si mesma.  

Na segunda obra que Auster cria para Maria, por exemplo, a artista passa dias 

inteiramente sob o signo de uma letra. Calle executa a obra de Maria com o C como 

Calle & Calle in the Cemitery (13). O enredo gira entorno da escolha que ela (Sophie) 

e seu pai teriam feito ao comprar uma sepultura no cemitério de Montparnasse – 

coincidentemente ou não, famoso por seus personagens ali enterrados:  

 

 

 
 
 
(13) Sophie Calle. C for Calle & Calle in the Cemitery, 1998. Fotografia, texto (abaixo) e mais 
lista de frases e palavras com a letra C. (Fonte: Calle, 1999). 
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Seis anos atrás, meu pai e eu nos tornamos proprietários de uma sepultura no cemitério de 
Montparnasse. Eu me lembro o quanto demorou para escolhermos entre uma tumba situada na 
fileira da frente na viela principal e a que finalmente decidimos: era um pouco mais fora do 
caminho, ainda que não muito isolada, assim nós seríamos menos incomodados e, acima de 
tudo, porque era ao lado do moinho do cemitério e ali havia um banco para qualquer visitante 
que possamos ter. O banco desapareceu desde então, mas eu criei o hábito de visitar minha 
própria tumba uma vez por ano para me habituar com o lugar. Então, para ser como Maria, eu 
passei o dia de terça-feira, 16 de fevereiro de 1998, sob o signo de C para Calle e Calle no 
Cemitério.36 
 
 
Calle, que havia emprestado suas ações à Maria, faz agora das atividades 

criadas por Auster obras tão autobiográficas quanto as suas anteriores. Doble Game 

apresenta-se como entrelaçamento indistinguível do que é a personagem do campo 

artístico e a personagem do campo literário. Os textos verbais, que sempre figuraram 

como parte essencial de seu trabalho, aparecem, mais uma vez, como meio adequado 

ao refinamento de sua auto-narração. Este cerzir criado por Calle, em que o suporte é 

um livro, mostra-se como possibilidade perfeita para a laboração da imagem de si que 

Calle vem construindo. Neste meio, ela pode aproximar ações, personagens, campos 

de atuação e publicações com a legitimidade que é autoridade máxima e única deste 

suporte, a de autor(a). Em Doble Game, ela desenvolve o que Calvino chama de texto 

unitário, que se desenvolve como discurso de uma única voz, mas que se revela 

interpretável a vários níveis, com histórias que podem ser lidas como distintas (1990, 

p.132). A artista exerce ao menos quatro papéis: ela é duas personagens. Uma, 

inteiramente ficcional, sem rosto nem imagem, inteiramente linguagem; outra, ponte 

entre ficcional e ação ‘real’, construída em linguagem verbal e visual. Terceiro papel, 

de narradora, testemunha dessas duas personagens, ou seja, narradora de seus eus. 

Quarto papel, de autora, a autoridade máxima do livro, que torna legítimo o que quer 

que esteja contido neste mundo que permanece dentro e ao lado do mundo empírico. 

A artista utiliza-se da arbitrariedade e possibilidades da linguagem verbal para 

recriar-se e narrar o mundo, por descaminhos onde os traços existenciais poderão falar 

mais das relações da tríade artista-trabalho-público do que de uma suposta biografia 

artística. 

 

 

 

 

 

                                                

36 Texto que faz parte da obra C for Calle & Calle in the Cemitery, integrante de Doble Game, tradução 
nossa. Original em inglês em anexo.  
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1.3. O duplo da linguagem: entrevista como auto-retrato 

 

 A operação de disfuncionalidade da linguagem – outra com função estritamente 

objetiva – é utilizada sob diversas formas, explorando os citados desvios da palavra 

como espaço dialético. Um dos lugares onde se potencializa o caráter de movimento e 

desacordo do verbal é o diálogo, posto da duplicidade por definição. No formato de 

entrevista – popularizado como veículo da fala de artista pelos integrantes da pop art – 

a declaração exerce toda sua ambigüidade, inconstância e pessoalidade, funcionando 

como perfeito espaço para o auto-retrato do sujeito fragmentado e referencial pós-

moderno. “A entrevista se torna particularmente popular entre as numerosas 

publicações de artistas que proliferaram durante as décadas de 1970 e 1980”, destaca 

Stiles no prefácio do volume que reúne escritos de artistas contemporâneos37. Esta foi 

uma forma de escapar das grandes proposições estáticas dos textos teóricos, sendo 

um espaço fragmentário receptivo às pequenas questões individuais e propenso à 

auto-colocação íntima. Os traços particulares são ainda mais demarcados quando esta 

entrevista se dá consigo mesmo, que eu arriscaria encaixar no que Stiles define como 

“texto que habita um espaço entre literatura e gênero artístico, tornando-se 

duplamente teoria e arte” (Id. p.4).  É o que faz o artista greco-americano Lucas 

Samaras em sua Outra Auto-Entrevista38, 1971 [ler na íntegra em anexo]; como o 

próprio título aponta, uma entre outras que foram feitas por artistas visuais 

contemporâneos por esta época39.  

 Samaras, que tem a auto-imagem como presença constante na sua produção 

artística – sejam desenhos, pinturas, fotografias –, imprime aqui suas práxis do self 

num texto escrito, com as diversas configurações, exercícios, práticas de auto-imagem. 

Se em Sophie Calle o escrito aproxima-se da auto-documentação como campo de 

criação e prova da nova existência, em Samaras este registro é espaço de fixar a 

imagem criada de si. O artista apara seu self numa fala de cadência autista, onde é o 

entrevistador e entrevistado numa fragmentação que ultrapassa o duplo. O artista está 

constantemente se referindo a ele mesmo em sua relação com o mundo, um “ele 

mesmo” que é sempre outro. Robert Smithson referindo-se à produção de Lucas 

Samaras declara que “auto-adoração, auto-observação, auto-exame, auto-consciência 

                                                

37 Theories and Documents of Contemporary Art – A sourcebook of artists’ writings, 1996, p.3 
38 In Stiles, 1996, p.349. Ver texto completo em anexo. 
39 Como a que Joseph Kosuth faz consigo mesmo, no papel de entrevistador sob o pseudônimo de Arthur 
R. Rose – clara referência a Duchamp –, na edição de fevereiro de 1969 da Arts Magazine. Outro artista a 
utilizar esta prática na década de 1970 foi Carl Andre.  
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resultam num isolamento da mente”, e este tipo de mente tenderia a produzir uma 

“realidade” fictícia, destacada da natureza orgânica (Quasi-Infinities and the Waning of 

Space, in: Smithson, 1996, p.37), e é este isolamento e inscrição fictícia que 

interessam a Samaras.  Consciente da aura narcisista, o artista declara que a auto-

investigação profissional – “que é o que um bom auto-retrato é” – é tão nobre como 

pesquisa como qualquer outra. “Eu sempre partilhei o que aprendi sobre mim mesmo 

com o público”40, afirma. O artista isola-se como campo de pesquisa e, ao compartilhar 

este “aprendizado” com o público, está jogando com a noção do artista como figura 

messiânica. Samaras, de origem grega, lida com a crença no mito como totalização das 

preocupações humanas fundamentais, como a captação do zeitgeist, acesso à 

identificação de nosso tempo, estando em si questões que serviriam a um todo.      

 A Outra Auto-Entrevista integra a publicação Samaras Album: autointerview, 

autobiography, autopolaroid41 (14), editada pelo Whitney Museum of American Art, 

em 1971. Considerado até mesmo obsessivamente narcisista, Samaras inicia sua fase 

de auto-representação com a série Autobiography (15), 1963, em que constrói caixas 

com imagens, fotografias, espelhos, objetos como pequenas relíquias de sua 

existência. Em Auto-polaroid (16) e (17), que desenvolve de 1971 à 1976, a fonte é 

propriamente sua imagem física, e o artista manipula seus auto-retratos criando 

distorções: interfere na química de coloração, duplica imagens, corta, pinta, arranha, 

faz colagens. 

 

                        

 
(14) Lucas Samaras. Samaras Album: autointerview, autobiography, autopolaroid, 1971. Catálago, 104 
páginas. 
 
(15) Lucas Samaras. Self-portrait box, 1963. 

                                                

40 In: http://www.whitney.org/programs/educators/samaras_es.pdf, acesso em: 10 de jul. 2005. 
41 Samaras Álbum: auto-entrevista, auto-biografia, auto-polaroid. 
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(16) Lucas Samaras. Photo-Transformation, December 17, 1973. 1973. Fotografia polaroid. (à esquerda) 
 
(17) Lucas Samaras. Photo-Transformation, May 18, 1976. 1976. Fotografia polaroid. (à direita) 
 

 

 A “auto-investigação profissional” que Samaras desenvolve nos anos 1970 é 

exemplo do que surgirá em grande número dos anos 1990 em diante, com artistas que 

centram sua poética nas chamadas narrativas do eu, tais como Cindy Sherman, Nan 

Goldin, Kiki Smith, e, anteriormente citada aqui, Sophie Calle. Samaras já havia 

compreendido que as fronteiras entre a auto-investigação e a ficção são tênues, se não 

inexistentes. Seus auto-retratos em polaroid são narrativas ficcionais, “revelam 

aspectos do self que não existiam na realidade”, conforme reafirma a resenha da 

exposição retrospectiva de sua obra realizada no Whitney Museum of American Art, em 

2003. Neste texto de apresentação, é relatado que na infância de Samaras nos Estados 

Unidos seu passatempo predileto era reorganizar os álbuns de fotografia que a família 

trouxera da Grécia, estabelecendo a ordem das fotos a partir de seu juízo estético, 

ignorando história ou cronologia. “Germinava aí seu olhar para a capacidade da 

fotografia de ser ficcional”, afirma o relato. Para além, era a compreensão do poder 

sintetizador do simbólico, o alcance da fabulação, do mitológico em contrapartida à 

racionalidade. O acesso ao mundo via mito, que surge como narrativa de caráter 

explicativo em relação a determinada cultura, nada tem a ver com a explicação 

filosófica. O mito não almeja explanação via racionalidade, mas procura interpretar o 

mundo pela lógica do inventivo. “O real precisa ser ficcionado para ser pensado”, 

aponta Rancière (2005, p.58). Através da desordenação deste real é que o artista 
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transformaria as ordinárias histórias familiares em algo de sentido ao mesmo tempo 

mais íntimo e amplo. 

 É esta dimensão auto-mitológica que encontramos no álbum que Samaras criou 

quando adulto, já dentro de sua prática como artista plástico. Depois de manipular sua 

imagem física, o artista explora e ressalta aspectos de sua representação conceitual 

em um retrato verbal: 

 

Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Porque a entrevista é uma forma freqüentemente utilizada e o eu é um pedaço aparentemente 
virgem de um conteúdo fértil. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Porque assim eu posso descobrir o que foi descartado. 
Por que isto é necessário? 
É uma maneira de se manter alerta, um tipo de higienização. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Porque assim eu posso me proteger. 
Do quê? 
Da imaginação das pessoas. 
Como você pode se proteger com palavras? 
As palavras repelem o esquecimento. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
É uma maneira de libertar a culpa. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Eu quero cristalizar a situação diária de falar comigo mesmo. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Para relaxar minha mente de obsessões diárias. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Para me formalizar e me isolar. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Para entrar na consciência dos outros.42 

 

 O texto inicia nos orientando (ou desorientando) na insistente repetição por 

oito vezes da mesma pergunta: “por que você está conduzindo essa entrevista?”. As 

respostas, por sua vez, que o artista dá à sua própria pergunta, não se repetem. Há 

uma sofisticada variação que não anula nem reitera sentidos. A entrevista é toda 

direcionada por um eu condutor que se repete e um eu explanador que se modifica. 

Aqui temos a inversão da função da entrevista: o entrevistador, que deve ser a voz 

múltipla, se reinventando a cada pergunta – porque representativo da totalidade – é 

um constante eco de si mesmo, e o entrevistado, que deve ser uma voz uníssona – 

porque representativo da unidade – é uma constante variação do outro. A palavra de 

Samaras nos leva pela fragmentação do sujeito, primeiramente por valer-se da 

condição dupla do diálogo, forma que Blanchot define como espaço perfeito para 

aproveitamento da duplicidade essencial da fala. Recurso este, em sua ficcionalidade, 

que o próprio escritor utiliza em sua obra teórico-literária A conversa infinita (2001). O 

                                                

42 Trecho inicial de Outra Auto-entrevista, tradução nossa. Ver na íntegra e original em inglês em anexo. 
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diálogo é o desdobramento de nossa constante ambigüidade, é “falar segundo a 

necessidade da irredutível pluralidade que nos acompanha com a repercussão 

indefinida de que cada palavra”, e neste sentido o diálogo nos ajuda a compartilhar 

esta dualidade, “formamos uma dupla para carregar a dupla palavra”, analisa Blanchot 

(2001, p.139). Divide o peso da dupla palavra e alterna a ambigüidade no tempo da 

sucessão. 

 Quando surge em um romance, a forma do diálogo nos remete a pessoalidade 

e provisoriedade da fala. É o discurso parcial da primeira pessoa, sem o caráter 

sentencioso do narrador. Num texto, esta forma é a expressão da imitação da vida, 

como ressalta Blanchot, na qual não há narrativa linear, mas diálogos que se dão por 

saltos e elipses, por entendimentos que se dão a partir do desacordo, com a incômoda 

latência da existência do outro. Em Samaras, este desacordo é todo proveniente de si; 

ele explora as múltiplas vozes que lhe compõem, numa tentativa de finalizar-se: 

explanar-se e fixar-se. Neste discurso, a repetição paira também como escudo contra a 

imaginação do leitor, como o próprio Samaras indica. Toda a ambigüidade que a fala 

pode suscitar não fica a cargo do leitor, é reiterada pelo próprio autor. O que à 

primeira vista parece gerar sentidos dúbios – mais de uma resposta para a mesma 

pergunta – pode, em um segundo momento, esgotar um assunto.  

 Em uma de suas variações de respostas, Samaras cita o eu como “um pedaço 

aparentemente virgem de um conteúdo fértil”. Após ter explorado este eu 

imageticamente nas longas séries Auto-biography e Auto-polaroid, o artista parece 

perceber que o conteúdo textual e, mais especificamente, a forma de entrevista – que 

era tão utilizada por artistas concomitantemente a suas obras em função de apoio, 

declarações, explicações, lançamento de questões –, serviria também como espaço de 

criação. Uma criação que aqui se estende cognitivamente, expandindo sua auto-

definição e idéias pela mente do leitor. A escrita funciona como isolamento na medida 

em que fixa, sendo, afinal, auto-retratos lampejos, facetas congeladas, irrealmente 

imutáveis de sua fonte, tênue fronteira entre o que se é e o que se poderia ser. Parece 

que todo seu discurso remete mesmo a isso, fronteiras: os limites e deslimites da fala, 

da arte, do relato como verdade, do ficcional desse relato, do real de sua auto-

imagem. Samaras utiliza o escrito para construir seu auto-retrato da mesma forma que 

construía com a imagem: rasurando, adulterando, re-pintando, re-construindo. 

Comenta que, ao inserir o próprio corpo em seu trabalho visual, estava colocando-se 

“na vida de outras pessoas” e, com esta auto-entrevista, através das palavras, estava 

entrando “na consciência dos outros”.  
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Você vive onde trabalha? 
Sim. É uma mistura dos dois. 
Você se considera um trabalho? 
Eu tenho trabalhado nisso. 
Você está se Cristificando? 
Tudo é capaz de ser ligado com tudo. 
Por que você quer um megafone? Para que alcançar milhões de pessoas? 
Não quero alcançar milhões, mas os equivalentes a mim entre esses milhões. 
Para quê? 
Para continuidade. [...] 
 
 
Por que você não guarda os seus problemas e seus prazeres para você? 
Porque eu os estou universalizando. 
Isto não é um pouco pretensioso? 
Não, é um pouco paternal. [...] 
 

 
 Ironicamente, Samaras questiona-se sobre a pretensão de tornar-se objeto de 

interesse público, mas este papel surge da própria consciência crítica do artista 

estabelecido como um alter-deus. Samaras vale-se desse estatuto estabelecendo em si 

seu lugar de trabalho – como Alloway havia previsto, a declaração dos artistas 

funcionaria como extensão de seu ateliê pelo mundo e faria da arte um modelo de 

conduta (1947b, p.33). E, jocosamente, ele lida com este modelo de conduta de forma 

messiânica, consciente de que sua “separação [como artista] é institucionalizada”, 

ironizando qualquer missão de auto-ajuda ao mundo.  

  

O que você é? 
Eu sou tudo o que todo mundo é, só que diferentemente. 
Todo mundo não é assim? 
Sim.  

 

 Em sua Auto-entrevista, Samaras reflete sobre a fronteira que separa suas 

ações das do indivíduo anônimo, assim como de diversas outras fronteiras que julga 

relevantes na sua atuação no campo arte: o dentro e o fora de si, a separação entre 

ele e as coisas, a separação dele como artista e a sociedade em geral, a separação 

entre ele mesmo e seu corpo, a linha tênue da “mente curiosa que poderia estragar se 

mal usada”, e até que ponto as coisas são dadas a conhecer pelo dizível ou pelo 

visível.  

 O artista joga argutamente com a consciência moderna do homem 

fragmentado, esvaziado em sua essência, em uma existência como ruína, e a 

contrapartida da possibilidade demiúrgica de finalizar-se na “arte”.  Samaras lida com 

essa busca de unidade que é construir uma biografia, na qual precisaria limitar-se, 

podar arestas, estabelecer fronteiras, para cumprir um projeto de si. 
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(18) Lucas Samaras. Lucas Samaras Head, 1964 
[o artista usa a grafia de seu nome para 
desenhar o auto-retrato]43 

 

 

 Assim como em Sophie Calle, esse projeto dialoga com o mundo, estabelece 

ligações com questões de seu tempo que ultrapassam a biografia individual, mas que 

totalizam questões de construções do sujeito e sobre formação do ser artista. Os 

traços existenciais expostos por ambos conjugam problemáticas que podem ser 

exploradas na clave do biografismo como auto-promoção, mas que também sintetizam 

a exposição do sujeito construído publicamente de nosso tempo, levantando questões 

que permanecem em aberto.    

  

 

 

 

 

                                                

43 Neste caligrama que é seu rosto desenhado com a grafia de seu nome, Samaras exercita investigações 
sobre a auto-representação em um lugar onde as ordens do visível e dizível encontram-se conjugadas, 
espaço onde as palavras formam a superfície da imagem e a imagem os limites gráficos desse texto. Em 
Isto não é um cachimbo, Foucault (1988) disserta sobre a tradição milenar do caligrama, que teria um 
tríplice papel: compensar o alfabeto, repetir sem o recurso da retórica e prender as coisas na armadilha de 
uma dupla grafia. “Ele [caligrama] aproxima, primeiramente, do modo mais próximo um do outro o texto 
e a figura, compõe com linhas que delimitam a forma do objeto juntamente com aquelas que dispõem a 
sucessão das letras; aloja os enunciados no espaço da figura, e faz dizer ao texto aquilo que o desenho 
representa”, diz Foucault. Nessa forma de auto-representação, Samaras recorre novamente à repetição, 
porém, forma-se um texto que repete sem utilizar a retórica e sim uma dupla grafia: a palavra e o que 
nomeia, Lucas Samaras e seu rosto, fazendo palavra e imagem escorrerem uma sobre a outra. 
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1.4. Da instauração de mitologias individuais por artistas do campo 

visual 

 

Sophie Calle e Lucas Samaras são dois entre inúmeros artistas que criaram uma 

mitologia individual como manancial estético. Antes deles vieram casos célebres como 

Duchamp, Yves Klein, Joseph Beuys, entre outros. O primeiro, Duchamp, que anuncia 

as questões sobre presença do signo verbal/literário na arte visual, voluntariamente ou 

não, acabou por tornar-se um prenunciador personagem fabular – narrado em palavra 

e imagem –, instaurando paradigmas que mais tarde figurariam na pós-modernidade. 

Em entrevista à Cabanne44, Duchamp cita que a palavra “artista” foi justamente 

inventada quando o pintor se transformou numa personagem, fato já apontado pelas 

criações das biografias de artista no Renascimento. Este processo crescente de 

individualização é analisado por Nathalie Heinich como parte do regime de 

singularidade que acompanha a noção de artista a partir do século XIX (2005, p.137); 

a autora afirma que há dois grandes modos de singularização na época moderna: o 

coletivo – via grupos singulares – e o individual. Este último consiste em construir um 

modelo que passe pela invenção biográfica, segundo a autora, forma muito eficaz de 

formalização do singular. Com a crise da obra de arte enquanto objeto de habilidades 

manuais, produz-se o comentado deslocamento do centro das obras para os artistas. 

Assim, surgem as inúmeras formas de remetimento autobiográfico dentro dos 

trabalhos, essenciais no que Heinich aponta como foco atual: “o artista, cada vez mais, 

não será mais só aquele que produz obras de arte, mas, sobretudo, aquele que 

consegue fazer-se reconhecer como artista”. 

O próprio Duchamp, que talvez tenha sido o primeiro a jogar plenamente com 

esta autoconsciência, foi tão adorado e discutido por seus atos e falas quanto pelas 

“coisas” – para usar seu próprio vocabulário (obras) – que “fez” – (criou). A etapa de 

artista-personagem citada por Duchamp na história da arte daria mais um passo a 

partir dele mesmo: o que era visto como reverberação do ato principal do fazer 

artístico – o artista em relação à obra – passa a ser o próprio objeto artístico. Duchamp 

e suas citadas peculiaridades: seu “dandismo desdenhoso”45, sua postura de manter-se 

à margem da arte em um pretenso fazer pelo fazer; suas obstinações preguiçosas e a 

evidente tentativa de demonstrar desinteresse; sua suposta predileção pelo xadrez à 

                                                

44 Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido, 2002, p.25. 
45 Assim descrito por colega do grupo dadaísta, Pierre de Massot. In: Tomkins, Duchamp: uma biografia, 
2004. 
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arte; a postura de colocar publicamente sua vida frente à obra; tudo isso faz parte do 

Duchamp que temos em mente ao pensar em seu legado. Seus gestos, imagens e 

falas iconoclastas – e que muitas vezes se contradiziam – tornaram-se as margens do 

artista-personagem que abriu questões para o campo da arte, assim como sua obra o 

fez, contribuindo para crescente expansão da arte visual rumo a outros campos.  

E foi sua faceta mais óbvia e caricaturalmente personagem, Rrose Sélavy, que 

mais explorou parte das contaminações que enfocamos aqui: visual e verbal no 

cruzamento com artistas-personagens, executadas pela face-ego do artista através dos 

inúmeros trocadilhos. Estes, como Duchamp ressaltou, eram completamente 

dissociados do fim comunicacional da linguagem: as palavras eram usadas na sua 

margem ambígua de encontro de joguetes sonoros, e nada de literário continha nessas 

formações. O que de mais narrativo encontramos em sua obra está no epopéico 

“Grande Vidro”, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (Le Grand verre), em 

que afora a narratividade visual, alguns autores vêem ainda a raiz autobiográfica, 

sendo as letras iniciais de MARiée e CÉLlibataries a formação do nome de nosso 

personagem-autor46. Não por acaso, esta obra proeminentemente narrativa nasce do 

citado cruzamento caro às artes: Duchamp relata que a idéia para o Grande Vidro 

surgiu a partir do texto do escritor Raymond Roussel, Impressions d’Afrique47.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19) Imagem da 
representação teatral do texto 
Impressions d’Afrique, de 
Raymond Roussel.  
(Fonte: Ramírez, 2000). 

                                                

46 Rosalind Krauss, no ensaio Notes on the Index: Part 1, vê uma vertente autobiográfica ao longo de toda 
produção de Marcel Duchamp, desde sua fase pintor – em que os temas seriam sua família e vida – até o 
que ela conceitua como dramatização em nomear um self individual no artista, que refletir-se-ia em 
divisões pronominais e de pessoa em Tu m’ (‘eu’/você’), na adoção do alter-ego Rrose Sélavy, e 
claramente no Grande Vidro com a divisão de Marcel entre a noiva e os celibatários. In: Krauss, The 
originality of the avant-garde and other modernist myths, 1986, pp. 198-203.    
47 Ver novela Impressions d’Afrique, de Raymond Roussel. Paris: Flammarion, 2005. 
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Dos métodos literários de Roussel, os disparatados desencontros de palavras48 

e a vertiginosa criação de máquinas que substituíam ações humanas, brotou a 

inspiração para a obra que Duchamp se ocuparia por anos. Esta criação se dá, não na 

tradução visual de uma inspiração verbal, mas na expansão de contaminações formais 

dos meios. A inspiração produzida em Duchamp ao assistir esta apresentação é 

desenvolvida em uma obra que até hoje escapa a catalogações, e que, afora as 

infindáveis discussões sobre seu sentido, ainda prima por sua expansão por meios: ela 

se resolve visual e textualmente. A parte da obra de quinhão visual – o Vidro em si – 

tem seu complemento nas notas da Caixa Verde, consideradas essenciais para 

entendimento da obra49. Duchamp declara que despreza as palavras em sua forma de 

comunicação, preza-as somente no contexto poético50; no entanto, desenvolve esta 

ambivalente reciprocidade numa obra plural. Ele afirma que “tão logo começamos a 

pôr nossos pensamentos em palavras e frases, tudo sai errado”51, as palavras seriam 

suspeitas por sua propensão a assumir vida própria. Mas neste destino de erro, há 

uma possibilidade de criação, no desencontro de sentidos do que se diz e o que se vê; 

a linguagem como formadora e não tradutora de idéias. Duchamp teria dito sobre o 

Vidro...:  

 

Não é para ser olhado (com olhos estéticos); era para ser acompanhado como um texto literário 
tão amorfo quanto possível, que jamais tomou forma; e os dois aspectos, o vidro para os olhos e 
o texto para os ouvidos e a compreensão, eram para complementarem-se, para impedir que um 
adquirisse uma forma literária e o outro, uma forma plástico-estética. (Tomkins, 2004, p.14). 
 
  
O que é descrito nas Notas não tem propriamente uma contrapartida visual no 

Vidro e vice-versa, são linguagens que se complementam e contagiam, e não se 

traduzem. Aqui palavras e imagens fundem-se, numa das soluções para saída da arte 

exclusivamente “retiniana” da qual Duchamp vinha brandindo contra, num terreno 

onde regras – que tanto gostava de subverter – eram, além de ultrapassadas, 

                                                

48 Raymond Roussel (1877-1933), escritor considerado absolutamente excêntrico em sua época e peculiar 
até hoje, deixou pronta uma obra póstuma com seu editor que explicaria o seu intricado método de 
criação: ele selecionava duas palavras que soassem quase iguais e as usava em frases idênticas. Uma 
para iniciar a estória, e outra para terminar. Da mudança de sentido entre as duas frases é que se 
desenvolvia o enredo da estória. O que na ocasião de Impressions d’Afrique parece ter mais influenciado 
Duchamp não foi seu método, mas as criações imaginárias que descrevia: flauta feita de tíbia humana, 
uma máquina de pintar, estátua que andasse sobre trilhos, orquestra artificial que tocava graças a 
sensibilidade térmica do metal; enfim, como ressalta seu biógrafo, Tomkins, máquinas que executavam a 
função humana – clara influência no Grande Vidro. Mais tarde, nos trocadilhos e título que formula, 
Duchamp parece ter compreendido intuitivamente os métodos literários de Roussel antes de sua revelação 
póstuma. 
49 Considerada essencial não só pelos espectadores e críticos, como pelo próprio Duchamp. 
50 Declara a Cabanne que a única forma da linguagem verbal que admira é a poesia. 
51 Declaração que teria dado diretamente a Tomkins. In: 2004, p.80. 
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embaralhadas. Neste sentido, de abandono da linguagem como fim comunicacional, 

adotando-a como dispositivo de criação para novos sentidos, declara sua influência 

literária: “senti que como pintor, era muito melhor influenciado por outro escritor do 

que por outro pintor. E Roussel me mostrou o caminho.”52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(20) Duchamp. Caixa-Verde. 
(Fonte: Ramírez, 2000) 

  

           

 
(21) Duchamp. A noiva despida por seus celibatários, mesmo (O grande vidro), à esquerda. (Fonte: 
Ramírez, 2000). 
 
(22) Duchamp. Caixa-Verde, Nota 66, à direita. (Fonte: Ramírez, 2000).  

                                                

52 Escrito em Letters to Marcel Jean. In: ibid., p.108. 
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Em suas subversões, novos usos da linguagem verbal como “instrumento de 

criação e descoberta” 53 e personagização de si cruzando a obra, Duchamp foi visto 

como confundindo nocivamente a arte com a vida. Em 1966, por ocasião da coletiva54 

de sua obra realizada na Galeria Tate, em Londres, Thomas Hess, editor da Art News, 

escreve um artigo acusando Duchamp de que, ao fazer de si próprio a obra de arte, 

havia tornado-se “um corruptor da juventude” (Tomkins, 2005, p.486). Se de fato isto 

ocorreu, – dando-se o nome de corruptor ou inspirador, como se queira – abre-se 

frente a artistas que deliberadamente fazem o movimento contrário de trazer a vida 

para arte, fazendo de si o objeto central da obra (contrário, por Duchamp ter feito o 

movimento inverso de trazer a arte para a vida). Artistas como Klein, Beuys, Calle, 

protagonistas entre muitos outros nomes que atravessam décadas deste legado até os 

dias atuais, em comum, fora sua criação como personas artísticas centrais em suas 

obras, têm a relação que estabelecem com a prática escrita, valendo-se da abstração e 

errância da linguagem verbal como um amplo campo para suas auto-recriações. Isto 

por seu caráter eminentemente abstrato, arbitrário em relação ao que nomeia, 

permitindo ligações e acrescentando sentidos ao que vemos. Fica claro que, ao 

observarmos toda estranheza e magnificência do Grande Vidro – que incluem 23 anos 

de trabalho – e ouvirmos de Duchamp que sua maior obra é respirar, algum ruído se 

produz. Não há aqui como afirmar, e nem é este o objetivo, que Duchamp gostaria de 

alterar algum sentido ou significado de suas obras por suas declarações – 

provavelmente a maioria delas parte do jogo de ausência que mantinha com seus 

interlocutores, “como queira”, diria ele. Todavia, esta aura de iconoclastia e 

desencontro entre o que se diz e o que se vê acabara por reverberar em seu legado 

artístico, e apresentou-se postumamente como inspiração para uma das saídas para a 

nênia do irrepresentável55 no pós-modernismo: aqui sobre a insolubilidade entre a fala 

e o ato. 

Didi-Huberman aponta que escrever abre uma passagem para superar tanto o 

fechamento do ver quanto do crer (1998, p.107): alguns artistas parecem ter 

compreendido isto passando a construir-se nesta fissura da linguagem, utilizando um 

recurso proeminentemente literário, a narração verbal, sem, contudo, almejar as 

virtuoses formais deste campo. Ocorre a instauração de um outro tipo de texto 

                                                

53 Para Duchamp, a função utilitarista da linguagem verbal era desprezível, só funcionando como 
“instrumento de criação e descoberta”. Ibid., p. 80. 
54 The Almost Complete Works of Marcel Duchamp. 
55 Expressão de Rancière, 2005, para um dos focos pós-modernos: a distância entre a idéia e a 
representação. pp.42-43. 
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ficcional não subordinado à literatura56, onde a escolha pela escrita como meio de 

apresentação de personagens, de ações, de proposições artísticas, se dá pela 

irredutibilidade do trânsito entre meios: há algo de vago e tortuoso na escrita, como 

prevê Duchamp, destinado ao erro, uma dialética de explosão e disseminação de 

significados. 

Recriar-se em palavras pode ser a partida do ficcional travestida de tom 

testemunhal, valendo-se da aparente sobriedade verbal rumo a quaisquer 

disseminações de sentido. São caminhos visuais e narrativos indicados por seus 

autores a formar-se pelo e para o leitor/espectador na medida em que este participa 

da obra lendo-a (literalmente, textualmente), talvez estando aí a abertura de aparente 

cumplicidade que parece estabelecer com leitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

56 Glória Ferreira, no prefácio de Escritos de Artista, destaca esta instauração de um novo tipo de ficção 
entre os escritos de artista, onde o suporte é também espaço de inscrição para a obra/trabalho de arte, 
estando as revistas de artistas situadas como marco nesta prática. Ferreira, 2006. p.17. 



 
61 

2. DO PARTICULAR AO HISTÓRICO: o artista como personagem 

  

 

2.1. O artista articulando-se ao histórico 

 

 

Os nomes não se aprendem sozinhos, aprendem-se 
alojados em pequenas histórias.  

Lyotard (1993, p.45) 
 

 

Na escrita articuladora dos traços existenciais, o caráter de depoimento que o 

texto verbal redigido em primeira pessoa tende a carregar, o “eu” que aparece em 

romances como o narrador pelo qual acessamos os fatos, é o vínculo e garantia da 

ligação com o enredo. Seu autor cumpre três papéis: de narrador, protagonista e 

testemunha. Ele é o próprio legitimador da história, com personagens e trama que lhe 

pertencem. Mas há uma outra história possível de associar-se em auto-fabulações: a 

história produzida e legitimada pela “humanidade”, a que pertence à disciplina 

homônima, que é tida como baseada em acontecimentos reais e de autoria coletiva – 

dos indivíduos inseridos no tempo. Com a atual autoconsciência construtiva as 

narrativas dessa História foram entendidas como construto humano, de sujeitos que, 

sob seu olhar, cultura, gênero, credos, a formulam parcialmente. Porém, se a História 

é contestável enquanto verdade absoluta, é valorizada em nosso tempo por seu 

caráter fragmentário de dados: questiona-se a narrativa, mas mantém-se o apreço ao 

que entendemos como “fato histórico” – por exemplo, que em 9 de novembro de 1799 

Napoleão derruba o governo Diretório da Revolução Francesa no que ficou conhecido 

como Golpe de 18 de Brumário; que no dia 6 de junho de 1944, o chamado Dia D, 

inicia-se a ofensiva dos Aliados na Normandia contra a ocupação nazista na Europa, 

fato que dá início a retomada do continente. 

Na era da hiper-informação, lida-se com o valor do acúmulo de dados, com as 

vias de acesso à clamada informação. É a esta “biblioteca” mundial, acervo de fatos, 

histórias, feitos, imagens e invenções humanas consagradas em seus anais, que alguns 

artistas recorrem em suas auto-inscrições narrativas. 

O conceito “informação” é manejado espirituosamente por artistas, numa 

consciência meta-histórica que faz parte da crise racionalista dos “fatos” nos anos 

1960, onde a origem dos conhecimentos começa a ser revista de forma massiva. É 
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nesta década, precisamente em 1967, que Ad Reinhardt, artista norte-americano já 

então consagrado, elabora a seguinte cronologia para o catálogo de uma exposição 

retrospectiva de seu trabalho (ver o texto na íntegra em anexo):  

 

 

1913 Nasce, em Nova York, véspera de Natal, nove meses depois do Armory Show. 
(Pai deixa “Velha Europa” pela América em 1907 depois de servir no exército 
de Tsar Nicholas. Mãe deixa Alemanha em 1909.)  

1913 Malevich pinta o primeiro quadro geométrico-abstrato. 
1914 Matisse pinta “Porte-Fenètre, Collioure”. 
1914 Mondrian começa as pinturas “plus-minus”. 
1915 Ganha giz pastel de aniversário, copia “quadrinhos”, Moon Mullins, Krazy 

Kat, e Barney Google. 
1916 Juan Gris pinta “Travessa de Frutas”. 
1916 Dadá em Zurique. 
1917 Corta jornal. Recorta figuras dos livros. 
1917 Revolução de Outubro na Rússia. Lênin toma o lugar de Kerensky. 
1918 Malevich pinta “Branco sobre Branco”. 
1918 Paz. A Primeira Guerra Mundial termina. 
1919 Entra na Escola Elementar Pública nº88, na rua Fresh Pond, Ridgewood, 

Queens. 
1919 Léger pinta “A Cidade”. 
1919 Monet pinta “Flor de Lótus”. 
1920 Vence concurso de aquarela de flores. 
1921 Pintores abstratos têm problemas na Rússia. 
1922 Pintores mexicanos editam o manifesto contra “arte pela arte”. 
1922 Joyce termina Ulysses. 
1923 Marcel Duchamp deixa a pintura. 
1924 Copia impressões em Old English e German black-letter57. 
1925 Arp faz “Montanha, Mesa, Âncoras, Navio”. 
1926 Picasso pinta “O Estúdio”. 
1927 Ganha medalha por retratos em desenho de Jack Dempsey, Abraham Lincoln, 

Babe Ruth, e Charles Lindbergh. 
1928 Entra na Escola Média Newton, Elmuhurst, Queens. 
1928 Ganha prêmios e medalhas por arte e cidadania. 
1929 Abre o Museu de Arte Moderna. 
1929 Bolsa de Valores quebra. 
1929 Georgia O’Keeffe pinta “Black Cross, New Mexico”. 
1930 Faz desenhos de cavaleiros, brasões, escudos, estrelas, bandeiras de guerra. 
1931 Entra na Universidade de Columbia. 
1932 Pinta estudos das figuras de Michelangelo na Capela Sistina para aula de 

literatura de Raymond Weaver, que sugere cursos com Meyer Schapiro, que 
sugere unir-se a grupos radicais do campus. 

1933 Adormece em todas as aulas de estética de Irwin Edman. 
1933 Excluído do time de luta livre por não se manter no treinamento. 
1934 Acusado por Dean Hawkes de encher o escoamento do chuveiro do 

dormitório no décimo andar com materiais de arte e inundar o nono andar. 
(inocente). 

 
 
[...] 
 
 
1949 Pinta aquarelas em Virgin Islands, aguardando pelo divórcio. 
1950 Edita livro com Robert Motherwell. 
1950 Protesta com “Irascíveis” contra Metropolitan Museum por ser contra arte de 

vanguarda. 
1950 Faz charge chamada “Abstração Coroada no Whitney”. 

                                                

57 NT: tipos de letras para impressão.  
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1951 Discute com John Sloan sobre Jackson Pollock em Taos. 
1951 Matisse faz recortes com papéis coloridos. 
1952 Debate por várias semanas sobre “O Problema de Hess” no Artists’ Club. 
1952 Farouk abdica ao trono egípcio. 
1952 Abandona princípios de assimetria e irregularidade na pintura. 
1956 Faz a última charge, uma mandala. 
1953 Pinta a última pintura em cores vibrantes. 
1953 Visita a Grécia. 
1953 Nascimento da filha. 
1953 Camboja, Laos, Vietnã conseguem independência. 
1954 Macdonald Wright retorna à pintura abstrata. 
1955 Listado na revista Fortune como um dos vinte melhores investimentos no 

mercado de arte. 
1956 Pega dinheiro emprestado no banco para viajar. 
1956 Crise em Suez. 
1957 Willem de Kooning diz em Chuckwagon, “Os ricos estão bem”. 
1957 Compra o disco de Pearl Baily, “They’re Good Enough for Me”. 
1957 Forma a SPOAF (Sociedade de Proteção aos Nossos Amigos Artistas) (deles 

mesmos), depois de ler as declarações de “Natureza em Abstração”. 
1958 Cria o primeiro Não-Happening, mostra dois mil slides coloridos no Artists’ 

Club. 
1959 Revolução de Castro em Cuba. 
1959 EUA faz primeiro contato por radar com Vênus. 
1960 Escreve sobre imagens de Buda. 
1960 França explode a bomba nuclear. 
1961 Protesta a história do “Expressionismo Abstrato e Imagista” do Guggenheim 

Museum. 
1962 Protesta a história “Geometria Abstrata” do Whitney Museum. 
1962 Projetado plano para “Ad Reinhardt Museum”. 
1962 Independência da Argélia. 
1962 Fala na Primeira Conferência sobre Responsabilidade Estética. 
1963 Dissente da revista Dissent pela dissensão do Comitê de Artistas para 

“Siqueiros Livre” da prisão. 
1963 Escândalo de Profumo na Inglaterra. 
1963 Seis pinturas em Nova York e seis pinturas em Paris são marcadas e têm de 

ser isoladas do público. 
1964 Dez pinturas em Londres são danificadas. 
1964 China explode bomba atômica. 
1965 Homem anda no espaço. 
1966 Cento e vinte pinturas no Jewish Museum58. 

 
(Reinhardt, Art as Art: Selected writings of Ad Reinhardt, 1975, p.4, tradução nossa) 

 

 

 O primeiro tópico da Cronologia de Reinhardt, seu nascimento, é de início 

marcado na relação com a história da arte: “nasce [...] nove meses depois do Armory 

Show” – o período de sua gestação corresponde aos exatos noves meses 

subseqüentes à exposição que é um marco na arte norte-americana59. Lemos o 

nascimento de um dos grandes representantes da arte americana como fruto, não 

cognitivo, mas crônico deste acontecimento. De fato, em uma cronologia, mais que 

causalmente, as coisas relacionam-se entre si através da linha do tempo. A partir desta 
                                                

58 NT: exposição para a qual é elaborada a Cronologia. 

59 A exposição internacional de arte moderna ocorrida em 1912, em Nova York, é determinante para a 
produção local pelo choque com o modernismo europeu, entre eles, a chegada do trabalho de Duchamp a 
este país que futuramente o abrigaria, marcando assim o curso de uma arte provinciana para a 
internacional arte americana dali em diante. 
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linha que vamos acompanhando tópicos da história mundial atrelada à história da arte, 

ambas costuradas aos acontecimentos da vida pessoal de Reinhardt. Acontecimentos 

pessoais quase sempre associados ao seu desenvolvimento artístico: aos dois anos 

ganha giz pastel e – precocemente, diga-se – copia quadrinhos; aos quatro faz 

recortes de jornais e livros; aos sete ganha concurso de aquarela; etc. Percebemos 

que, no primeiro trecho da cronologia, os fatos da história da arte mundial são 

preponderantes, e à medida que Ad Reinhardt vai se consolidando como artista, sua 

história pessoal vai dominando a cronologia, que passa a ser acompanhada apenas de 

fatos políticos e históricos em geral (a distinção da cronologia pessoal da mundial 

através da fonte em negrito e itálico é grifo do autor). É como se, ao inscrever-se na 

história da arte, seu nome adquirisse direito sobre ela, agora era sobre o artista que 

essa história se referia.  

 Robert Smithson, em texto que comenta a escrita de diversos artistas 

contemporâneos seus (A Museum of Language in The Vicinity of Art, 1968, in: 

Smithson, 1996, p.78), analisa que a Chronology de Ad Reinhardt é uma paródia à 

destituição da certeza na produção conhecimento, um substituto sombrio para a perda 

de confiança na sabedoria, “uma sucessão de risadas sem motivo, funcionando como 

uma história do nonsense” (p.81): 

 

Por trás dos “fatos” de sua vida correm os eventos burlescos de risco e destruição. Uma série de 
incidentes fixos na melancolia do tempo. “1936 Guerra Civil na Espanha.” “1961 Fiasco na Baía 
dos Porcos.” “1964 China explode bomba atômica.” Ao longo do incipiente escrito, dos 
calamitosos resíduos destes títulos inanimados, corre um humor seco que se transforma em 
hilárias memórias pessoais. Tudo em Cronologia é transparente e intangível, e passa de 
aparência em aparência, para revelar a nulidade final. “1966 Cento e vinte pinturas no Jewish 
Museum.” A Cronologia de Reinhardt segue uma corrente de não-acontecimentos – para mostrar 
ter nascido de um triste tédio que se origina no insondável terreno da farsa. Essa dualidade 
histórica testemunha-se ela mesma na tautologia do privado e do público. Aqui é um 
conhecimento negativo que é abrigado nas regiões remotas desta intricada linguagem – a do 
jogo de humor.  

 

Nessa autopermissividade de embaralhamento entre o “público e o privado”, 

Reinhardt demarca o esvaziamento que é a titulação de fatos históricos – tão perenes 

quanto a insignificância dos acontecimentos privados. Na linguagem, eles são 

simplesmente nomeações, e na linguagem de Reinhardt pairam ao lado, e ao mesmo 

nível, da estruturação do que é pessoal. Como aponta Smithson, soa de forma hilária a 

leitura de suas proezas infantis em suas primeiras incursões “artísticas” e seus 

comentários sobre fatos que só importam a ele mesmo – se, por exemplo, foi culpado 

ou não por entupir o ralo do chuveiro na universidade com suas tintas –, 

convenientemente colocados ao lado de “fatos” que humanidade considera de suma 
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importância em seu curso e desenvolvimento. Reinhardt confronta, no mesmo espaço, 

a sociedade que valoriza a “pura informação” e a que adula a vida pessoal de seus 

artistas – ironicamente, a mesma sociedade – nos informa sobre a quebra da bolsa de 

valores americana e sobre seus cochilos nas aulas de estética. Nesse sentido, 

Lawrence Alloway, no artigo Artists as Writers (1974b, p.30), analisa que Reinhardt 

abastece de forma perspicaz o espetáculo do artista visto contra uma sociedade da 

hiper-informação, “recusando renunciar os títulos que pertencem a todo mundo”. O 

artista os toma como seus também, e os destaca e seleciona segundo ordem pessoal – 

o que não difere muito da maneira como são inscritos em manuais de história. Porém, 

aqui, a pessoalidade da autoria é assumida e alardeada.  

Alloway aponta um outro dado relevante na análise do texto de Reinhardt: 

neste mesmo catálogo, o artista insere uma nota que acaba por comentar o item 

“1949 pinta aquarelas em Virgin Islands, aguardando pelo divórcio”. Nesta nota 

incidental, afirma que, apesar das pinturas terem sido executadas em uma ilha, elas 

não continham nada de conchas do mar, cavernas submarinas, areia ofuscante, 

nenhum terror da profundidade ou vento selvagem, nem de outros elementos ou 

sensações que o lugar poderia suscitar. Em seu período de militança abstrata o artista 

nega qualquer resquício de narratividade dessas imagens. Alloway conta que comentou 

mais tarde com Reinhardt como havia gostado da exuberante lista de negações e este 

haveria respondido: “sim, mas o engraçado é que eles [elementos] estavam nas 

pinturas” (1974b, p.31). Seu texto conteria a negação de propriedades que 

visualmente poderiam ser reconhecidas nas pinturas, mas que em seu modo verbal 

repudiava. Em sua eloqüência, o artista determinava um outro destino ao trabalho. 

Conforme defende Alloway, esse tipo de ironia de Reinhardt é uma influência para a 

próxima geração, não estabelecendo um esforço contra a significação dos fatos, mas 

descrevendo sua ausência. Em Ad Reinhardt, as funções da arte e da escrita estão 

separadas, a palavra é explorada em seu potencial retórico em função independente 

da imagem – ambas em demonstração do vazio de significados em seu desligamento 

em relação ao que representam. 
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(23) Ad Reinhardt. A Portend of the Artist as na Yhung Mandala [Um Prognóstico do Artista como 
Mandala Yhung], 1955. Reinhardt e sua ironia na última charge publicada a que se refere em sua 
Cronologia. Esta ilustração saiu originalmente na revista Art News de maio de 1956. Fonte: Smithson, 
1996, p.89. 
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 Reinhardt, um dos artistas apontados por Alloway como os grandes propulsores 

da verbalização da arte americana por parte dos artistas a partir da década de 1960, é 

um marco no descolamento entre forma e significado na relação imagem e palavra que 

mais tarde será explorada marcantemente por Robert Smithson, e incorporada nos 

escritos de artista subseqüentemente. Suas falas silenciosas e deslocamento irônico de 

significados é influência também encontrada no largo uso das declarações celebrizadas 

pelos artistas da pop art, e recorrente nas gerações seguintes. 

   

 

2.2. A inscrição da auto-fabulação na cronologia histórica 

 

Nesta mesma década, do outro lado do Atlântico, outra cronologia é elaborada 

para acompanhar uma exposição. Só que esta, contrária a de Reinhardt, pertence a 

um artista que inscreve seu nome em um texto que demarca uma estrutura histórica 

no momento em que ainda não havia alçado sua consagração no campo da arte. A 

inscrição de Joseph Beuys faz parte da mitologia individual60 que começava a elaborar 

em torno de si e com a qual obteve emblemática notoriedade. Beuys inaugura 

publicamente muitos dos elementos de seu mito pessoal justamente através de sua 

obra-currículo Vida em curso/Obra em curso61, publicado pela primeira vez em 1964:  

 

 

 Vida em curso/Obra em curso 
  
1921 Exposição de um desenho de ferimento coberto por um esparadrapo em Kleve 
1922 Exposição na leiteria de Rindern, perto de Kleve  
1923 Exposição de um bigode de xícara (contendo: café com ovo)  
1924 Exposição pública de uma criança bárbara em Kleve 
1925 Documentação em Kleve: "Beuys como expositor"  
1926 Exposição de um veado-líder em Kleve 
1927 Exposição de radiação em Kleve 
1928 Primeira exposição da escavação de uma trincheira em Kleve  

Exposição para explicar a diferença entre areia argilosa e argila arenosa em Kleve 

                                                

60 O conceito de mitologia individual teria sido criado pelo curador suíço Harald Szeemann em função do 
escultor Etienne-Martin, em 1963. É o que ele declara em entrevista a Hans Ulrich Obrist, definindo o 
conceito como “próprio para uma história da arte de intensas intenções que poderia tomar diversas 
formas: as pessoas criam seus próprios sistemas de sinais, o que leva tempo para ser decifrado”. 
(entrevista em http://www.mg-lj.si/main/popup.jsp?id=2469, acesso em: 8 out. 2006). O conceito 
mitologia individual é celebrado pelo próprio curador como uma das temáticas na 5ª Documenta de 
Kassel, de 1972, e fica notoriamente associada à prática de Beuys – que participa desta Documenta. Mas 
o termo já aparece anteriormente, em 1957, em texto de Piero Manzoni, A arte não é verdadeira criação, 
que veremos adiante. 
61 Lebenslauf/Werklauf. Tradução em inglês: Curriculum vitae/Curriculum opere ou Life course/Work 
course. Tradução nossa do inglês, original em anexo. Fonte:  

http://www.walkerart.org/archive/9/9C4301AEBEAC42EE6167.htm, visitado em 28 de julho de 2006.   
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1929 Exposição na sepultura de Genghis Khan62  
1930 Exposição de calluna63 junto com ervas medicinais em Donsbrüggen 
1931 Conectando exposição em Kleve 

Exposição de conexões em Kleve 
1933 Exposição subterrânea em Kleve (escavação paralela ao solo)  
1940 Exposição de um arsenal em Posen (junto com Heinz Sielmann, Hermann Ulrich 

Asemissen, e Eduard Spranger) 
Exposição no Aeroporto Erfurt-Bindersleben 
Exposição no Aeroporto Erfurt-Nord  

1942 Exposição de meu amigo em Sevastopol 
Exposição durante a captura de um JU 87 em Sevastopol 

1943 Exposição neste ínterim em Oranienburg (junto com Fritz Rolf Rothenburg e Heinz 
Sielmann)  

1945 Exposição do frio em Kleve  
1946 Exposição do aquecimento em Kleve 

Liga de Artistas "Sucessor do Perfil" em Kleve  
Happening na Estação Central de Trem Heilbronn   

1947 Liga de Artistas "Sucessor do Perfil" em Kleve 
Exposição da dificuldade de ouvir em Kleve  

1948 Liga de Artistas "Sucessor do Perfil" em Kleve 
Exposição na Pillen Bettenhaus em Düsseldorf 
Exposição em Krefeld "Kullhaus" (junto com A.R. Lynen)  

1949 Exposição total, três vezes sucessivas, em Heerdt 
Liga de Artistas "Sucessor do Perfil" em Kleve 

1950 Beuys lê Finnegan's Wake em "Haus Wylermeer" 
"Giocondologia" de Haus van der Grinten, em Kranenburg 
Liga de Artistas "Sucessor do Perfil" em Kleve 

411951 Coleção Van der Grintens de Beuys: Esculturas e Desenhos, em Kranenburg 
1952 19º Prêmio de Düsseldorf em "Aço e Trotadas de Porcos” (seguindo um luz de ballet 

por Piene) 
Beuys Wuppertal Kunstmuseum: crucifixos 
Exposição em Amsterdã em honra do Amsterdam-Rhine Canal 
Nijmegen Kunstmuseum, Beuys: Escultura  

1953 Coleção Van der Grintens de Beuys: Pinturas, em Kranenburg  
1955 Fim da Liga de Artistas "Sucessor do Perfil"  
1956-1957 Trabalhos de Beuys nos campos   
1957-1960 Recuperação do trabalho no campo  
1961 Beuys é indicado Professor de Escultura na Academia de Arte de Düsseldorf 

Beuys estende Ulysses em 2 capítulos com a solicitação de James Joyce  
1962 Beuys: O Piano Terra 
1963 Academia FLUXUS de Arte em Düsseldorf 

Em uma tarde quente de julho, na ocasião de uma leitura de Allan Kaprow na Galeria 
Zwirner em Colônia, no cemitério de Kolumba, Beuys exibiu sua quente e gorda 
exposição no estábulo de Joseph Beuys, do Fluxus, no Haus van Grinten, 
Kranenburg, Lower Rhine  

1964 Documenta III, escultura, desenhos 
Beuys recomenda que o Muro de Berlin seja elevado em 5 cm  
(melhores proporções!) 

 

 

                                                

62 NT: Conquistador e imperador mongol do século XII, seu nascimento seria cercado de lendas xamânicas 
sobre a vinda de um lobo cinzento que devoraria toda a terra. Considerado um dos mais bem-sucedidos 
comandante militar da história mundial, estendeu seu Império por toda a China. 
63 NT: No original do texto em inglês consta heather, planta da Ásia Menor, cientificamente conhecida 
como calluna. Não encontrando tradução em português, optamos uso do termo científico. Em um de seus 
fins medicinais, em tratamento floral, esta planta é usada para “pessoas carentes que querem atrair a 
atenção das pessoas para si e seus problemas, que falam o tempo todo de si e monopolizam a 
conversação” – não podendo afirmar se este sentido é proposital ou não da parte do artista, mas no 
mínimo apropriado como um dado a mais na poética de Beuys.  
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Assim como Reinhardt, Joseph Beuys compõe uma espécie de currículo e/ou 

biografia de obra e vida desde seu nascimento – este, inclusive, fato já representado 

como trabalho: “exposição em Kleve de um desenho de ferimento coberto por um 

esparadrapo” –, porém de forma um pouco mais extravagante, por tornar tudo o que é 

pessoal não somente “fato relevante” de seu passado, mas trabalho. Segue-se uma 

tabulação de episódios vulgares da vida comum que o autor considera como centrais 

em sua vida artística, irônica fusão de arte e vida. Seu nascimento, em 1921, – fora o 

lirismo do ato como desenho – é de partida ficcional, já que o artista de fato não 

nasceu em Kleve. Beuys, que ao escrever este texto não possuía extenso currículo 

artístico, faz de sua vida pessoal o conteúdo de suas “exposições”, elaborando assim 

uma obra que vai ao encontro do mito da origem.  

Podemos observar aqui que Ernst Kris e Otto Kurz, analisando o surgimento da 

aura mítica e lendária em torno da imagem dos artistas, apontam a temática da origem 

como uma das mais recorrentes em biografias de artistas, pela qual se demonstra a 

fantasia da criança predestinada à arte, do herói ainda não descoberto, esperando o 

reconhecimento universal (1979, p.37). E, muito frequentemente, este talento inato é 

descrito em cenas rústicas, em especial, em ocupações pastoris, ligação com o 

recorrente papel de herói-condutor que o pastor tem no pensamento mitológico. 

Ambas características são acentuadas por Beuys ao descrever-se como criança bárbara 

– origem campestre alemã – e sua ligação com veado-líder. Beuys, que tem suas 

raízes no romantismo alemão, incorpora as características do movimento de 

consciência de fragmentação interna pelas quais surgem novas possibilidades de 

visualização e significação do mundo, estabelecendo um eixo dialético entre arte e 

vida, assumindo a experiência da inadequação e transferindo-a para sua relação com o 

universo. A operação pela qual Reinhardt joga com o desejo de hiper-informação de 

nossa sociedade – uma informação que é só superfície, sem essência –, associando-as 

ao burlesco da vida privada, é também encontrada na cronologia/currículo de Beuys. A 

cronologia, que é uma narrativa sem os nós de coerência do enredo, apresenta-se 

como lugar propício ao desenvolvimento de tais aproximações que, talvez, só sejam 

possíveis em seu irônico efeito de sobriedade através da palavra.   

Beuys parte do pressuposto do que é uma cronologia – a inscrição de uma 

história e tempo pessoal na história natural e tempo histórico – e estabelece total 

confluência do interno e externo, do que é vida e do que é arte, do que é fato privado 

e do que é fato público. Em Vida em curso/Obra em curso são evocadas imagens 

alegóricas que marcam passagens: se no início são tenras imagens da infância, mais 
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tarde esses referenciais passam a ser atrelados ao histórico – a maioria em torno de 

sua polêmica passagem pela força aérea alemã, representados como “exposição no 

Aeroporto Erfurt-Nord” sobre sua entrada na viação do exército germânico; “exposição 

de meu amigo em Sevastopol”, provavelmente acerca à morte de seu colega na queda 

do avião em combate; “exposição do frio em Kleve”, referindo-se à recuperação do 

acidente aéreo e período de depressão depois desses episódios. Após a superação da 

crise, descrita como “exposição do aquecimento”, iniciam-se os “fatos” de seu percurso 

no campo da arte. É em seu retorno da traumática experiência de guerra que Beuys 

decide deixar a carreira médica e incursionar na artística. Começam as descrições de 

suas influências – como a que os livros de James Joyce exercem sobre sua obra – e 

seus primeiros passos no campo – por exemplo, sua colocação como professor em 

Düsseldorf. Há também o anúncio de aproximação com artistas que já possuíam maior 

notoriedade artística, como os do grupo FLUXUS e Allan Kaprow. 

O currículo associa a função de mecanismo poético com um fim prático de 

inserção num circuito. Através dele, Beuys se desenvolve em duas vias: uma de 

construção poética – trabalho que é o próprio texto e pelo qual constrói uma imagem 

fabular, iniciática para recepção de sua obra, e intrinsecamente atrelada a ela – e 

outra, de experiência profissional enquanto artista, implementando ficcionalmente um 

currículo e uma carreira que fora do papel eram bastante curtos. Com este texto, 

escrito em 1964, para o catálogo de uma exposição que ocorreu um mês antes de sua 

primeira colocação de visibilidade internacional no campo artístico – a terceira 

Documenta de Kassel –, Beuys posiciona-se numa esfera artística mais ampla64, 

aproximando-se de forma fictícia (ou, arbitrária, no sentido de só existir enquanto idéia 

e fala) das ações que gostaria como obras, e de um circuito que desejava integrar-se. 

É através da narrativa verbal que Beuys cria um passado propício ao seu 

desenvolvimento futuro. Nessa aproximação entre o pessoal e o público podemos 

enxergar a construção de uma crônica pela qual somos apresentados ao artista, no 

qual o tomamos como já longamente envolvido em atividades artísticas, e, acima de 

tudo, atrelado a uma aura fabular que irá acompanhar toda sua produção dali em 

diante. 

Beuys atualiza constantemente o “curriculum vitae” durante o restante da 

década de 1960, incluindo-o em catálogos de exposições e outras publicações. Nesse 

                                                

64 Beuys, que só entra numa academia de artes aos 26 anos – antes disso prestava serviço militar em 
campo de guerra – havia participado de duas exposições até este momento, em 1961 e 1963, ambas 
informais. Sobre esta suposta estratégia de inclusão, ver Pamela Kort, “Joseph Beuys’s Arena: The Way 
In”. In: Cooke, Joseph Beuys: Arena – Where I have got if I had been intelligent, 1994, pp.18-33.  
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texto, encontram-se elementos da grande mitologia que desenvolverá acerca do seu 

acidente aéreo na Criméia, acontecimento biográfico desencadeador de diversos traços 

de sua obra – como a experiência xamânica de cura pelo povo nômade tártaro que o 

teria resgatado da queda do avião da Luftwaffe em que era piloto durante a II Guerra 

(os tártaros, nome que na mitologia grega significa lugar profundo e subterrâneo, ou 

inferno, são o elemento de resgate e apresentação da luz em seu mito). Toda sua 

figura e ações neste momento estavam interligadas aos dados de sua fabulação do eu: 

o chapéu de feltro que encobria a placa de prata implantada no crânio com o material 

usado na recuperação do acidente aéreo; o mel e a gordura da cura presentes em 

inúmeras de suas obras; as temáticas celtas de sua origem pastoril; sua função 

xamânica e cristã de salvação – supostamente elementos de redenção após sua 

participação como piloto na selvageria da guerra. Existem algumas especulações 

psicológicas de reversão de trauma, ou histórico-sociais de negação e superação na 

participação de um regime de guerra para a criação desses mitos. Mas essas 

explicações não interessam aqui, e sim o uso e efeito desta fabulação. É através desta 

aura mítica que inúmeros espectadores foram capturados pela produção artística de 

Beuys desta época, e era também através dela que sua produção efetivava seu 

sentido. 

Alain Borer, analisando a “lenda Beuys”, nos relembra que na cultura européia 

– “a cultura dos santos” – a tradição da pintura da Idade Média ao século XX foi 

também marcada pela criação de personagens e podemos verificar que alguns deles 

foram roteirizados por uma narrativa escrita. Segundo Borer, no período medieval, os 

artistas teriam usado as diretrizes da vida dos santos como representados pelo 

arcebispo de Gênova, Tiago de Voragine, no século XIII65, para ilustrá-los, sem deixar, 

contudo, de “encontrar e experimentar sua infinita liberdade”66. Como se através de 

um roteiro, a partir de diretrizes dadas, residisse maior liberdade para dedicar-se à 

inventividade dos pequenos traços. Era assim, a partir de um roteiro que apontava 

para a mitificação, que os pintores desenvolviam os elementos de efeito sedutor 

desses personagens-heróis. E, de fato, é através do desvio que se cria o conceito de 

lenda que temos hoje. A palavra origina-se do latim legenda: alguma coisa a ler. 

Designando as lições (lectiones) do culto matinal sobre a vida do santo do dia, na 

Idade Média essas biografias serviram a tradições duvidosas ou interpretações 
                                                

65 Trata-se de uma obra constituída por pequenas narrativas dos passos considerados mais importantes de 
Cristo, da Virgem e mais das vidas de 160 santos. Este roteiro escrito por Voragine, intitulado Legenda 
Áurea, serviu como fonte de consulta e inspiração a diversos pintores do Renascimento italiano: o texto 
revelaria “humanidades” destes personagens sacro-santos. In: Voragine, Legenda Áurea, 2004. 
66 Borer, Joseph Beuys, 2001, p.12. 
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fantasiosas de textos mal compreendidos. O termo veio então a designar uma 

narrativa adulterada, desprovida de valor histórico (Souriau, 1990, p.944), mas de 

potente valor simbólico. Alain Borer aponta uma continuidade da Legenda Áurea no 

século XX por meio dos artistas em pessoa, não somente sua obra, tais como 

Duchamp, Malevitch, além de, principalmente, Beuys. 

 

 

                 

 

(24) Joseph Beuys. Sem título. Terno de feltro, 1970. À esquerda. (Fonte: Borer, 2001) 
 

(25) Joseph Beuys. Registro fotográfico da ação The 20th July Aachen 1964 com FLUXUS. À direita. 
(Fonte: Borer, 2001) 

 

 

 A popularidade do mito Beuys afina-se ao caráter carismático que o fantasioso 

da lenda lega a seu personagem; esta “narrativa de caráter maravilhoso”, e que 

secularmente foi usada como via de acesso à devoção popular em relação à vida dos 

santos67. Nesse sentido, o artista Piero Manzoni dissertou sobre a eficácia do conceito 

                                                

67 Definição para lenda, segundo Vocabulaire d’Esthétique, Souriau, 1990. 



 
73 

de auto-mitificação, como base para um conhecimento universal: “para assumir o 

significado da própria época a questão é, portanto, chegar à própria mitologia 

individual, no ponto em que ela consegue identificar-se com a mitologia universal”68. 

Manzoni defende a eliminação de tudo aquilo o que é pessoal: gestos, recordações, 

impressões e fatos; tudo o que resquício do vivido vulgarmente deveria ser sacrificado 

dando lugar à possibilidade da descoberta: a invenção, “a necessidade de assumir os 

próprios gestos”. Teorização alegórica ou não, mas pertinente quanto à força da 

mitologia no acesso à obra. “Eu adoro o desastre de avião”, declara a crítica Rosalind 

Krauss a respeito da produção de Beuys69, refletindo o provável efeito do mito sobre 

muito dos espectadores. 

Beuys parece ter compreendido o escrever sobre si como roteiro para aura 

lendária; a possibilidade de fixar em palavras abstratas auto-imagens resultou no 

controle desta personagem, podendo paralisar e moldar algo que em curso é 

ingovernável. “O sujeito é sempre uma derivada. Ele nasce e se esvai na espessura do 

que se diz, do que se vê”, anuncia Deleuze (1992, p.134). A escrita é um meio de 

controle e liberdade de arbítrio desta deriva, a possibilidade de modelar-se e 

apresentar-se como se queira, valendo-se de um meio em que se é autor e 

personagem do que se determina. Com a particularidade aqui de não pairar como 

fantasia desconexa, mas de atrelar-se à história como meio de legitimidade desta 

criação. 

Em Reinhardt a atrelagem ao histórico dá-se na costura dos fatos do mundo 

com o privado, porém em uma formatação que distingue ambos, marcando as 

diferenças e fronteiras entre seus vazios. Em Beuys esta costura, diversamente, une 

alteridades, conflui interno e externo num espaço único. Tudo o que assinala em sua 

cronologia – seja fato do mundo ou privado – diz sobre ele. Enquanto Reinhardt 

aponta problemáticas da relação com o histórico e com o campo da arte, Beuys vale-se 

dessas problemáticas como brechas de inscrição. Reinhardt, em sua jocosidade, 

demarca lapsos que vê no campo da arte com colocações irônicas – como a criação da 

Sociedade Protetora de Nossos Amigos Artistas para protegê-los deles mesmos, ou 

pela aproximação entre as sentenças de “1955 Listado na revista Fortune como um 

dos vinte melhores investimentos no mercado de arte” e “1956 Pega dinheiro 

emprestado no banco para viajar”. Neste momento Beuys transforma toda sua vida e 

relação com a história em trabalho, aproveitando o espaço que o campo da arte 
                                                

68 Do texto “A arte não é verdadeira criação”, 1957. Manzoni in: Ferreira, 2006, p.35.  
69 Relatado em Borer, 2001, p.12. A fala teria sido proferida em conversa com Buchloh no evento “Joseph 
Beuys at the Guggenheim”. 
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permite em estabelecer relações com obras de outros campos – por exemplo, de 

James Joyce – e introduzir sua futura postura de ações públicas como trabalho de arte 

– sua atuação como professor, já apontada na cronologia. 

Nessa relação com o espaço histórico, diferentes ações podem ser demarcadas. 

Enquanto Reinhardt parece estar esvaziando o histórico, Beuys parece estar 

preenchendo-se com ele: quando o primeiro aponta asséptica e ordenadamente “1922 

Joyce termina Ulisses”, o segundo afirma delirante e anacronicamente estender Ulisses 

em dois capítulos em 1961 com a solicitação de Joyce. Reinhardt destaca-se dos fatos 

do mundo por diferenças de grifo e tom, termina seu texto com a discrepância entre o 

homem andar no espaço e suas cento e vinte pinturas estarem expostas no Jewish 

Museum. Beuys termina sua cronologia recomendando que o muro de Berlin seja 

elevado em 5 cm para melhores proporções – salientando o artista que está em 

posição de falar sobre tudo no mundo, de reverter história em imagem.   

 Dessa forma, as auto-criações de artistas não circulam somente no mundo 

paralelo ao empírico, o da fantasia, mas se atrelam ao registro histórico de diferentes 

maneiras. A primeira função dessas aproximações poderia parecer a dos artistas 

estarem apresentando um nome (o seu) inserido numa estrutura histórica pré-

existente para fins de legitimação. Mas esta estrutura também está sendo questionada 

em sua inscrição assumidamente pessoal, os “fatos” convertidos em narrativas, 

colocados ao mesmo nível intempestivo da criação pessoal, parciais e provisórios como 

as fábulas.  

Como construto humano, a inscrição da História estaria disponível a todos, mas 

assim como acontece em relação à ficção – conforme nos aponta Foucault em O que é 

um autor? (2006, p.288) – são estabelecidas regras de controle dessa autoria, 

resguardados direitos e processos operatórios aos quais resta a arte repensar. Na arte, 

as titulações e ordens crônicas podem ser questionadas em uma inscrição particular do 

histórico, em falas e ações que chamam atenção para a pessoalidade do discurso, 

operando uma potencialização de sentidos. No caminho inverso, essas falas podem 

também chamar atenção para o esvaziamento que é a tentativa de inscrição de uma 

história neutra, total e acima da autoria. Assumindo o esvaziamento da nomeação, e o 

preenchimento desse lugar discursivo com o que tem de provisório e particular, abre-

se frente para uma nova discursividade histórica – que na nomeação que aplicamos 

aqui, assim como na tentativa de apreensão dos “fatos” pela história teleológica, 

encontra-se em desconfortável e insolúvel titulação. Encarando o termo nova 
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discursividade histórica provisoriamente, exploraremos narrativas de artistas que lidam 

com a possibilidade de uma inscrição histórica inteiramente particular.   
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3. CRÔNICAS DA ARTE: o artista como escritor da história  

 

 

3.1. O particularmente histórico 

 

   

 Desde a renascença, vem-se construindo uma história da arte que, em linhas 

muito gerais, baseia-se em três vértices: sujeito – o artista, objeto – a obra, locus – 

tempo e espaço. As relações entre esses elementos são traçadas por correlações ou 

descorrespondências, por cronicidades ou anacronismos.  As obras, a partir da Idade 

Moderna, são sempre atreladas a um autor, sendo ele central ou não nesta análise70, 

participando da construção de uma história da arte que muitas vezes confunde-se com 

a história das personalidades. Ou seja, desde quando se formula o conceito de artista 

vigente até hoje, este se torna personagem de uma história escrita em paralelo ou 

atrelada ao mundo histórico, a da arte. A legitimação e relevância da função artística 

do indivíduo resguardariam um espaço para inscrição de seu nome, em um ciclo 

ininterrupto formalizado desde Vasari, o célebre primeiro historiador da arte. Como 

destaca Heinich, um estatuto só tem sentido se não é concedido a todas as pessoas; e 

este caráter de especificidade, de diferenciação em relação aos outros humanos, aliado 

à singularidade de sua produção, vem inscrevendo inúmeros nomes neste compêndio 

seletivo. Mas que história é esta que circunda esses nomes? De que forma ela é 

produzida? 

Sem pretender dar conta das discussões sobre a historiografia, sua defesa ou 

detração, que vem dominando a agenda pós-moderna, o que nos interessa aqui é a 

forma como artistas vêm refletindo e utilizando-se da possibilidade de construções de 

discursos. A possibilidade de, para além de ser inscrito na história da arte, questionar 

essa construção e dela tornar-se autor direto, não somente personagem ou formador 

indireto. Se artistas elaboram estruturas inteligíveis da disposição interna do sujeito – 

sujeitos estes, muitas vezes coincidentes com suas personas –, constroem também o 

espaço em que estes se inscrevem. Na construção deste espaço artistas participam de 

uma significação assumidamente ficcional. Neste novo lugar de inscrição lidam com 
                                                

70 Refiro-me a diferentes níveis de envolvimento do papel do artista em uma análise, por exemplo, na 
história cultural, em que a obra é prioritariamente relacionada ao seu entorno social – sua 
correspondência com o entorno –, ou, de outra forma, numa crítica genética, em que a obra é 
diretamente relacionada a especificidade do artista: sua biografia, processo, lugar de trabalho, etc. – sua 
singularidade.  
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dois campos de conhecimento, história e literatura. Áreas que surgiram com funções 

concomitantes – a produção de sentidos –, e que no decorrer do século XIX, em 

função das diretrizes racionalistas, tornaram-se antagônicas. Agora, fora da égide 

iluminista e do purismo modernista, novas confluências podem ser esboçadas. Sem o 

cientificismo como diretriz, essas histórias são traçadas sob um assumido ponto-de-

vista, uma incorporada pessoalidade e sentido provisório.       

 Acompanhando a discussão a respeito desta construção seletiva que é o 

histórico – não-inócuo, não-neutro – encontramos muitas inscrições próprias e 

pessoais dos acontecimentos por parte de artistas. Estes constroem narrativas sobre 

seu tempo e pares, assim como ordens anacrônicas do que lhes toca. Um dos gêneros 

decorrentes desses atuais reposicionamentos é um tipo de entrelaçamento do 

histórico, ficcional, teórico e artístico, que Linda Hutcheon define como metaficção 

historiográfica (Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção, 1991). Essa 

prática, que seria a escrita em seu autoconhecimento construtivo, atua dentro das 

convenções a fim de subvertê-las, re-elaborando problemáticas entre história e 

realidade, realidade e linguagem, história e ficção. Rompe com paradigmas que 

separam arte e teoria, pelo fazer que acaba por comentar sua forma de estruturação. 

O formato da metaficção historiográfica não é recente, como a própria 

Hutcheon aponta, está presente desde os épicos clássicos, Odisséia de Homero, por 

exemplo, ou mesmo a Bíblia. A afirmação e rompimento de fronteiras, “simultânea e 

declaradamente”, é que são ocorrências recentes, próprias do pós-moderno (op.cit., 

p.150). Sua diferença em relação à ficção historiográfica do século XIX ou ao romance 

histórico existente até hoje é que estes seguem as regras da historiografia, 

apresentando um microcosmo que sintetize o aspecto histórico. Nesses gêneros, 

situações e protagonistas são uma representação de um todo, um tipo generalizante, 

com funções teleológicas bastante enunciáveis e específicas. Na metaficção 

historiográfica, como no romance pós-moderno em geral, personagens e ações 

aproximam-se do particular, beiram as margens, com caracteres individuais e não 

condensadores. E ao contrário do romance histórico, onde figuras reais do passado 

têm objetivo de legitimar a ficção, na metaficção historiográfica a subversão de ambas 

as categorias é que está em pauta. 

A metaficção historiográfica lida com o que história e literatura, duas disciplinas 

de interpretação da experiência, têm em comum: as forças obtidas na verossimilhança, 

mais do que em qualquer pretensão de verdade objetiva; suas naturezas de construto 

lingüístico, com formas narrativas convencionalizadas. Suas composições intertextuais 
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carregam um passado implícito, participando do jogo estruturante do histórico, 

valendo-se de seus constantes referenciais, mas indicando sua inventividade de 

sentidos. Com tais características latentes, e beirando a paródia em seu uso, esses 

escritos lembram-nos a todo momento como história e ficção enquanto disciplinas 

distintas, e a maneira como se relacionam (ou não se relacionam) são determinadas 

historicamente e variam de acordo com a época. Problematizam assim a própria 

possibilidade de conhecimento histórico – não o descartando como fonte, mas 

deslocando-o no uso. O gênero aproveita-se dos lapsos do registro histórico, de sua 

inatingível ânsia de mapeamento, desafiando a possibilidade de imprecisão. É o que 

ocorre, por exemplo, no romance Bartleby e companhia (2004) do escritor espanhol 

Enrique Vila-Matas, em que o autor reúne indistintamente fragmentos de episódios de 

abandono da obra relativos a nomes consagrados da literatura e das artes, outros 

desconhecidos, e ainda os inventados por ele mesmo, os quais sem nossa própria 

referencialidade são indistinguíveis entre si. Entre os mais de 100 autores citados neste 

compêndio da desistência, consta que existem cinco inventados por Vila-Matas, sem se 

consiga determinar com muita precisão. Vila-Matas endossa a história da arte como 

história das personalidades, e de maneira fictícia. Em sua extravagante prolixidade 

histórica nunca sabemos se as informações adicionais que nos chegam sobre 

determinados autores são novas ou inventadas pelo autor. Estabelece-se um jogo 

referencial com o arquivo histórico, em que se pode participar questionando a todo 

instante a “veracidade” das narrações (para isso interrompendo a leitura a cada 

parágrafo para verificar os supostos dados em nossos confiáveis manuais históricos) ou 

– o que se apresenta mais proveitoso, e de intento do autor – assumir como 

significação válida tudo o que nos é narrado e, assim, embarcar inteiramente no que a 

narrativa nos propõe. Porém, é ilusório pensar que, assumindo a última postura, 

estamos admitindo todo registro humano como ficção. A metaficção historiográfica 

sustenta-se como tal através das referências que acessamos – ou parte delas – em 

nosso backup histórico a partir de suas indicações. Somente através deste arquivo 

coletivo que muitas das proposições efetuam seus sentidos.  

Sobre o caráter contrário ao desejo de instauração de um código autônomo do 

modernismo – “no qual a obra coincide com o seu próprio código” –, Glória Ferreira 

disserta sobre um caráter de experimentalismo que faz os trabalhos de arte voltarem-

se à externalidade da linguagem:  

 

As diversas tendências pós-informais lidam com o background de estruturas comunicativas já 
existentes (imagens de comunicação de massa, objetos do cotidiano ou mesmo imagens da 
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história da arte etc.), elementos que são significantes porque adquirem, no quadro de códigos 
específicos, como signos de uma outra linguagem, significados novos e precisos. (Ferreira, 2006, 
p.19). 

 

 Esta externalidade perpassa muitos dos textos de artistas pós-modernos, 

coincidindo com os rumos do que se discutia como linguagem (incluída a visual aqui) 

nas artes e com a intertextualidade pregada pelos lingüistas dos anos 1960. A 

consciência de interligação entre linguagem, processos de significação, produção de 

visualidades e textualidades, alavanca uma nova noção de estruturação de sentidos. É 

o que faz, por exemplo, o projeto do coletivo Art & Language ao assumir “de forma 

realística” (palavras deles) que fazer trabalhos de arte e falar sobre eles não pode mais 

ser concebido como momentos separados da prática (Harrison, 2001, p.xiii). 

 Esta interligação entre prática e discurso, inscrição e produção da história é 

exposta por Robert Morris, no texto The Art of Existence. Three Extra-Visual Artists: 

Work in Process [A Arte da Existência. Três Artistas Extra-Visuais: Trabalhos em 

Processo. Morris, 1993, p.95, ler em anexo]71. Nele, o artista/autor apresenta-nos uma 

história sobre três artistas de seu tempo relacionando-a a questões formais da arte de 

então. Morris inicia o texto comentando um assunto teórico seminalmente relacionado 

à sua produção e pensamento sobre arte: a de que parecia óbvio, naquele momento 

(fim da década de 1960), que o objeto artístico estático, portátil e destinado ao espaço 

interior não possuísse nada além de uma carga decorativa. Ele propõe-se a comentar 

um tipo particular de arte que lhe interessava, uma “arte ambiental interior”, que seria 

formada por trabalhos de caráter “inacabado” e que não apresentassem grande 

incidência visual. O processo de efetivação desses trabalhos estaria localizado no 

interior do sujeito que participa da experiência, no tempo e ação que a proposta 

instiga – por exemplo, “duração de aclimação de um quarto escuro” – e a atualização 

da experiência no decorrer deste tempo, um processo interno de transformação que 

em outros textos Morris chama de presentness72.      

Os primeiros parágrafos do texto apontam questões e problemáticas 

consistentes do campo da arte; sua narração é rígida, próxima ao formato do texto 

teórico corrente: levantamento de problemas, desenvolvimento, aporte teórico. Morris 

inicia então uma segunda etapa no texto, a exemplificação com casos particulares que 

vivenciou: “durante todo, ou quase todo, o ano passado eu estive em contato com 

                                                

71 In: Morris, Continuous Project Altered Daily: the writings of Robert Morris, 1995. 
72 Em relação ao texto O tempo presente no espaço Glória Ferreira e Cecília Cotrim definem o termo 
presentness como “presença como atualidade em processo”, e adotam a tradução para português de 
Milton Machado: “presentidade”. Ferreira, 2006, p.402. 
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vários jovens artistas [...] que vêm explorando essa área a qual eu só consigo chamar 

de “arte existencial”. Ele apresenta três artistas que conheceu neste período e que 

lidam com esta prática “existencial”: Marvin Blaine, Jason Taub e Robert Dayton. 

Morris avisa de início que todos eles foram relutantes à publicação de imagens de seus 

trabalhos, já que lidariam com situações extra-visuais.  

Em linhas gerais, Blaine, o primeiro apresentado na narração, faz um trabalho 

em que escava um espaço interior numa pequena colina. Seria um túnel retangular de 

cerca de 1,5m largura por 2m de altura, que desce em direção ao centro do monte. 

Em determinado ponto, a abertura do túnel alarga-se em alguns graus formando uma 

câmara interna. O fim desta câmara desembocaria numa parede de cerca de 5m². A 

saída do túnel apontava em direção ao equinócio de verão, e a escavação era feita em 

determinado grau afim de que seguisse a exata incidência da luz do equinócio. Morris 

relata que voou para Ohio, onde estava a câmara de Blaine, em 21 de junho, para lá 

assistir o fenômeno meteorológico na manhã seguinte (segundo registros 

astronômicos, o que ocorre em 22 de junho é o solstício de verão, e não equinócio, 

como relata Morris, ponto que reveremos adiante).  

A partir deste momento do texto, em que de fato o narrador participaria da 

experiência, a escrita torna-se mais fluida e adjetivada, com descrições pessoais 

quanto a impressões e humores. Como relatado, na manhã do equinócio, a partir das 

5h20min, Morris e o grupo iniciam a visão da incidência da luz do equinócio no fundo 

da câmara escavada:  

 

Durante os segundos iniciais, uma listra de não mais que alguns centímetros foi se estendendo 
lateralmente até se tornar uma faixa horizontal de cerca de 2m de largura, diretamente no centro 
da parede do fundo. A listra foi progredindo até se transformar numa faixa mais larga no centro 
da parede, em um ritmo tão lento quanto a habilidade humana de poder perceber, efetivamente, 
alguma mudança. 
 

Acompanhando o relato, por volta das 6h da manhã o retângulo de luz na 

parede media cerca de 2m por 1,5m, enquanto o resto da sala permanecia 

relativamente no escuro: “o feixe de luz que entrava pela abertura na colina parecia 

com aqueles que vemos sobre nossas cabeças em uma sala de cinema – exceto, é 

claro, pelo fato de que este feixe era de um estranho e denso amarelo dourado”. Tal 

qual a descrição da caverna de Platão, os participantes da experiência permaneciam 

sentados ao fundo da caverna escura recebendo somente o que a luz exterior lhes 

tornava visível. O próprio Morris faz analogia com uma tela de cinema: um mundo 

utópico, circunscrito e momentâneo. Podemos ler a luz e escuridão do trabalho 
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também como referência ao caráter ocularcêntrico do racionalismo ocidental, da idéia 

ligada à imagem, do pensamento ligado à visão. Instâncias que são subvertidas pela 

arte existencial ao qual Morris se refere.     

Terminada a experiência, o narrador nos conta que Blaine não conhecia os 

trabalhos de James Turrell – que também liga arte à observação astronômica, como 

em seu famoso Roden Crater, observatório feito numa cratera vulcânica. 

Diversamente, Blaine era familiarizado com a arte egípcia e a teoria de Hawkins e 

White sobre o monumento megalítico Stonehenge encarado como um computador 

astronômico – referências bastante anacrônicas em relação à contemporaneidade de 

Turrell. Estes comentários nos fazem pensar em Blaine como um artista que, a 

despeito de executar um trabalho concernente às problemáticas de seu tempo73, 

permanecia conectado ao anacrônico, a referências que não são nem as de seu campo 

nem as de sua época. Porém, Blaine, que não falava muito sobre o trabalho, declara 

expressivamente, a seguir, que não era um artista – dando a entender que de fato, 

apesar de Morris estar o descrevendo num texto sobre problemáticas da arte, não se 

enquadrava neste campo. E ao ser indagado por Morris sobre a maneira como 

financiava seus trabalhos, “candidamente” admitira que “era rico o suficiente para 

subsidiar alguns fazendeiros para não plantarem seu maldito milho” (os trabalhos eram 

executados em pedaços de terra arrendados de fazendeiros locais). O autor nos narra: 

“e no que deve ter sido uma alusão a algum aspecto do mundo da arte, Blaine 

também afirmou que “não precisava que a Mineradora Minnesota pagasse pela terra 

também.” Insistiu que não queria ter nada a ver com o mundo da arte, que, em suas 

palavras, “não diz mais respeito apenas à troca de mercadorias, mas sim a pessoas se 

vendendo e sendo vendidas””. Blaine simplesmente teria dito que a caverna era algo 

privado e que estava constantemente removendo “estes empreendimentos privados de 

sua mente como sendo arte”. E, segundo ele, a maneira mais fácil de impedir que 

estes empreendimentos não fossem tomados como arte pelos outros seria não 

disponibilizar nenhum registro fotográfico. Esta questão levantada passageiramente 

concerne a uma ampla discussão sobre legitimidade da arte: se é o criador quem 

determina se o que faz é ou não arte, o registro como mecanismo de valoração, o 

apoio de instituições como meio de determinação do campo. Mas, retornando ao texto, 

a partir do preceito de não ter registro fotográfico, Morris ilustra ele mesmo um 

diagrama (abaixo) a partir de sua memória sobre o trabalho de Blaine. Morris observa 

                                                

73 Refiro-me não exatamente ao caráter astronômico em comum com Turrell, mas à arte existencial que 
Morris tenta retratar. 
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que talvez Blaine também seja contra este diagrama, ou mesmo a descrição verbal no 

texto apresentada, mas ele assume a responsabilidade “pela ira do artista”.  

 

 

  
 

(26) Robert Morris, Câmara de Blaine – Seção do Cruzamento, 1970. (Fonte: Morris, 1993, p. 105). 

 

 

 Todos que ajudaram Blaine neste trabalho teriam concordado que ele foi 

realizado somente para a ocasião do equinócio e que não seria feito nenhum esforço 

para preservá-lo. Imaginaram que, sem nenhuma viga sustentando o teto e paredes, 

os vazamentos e congelamentos do inverso causariam uma rápida deterioração no 

local. O fazendeiro que arrendou a terra também teria reclamado que a câmara 

poderia ser perigosa e, com isso, Blaine teria fechado sua entrada depois de junho. Por 

fim, aparentemente não permaneceu nenhum resquício que testemunhe o trabalho a 

não ser a narração de Morris. 

 A abstração física residual do trabalho de Blaine surge de forma crescente ao 

longo do texto, até que suspeitamos de sua total utopia: será que de fato este trabalho 

aconteceu empiricamente? Ou só existiu no discurso de Morris? Quem é este artista, 

Blaine, que não conhecemos? Se formos atrás destas informações, descobriremos que 

provavelmente o artista só existe no discurso do narrador, o que a edição do volume 

de escritos de Morris confirma: “com habilidade e humor Morris inventa três artistas, 
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os quais em seu movimento para fora da condição da arte como objeto e em direção 

ao extra-visual revelam os limites e condições da escultura moderna”74.     

 O autor narra com arguta precisão a existência de três artistas que 

anedoticamente servem para desenvolver pontos que lhe interessam a respeito da arte 

de seu tempo: os limites e condições da escultura moderna; forma e antiforma; o 

aspecto dispendioso e não-utilitário da escultura quando objeto e arquitetural quando 

monumento; o caráter inapreensível e inexato do trabalho quando experiência; a 

obrigação visual imposta à arte; interdisciplinaridade e determinação de campos; a 

legitimidade da arte e os recursos desta condição – objetualidade, registro, circulação, 

“função artística”, subsistência e meio de financiamento da arte enquanto tal. A ficção 

aqui é veículo para questões conceituais, em prática já comentada no que Deleuze 

define como traços existenciais que a filosofia faz viver. Então, em que medida a 

ficcionalidade destes três artistas tem importância sobreposta à potência de questões 

que carregam pela autoria de Morris? Em que medida a ficcionalidade muda o estatuto 

deste texto? No que os artistas e trabalhos comentados por Robert Morris diferenciam-

se dos comentados por Robert Smithson em A Museum of Language in The Vicinity of 

Art – em que os artistas e trabalhos são reais e conhecidos amplamente? Talvez os de 

Morris possuam mais eficiência formal como veículo cognitivo ao enquadrarem-se 

perfeitamente nas problemáticas que seu autor deseja comentar, exercendo total 

controle sobre essas existências.  

Blaine, Taub e Dayton, os artistas apresentados por Morris, conseguem suscitar 

em suas “práticas” a questão central do discurso do autor, o caráter existencial de seus 

trabalhos, numa dupla ocorrência metalingüística: por serem práticas enquadradas nos 

termos não-visual e físico, e por estas práticas existirem somente na linguagem de 

quem as escreve e, a partir do momento em que lemos, tornarem-se reais em nossa 

experenciação enquanto leitores. Estes artistas são também veículos ideais para a 

discussão da “determinação de campos”, “função artística” e “interdisciplinaridade” – 

questões levantadas por Morris – na mesma ocorrência dupla do texto: a da relação 

entre arte e ciência em suas atividades descritas, e pela existência unicamente 

descritiva destas fundir-se entre teoria e prática artística. Mas provavelmente ambos os 

autores levantados, Morris e Smithson, defenderiam igualmente uma arbitrariedade e 

ficcionalidade em relação ao que nomeiam, estando este referencial representado no 

mundo empírico, ou somente no campo inventivo das idéias. E nesta medida, faria a 

                                                

74 Resenha da editora, MIT Press: http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=5057, 
visitado em 22 de novembro 2006. 
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ficcionalidade mais latente do escrito de Morris com que este fosse arte e o escrito de 

Smithson teoria, já que o segundo obedece aos referenciais do mundo empírico? Essa 

diferenciação se relacionaria com a classificação racionalista ocidental que regeu o uso 

dos meios de representação até então, e que é questionada por estes mesmos artistas, 

ponto discutido por Robert Morris em Art of Existence e retomado em outros textos. 

 Em Words and Images in Modernism and Postmodernism, texto de 1989, o 

artista defende que o imagístico e lingüístico estão inextricavelmente ligados e 

confundidos um com o outro, e isso refletiria em nossa noção (ou inconsciente falta 

dela) do que suscita a palavra imagem: pode ser física, óptica, psíquica, imagem 

verbal, metafórica, imaginária, de sonhos75. À qual ou a quais dessas noções nos 

referimos com a palavra imagem?, pergunta-se Morris. Este conflito entre imagem 

mental ou imagem física, interligado à discussão entre imagem e palavra, tratada 

teoricamente no artigo Words and Images, é refletido na prática no texto The Art of 

existence – Three Extra-Visual Artists: Work in Process. Ao lermos a descrição de 

Morris sobre a obra de Blaine, provavelmente uma versão mental do trabalho nos 

surge à mente antes que apareça no diagrama representacional do trabalho. É a forma 

racionalista como aprendemos a lidar com a ligação palavra e imagem, e interessa a 

Morris pensar como esta relação é tratada na arte. 

 Em Words and Images, ele aponta momentos de extensivo esforço para 

separar, especificar e confinar o que seriam propriedades do meio verbal e do meio 

visual, no famoso percurso de disputa que é marcado pelo paragone de Leonardo da 

Vinci; mais tarde, passando pelas classificações de Lessing e Burke; e, em um terceiro 

momento, com o formalismo e purismo de Greenberg. Por trás deste esforço, estava a 

vontade de verdade e razão iluminista, regendo a determinação de diretrizes pela 

precisão analógica. Diversamente deste primeiro texto, que é uma arguta análise 

teórica das relações entre palavra e imagem, em The Art of Existence Morris lida na 

prática com a superfície do discurso, inscrevendo uma história com toda coerência que 

a realidade poderia pautar, apenas com pequenos possíveis desvios indiciários (como, 

por exemplo, a equivocada data do equinócio – o que não saberemos se é proposital 

ou não). Como indica Robert Smithson em A Museum of Language in The Vicinity of 

Art, “Robert Morris gosta de colocar alguns “erros” simulados em seu sistema de 

linguagem” (1996, p.80). Estas indicações nos fazem pensar que estes propositados 

desvios são parte da discussão que Morris levanta acerca do racionalismo e vontade de 

verdade dominantes. 

                                                

75 Morris, 1989, in: Critical Inquiry, Vol. 15, 1989, pp. 337-347. 
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Com tais defensivas racionalizações iniciaram-se teorias. Pressionados pela ansiedade de clarificar 
e distinguir, textos programáticos e prescritivos foram formulados, estilos artísticos codificados, 
movimentos lançados. E para além do debate da história da arte pode-se vislumbrar uma 
fundamental e insolúvel questão para a cultura do Ocidente. Assim, como Mitchell notou, o 
paragone é também uma metáfora para o próprio dualismo do Ocidente, aquela profunda divisão 
metafísica entre mente e corpo, sujeito e objeto, retórica e verdade, ilusão e realidade, trabalho 
e jogo, significado e significante. (Morris, 1989, p.340, tradução nossa).  

  

Morris estabelece uma contrapartida às distinções destes dualismos ocidentais, 

tanto em sua obra tridimensional, quanto no texto que aqui analisamos. The Art of 

Existence é inclassificável como obra teórica ou artística porque não lida com estas 

distinções, permeia-as numa significação particular. Nesse texto é ressaltada uma 

existência do que nomeia somente enquanto discurso ao mesmo tempo em que 

propõe relações de referência com o mundo empírico. Ele tenta destituir a separação 

que o senso comum faz entre dois tipos de referências: aquilo a que a história se 

refere como mundo real e aquilo a que a ficção se refere como universo fictício. A 

história aqui é um texto, um construto discursivo ao qual a ficção pode recorrer tão 

facilmente como a outros referentes ficcionais.  

Continuando a análise do texto de Morris, o próximo artista descrito é Jason 

Taub, que reflete em sua prática muito da relação arte e ciência, transdisciplinaridade 

e subsistência dos projetos que se define como de arte. A formação deste artista seria 

em biônica, e a maioria de suas idéias para arte viria de falhas – aqui Morris expõe um 

pouco mais seu humor ácido – em experimentos científicos. Taub também se manteria 

e financiaria sua arte com sua atividade como pesquisador no campo da ciência. Seu 

projeto de arte circula pela possibilidade de percepção da energia eletromagnética 

como material artístico; a energia em radiofreqüência (rf) induziria a percepção de 

sensações físicas e, como essas sensações eram também percebidas em surdos, 

concluíra que eram extra-auditivas. Taub estaria então em busca de efeitos visuais que 

poderiam ser induzidos por rf. Morris relata uma visita a Taub quando ele estava 

construindo um recinto para suas experimentações, um tipo de sala dupla em forma de 

ampulheta onde o perceptor seria “formatado” a determinadas freqüências de rf:  

 

Eu não entendia o que seria “formatar o perceptor” até Taub ligar o equipamento e me convidar 
para entrar no recinto já configurado. Assim que entrei em um dos espaços circulares, senti, mais 
que ouvi, um som que pareceu estar dentro de minha cabeça, parecido com a experiência de um 
zumbido no ouvido, exceto que o som era muito mais baixo. Enquanto eu me movia pelo espaço 
circular, o som parecia às vezes vir de trás, mas na maior parte do tempo, estava, 
definitivamente, dentro de minha própria cabeça. Taub “focou” as rf de diversos transmissores 
que ficavam fora do recinto de maneira a fazer com que, o quanto mais perto eu chegasse das 
paredes com os barrotes, mais me sentiria sufocado. Ele então sugeriu que eu andasse pela 
parte mais estreita da sala, mas insistiu que o fizesse rapidamente. Passei, então, e senti um 
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aumento em intensidade da sensação, algo como um zumbido que se transformava quase que 
em um chocalho, exatamente no meio da passagem. Achei esta parte desagradável, e Taub 
concordou que a maioria das pessoas sentia o mesmo. De fato, ainda existe a questão quanto ao 
perigo de se experimentar este tipo particular de modulação rf. Taub diz ainda estar ajustando as 
várias modulações, e quando o recinto estiver pronto, ele continuará alterando as rf de tempos 
em tempos. 

 

 

 

 

(27) Ilustração que acompanha o texto The Art of Existence, de Robert Morris, e que este credita a Jason 
Taub, sob título de Sketch of Double Room [Esboço para Sala Dupla], 1969. (Fonte: Morris, 1993, p.106) 
 

 

 O terceiro artista descrito é o personagem mais delirante de Morris. Talvez o 

primeiro que pareça explicitamente ter saído da ficção. Robert Dayton faz trabalhos 

envolvendo reações químicas, especialmente ácidos agindo sobre paredes. Este 

trabalho consiste em aplicar “cristal líquido” a superfícies, e estes sendo sensíveis ao 

calor mudariam de cor com a temperatura causada pela reação química dos ácidos 

sobrepostos. Segundo o relato, o efeito geral era de auréolas mutantes ao redor das 

manchas e marcas formadas pelo escorrimento do ácido. Mas Dayton acreditava que 

nesta experiência havia um aspecto temporal limitador, que o trabalho era muito mais 

uma performance e, em suas próprias palavras, “não era bom e agressivo o 

suficiente”. Morris relata então que, numa dessas aplicações de ácidos, houve um 
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acidente em que o tubo de vidro com ácido sulfúrico quebrou e deixou Dayton com 

apenas um terço de sua visão. O artista teria passado um longo período no hospital e 

da experiência com gases anestésicos teria tirado as idéias para um novo trabalho. 

Convencido de que não recuperaria a visão, resolveu utilizar gases como meio de 

experiência estética. Converteu um celeiro em quatro cabines-câmaras de gás, onde 

poder-se-ia experenciar as várias combinações de gás que elaborava e as sensações 

que causavam. Um dos objetivos de Dayton nessas cabines era abafar qualquer sinal 

sonoro ou visual do espaço, para que somente a experiência com o gás fosse 

ressaltada. “Era enervante ouvir o artista quase cego discutindo os detalhes visuais”, 

relata Morris; ele queria ter total controle sobre o resultado para que as pessoas não 

tivessem de se preocupar em enxergar nada além do que ele mesmo poderia enxergar 

no momento em que entrassem na cabine. Segundo Morris, Dayton era por si só uma 

personalidade totalmente enervante: 

 

Suas profundas cicatrizes no rosto e pescoço são acentuadas pela cabeça raspada, que o artista 
insiste em manter. Usa, também, um monóculo ao redor do pescoço, com o qual por vezes 
examina um detalhe, ou lê um nível. O artista parece gostar de criar um ambiente sinistro ao 
redor de seu trabalho. Quando estávamos juntos, freqüentemente me dirigia o olhar através da 
lente grossa de seu monóculo.  

 

 Na descrição deste último personagem, Morris avança mais ainda em seu 

humor ao fazer de Dayton um artista-cientista com traços obsessivos e paranóicos: ele 

“comparava desconfiadamente os sistemas de ventilação de Buchenwald e Belsen76. 

Quando me mostrou pela primeira vez o interior das cabines, perguntou se eu acharia 

muito estranho se fossem instalados chuveiros como entradas para o gás”. Dayton 

ainda aparece relatando querer construir uma “câmara de horrores universal” (muitas 

das sensações descritas pela inalação dos gases se relacionavam a mal-estar). “Será 

dez vezes mais deliciosa que a Caixa Orgônica de Willy Reich”77, insistia. Esta câmara 

“se livraria da 5-hidroxitriptamina do cérebro”, e nas palavras de Dayton, “isto é algo 

de que vale a pena se livrar”. O que Dayton chama cientificamente de 5-

hidroxitriptamina é o neurotransmissor conhecido como serotonina, responsável pelo 

regulamento de diversas funções no corpo humano como humor, sono, apetite. 

Eliminando este neurotransmissor, o corpo não processaria uma série de informações 

relacionadas a funções reguladoras das necessidades do organismo. O que o artista 

                                                

76 Campos de concentração nazistas na Alemanha. 
77 A Orgone Box é uma invenção do cientista Wilhelm Reich por volta de 1930; consiste em uma caixa-
máquina que absorveria a força-vital que Reich chama de “orgone”, transferindo-a para quem estivesse 
dentro do aparelho. Essa força-vital se expressaria por várias formas, sendo uma de suas faces a 
sexualidade, o orgasmo.   
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planejava era um efeito de ionização nesta câmara (o excesso de íons negativos no 

sangue oxida a serotonina), pois lhe interessava o fato de íons negativos poderem 

“inibir uma resposta emocional condicionada ao medo”. Aparentemente, o efeito 

estético que Dayton buscava era tornar o organismo humano um corpo neutro, 

insensível e não suscetível às funções que fazem de nós animais em primeira instância; 

aproximar este corpo de um funcionamento maquinal: passível a estímulos e não 

demandando funções. Frisando a excentricidade de Dayton, Morris conta que ao se 

despedir dele e sair do celeiro, o artista-cientista teria gritado: “Dane-se o MOMA, mas 

veja o que pode fazer por mim em Auschwitz”. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(28) Ilustração que 
acompanha o texto The 
Art of Existence, de Robert 
Morris, e que este credita 
a Robert Dayton. À 
esquerda, Desenho para 
Câmara de Gás. (Fonte: 
Morris, 1993, p.110). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(29) Ilustração da Câmara de Compressão e Mistura 
de Gás, de Robert Dayton, que acompanha o texto The 

Art of Existence, de Robert Morris. (Fonte: Morris, 
1993, p.111) 
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No relato do trabalho de Taub talvez seja o que Morris leva seu conceito de 

presentness mais ao extremo, beirando o pastiche físico. De fato, o tempo presente 

nos trabalhos descritos é conduzido a um ponto muito além do apresentado nas obras 

tridimensionais estáticas – como se refere às esculturas e suas formas na série de 

artigos Notes on Sculpture78. As questões formais aparecem aqui de maneira extrema, 

o que talvez potencialize ou até exacerbe seu significado. O maior efeito deste texto é 

na conduta das questões até o público, a via de acesso; como já previa Nietzsche, 

nada como três anedotas vitais para um eficiente retrato histórico ou filosófico79. 

Da sobriedade de Blaine à aura de humor-negro em Dayton, a nuance ficcional 

se revela presente de forma crescente, e através dos diferentes tons de narração das 

personagens Morris atrela costuras históricas, sejam contemporâneas ou anacrônicas. 

A marcação de tempo histórico está presente nos três artistas: em Blaine há o 

comentário sobre o amigo assassinado em Kent, que remete a um confronto famoso 

nos EUA na época que ocorreu, 1970 (Morris refere-se a isto um ano depois, 1971). 

Nele, a guarda nacional teria enfrentado estudantes que protestavam dentro na 

universidade de Kent contra a invasão americana do Camboja, quatro estudantes 

foram mortos e outros nove feridos. Este episódio serve como ponte para a afirmação 

de Blaine contra o sistema de arte da sociedade, em que se depende do patrocínio e 

aprovação de grandes corporações para efetivar ações. O fato de seu trabalho ser 

auto-subsidiado o deixaria livre quanto a questão de legitimidade, e ele mesmo 

decidiria se o que faz é arte ou não. E, particularmente, ele decidira que não era. 

Quanto a este ponto, Taub também se mantinha em uma circulação marginal, já que 

financiava seu trabalho com a paralela atividade científica; porém, diferentemente de 

Blaine, acreditava que o que fazia era explicitamente arte. Em ambos os casos, 

somente os autores decidiam se o que faziam era ou não arte, sem manter qualquer 

ligação institucional que afirmasse isso por eles. Morris toca assim em questões da 

forma de legitimidade da arte. 

 Em Dayton, traços históricos servem para caracterização da personagem em 

sua constante auto-referência a episódios nazistas, e mais o caráter anacrônico das 

referências da Orgone Box, que marca um certo tipo de cientificismo influenciado por 

conceitos freudianos próprio do início do século XX. A atemporalidade e marcação 

histórica surgem também nas referências egípcias e megalíticas em Blaine. 

                                                

78 Série de quatro textos que discutem a escultura moderna publicados em edições da Artforum de 1966 a 
1969, e depois reunidos no volume Continuous Project Altered Daily, 1993. 
79 Deleuze e Guattari ilustram este ponto de Nietzsche em O que é filosofia?, afirmando também que a 
filosofia inventa modos de existência ou possibilidades de vida (1992. p.96). 
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Morris ainda insere a presença de figuras reais do campo da arte de seu tempo, 

intercala nos relatos de seus três artistas existenciais personagens como James Turrell, 

Michael Asher, Larry Bell, Robert Irwin, Bruce Nauman, traçando relações entre suas 

obras. E, por vezes, coloca um comentário que poderíamos supor pessoal na fala de 

um personagem seu como, por exemplo, Taub afirmando que gosta do trabalho de 

Asher, porém o acha “muito estetizado, como toda a arte californiana”. 

Enfim, Morris inscreve uma história particular, utiliza-se da ficção como meio de 

condução para algumas questões. Costura linhas de conexões em um relato que une 

diversos campos, elaborando um certo tipo de metaficção historiográfica que joga com 

a expectativa pelo linear e teórico ao comentar personagens e obras que a princípio 

parecem ser da corrente história da arte. Em relação ao literário, os artistas visuais 

estão na posição privilegiada da suspensão da crença: ao iniciarmos a leitura de um 

texto desta ordem, há uma indefinição classificadora favorável aos descaminhos. Não 

há um credenciamento a um gênero a que Currie se refere (introdução, p.19-20) como 

expectativa de significação; esta permanece em aberto, a ser totalmente conduzida 

pela estruturação do texto. E a estrutura a que Morris nos conduz aproxima-se, mais 

do que a uma forma literária com bases históricas, a uma forma inventiva de 

construção de pensamento oriunda da própria teoria. Refiro-me a obras de latente 

autoconsciência de filósofos e lingüistas como Jacques Derrida (exemplo, Glas), Roland 

Barthes (Roland Barthes por Roland Barthes), Maurice Blanchot (A conversa infinita), 

em que traçam teorias em uma aproximação ficcional longe das diretrizes racionalistas. 

Nos três casos citados, as vozes assumidas não são somente a do autor-teórico, mas 

vozes ficcionais, uma ocorrência que acaba por chamar atenção para a teatralização de 

todo discurso, ainda assim carregando eficientemente as questões que a “voz teórica” 

deseja levantar. Esses casos participam do que Rosalind Krauss chama de obra 

“paraliterária”, que desafia tanto o conceito de “obra de arte” como a sua separação 

do domínio acadêmico. Krauss aponta neste gênero a existência de vozes sem o Autor, 

criticismo sem o Argumento. “O espaço paraliterário é o espaço do debate, da citação, 

do sectarismo, da traição, da reconciliação; mas não é o espaço da unidade, da 

coerência ou da resolução no qual pensamos como constituinte da obra literária”80. 

Não se trata de uma teoria com extração de significados, mas de um trabalho 

discursivo com explosão deles. 

Robert Morris assume em seu texto os padrões de razão e realidade como um 

depósito histórico fortuito, suscetível a sua inscrição, e assumidamente provisório. Na 

                                                

80 Poststructuralism and the Paraliterary, in: Krauss, 1986, p.291. 
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introdução a seus escritos (1993), Morris afirma que nunca se delimitou a provar ou 

demonstrar algo tanto quanto se dedicou a investigar; e que nunca se empenhou tanto 

em afirmar alguma coisa quanto negar. Como o nome que intitula o volume já indica, é 

a mudança e não a continuidade que o guia. Seus apontamentos são provisórios e não 

transcendentais, seu caminho é da ordem defendida por Heráclito (indicação do 

próprio) com seu panta rhei: tudo flui e se move; a realidade acontece de apostos, da 

mudança.  

  

 

3.2. Anacronismo histórico 

 

 

Toda história é história contemporânea. 

Benedetto Croce 81. 

 

Em outra ocorrência que não paraliterária – oriunda da teoria –, há a 

metaficção historiográfica que circula como proveniente da literatura, como, por 

exemplo, no romance O Nome da Rosa, de Umberto Eco, em que o autor faz do 

campo histórico e conceitos filosóficos a base para o enredo. Esta vertente literária foi 

marcantemente popularizada desde os anos 1980, popularidade que muitos atribuem 

ao atual desejo de acesso a “fatos” mesmo quando se ocupa com a ficção. Este seria 

um reflexo da informação como mercadoria de valor em nossa sociedade. Seguindo 

esse pensamento, interessa aqui marcar o advento de um outro gênero literário 

representativo da união entre histórico e ficcional: o romance-reportagem. Na gênese 

deste fenômeno de massa podemos verificar uma expansão da crise acerca da verdade 

que até então se restringia ao pensamento intelectual: o surgimento do romance 

reportagem se dá nos anos 1960, nos Estados Unidos, no momento em que o grande 

público começa a desconfiar dos fatos oficiais, principalmente no que se refere à crise 

da opinião pública sobre a ação americana nos fronts orientais. A narração particular 

do histórico surge da revolta contra a homogeneização da experiência oficial, o que 

resulta em narrações pessoais e provisórias. A história passa a ter assumidamente um 

autor e ponto de vista.  

                                                

81 Famosa observação de Croce que se torna máxima para o pensamento contemporâneo quanto ao 
histórico. Repetida por diversos pensadores, entre eles R.G. Colinwood (The Idea of History) e Sérgio 
Buarque de Holanda. 
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Neste duplo fenômeno – do romance histórico e romance-reportagem – 

estabelece-se um paradoxo: por um lado, especula-se sobre certa aura de legitimidade 

que o histórico legaria à ficção – na era da informação em que vivemos, o leitor 

interessar-se-ia mais pela ficção que acrescesse seu acúmulo de dados ou que o 

fizesse reconhecer esses dados em seu arquivo pessoal. Por outro lado, alguns autores 

utilizam, aparentemente, o mesmo tipo de construção inversamente chamando a 

atenção para o modo como é elaborada a construção dos discursos, ressaltando o 

tratamento arbitrário e ficcional para o histórico. O histórico possuiria a mesma forma 

elástica e pluriforme do literário. No caso dos escritos de artistas visuais, o que 

verificamos é que, mais do que utilizar-se da ficção, alguns autores apontam para a 

ficcionalidade dos discursos, tratando a “verdade” exclusivamente como uma narrativa, 

disponível a quem a requeira para si. 

A principal diferença formal dos escritos de artista aqui apontados em relação 

ao romance histórico e romance-reportagem é de que, nestes últimos, o mundo tal 

qual descrito historicamente é ponto de partida – base para o desenvolvimento 

assumidamente ficcional da narrativa –, enquanto no primeiro gênero o mundo é fonte 

de referências, porém como ponto de chegada – o mundo é o que é inscrito pelo 

autor. 

Jannis Kounellis, artista de origem grega radicado na Itália, nos leva por sua 

inscrição pessoal do histórico em seu texto Sem título n.7 (ver em anexo). O texto é 

apresentado para o público brasileiro em sua versão em português no volume Escritos 

de Artista, organizado por Glória Ferreira e Cecília Cotrim (2006). Como as autoras 

chamam atenção na introdução sobre Kounellis, a partir de suas instalações o artista 

tece associações com o lugar de apresentação, “transformando-o em um teatro onde a 

vida real e ficção se equivalem” (p.364). As fronteiras entre representação visual e 

discursiva, entre referencialidade interna e externa são intrincadas. É assim que, por 

exemplo, incorpora um retrato pintado por Chaim Soutine (Lina, 1935) em uma 

instalação de 197782 ou um quadro de Mattia Preti (Il Sacrifício di Muzio Scevola, 1669) 

na instalação La Rosa Tatuata, de 2007. Jean-Marc Poinsot, comentando o primeiro 

trabalho, demarca esse caso de incorporação como a conversão, ainda que 

momentaneamente, de entidades inteiramente autônomas no seu discurso. Ao acionar 

uma obra de um antecessor, Kounellis agrega um discurso alheio e acaba por revolver 

com aspectos de autonomia, autoria e singularidade dos trabalhos. Joga com a 

                                                

82 Exposição no Kunstmuseum de Lucena, 1977. Sobre esta incorporação, ver Jean-Marc Poinsot, Quando 
(onde) a obra acontece, in: Arte e Ensaios nº12, 2005. p.153. 
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desvinculação do anacrônico e aleatório. Ao incorporar outras obras, seu discurso não 

é tecido diretamente sobre elas – como, por exemplo, no caso dos irmãos Chapman 

que alteram gravuras de Goya com inscrições próprias, alegando um “trabalho em 

colaboração”83. Em Kounellis, a obra alheia aparece inadvertidamente, um somatório 

discursivo, uma nova camada de colocação aparentemente anárquica – senso este que 

marca toda sua produção. 

 

 

 
(30) La Rosa Tatuata, 2007, de Jannis Kounellis, instalação em site specific, na qual incorpora a obra Il 
Sacrifício di Muzio Scevola, pintura de Mattia Preti. (Fonte: http://www.gallerja.it/galleria-fotografica.htm). 

 

  

Anarquia pode ser pensada também no seu texto Sem título n.7, em que 

elabora uma crônica pessoal que perpassa desordenadamente diversas personalidades, 

obras, lugares, situações, sem nunca referenciá-las objetivamente ou de forma 

funcionalmente explícita. Neste texto, Kounellis integra-se à história da arte inscrita de 

forma delirante, que só existe em seu discurso. Incorpora diferentes tempos e nomes 

em uma ordem ilógica. Diria que essas aproximações, que ignoram a metafísica 

                                                

83 Na célebre polêmica, os irmãos Jake e Dinos Chapman compraram gravuras originais de Goya, 
“Desastres de Guerra”, e pintaram rostos cômicos, satíricos, sobre o original. Evocaram, assim, em meio a 
todo sensacionalismo a respeito, limites éticos e questão de autoria já que eram os proprietários das 
gravuras. 
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temporal e espacial, aproximam-se do que Blanchot chama de tentador do infinito 

literário. Um caminho por onde se ultrapassa o mundo aonde vivemos, limitado tal 

como vivemos: “Bastam-nos alguns passos para sair de nosso quarto, alguns anos 

para sair de nossa vida. Mas suponhamos que, nesse espaço estreito, de repente 

obscuro, de repente cegos, nós nos perdêssemos”, é este o caminho do literário 

(Blanchot, 2005, p.136). Nesse espaço, podem caber duas gerações, toda história da 

humanidade, e ainda mais se quisermos. No espaço de Kounellis cabem os artistas 

Jasper Johns, Luciano Fabro, Yves Klein, Piero Manzoni, Duchamp, De Chirico, 

Malevitch, Lissitzky, Kandinsky, Max Ernest, Bosch, Masaccio, Manet, Juan Gris, La 

Tour, Gorky, Rubens, Rembrandt, Van Eyck, Fragonard, Watteau, David, Delacroix, 

Renoir, Lautrec, Degas, Klimt, Boccioni, Burri, Fontana, Buren, Van Gogh, Beuys, 

Giotto, Gauguin, Cézanne, Goya, Matisse, Caravaggio, Kurt Schwitters, Lawrence 

Weiner. Escritores, poetas, intelectuais como Alberto Savinio, James Joyce, Kaváfis, 

Gobetti, Gramsci, Maiakovski, Blok, Breton, Brecht, Rimbaud, Appolinaire. Cabem ainda 

personagens literários como Otelo, Dfane, Ulisses, Penélope; históricos, como Catarina 

de Médici e Henrique II; e ainda diversos personagens religiosos e mitológicos. 

Kounellis nos apresenta o caráter fabular por excelência que é a humanização dos 

animais como personagens. Uma tartaruga, um melro e uma águia discutem a história 

da arte.  

No espaço do texto, tudo cabe e desordena-se segundo a disposição de seu 

criador. As relações não são claras, evolutivas, nem causais. Inscrevem-se em uma 

ordem anacrônica e intempestiva, escapando à racionalidade teórica. Estamos sempre 

supondo ao quê Kounellis se refere neste escrito. Ele nos faz acessar nosso próprio 

arquivo histórico para com ele compor este discurso. Quem é o ‘Luciano’ com quem o 

narrador fala no primeiro parágrafo? O ‘Giulio’ a quem remete cartas? O ‘K.’ do qual a 

noiva recebe o narrador em Odessa? Seriam Fabro, Paolini – ambos seus colegas de 

arte povera – e o próprio Kounellis? Ainda, talvez, a pergunta mais vertiginosa em 

relação a um escrito de artista: quem nos narra essa história? A vertigem ocasionada 

pela desvinculação da fala, conforme demarca Blanchot (2001, p.54), por não 

obedecer à garantia de verificação. Através das análises feitas até aqui, podemos 

arriscar que o elo essencial do escrito de artista com o mundo reside no nome que o 

assina – não como marca, mas como função. O que garante a visibilidade deste escrito 

não é sua qualidade literária – esse quesito permanece como escopo da literatura – 

mas seu elo com o campo das “artes visuais”: o artista que o formula e as questões 

que tece à respeito da arte. A questão de autoria, que se instala na arte desde o 
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Renascimento, adquire aqui uma de suas formas mais latejantes. Sem a garantia de 

autoria, esse escrito, que nega toda autonomia com a profunda referencialidade de sua 

narrativa, beiraria à nulidade. Em relação à metaficção historiográfica, Hutcheon nos 

dá um indício: 

 

O que a metaficção historiográfica e grande parte da teoria de hoje também ressaltam são as 
conseqüências implícitas de tal definição de subjetividade [do sujeito enunciador]. Esses 
romances perguntam (juntamente com Foucault) quem está falando? A quem se dá o direito de 
utilizar a linguagem dessa ou daquela maneira? A partir de que pontos institucionais construímos 
nossos discursos? De onde o discurso obtém sua autoridade de legitimação? De que posição 
falamos – como produtores ou como intérpretes? (1991, p.115). 

 

Como já nos indicara Foucault, o sujeito do discurso jamais é o conhecedor 

transcendental e controlador; ele faz parte de uma rede dispersa e descontínua de 

ações distintas – ainda mais ressaltada na autoconsciência quanto ao esfacelamento da 

unidade de sujeito na contemporaneidade. Porém, a questão do autor sempre esteve 

ligada a uma unidade ao longo da história: a do vínculo de comprometimento com a 

verdade. Para Foucault, a função de autoria tem sua gênese na ordem do real: na 

Idade Média, a atribuição de um autor ao discurso científico era indispensável, pois 

este era um indicador de verdade. Essa função enfraqueceu-se gradativamente desde 

o século XVII; o autor passa a servir somente como nomeação a um teorema, 

síndrome, etc. Já no discurso literário, o caminho é justamente o inverso: de narrativas 

anônimas na Idade Média, a literatura passa a ser essencialmente autoral a partir do 

século XVII, sendo a assinatura deste uma espécie de tratado de comprometimento 

com a verdade dos fatos narrados. “O autor é aquele que dá à inquietante linguagem 

da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real”84. A necessidade 

de noção de autoria marcaria também o momento crucial da individualização na 

história das idéias: do século XVII até o XIX, o autor passa a figurar como gênio 

criador; sua individualidade e unicidade é o que marcam a valoração da escrita. As 

idéias passam a funcionar de acordo com as regras da propriedade privada, 

característica da era industrial e burguesa, como se os direitos do copyright e autoria 

fossem a compensação para os riscos da ficção (2001, p.267). Este risco ao qual 

Foucault se refere seria o caráter inaugural que a ficção acresce à previsibilidade do 

real, o descontrole das infinitas possibilidades que agrega a este, deixando em aberto 

o que se esperava ser estável. 

                                                

84 Foucault, A Ordem do Discurso, 1996, p.28. 



 
96 

 Com as diretrizes pós-modernas que suprimem, pela impossibilidade, a vontade 

histórica de estabilidade do real, no qual o real é assumido como construto humano, 

qual seria então a função do autor? Especialmente no escrito de artista, uma prática 

desestruturada, que não almeja a virtuosidade formal do meio literário, nem a 

racionalidade da análise teórica. Para além de encontrar uma resposta, podemos 

assinalar alguns traços que este descentramento lega ao escrito de artista: o autor 

aqui permanece na condição de sujeito esvaziado, enunciado pelo discurso, ao mesmo 

tempo em que construindo seu próprio comentário sobre este discurso. Vale-se de sua 

condição de artista, instituída historicamente, para dar visibilidade a esta enunciação 

provisória. Como aponta Foucault numa preciosa nota de O que é o autor? (2001, 

p.264), o autor funciona como princípio de economia na proliferação de sentido: 

estaríamos acostumados a pensar que o autor é diferente de todos outros homens 

porque ele seria um certo princípio funcional pelo qual, em nossa cultura, “delimita-se, 

exclui-se ou seleciona-se: em suma, o princípio pelo qual se entrava a livre circulação, 

a livre manipulação, a livre composição, decomposição, recomposição da ficção” 

(p.288)85. Tanto o papel de autor, quanto de artista instituem determinada separação 

do resto da humanidade e afirmam maior competência ao sensível a quem recebe esta 

denominação.   

A este respeito, Jacques Rancière poderia acrescentar que o regulamento da 

ficção é, antes de tudo, uma questão de distribuição dos lugares (2005, p.17). 

Dissertando sobre o processo de “partilha” do sensível, o autor afirma que ter uma ou 

outra ocupação define competências ou incompetências para a palavra comum. 

Rancière observa que há na base da política uma “estética” que tem a ver com a 

distribuição de visibilidades: “é um recorte dos tempos e espaços, do visível e do 

invisível, da palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em 

jogo”. Diferentemente de Foucault, Rancière afirma que à arte restaria o papel de 

embaralhar a partilha de identidades, atividades e espaço, particularmente na 

ocorrência da palavra, que circulando por toda parte, “sem saber a quem deve ou não 

falar”, destruiria todo fundamento legítimo de circulação da escrita. O primeiro, 

Foucault, refere-se à exclusão da participação no ficcional por parte do homem comum 

ao selecionar-se quem é autor; o segundo, Rancière, refere-se à partilha da ficção (ou 

do sensível) ao acreditar na livre circulação e acesso da palavra pelo leitor. Chegamos 
                                                

85 Foucault adverte que falando isso poderia parecer que ele evoca uma forma de cultura na qual a ficção 
não seria rarefeita pela figura do autor, mas que seria puro romantismo imaginar uma cultura em que a 
ficção circularia em estado absolutamente livre, à disposição de cada um. Se a função autor desaparecerá 
como alguns pensadores evocam, a polissemia da ficção seria regulada por um outro sistema obrigatório 
ainda a se experimentar.   
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ao paradoxo da função de produtor versus intérprete, do autor versus leitor. Barthes 

poderia inverter este embate defendendo que, com a morte da noção de autor, a 

produção de sentidos ficaria a cargo do leitor86. Ela não estaria mais restrita ao autor, 

mas dar-se-ia na ação dos leitores, no compartilhamento das funções de produção e 

interpretação.    

Em meio a essas posições, defenderia aqui que a arte também é uma ocupação 

que definirá atributos, que indicará se a palavra é voz ou ruído. Determinará se a 

palavra é a comum (a palavra bruta de Mallarmé, cotidiana de Blanchot) ou a estética 

(a essencial, que sai de seu curso no mundo). Esta atribuição a partir de quem a 

profere, ou seja, como parte do conceito de artista, demarcará a visibilidade ou 

legibilidade da palavra que perde sua função comunicacional cotidiana. A autoria não é 

garantida de sentido original, mas atua na visibilidade desta proposição. Aqui a posição 

de que um nome de autor não é simplesmente um elemento em um discurso 

(Foucault) é fundamental. É o autor quem assegura a função classificatória do escrito e 

que induzirá a certo “tipo” de leitura. Encarando o escrito de Calle, Samaras, Beuys, 

Morris ou Kounellis como comunicação, não chegar-se-á a sentido algum. Assumindo a 

fala de Calle, Samaras e Beuys como confissão ou diário sobre si, não se passará do 

ponto onde um livro de auto-ajuda poderia chegar. Tomando os escritos de Morris e 

Kounellis como pura teoria ou história da arte, não se encontrará resposta ou 

argumento que conduza o discurso. Somente assumindo todos estes textos como 

ponte estética e teórica. O autor não existe mais como unidade coesa, como fonte 

original de criação, mas permanece em sua função referencial, que não é “o sujeito 

artista”, mas o artista Morris, o artista Kounellis, entre outros, por carregar as 

inscrições e referências construídas em torno de sua poética87.  

                                                

86 O autor seria uma personagem moderna, produzida por uma sociedade que descobria o prestígio do 
indivíduo. A partir daí, a explicação da obra foi sempre buscada do lado de quem a produziu; para a 
crítica, descobrir o autor era descobrir um significado último do texto, fechar a escritura. Barthes defende 
hoje um abalo interligado entre a existência do autor e da crítica, ambos unidos por sua função 
teleológica. “O espaço da escritura deve ser percorrido, e não penetrado; a escritura propõe sentido sem 
parar, mas é sempre para evaporá-lo: ela procede a uma isenção sistemática do sentido”. A literatura 
recusando-se a designar ao texto um “segredo”, a deter o sentido, liberaria uma atividade que Barthes 
chama de contrateológica. As múltiplas escrituras e vozes, cada palavra na sua duplicidade, só poderão 
ser ouvidas de um lugar, e esse lugar é o leitor do texto. Segundo Barthes, se existe uma unidade do 
texto, ela não está em sua origem, mas em seu destino: só pode se dar no leitor. (A morte do autor, in: 
Barthes, O rumor da língua, 2004b, pp.57-64).  
87 Uma questão a se colocar é que, se o texto é diferente de obra, suas relações com a autoria também o 
são. Talvez a obra – mais adequadamente, trabalho – dependerá de seu artista formatador, enquanto o 
texto independe. Os trabalhos de Morris e Kounellis que analisamos – The art of existence e Sem título n.7 
– ligam-se diretamente a seus autores e, fatalmente, articulam-se às questões de suas produções de 
forma contínua. Mas os textos que perpassam esses escritos talvez possam ter uma existência 
independente dos autores. O trabalho, desdobramento da noção obra-de-arte, é tomado num processo de 
filiação, mas suas idéias podem transcender esta dependência, podendo ser lidas sem a garantida de 
quem as indica. Seus referentes podem ser exteriores à poética do artista e, por vezes, até mesmo ao 
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Retornando às questões que desencadearam estas digressões sobre autoria, 

voltamos a refletir sobre quais são as referências imprecisas apontadas pelo autor em 

Sem título n.7. A começar pelo “eu” do narrador, que não necessariamente coincide 

com o do autor. Esta é uma dúvida sem solução, uma resposta fadada à 

indeterminação. Primeiro, por uma característica própria ao romance, observada por 

Barthes, de que quando um fato é contado para fins intransitivos e não para agir 

diretamente sobre o real, isto é, fora de qualquer função que não seja o exercício 

simbólico, produz-se esse desligamento: a voz perde a origem (2004b, p.58). Nesse 

sentido, não saberemos se Kounellis fala da posição de artista, de personagem do 

texto, ou de intérprete do histórico. Nem mesmo se o “eu” do texto refere-se a 

Kounellis ou se o artista aparece na forma de “ele”88. Logo se os referentes históricos 

do texto são imprecisos, os referentes lingüísticos também o são. O autor constrói uma 

estrutura ambígua onde o narrador é designado por um signo vazio: o “eu” 

desvinculado de um sujeito determinado, um pronome vago que Jakobson denomina 

de shifter (em tradução literal “o que desloca”, embreante). Ou seja, um índice verbal 

vazio à espera de significação. Cada vez que é evocado, este pronome vazio está à 

espera de seu referente, que pode ser constantemente modificado em seu 

preenchimento (por exemplo, eu só sou o “eu” no momento em que estou falando, 

quando lhe passo a palavra, o “eu” é você, numa constante alternância). E em 

Kounellis, este “eu” nunca é preenchido.        

Diversamente, em The Art of Existence, de Robert Morris, temos um narrador 

com determinado ponto de vista: é uma decisão artificiosa, porém, especulável, de que 

nos fala o artista Robert Morris a partir de sua experiência no campo da arte e em 

relação a seu tempo. Em Kounellis, o narrador não identificado e as locuções não 

referenciadas trazem maior imprecisão ao contexto da fala. Ao abrir aspas sem que 

saibamos quem está se manifestando, mesmo sob o signo vazio de um nome, somos 

submetidos a certa vertigem. Quem são os Luciano, Giulio, K.? Cartas também são 

reproduzidas sem que saibamos sua origem e destino: “Caro Giulio, te escrevo de 

Odessa[...]”, “[...] falemos de nós”, e seguimos seu raciocínio impreciso.  

                                                                                                                                          

campo da arte. Sua referencialidade pode se ligar ao seu tempo ou ser anacrônica, pode referir-se a dita 
realidade ou ao ficcional. 
88 Como ressalta Barthes, as pessoas eu e tu possuem correlação de personalidade, enquanto ele é a não-
pessoa, aquele que está ausente, signo da ausência (2004b, p.19). E como demarca John Berger, dentro 
de uma obra literária, que é também uma metaficção historiográfica, G., “a terceira pessoa e a forma 
narrativa são cláusulas num contrato acordado entre o escritor e o leitor, na suposição de que os dois 
podem compreender melhor a terceira pessoa do que ela pode compreender a si mesma”.   
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Durante todo o texto nosso narrador vazio comenta pontos da história da arte 

sem que saibamos de que posição e com qual propósito. O autor faz do conhecimento 

histórico o alicerce para sua narrativa, porém este “conhecimento” é esvaziado em seu 

uso contrateleológico – não se apresenta à finalidade explícita. Geografia e 

historiografia aparecem como base a ser subvertida por Kounellis em seus comentários 

sobre a arte. As duas disciplinas figuram como representação da racionalidade a 

respeito do tempo e espaço, determinação metafísica de ultrapassagem e adulteração. 

Kounellis ostenta no texto o traço de desordem que perpassa toda sua obra, 

assume uma condição cambiante, apátrida, um caráter de exílio – “(uma facada na 

barriga daquele que fala mal dos exilados!)” –, demarcando uma versão de certa forma 

política do artista viajante. Reflete formalmente em seu escrito a lógica contra 

organizações instituídas, contra as formas de linguagem automatizadas, ou qualquer 

outro mecanismo de controle, em posição afinada com a assumida pelos participantes 

da arte povera. A prolixidade desordenada é particularmente observável em relação a 

suas incursões por espaços geográficos. Países de todos os continentes são citados, 

cidades visitadas, regiões comentadas de maneira deliberadamente confusa. Nessa 

trama, é estabelecida também uma relação entre lugares e cultura, geografia e arte, 

uma incidência mútua entre espaço e coisas: “Que distância há entre a América de 

Jasper Johns e a Itália de Fabro! Que distância há entre o azul de Klein e o branco de 

Manzoni!”, profere uma das personagens indeterminadas. 

Relações anacrônicas com a arte podem ser vistas nestes trechos: 

 

O azul de Klein é uma cor ou é a representação da totalidade? Pré ou pós-impressionista, o que é 
o azul de Klein? 
Mas Klein também utilizava o ouro. 
O porta-garrafas de Duchamp é decerto bem mais próximo do ouro-azul de Klein do que do 
Déjeuner sur l´herbe de Manet. 
 
 
[...] Temos em comum com os maneiristas a mesma ilha de relegação, em uma outra época. Mas 
para onde, na realidade, se dirige nosso barco? O de Gauguin nunca chegou ao Taiti? Ou será 
que essa ilha se encontra na Bretanha desde a época de Delacroix? Quantas certezas Giotto 
viveu? 

 
A certeza de Giotto, a certeza de Cézanne. 

 
O outro, o diferente, o dramaticamente diferente permanece sendo Van Gogh. 

 
 

Kounellis vale-se do tempo específico da língua – que é diferente do tempo 

físico ou crônico – em que o centro gerador é sempre o presente da enunciação, 

mesmo quando se refere ao passado ou futuro. Falando de Giotto, Van Gogh, Gauguin, 
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está falando do Giotto, Van Gogh, Gauguin que se tem em mente na Itália dos anos 

1970, com todas as questões políticas que o momento suscita.  

A relação entre homens e espaço, centrada no exílio e nomadismo, é 

personificada em uma das figuras enfatizadas no início do texto: Alberto Savinio. 

Savinio é o pseudônimo de Andrea de Chirico, escritor e pintor, irmão de Giorgio de 

Chirico. De origem grega e também radicada na Itália, a família De Chirico incorpora o 

espírito dos artistas viajantes (os dois irmãos moraram em Paris participando nos 

primeiros momentos do surrealismo, numa inconstância até estabelecerem-se na Itália, 

onde Giorgio desenvolve sua obra metafísica).  

Savinio, quando iniciou suas atividades como pintor, já era conhecido no círculo 

de Apollinaire como literato e compositor. Definia-se como “grande diletante”89, 

afirmando que a arte tem uma razão especulativa, que a coloca acima dos limites 

inerentes a cada técnica e de qualquer função prática. Alberto Savinio e Kurt 

Schwitters, duas das figuras mais citadas no texto, por acaso ou não, unem a ligação 

entre a arte visual e a escrita. O primeiro era o escritor pintor, e o segundo, o artista 

escritor. Schwitters, em suas colagens ao acaso, negava tudo o que é história e 

finalidade objetiva. Assim como Kounellis, as coisas agregadas em suas colagens são 

testemunhos fugazes, truncados e desordenados da “realidade” que representam.  

Através da incorporação dessas figuras, Kounellis vai tecendo o texto que nos 

dá a ler, sugerindo-nos interpretações que ficam por nossa conta e risco. Nenhuma 

unidade semântica e organização lingüística de narrativa clássica nos são impostas. 

Como é característico da própria metaficção historiográfica, lança dúvida sobre a 

possibilidade de qualquer sólida “garantia de sentido” (Hutcheon, 1991, p.81). Faz da 

história da arte um explícito construto ficcional, como nas passagens em que a 

tartaruga, o melro e a águia comentam a história da arte:  

 

[...] uma tartaruga explicava a um melro uma colagem de Schwitters: “Você consegue dizer o 
que é mais goticamente vertical, um bilhete de trem ou a catedral de Colônia?”[...] 
 

 

O melro, apoiado num galho de pinheiro, diz à tartaruga: “Na época da guerra, lembro de que 
me encontrava perto do porto. Nessa hora, as lojas estavam fechadas, as calçadas desertas e o 
mar estava calmo. Em um certo momento vi um marinheiro e uma mulher. A mulher disse ao 
marinheiro enquanto passavam na minha frente: ‘War!’, guerra, e se afastaram e se perderam na 
esquina da rua.  
Nessa cena entrou bruscamente a velha águia, que disse à tartaruga: ‘Conheci Van Eyck, vi 
nascerem Rubens, Rembrandt, La Tour, Fragonard, Watteau, David, Delacroix, Manet, Renoir, 
Lautrec, Degas, Klimt, Boccioni, Burri, Fontana; agora vou te falar de um trabalho ainda não 
realizado: o que sempre amei foi o retorno de Ulisses a Ítaca e a Penélope. Alguns dizem que a 

                                                

89 Argan, Arte Moderna, 1992, p.500. 
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riqueza da obra é um defeito. É claro que aqueles que sustentam essa tese jamais viram os 
cobres da Anatólia em Anatólia. Atrás da obra de Buren, há Descartes, as epígrafes mortuárias 
alexandrinas têm em suas veias seculares o brilho dos cobres de Anatólia. Tenho na cabeça 
milhares de viagens. Quero desenhar um quadrado preto sobre um papel azul-celeste, na minha 
volta.” 
 
A tartaruga, o melro e a águia são na realidade uma fonte no bairro judeu de Roma. 
 

 

Kounellis, em sua origem grega coincidente com a da própria civilidade 

ocidental, e em seu exílio no país em que o passado histórico é tão latente que faz 

nascer um movimento que defende a destruição de todos os museus e monumentos – 

a Itália dos futuristas –, não deixa nunca de demarcar o passado histórico em sua 

significação referencial. Mas esta excessiva referencialidade passa a subverter a 

relação com a experiência, sendo expressiva justamente no que tem seu significado 

subvertido – caso contrário seria apenas mais um compêndio histórico estruturante. 

Comenta o próprio narrador: “Que tédio essa história e esses discursos! Agora é 

preciso uma garrafa de vinho tinto e duas mulheres, uma azul e uma violeta.” A 

História deve ser subvertida pela experiência e pessoalidade. E a arte abarca essa 

experienciação. Em determinado momento, a direção do senso comum que é comentar 

arte através do histórico é invertida, a arte passa olhar a história:  

  

Turim, 9 Termidor 
De manhã, num bar perto da Piazza Nuova. Eu e meu amigo político recém-chegado de Odessa. 
O mercado e as lojas fechados. Grupos de pessoas discutem. No fim da rua vêem-se jovens 
carregando a bandeira vermelha. Um coro de vozes femininas canta a Internacional. 

 
Ele pergunta:  
“Você viu o quadro La Liberté sur les barricades [sic], de Delacroix, em Paris? 

 
O outro: 
“Vi, é belíssimo.” 

 
Ele: 
“Esse quadro, no fundo, representa a vitória do novo sobre o antigo. O ecletismo de Watteau e 
de Fragonard está derrotado.” 

 
Ele observa: 
“A política e a arte estão intimamente ligadas.” 

 
 
 

E em um trecho adiante: 

 

Goya se encontrava em Paris na época da Revolução Francesa, e escreveu em uma de suas 
cartas que vira passar a carroça que levava Maria Antonieta para a guilhotina. O que o espantou 
é que, ao passo que David a desenhara à maneira neoclássica, com um rosto oval e olhos 
amendoados, ele, daquela carroça dramática, vislumbrara apenas uma rápida careta de medo em 
seu rosto. 
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Por fim, o exílio é transferido da geografia para arte, não da maneira metafórica 

vulgarmente difundida da arte como exílio do sensível (forma inclusive citado no texto: 

“A sensibilidade, me dizia, é um exílio; basta ver a obra de Beuys na Alemanha de hoje 

para compreender isso”), mas de modo parodicamente literal:  

 

Ele: 
“Gostaria de estar (gostaria muito!) exilado em uma casinha da Casbah de Tlemcen, de paredes 
caiadas, chãos de ladrilhos brancos e azuis, como aqueles que vemos em alguns quadros de 
Matisse, com cobertores de lã listrados, um cofre marchetado em madrepérola, um leque para as 
horas quentes e um jarro de chá de hortelã. 

 
Nesse lugar requintado, gostaria de ter um encontro erótico-sentimental com uma das 
demoiselles de Avignon, a da direita, a africana, comer o peixe da natureza morta de Rembrandt, 
saborear a uva do Baco de Caravaggio, ir pescar no barquinho de Manet e morrer, 
gloriosamente, como Marat no quadro de David. 

 
  

 

Kounellis navega por entre obras, artistas, escritores, pensadores para 

surpreendentemente terminar com a afirmação de que agora que tem todos os 

“porquês condicionantes do mundo”, irá à América dizer para Weiner – Lawrence, 

presume-se – porque não poderá aceitar colaborar em sua revista conceitual. Toda a 

história da arte lhe serve como justificativa para uma pulsão negativa, como trama que 

o insere no mundo e o preenche: a função de nos significar que as estórias têm. 
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Considerações finais 

 

 

Ao interromper esse percurso tipológico, que já em sua estrutura apresenta 

relações facilmente dissolúveis, traçadas por escolha e determinação, poderíamos 

perguntar-nos sobre qual a direção comum entre os trabalhos aqui apresentados. De 

imediato, podemos afirmar que uma finalidade genérica é inexistente, e, 

provavelmente, também o são as específicas. Esses planos traçados sobre o caos 

(Deleuze), sustentam-se na medida em que suscitam questões que têm sua relevância 

no engendramento arguto, que desencadeiem problemáticas, e não por qualquer 

solidez ou estabilidade cognitiva. Mas em seus traçados, eu arriscaria dizer que todos 

resvalarão no questionamento da natureza do conhecimento narrativo enquanto 

definição permanente. 

É interessante pensar em como a narrativa, a despeito de sua negação pela 

arte moderna, tem sido a forma consagrada e regente de conteúdos do saber na 

civilização ocidental, em especial, em sua forma verbal. Uma certa desforra contra o 

ocularcentrismo que regeu o período áureo desencadeado pelo renascimento, mas que 

hoje resvala no questionamento do centro racional de ambos regimes de saber – da 

palavra e da imagem. E, diria que é particularmente relevante pensar, nesse contexto, 

como a narrativa verbal é assumida como espaço para inscrição de trabalhos de arte 

visual a partir do momento em que se questiona a legitimidade neutra de sua forma. 

Nesse campo, o modo de produção de saber encadeador de elementos – que se torna 

centro da crítica sobre o pós-modernismo, seja nas artes visuais, literatura, na história 

ou na teoria dos diversos campos das ciências humanas (Hutcheon, 1991, p.22) – é 

utilizado dentro de suas convenções, em um processo interno de subversão, acabando 

por dialogar com a problemática histórica e cíclica de embate entre propriedades 

visuais e verbais. 

História, sociologia, ciência também são percebidas na trama não-neutra do 

discurso, tendo de obedecer ao que Lyotard define como o saber narrativo: “que fazem 

os cientistas chamados à televisão, entrevistados nos jornais, após alguma 

“descoberta”? Eles contam a epopéia de um saber que, entretanto, é totalmente não-

épica”90. Satisfazem assim às regras do jogo narrativo que direcionam o conhecimento 

de seu tempo. E encontram sua forma mais definitiva e póstuma quando revertem 

                                                

90 O pós-moderno, 1988, p.51. 
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essa narrativa em escrita. Mas sem a obrigação de obedecer ao jogo do saber 

narrativo, ou justamente através da pulsão de não o querer fazer, a arte apropria-se 

da forma regedora dos conhecimentos e contraria a ânsia comunicacional reinante 

numa sociedade permanentemente à espera da informação, isto exatamente no 

espaço em que se acostumou a recebê-la. No âmbito verbal, em que se confunde 

prática e teoria, novos caminhos são traçados rumo ao conhecimento que, à base da 

subversão desses mesmos artistas, hoje não se distingue do sensível. Padrões de razão 

e realidade tornam-se depósitos históricos, bibliotecas a serem acessadas por autores 

e leitores. 

Recriar-se em palavras, costurar sua auto-criação ao mundo, formatar o 

histórico, mais que a si, ao mundo e à relação entre ambos, dizem respeito a 

processos de pensamento, caminhos de formulação do saber, práticas de 

reorganização das idéias. Nesses percursos, questionam-se distinções entre arte/teoria 

e ficção/realidade. O caráter permanente da escrita – por fixar formulações – aparece 

em contrapartida à arbitrariedade e provisoriedade da palavra – por abstração de 

sentidos. Parece claro que a forma como acabamos de colocar essa problemática é 

extremamente redutora. A partir desse pressuposto, que como nos lembra Badiou, é 

um forçamento de um saber – única maneira de produzi-lo (1994) –, abre-se frente 

para diversos percursos ainda a serem inscritos. O que gostaria de demarcar – 

simplificadoramente – neste espaço é que a ficção é uma das formas eficientes de 

forçamento. Pela ordem do desvio, do extravio, do imaginário, suscitam-se questões 

com a potência do inacabado, do indefinido e do que remete a um fora.    

Seguindo esta proposta de pensamento, confrontei-me com problemas ainda 

não solucionados em relação à forma de articulação dessa pesquisa. Defendendo que 

essa ocorrência de escritos de artista não encontra lugar específico – seja físico, 

referindo-me ao não-lugar que dispensa à atrelagem ao livro, ao espaço expositivo, ao 

catálogo; ou ao não-lugar que é a indeterminação de campos e competências: não é 

nem somente obra nem somente teoria, não cabe na nomeação arte visual nem 

literária, escapa ao puro conceito de ficção e de documento – qual o sentido de 

enquadrar esses textos numa dissertação acadêmica? Seria procurar ou forçar um 

lugar para esse tipo de pensamento? Não ficando satisfeita com a estabilidade de 

qualquer resposta, provisoriamente optaria pelo forçamento: forçar um espaço de 

discussão na expectativa de levantar questões às quais esses textos também me 

forçam – com o perdão da repetição.   
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Falar sobre textos, escrever sobre textos. Aqui entramos em um outro problema 

que paira ao longo desse percurso, sem que se encontrasse uma solução: a autonomia 

do texto. Na introdução a todo esse discurso tipológico, defendo uma arte que 

sustentaria a si própria, com suas regras e funcionamento internos, remetendo ao 

mundo sim, mas de forma tal que só passaria a existir em sua estruturação interior. 

Esse é um paradoxo em relação à clamada autonomia da arte moderna, que, em seu 

rompimento com a tradução fidedigna das representações, força uma estruturação 

visual almejando a independência referencial. Em contrapartida, seu texto clama 

basicamente às questões da arte, um tratamento teórico que não faria menor sentido 

sem seu objeto de análise. O texto moderno é intrinsecamente referencial, 

completando, racionalizando seu referente. Nesse sentido, há uma inversão na prática 

pós-moderna, a noção arte aproxima-se da vida comum, em um atrelamento essencial, 

e o escrito, por sua vez, dissocia-se da função arte. Apesar da querela referencial da 

arte contemporânea, distingue-se um texto que conquista sua autonomia que só 

existirá pós (forçosamente, numa relação de causalidade) arte moderna. Seu vínculo 

com um fora institui-se de forma mais intensa no que tem o sentido subvertido. As 

convenções e continuidade com o mundo são indispensáveis para seu funcionamento, 

mas muitas vezes só se efetivam se ultrapassadas – a unidade e literalidade do sujeito 

autor/personagem, a historiografia que evoca, as problemáticas do campo da arte com 

que se relaciona, etc. Uma relação de referencialidade que altera sentidos já correntes 

e de autoria que amarra sentidos. 

Assim, esse texto atual se basta e sustenta enquanto passagem autônoma, 

disponível a qualquer leitor, não somente ao especialista. Tal relação instaura um 

problema à racionalidade ocidental que ainda impregna a estrutura de análise 

acadêmica – um passado que nos acompanha por reiteração ou negação, e que nos 

destina a uma vocação tautológica –, um problema que acredito ser maior que este 

espaço e que reservo para futuras investigações. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

NARRATIVAS VERBAIS:  

CONSTRUTO FICCIONAL NAS ARTES VISUAIS E  

EM SUA DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO A:  Sophie Calle.  

Last Seen... (Rembrandt, A Lady and a Gentleman in Black), 1991.  

[Texto original em inglês contido no trabalho]. 

 

In: http://www.donaldyoung.com/calle/calle_2.html. Acesso em: 22 nov. 2006. 

 

 

 

 

 

 

In the foreground, on the right-hand side of the painting, there was a woman sitting, gazing 
towards the left.  Behind her, in the center, was a man.  Her husband, I guess.  He was 
wearing a black cape and a hat.  He had a pair of gloves, wearing one and holding the 
other.  She was also in black except for this fluffy thing around her neck, this white ruffle.  It 
seemed very impersonal, very static.  He gazed out towards the viewer.  She gazed at no 
one.  There were stairs nearby and a reference to travel with a map hanging on the wall in 
the background The composition felt a little funny.  There's a man and a woman and no 
connection between them. They're in different worlds.  It has a very solitary feeling even 
though there are two people.  This gives the painting a mysterious quality because you can't 
quite figure out the lack of contact.  What are they looking at ? It just never made sense.  It 
looked wrong There's a woman sitting, looking out into space and a man standing up with 
gloves on, as if he's ready to go out.  When they X-rayed the painting, they found that there 
had been a child in the picture, between the two figures, holding onto his mother's hand and 
clutching something that looked like a whip There was a theory that a little boy had been 
sitting in the chair with a rattle in his hand and somehow the missing spirit of the child lit the 
painting with melancholy.  When you knew that there was a child who had been playing 
between them, it felt like a ghost was present.  The painting became much deeper, it had a 
new dimension.  One can speculate why he was painted out... The story was that the child 
had died so they removed him, and instead Rembrandt painted a chair.  I had just had a 
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child when I heard the story so, I used to come over here when there was no one in the 
room.  It was just like sitting with them.  They were friends of mine.  Good, solid friends who 
had experienced a loss It was a traditional pose, her sitting and him standing.  I assume 
they were husband and wife but they didn't seem in love.  I think there was a third interest in 
the painting.  It might have been a dog They were like porcelain dolls.  They didn't seem 
very realistic.  The woman had a far away look in her eyes but she was not looking out, she 
was probably looking at the child They removed the child after the portrait had been 
painted so there's not a look of sadness or grief on their faces because the child was there 
initially The woman had a very maternal impact. Everyone's dream of what you want your 
mother to be like, proper, solid and well-fed.  Someone who could contribute to your future 
and with whom you could live your entire life I loved her face, she had ruddy sort of cheeks 
but she didn't look common.  She looked more alive than the man who was self-assured and 
a little pompous.  But it was the detail in the clothing that spoke to me.  I remember the 
flowers embroidered in her hair and those gorgeous white collars.  I don't remember the 
woman's feet It was another dark painting except for the very white lace.  The black and 
white clothes stood out sharply against the neutral background.  The black was very deep 
and the crisp white lace against it really brought the painting out.  It was smaller than The 
Storm, maybe it was 3 feet x 4 feet, something like that.  They were a very impressive 
couple.  They dominated the room. 

 

 

 

 

ANEXO B: Sophie Calle.  

Autobiographical Stories (The Dessert), 1992.  

[Texto original em inglês contido no trabalho]. 

 

In: http://www.donaldyoung.com/calle/calle_3.html. Acesso em: 22 nov. 2006. 

 
 
 

 

 
 
 
 
“When I was fifteen I was afraid of men. 
One day in a restaurant, I chose a dessert 
because of its name: "Young Girl's 
Dream." I asked the waiter what it was, 
and he answered: "It's a surprise." A few 
minutes later he returned with a dish 
featuring two scoops of vanilla ice cream 
and a peeled banana. He said one word: 
"Enjoy." Then he laughed. I closed my 
eyes the same way I closed them years 
later when I say my first naked man.” 
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ANEXO C: Sophie Calle. 

C for Calle & Calle in the Cemitery, 1998.  

[Texto original em inglês contido no trabalho]. 

 

In: CALLE, 1999, p.26. 

 

 

 

 

 

“Six years ago now, my father and I became 

the owners of a grave in Montparnasse 

Cemetery. I remember how long it took to 

choose between a tomb situated in the front 

row of the main alley and the one we finally 

settled on: it was a little more out of the 

way, yet not too isolated, so we would be 

disturbed less and, above all, because it was 

next to the cemetery mill and there was a 

bench for any visitors we might have. The 

bench has since disappeared but I have got 

into the habit of visiting my own tomb once a 

year to get the feel of the place. So, to be 

like Maria, I spent the day of Tuesday, 

February 16, 1998, under the sign of C for 

Calle and Calle in the Cemetery.” 
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ANEXO D: Lucas Samaras. 

Outra Auto-Entrevista, 1971  

[tradução nossa]. 

  

Original em inglês (cópia abaixo) In: STILES, 1996, p.349. 

 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Porque a entrevista é uma forma freqüentemente utilizada e o eu é um pedaço 

aparentemente virgem de um conteúdo fértil. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Porque assim eu posso descobrir o que foi descartado. 
Por que isso é necessário? 
É uma maneira de se manter alerta, um tipo de higienização. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Porque assim eu posso me proteger. 
Do que? 
Da imaginação das pessoas. 
Como você pode se proteger com palavras? 
As palavras repelem o esquecimento. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
É uma maneira de libertar a culpa. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Eu quero cristalizar a situação diária de falar comigo mesmo. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Para relaxar minha mente de obsessões diárias. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Para me formalizar e me isolar. 
Por que você está conduzindo essa entrevista? 
Para entrar na consciência dos outros. 
O que você é? 
Uma fome. 
O que você é? 
Uma fome sorridente. 
O que você é? 
Por dentro eu sou uma tristeza erótica, por fora, sou um processo caseiro de desfiar 

significados. 
O que você é? 
Sou um escapista intermitente de um comportamento mais tradicional. 
O que te faz ir adiante? 
Desejo de entendimento. 
O que te faz voltar? 
Sinais antigos incontroláveis. 
O que você é? 
No sentido de ser um artista ativo irracional, eu sou um estágio anterior à mutação. 

Também sou um impedimento benéfico. 
Um o quê? 
Sou um animador um tanto sádico. 
O que você é? 
Um apaixonado intenso por superstição e odiador de pessoas. 
O que você está fazendo? 
Estou tentando sintetizar o amor. 
O que você está fazendo? 

            Tentando avaliar e usar o que eu tenho. 
Quantos anos você tem? 
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Novencentos e setenta e um. 
Diga de uma maneira diferente. 
Sou tão velho quanto as coisas que eu sei. 
Quantos anos você tem? 
Entro em pânico quando penso nisso. 
Por quê? 
É uma ansiedade nas entranhas. 
Quantos anos você tem? 
Trinta e cinco. 
Quantos anos você tem? 
Tenho idade suficiente para freqüentemente feder à morte. 
O que te assusta? 
A separação entre eu e as coisas que eu vejo. 
O que te assusta? 
A possibilidade do mal. 
Você é uma pessoa muito moralista? 
Por fora sou. Por dentro tenho lampejos de canibal, de autocrata egoísta, de destruidor 

de coisas, de suicida.  
O que te assusta? 
As necessidades das outras pessoas. 
O que é arte? 
O aspecto físico da humanidade. 
Qual é o valor da arte? 
Ela protege minha existência adulta. 
Como? 
Posso ser razoavelmente anormal sem ter que receber isoladamente o desprezo ou a 

punição da humanidade. Minha separação é institucionalizada.  
Qual é o valor da arte? 
É um componente necessário de um ser humano. 
Qual é o valor da arte? 
Ela me permite ser revolucionário em uma democracia constitucional. 
Você é político? 
Só em termos de arte. 
Por quê? 
A sociedade regular está fora da minha linha. 
Você gosta da sociedade como ela é agora? 
Não, mas também não gosto do clima. 
Conte-me um problema. 
Como eu posso aceitar, tolerar, conviver e me divertir? 
Como você trabalha enfrentando o seu corpo? 
Cuidadosamente. 
Existe algo sobrenatural, ou subnatural, ou outros, em relação ao seu corpo? 
Às vezes eu controlo porções dele. Falo com ele, dizendo para não me deixar para 

baixo. É como outra pessoa. Essa é a razão pela qual quando as pessoas comentam sobre meu 
corpo eu me sinto peculiar. Elas não conseguem ver minha separação dele. 

Do que você tem medo em relação ao seu corpo? 
Biologia. 
Do que você tem medo em relação à sua mente? 
Paixões. 
O que você gosta no seu corpo? 
Ele me coloca na vida de outras pessoas. 
O que você gosta na sua mente? 
A conversação. 
Qual a pergunta mais freqüente que você se faz? 
O que eu irei fazer agora. 
Você não é um artista? 
Não sempre, há pausas infortúnias, períodos em que não sou nada além de um artista. 
Quando você se tornou um artista? 
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Resolvi me tornar um há uns vinte anos. Me disseram que eu era um há dez anos, e 
agora estou começando a não me sentir constrangido por causa disso. 

Que constrangimento? 
A proximidade do grande homem do passado. 
Que constrangimento? 
O ciúme de outras pessoas. 
Que constrangimento? 
A exposição formal da minha psique. 
É muito constrangedor? 
Não. Costumava ser constrangedor. Agora há uma satisfação em não estar mais 

constrangido com isto. 
Quais são as primeiras perguntas que você faz aos outros? 
O que você quer de mim e o que você tem que eu possa querer. 
Isso funciona? 
Não. Eu tenho que deduzir as respostas deles através das suas ações e isso pode levar 

uma semana ou dois anos. 
Você gosta dos outros? 
Sim. 
Por que você não vive com os outros diariamente? 
Porque eu não encontrei um serviçal mestre. 
Como as outras pessoas lidam com isso? 
Eu não imagino. 
O que você é? 
Eu sou tudo que todo mundo é, só que diferentemente. 
Todo mundo não é assim? 
Sim. 
Conte-me mais. 
A palavra artista diz o bastante. 
Você é um fazedor de objetos? 
Sou um fazedor de coisas. 
Qual é a diferença? 
Uma coisa é menos clara e mais inclusiva. 
Você gosta de coisas bem feitas? 
Sim, coisas bem feitas, incluindo pensamentos bem feitos. Também gosto de coisas que 

não são bem feitas, mas dessas eu gosto menos. Às vezes gosto de coisas terríveis. 
Você é aceito como um artista? 
Por alguns. A maior parte do meu trabalho foi feito para provar aos outros, incluindo a 

mim mesmo, que eu era um artista mais do que porque eu era um. Ou foi o contrário. Uma 
pessoa nunca sabe o que ela é. 

Você gosta de ser chamado de artista? 
Às vezes eu gosto, às vezes não. Gosto do antagonismo e do anonimato temporário. 
Se você estivesse sozinho no mundo você seria um artista? 
Eu estou sozinho no mundo. 
Você está sozinho no mundo? 
Eu estou sozinho em um mundo cheio de gente legal e não-legal. 
Pra quem você faz arte? 
Para os adultos em meu passado, para qualquer um que olhará e imaginará e me 

deixará viver, e para os anônimos que virão no futuro. 
Por que você está fazendo arte? 
Porque assim eu posso esquecer minha separação de qualquer coisa. 
Do que você está fugindo? 
Das avaliações das pessoas. 
Por que você é sentimental? 
Porque eu sou insatisfeito. 
O que um ano de terapia fez por você? 
Foi melhor que fazer um curso de psicologia. 
O que era interessante na psicologia? 
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Os adultos do meu passado me falavam sobre isso com uma mistura de respeito e 
horror. Eles adoravam me falar que ler e pensar muito ou por muito tempo te deixava maluco. 
Eu estava interessado nesta mente curiosa que poderia estragar se mal usada. 

Por que você não se tornou um psicólogo? 
O curso que eu fiz na faculdade era cheio de tabelas chatas e estatísticas. Eu não 

estava interessado em matemática. 
Você é legal com as pessoas? 
Não. Eu sou preciso em relação aos meus sentimentos. 
Você quer ser rico? 
Não mais. 
Por quê? 
A riqueza é uma profissão.  
Você não quer ter riquezas? 
Quero só o suficiente pra viver e fazer meu trabalho sem sentir que eu tenho que dar 

algo sem culpa ou generosidade. 
O que tem de errado com a generosidade? 
Ela perpetua uma aristocracia endinheirada. 
Você quer que o seu trabalho seja preservado? 
De fato, fotograficamente ou descritivamente.  
Qual é a necessidade de um túmulo? 
Eu quero que a minha fome espiritual e corporal seja lembrada. 
Por que você não guarda os seus problemas e seus prazeres pra você? 
Porque eu os estou universalizando. 
Isto não é um pouco pretensioso? 
Não, é um pouco paternal. 
Por que é mais fácil fazer arte que lidar com as pessoas? 
Fazer arte é lidar com as pessoas nos seus próprios termos. A maneira ideal de usar as 

pessoas é as usando como barro, mas sendo que isto está fora de questão, excetuando-se a 
lunáticos e líderes, a arte é uma boa alternativa. 

Por que a arte é uma profissão? 
Porque é um trabalho árduo. Além disto, todas as partes da sapiência são categorizadas 

e profissionalizadas. 
Desde quando? 
Desde toda humanidade. 
Você é um artista profissional? 
Bom, eu acho estranho ser chamado de profissional. Depois de fazer alguma arte eu 

estou ainda mais no lugar de onde comecei, mesmo que não esteja. A arte pára de ser o que 
eu fiz e tem que ser alguma coisa que eu não fiz. Amanhã eu posso não estar apto a fazer arte. 
Não há garantia.  

O que a aceitação do seu trabalho pelos outros fez ao seu caráter? 
Ela apagou a minha imagem fraca de noventa e cinco libras. 
Me conte um problema. 
Eu tenho dificuldade de entender como o mundo começou, se começou, como eu 

comecei, se eu comecei, e como começa qualquer coisa que eu faça. Eu tenho poucos minutos 
de perplexidade inteligente quando eu trago esses enigmas e então eu fico sonolento e quero 
dormir na amplitude protetora de alguém.  

Quem é esse alguém? 
Um conglomerado de muitas pessoas do meu passado, particularmente aqueles que 

sabiam mais que eu. 
Que palavra descreve sua maneira de lidar com as pessoas? 
Em termos de sentimento a palavra é erotismo, em termos de lidar com o mundo é 

criticismo. 
Como criticismo? 
Sou voltado às questões. Eu pergunto por quê a tudo que é apresentado como fato. 

Isso coloca as pessoas na defensiva e freqüentemente elas expõem algumas privacidades. 
Por que você gosta de ver as armas delas? 
É um tipo de conhecimento, farejá-las pra ver se elas são como eu ou se são 

diferentes, como elas são diferentes das pessoas que elas me recordam. 
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Você é supersticioso? 
Nas minhas relações de consciência eu sempre deixo uma margem para o inesperado.  
Você é uma pessoa caseira ou social?  
Caseira. A vida social é uma luxúria e uma droga. Sair é como ir a uma expedição, 

mesmo se for pra comprar pão.  
Por que você não gosta de sair de sua casa?  
Alguém pode me ligar. 
Por que você não gosta de sair de sua casa? 
Eu posso me perder ou perder todas as pessoas que eu já conheci. 
Por que você gosta das coisas caseiras? 
Porque eu sou domesticado. 
O que isto significa? 
É uma situação contemplativa. 
A contemplação não é possível fora de casa? 
Há muitas distrações e insatisfações com as múltiplas apresentações da beleza.  
Por que você não dirige? 
Eu não confio nos meus instintos assassinos. 
Você mata os animais que come? 
Eu mato os contêineres nos quais a carne dos animais está embalada.  
Você tem algum animal? 
Só aqueles que vêm das suas próprias vontades suicidas, como baratas, aranhas, 

moscas, mariposas e mosquitos. 
Você tem coisas que se movem no seu apartamento? 
A TV, a chama de gás e água.  
Qual o seu reflexo para você? 
Um parente despersonalizado. 
O seu apartamento tende a ser arrumado ou bagunçado? 
Bagunçado. Eu gosto de ter as ferramentas e materiais com os quais eu trabalho ao 

meu alcance físico e visual. 
Você vive onde trabalha? 
Sim. É uma mistura dos dois. 
Você se considera um trabalho? 
Eu tenho trabalhado nisso. 
Você está se Cristificando? 
Tudo é capaz de ser ligado com tudo. 
Por que você quer um megafone? Para que alcançar milhões de pessoas? 
Não quero alcançar milhões, mas os equivalentes a mim entre esses milhões. 
Para quê? 
Para continuidade. 
 
 
 

Lucas Samaras. Another Autointerview, 1971.  

[Original em inglês]. 

 
Why are you conducting this interview? 
Because interview is a frequently abused form and self is a seemingly virginal patch of 

fertile content. 
Why are you conducting this interview? 
So that I can find out what’s been declassified. 
Why is that necessary? 
It’s a way to keep alert, a kind of sanitation. 
Why are you conducting this interview? 
So that I can protect myself. 
From what? 
From people´s imagination. 
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How can you protect yourself with words? 
Words ward off oblivion. 
Why are you conducting this interview? 
It’s a way of realeasing guilt. 
Why are you conducting this interview? 
I want to crystalize the daily situation of talking to myself. 
Why are you conducting this interview? 
In order to relax my mind from daily obsessions. 
Why are you conducting this interview? 
In order to formalize and isolate myself. 
Why are you conducting this interview? 
In order to enter the consciousness of others. 
What are you? 
A hunger. 
What are you? 
A smiling hunger. 
What are you? 
Inwardly I am an erotic sadness, outwardly I am a home-made process for unraveling 

meanings. 
What are you? 
I am an intermittent escapee from a more traditional behavior. 
What makes you go away? 
Desire for understanding. 
What makes you come back? 
Ancient uncontrollabe signals. 
What are you? 
In the sense that I am an active irrational artist I am an early stage of a mutation. Also 

I am a beneficial impediment. 
A what? 
A slightly sadistic entertainer. 
What are you? 
An intense superstitious lover and hater of people. 
What are you doing? 
I am trying to synthesize love. 
What are you doing? 
Trying to evaluate and use what I’ve got. 
How old are you? 
Nineteen hundred and seventy-one. 
Say it differently. 
I am as old as the things I know. 
How old are you? 
I panic when I think of it. 
Why? 
It’s a bowel-control anxiety. 
How old are you? 
Thirty-five. 
How old are you? 
Old enough to often get a stench of death. 
What frightens you? 
The separation between me and the things I see. 
What frightens you? 
The possibility for evil. 
Are you a very moral person? 
Outwardly yes. Inwardly I get glimpses of the cannibal, the selfish autocrat, the 

destroyer of things, the suicide. 
What frightens you? 
The needs of other people. 
What is art? 
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The physical look of humanity. 
Of what value is art? 
It protects my adult existence. 
How? 
I can be pretty abnormal without having to isolatedly receive society’s contempt or 

punishments. My separation is institutionalized. 
Of what value is art? 
It is a necessary component of being human. 
Of what value is art? 
It allows me to be revolutionary in a constitutional democracy. 
Are you political? 
Only in terms of art. 
Why? 
Regular society is out of my line. 
Do you like society as it is now? 
No, but neither do I like the weather. 
Tell me a problem. 
How can I get to accept, tolerate, live with and enjoy myself? 
How do you cope with your body? 
Carefully. 
Is there something supernatural, undernatural or other about your body? 
I sometimes control portions of it. I speak to it, telling it not to let me down. It’s like 

another person. That’s why when people make comments about my body I feel peculiar. They 
can’t see my separation from it. 

What do you fear about your body? 
Its biology. 
What do you fear about your mind? 
Its passions. 
What do like about your body? 
It takes me into the lives of other people. 
What do you like about your mind? 
Its conversation. 
What’s the most frequent question you ask yourself? 
What am I going to do now. 
Aren’t you an artist? 
Not always, there are unfortunate pauses, periods when I am anything but an artist.  
When did you become an artist? 
I set out to become one about twenty years ago. I was told that I was one about tem 

years ago, and now I am beginning to feel unembarrassed by it. 
What embarrassment? 
The proximity to the great men of the past. 
What embarrassment? 
The jealousy of other people. 
What embarrassment? 
The formal exposure of my psyche. 
Is it very embarrassing? 
No. It used to be embarrassing. Now there is some satisfaction in not being 

embarrassed by it any more. 
What are the first questions you ask others? 
What do you want from me and what do you have that I may want. 
Does it work? 
No. I have to deduce their answer through their actions and it might take between a 

week and two years. 
Do you like other? 
Yes. 
Why don’t you live with others on a daily basis? 
Because I haven’t found a good servant-master. 
How come other people manage? 
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It’s a wonder to me. 
What are you? 
I am everything that everybody is only differently. 
Isn’t everybody like you? 
Yes. 
Tell me more. 
The word artist says enough. 
Are you an object maker? 
I am a thing maker. 
What’s the difference? 
A tihng is less clear and more inclusive. 
Do you like well made things? 
Yes. Well made things including well made thoughts. I also like things that are not well 

made, but I like them less. Sometimes I like terrible things. 
Are you accepted as an artist? 
By some. Mosto f my work was done to prove others including myself that I was an 

artist rather than because I was one. Or it was the opposite. One doesn’t always know what 
one is. 

Do you like to be called artist? 
Sometimes I like it, sometimes I don’t. I like antagonism and temporary anonymity.  
If you were alone in the word would you be an artist? 
I am alone in the world. 
Are you alone in the world? 
I am alone in a world full of nice and unnice people. 
For whom are you making art? 
For the adults in my past, for anyone who will look and wonder and let me live, and for 

unnamables who will be come in the future. 
Why are you making art? 
So that I can forget my separateness from everything else. 
What are you running away from? 
From people’s evaluations. 
Why are you sentimental? 
Because I am unsatisfied. 
What did one year of therapy do for you? 
It was better then taking a course in psychology. 
What was interesting about psychology? 
The adults in my past talked about it with a mixture of respect e horror. They loved to 

tell me that i fone read or thought too much or too long one became crazy. I was interested in 
this curious mind that could spoil under misuse. 

Why didn’t you become a psycologist? 
The course I took in college was full of dull charts and statistics. I wasn’t interested in 

math.  
Are you nice to people? 
No. I am accurate about my feelings. 
Do you want to be wealthy? 
Not any more. 
Why? 
Wealth is a profession. 
Don’t you want to have wealth? 
I want just enough to live and do my work without feeling that I have to give 

something away out of guilt or generosity. 
What’s wrong with generosity? 
It perpetuates a moneyed aristocracy. 
Do you want your work to be preserved? 
Either actually or photographically or descriptively. 
What’s the need for a tomb? 
I want my spiritual and corporeal hunger to be remembered. 
Why don’t you keep your problems and your pleasures to yourself? 
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Because I’m universalizing them. 
Isn’t that a little pretentious? 
No, it’s a little fatherly. 
Why is it easier to make art than to deal with people? 
Making art is dealing with people on your own terms. The ideal way of using people is 

using them like clay, but that being out of the question, except for lunatics and leaders, art is a 
good alternative. 

Why is art a profession? 
Because it’s hard work. Besides, all parts of awareness are categorized and 

professionalized. 
Since when? 
Ever since humanity. 
Are you a professional artist? 
Well, I find it weird being called professional. After I’ve done some art I’m pretty much 

where I started from even if I’m not. Art stops being what I made and it hás to be something I 
haven’t made. Tomorrow I may not be able to do art. There is no guarantee.  

What has the acceptance of your work by others done to your character? 
It hás erased my ninety-five-pound weakling image. 
Tell me a problem. 
I have difficulty in understanding how the world began, if it did begin, how did I begin, 

if I did begin, and how does anything I do begin. I have a few minutes of intelligent perplexity 
whenever I bring up these enigmas and then I get drowsy and want to sleep in someone’s 
protective amplitude. 

Who is that someone? 
A conglomerate of many people from my past, particularly those who knew more than I 

did. 
What word describes your dealings with people? 
In terms of feeling the word is eroticism, in terms of dealing the word in criticism. 
How criticism? 
I am question-oriented. I ask why to anything that is presented as fact. It puts people 

in defensive and often they expose some privacies. 
Why do you like to see their weapons? 
It’s a kind of knowledge, sniffing them out to see if they are like me or if they are 

different, how they are different from the people that they remind me of. 
Are you superstitious? 
In my conscious dealings I always leave a margin for the unexpected. 
Are you an indoors person or an outdoors person? 
Indoors. The outdoors is a luxury and a drug. Going out is like going on an expedition 

even if I’m going out to buy some bread. 
Why do you dislike leaving your house? 
Someone might call me. 
Why do you dislike leaving your house? 
I might get lost or lose all the people I’ve known. 
Why do you like the indoors? 
Because I’m domesticated. 
What does that mean? 
It’s a contemplative situation. 
Isn’t  contemplation possible outdoors? 
There are too many distractions and dissatisfactions with the multiple presentations os 

beauty. 
Why don’t you drive? 
I don’t trust my killer instincts. 
Do you kill the animals you eat? 
I kill the containers in which the flesh of the animals is packed. 
Do you have any animals? 
Only those that come of their own suicidal accord like roaches, spiders, flies, moths and 

mosquitoes. 
Do you have any things that move in your apartment? 
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The TV, gas flame and water. 
What is your reflection to you? 
A disembodied relative. 
Does your apartment tend to be sparse our cluttered? 
Cluttered. I like to have within visual and physical grasp the tools and materials that I 

wor with. 
Do you live where you work? 
Yes. There is a mixing of two. 
Have you considered yourself as a work? 
I have been working on that. 
Are you Christifying yourself? 
Everything is traceable to everything else. 
Why do you want a megaphone, why reach millions? 
I don’t want to reach millions but the equivalent of myself among those millions. 
What for? 
For continuity.  
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ANEXO E: Ad Reinhardt. 

Cronologia, 1967.  

[tradução nossa]. 

 

Original em inglês (cópia abaixo) in: REINHARDT, 1975, p.4-8.  

 

1913 Nasce, em Nova York, véspera de Natal, nove meses depois do Armory 
Show. (Pai deixa “Velha Europa” pela América em 1907 depois de servir no 
exército de Tsar Nicholas. Mãe deixa Alemanha em 1909.)  

1913 Malevich pinta o primeiro quadro geométrico-abstrato. 
1914 Matisse pinta “Porte-Fenètre, Collioure”. 
1914 Mondrian começa as pinturas “plus-minus”. 
1915 Ganha giz pastel de aniversário, copia “quadrinhos”, Moon Mullins, Krazy 

Kat, e Barney Google. 
1916 Juan Gris pinta “Travessa de Frutas”. 
1916 Dadá em Zurique. 
1917 Corta jornal. Recorta figuras dos livros. 
1917 Revolução de Outubro na Rússia. Lênin toma o lugar de Kerensky. 
1918 Malevich pinta “Branco sobre Branco”. 
1918 Paz. A Primeira Guerra Mundial termina. 
1919 Entra na Escola Elementar Pública nº88, na rua Fresh Pond, Ridgewood, 

Queens. 
1919 Léger pinta “A Cidade”. 
1919 Monet pinta “Flor de Lótus”. 
1920 Vence concurso de aquarela de flores. 
1921 Pintores abstratos têm problemas na Rússia. 
1922 Pintores mexicanos editam o manifesto contra “arte pela arte”. 
1922 Joyce termina Ulysses. 
1923 Marcel Duchamp deixa a pintura. 
1924 Copia impressões em Old English e German black-letter91. 
1925 Arp faz “Montanha, Mesa, Âncoras, Navio”. 
1926 Picasso pinta “O Estúdio”. 
1927 Ganha medalha por retratos em desenho de Jack Dempsey, Abraham 

Lincoln, Babe Ruth, e Charles Lindbergh. 
1928 Entra na Escola Média Newton, Elmuhurst, Queens. 
1928 Ganha prêmios e medalhas por arte e cidadania. 
1929 Abre o Museu de Arte Moderna. 
1929 Bolsa de Valores quebra. 
1929 Georgia O’Keeffe pinta “Black Cross, New Mexico”. 
1930 Faz desenhos de cavaleiros, brasões, escudos, estrelas, bandeiras de 

guerra. 
1931 Entra na Universidade de Columbia. 
1932 Pinta estudos das figuras de Michelangelo na Capela Cistina para aula de 

literatura de Raymond Weaver, que sugere cursos com Meyer Schapiro, 
que sugere unir-se a grupos radicais do campus. 

1933 Adormece em todas as aulas de estética de Irwin Edman. 
1933 Expulso do time de luta livre por não manter-se no treinamento. 
1934 Acusado por Dean Hawkes de encher o escoamento do chuveiro do 

dormitório no décimo andar com materiais de arte e inundar o nono andar. 
(inocente). 

1935 Eleito para Diretório dos Estudantes com promessa de campanha de acabar 
com as fraternidades. 

                                                

91 NT: tipos de letras para impressão.  



 
126 

1935 Faz uma charge à “maneira cubista” do “retilíneo” Presidente Nicholas 
Murray Butler batendo em nenéns "curvilíneos" com um bastão grande, 
censurado por Herman Wouk, editor de Jester, mas impresso no Spectator 
pelo editor James Wechsier, torna-se um problema “acadêmico” da cidade 
toda. 

1935 Torna-se editor da Jester. Eleito para Equipe de Americanos da 
Universidade de Editores Cômicos. 

1936 Guerra civil na Espanha. 
1936 Estuda pintura com Carl Holty e Francis Criss. 
1936 Estuda pintura com Karl Anderson na Academia Nacional. 
1937 Junta-se a União de Artistas e Artistas Abstratos Americanos. 
1937 Contratado no Projeto Federal de Arte por Burgoyne Diller, torna-se 

“Artista, Classe 1, Grau 4, $87,60p/m., Divisão Cavalete”. 
1937 Marcha a noite toda nas linhas de piquete. 
1938 Escuta as estrondosas músicas dos discos de Jazz de Stuart Davis do 

vizinho, olha as suas espalhafatosas camisetas coloridas em seu varal. 
1938 Começa a série das pinturas de cores vibrantes (coloridas- brilhantes). 
1939 Discorda com Matta sobre a importância em arte do atrito de artistas 

contra as pessoas suadas no metrô nas horas de movimento. 
1939 Debate com pintores de protesto-social sobre “Arte dos Museus” versus 

“Arte nas Ruas”. 
1940 Demonstrações nas ruas contra o Museu de Arte Moderna por ser contra 

arte moderna. 
1940 Escreve carta contra Wyndham Lewis por ser contra arte abstrata. 
1940 Começa a romper com a pintura geométrica do fim dos anos 1930. 
1941 Demitido do Projeto Federal de Arte. 
1941 Visita a colônia nudista de Balcomb Greene, corre nu por lá. 
1941 Atacado por Mike Gold em Daily Worker. 
1942 Desenha revistas para New York Yankees e Brooklyn Dodgers. 
1943 Tenta convencer Thomas Merton a não ser tornar um Trapista. 
1943 Recusa-se a ajudar Arshile Gorky a começar uma escola de camuflagem. 
1943 Gostaria de saber o que Adolph Gottlieb e Mark Rothko pretendiam quando 

anunciaram, “Não há coisa igual a uma boa pintura sobre nada”. 
1943 Continua a fazer pinturas sobre nada. 
1944 Faz charge para o panfleto de Ruth Benedict “Corrida da Humanidade” que 

congressista tenta censurar com distribuição de forças armadas porque o 
desenho mostra Adão com umbigo. Revista Time reimprime o Adão de 
Michelangelo com umbigo, enviando amplamente à nação uma edição de 
“liberdade de opinião”. 

1944 Libertação de Paris. 
1944 É o primeiro artista a usar colagem num jornal diário (depois de Max 

Ernest). 
1944 Começa estudar história da arte com Alfred Salmony. 
1944 Pinta das meias-noite às manhãs. 
1944 Tem a primeira Mostra em Galeria de Arte na Artists’ Gallery. 
1945 Paz. A Segunda Guerra Mundial acaba. 
1945 Exonerado, honradamente, da Marinha dos EUA. 
1945 Guerra Civil na China. 
1946 Primeira mostra na Betty Parsons Gallery. 
1946 Ataca E. E. Cummings por comentários na Krazy Kat. 
1946 Demitido no jornal P.M. 
1947 Índia ganha independência. 
1947 Começa a ensinar no Brooklyn College. 
1948 Ajuda a fundar o Artist’ Club, mas não ajuda a pintar paredes ou varrer 

chão. 
1949 Israel ganha independência. 
1949 Fala em “Tópicos de Artistas” em “Imparcialidade e Envolvimento” contra 

todos envolvimentos.  



 
127 

1949 Estabelecida a República Irlandesa. 
1949 Pinta aquarelas em Virgin Islands, aguardando pelo divórcio. 
1950 Edita livro com Robert Motherwell. 
1950 Protesta com “Irascíveis” contra Metropolitan Museum por ser contra arte 

de vanguarda. 
1950 Faz charge chamada “Abstração Coroada no Whitney”. 
1951 Discute com John Sloan sobre Jackson Pollock em Taos. 
1951 Matisse faz recortes com papéis coloridos. 
1952 Debate por várias semanas sobre “O Problema de Hess” no Artists’ Club. 
1952 Farouk abdica ao trono egípcio. 
1952 Abandona princípios de assimetria e irregularidade na pintura. 
1956 Faz a última charge, uma mandala. 
1953 Pinta a última pintura em cores vibrantes. 
1953 Visita a Grécia. 
1953 Nascimento da filha. 
1953 Camboja, Laos, Vietnã conseguem independência. 
1954 Macdonald Wright retorna à pintura abstrata. 
1955 Listado na revista Fortune como um dos vinte melhores investimentos no 

mercado de arte. 
1956 Pega dinheiro emprestado no banco para viajar. 
1956 Crise em Suez. 
1957 Willem de Kooning diz em Chuckwagon, “Os ricos estão bem”. 
1957 Compra o disco de Pearl Baily, “They’re Good Enough for Me”. 
1957 Forma a SPOAF (Sociedade de Proteção aos Nossos Amigos Artistas) (deles 

mesmos), depois de ler as declarações de “Natureza em Abstração”. 
1958 Cria o primeiro Não-Happening, mostra dois mil slides coloridos no Artists’ 

Club. 
1959 Revolução de Castro em Cuba. 
1959 EUA faz primeiro contato por radar com Vênus. 
1960 Escreve sobre imagens de Buda. 
1960 França explode a bomba nuclear. 
1961 Protesta a história do “Expressionismo Abstrato e Imagista” do 

Guggenheim Museum. 
1962 Protesta a história “Geometria Abstrata” do Whitney Museum. 
1962 Projetado plano para “Ad Reinhardt Museum”. 
1962 Independência da Argélia. 
1962 Fala na Primeira Conferência sobre Responsabilidade Estética. 
1963 Dissente da revista Dissent pela dissensão do Comitê de Artistas para 

“Siqueiros Livre” da prisão. 
1963 Escândalo de Profumo na Inglaterra. 
1963 Seis pinturas em Nova York e seis pinturas em Paris são marcadas e têm de 

ser isoladas do público. 
1964 Dez pinturas em Londres são danificadas. 
1964 China explode bomba atômica. 
1965 Homem anda no espaço. 
1966 Cento e vinte pinturas no Jewish Museum. 
 

 

 

Ad Reinhardt. Chronology, 1967.  

[original em inglês]. 

 

1913 Born, New York, Christimas Eve, nine months after Armory Show. (Father 
leaves “Old country” for America in 1907 after serving in Tsar Nicholas’ 
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army. Mother leaves Germany in 1909.) 
1913 Malevich paints first geometric-abstract painting. 
1914 Matisse paints “Porte-Fenêtre, Collioure.” 
1914 Mondrian begins “plus-minus” paintings. 
1915 Gets crayons for birthday, copies “funnies,” Moon Mullins, Krazy Kat, and 

barney Google. 
1916  Juan Gris paints “Dish of Fruit.” 
1916 Dada in Zurich. 
1917 Cuts up newspapers. Tears pictures out of books. 
1917  October Revolution in Russia. Lenin replaces Kerensky. 
1918 Malevich paints “White on White.” 
1918 Peace. World War I ends. 
1919 Enters Public Grade School No. 88, Fresh Pond Road, Ridgewood, Queens.  
1919  Léger paints “The City.” 
1919 Monet paints “Water Lilies.” 
1920 Wins water-color flower-painting contest. 
1921 Abstract painters have trouble in Russia. 
1922 Mexican painters issue anti “art for art’s sake” manifesto. 
1922 Joyce completes Ulysses. 
1923   Marcel Duchamp gives up painting. 
1924 Copies Old English and German black-letter printing.  
1925 Arp makes “Mountain, Table, Anchors, Navel.” 
1926 Picasso paints “The Studio.” 
1927 Wins medal for pencil-portraits of Jack Dempsey, Abraham Lincoln, Babe 

Ruth, and Charles Lindbergh. 
1928 Enters Newtown High School, Elmhurst, Queens. 
1928 Wins prizes and medals for art and citizenship. 
1929 Museum of Modern Art opens. 
1929 Stock market crashes. 
1929 Georgia O’Keeffe paints “Black Cross, New Mexico.” 
1930 Makes drawings of knights, heraldry, shields, stars, battle-flags. 
1931 Enters Columbia College. 
1932 Paints studies of Michelangelo’s Sistine Ceiling figures for literature class of 

Raymond Weaver, who suggests courses with Meyer Schapiro, who suggests 
joining campus radical groups. 

1933 Falls asleep in all of Irwin Edman’s lectures on aesthetics. 
1933 Thrown off wrestling team for not keeping in training. 
1934 Accused by Dean Hawkes of stuffing dormitory tenth-floor shower-drains 

with art materials and flooding ninth floor (not guilty). 
1935  Elected to Student Board on campaign promise to abolish fraternities. 
1935 Makes “cubist-mannered” cartoon of “rectilinear” President Nicholas Murray 

Butler beating “curvilinear” babies with big club, censored by Jester Editor 
Herman Wouk, but printed in Spectator by Editor James Wechsier, becomes 
city-wide “academic freedom” issue.  

1935 Becomes Editor of Jester. Elected to All-American Staff of College Comic 
Editors. 

1936 Civil War in Spain. 
1936 Studies painting with Carl Holty and Francis Criss. 
1936 Studies painting with Karl Anderson at National Academy 
1937 Joins Artists’ Union and American Abstract Artists. 
1937 Hired on Federal Art Project by Burgoyne Diller, becomes “Artist, Class 1, 

Grade 4, $87.60mo., Easel Division.” 
1937 Marches on all-night picket lines. 
1938 Listens to neighbor Stuart Davis’ loud ragtime jazz records, looks at his loud 

colored shirts on clothes-lines. 
1938 Begins series of bright-colored paintings. 
1939 Disagrees with Matta about importance in art of artists rubbing against 

sweaty people in subway rush-hours. 
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1939 Debates social-protest painters about “Art of the Museums” v. “Art in the 
Streets.” 

1940 Demonstrates in the street against Museum of Modern Art for being against 
modern art. 

1940 Writes letter against Wyndham Lewis for being against abstract art. 
1940 Starts to break up geometric paintings of late thirties. 
1941 Fired from Federal Art Project. 
1941 Visits Balcomb Greene’s country nudist-colony, runs around naked. 
1941 Attacked by Mike Gold in Daily Worker. 
1942 Designs magazines for New York Yankees and Brooklyn Dodgers. 
1943 Tries to talk Thomas Merton out of becoming a Trappist. 
1943 Refuses to help Arshile Gorky start a camouflage school. 
1943 Wonders what Adolph Gottlieb and Mark Rothko are up to when they 

announce, “There is no such thing as good painting about nothing.” 
1943 Continues making paintings about nothing. 
1944 Makes cartoon for Ruth Benedict’s pamphlet “Races of Mankind” which 

Congressman tries to censor for armed-forces distribution because drawing 
shows Adam with navel. Time magazine reprints Michelangelo’s Adam with 
navel, settling nation-wide “freedom of opinion” issue. 

1944 Liberation of Paris. 
1944 Is first artist to use Collage in daily newspaper (after Max Ernst). 
1944 Begins art-history studies with Alfred Salmony. 
1944 Paints midnights to mornings. 
1944 Has first Art Gallery Show at Artist’s Gallery. 
1945 Peace. World War II ends. 
1945 Discharged, honorably, from U.S. Navy. 
1945 Civil War in China. 
1946 First show at Betty Parsons Gallery.  
1946 Attacks E. El Cummings for comments on Krazy Kat. 
1946  Fired from newspaper PM. 
1947  India gains independence. 
1947 Begins teaching at Brooklyn College. 
1948 Helps found Artists’ Club but doesn’t help paint walls or sweep floors. 
1948 Israel gains independence. 
1948 Talks at “Subjects of the Artists” School on “Detachment and Involvement” 

against all involvements. 
1949 Irish Republic established. 
1949 Paints water colors in Virgin Islands, waiting for divorce. 
1950 Edits book with Robert Motherwell. 
1950 Protests with “Irascibles” against Metropolitan Museum for being against 

avant-garde art. 
1950 Makes cartoon called “Abstraction Crowned at the Whitney.” 
1951 Argues with John Sloan about Jackson Pollock in Taos. 
1951 Matisse cuts colored papers. 
1952 Debates for several weeks on “The Hess Problem” at Artists’ Club. 
1952 Farouk abdicates Egyption throne. 
1953 Gives up priciples of asymmetry and irregularity in painting. 
1953 Paints last paintings in bright colors. 
1953 Visits Greece. 
1954 Daughter born. 
1954 Cambodia, Laos, Vietnam achieve independence. 
1954  Macdonald Wright returns to Abstract Art. 
1955 Listed in Fortune magazine as one of top twelve investments in art market. 
1956 Borrows money from bank to travel. 
1956 Suez crisis. 
1956 Makes last cartoon, a mandala. 
1957 Willem de Kooning says in the Chuckwagon, “The rich are all right.” 
1957 Buys Pearl Bailey’s record, “They’re Goog Enough for Me.”  
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1957 Forms SPOAF (Society for the Protection of Our Artist Friends) (from 
themselves), after reading “Nature in Abstraction” statements. 

1958 Creates first Non-Happenig, shows two thousand color slides at Artists’ Club. 
1958 Visits Japan, India, Persia, Egypt. 
1959 Castro Revolution in Cuba. 
1959 U.S. makes first radar contact with Venus. 
1960 Writes about Buddha images. 
1960 France explodes nuclear bomb. 
1961 Visits Turkey, Syria, Jordan.  
1961 Bay of Pigs fiasco. 
1961 Protests Guggenheim Museum’s “Abstract Expressionist and Imagist” 

history. 
1962 Protests Whitney Museum’s “Geometric Abstraction” history.  
1962 Plan for “Ad Reinhardt Museum” is projected. 
1962 Algerian independence. 
1962 Speaks at First Conference on Aesthetic Responsibility. 
1963 Dissents from Dissent magazine’s dissent from Artist’s Committee to “Free 

Siqueiros” from prison. 
1963 Profumo Scandal in England. 
1963 Six paintings in New York and six paintings in Paris get marked up and have 

to be roped off from the public. 
1964 Ten paintings in London get marked up. 
1964 China explodes atomic bomb. 
1965 Man walks in space. 
1966 One hundred twenty paintings at Jewish Museum. 
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ANEXO F: Joseph Beuys.  

Life course Work course, 1964. 

[Original em inglês] 

 

In: http://www.walkerart.org/archive/9/9C4301AEBEAC42EE6167.htm. Acesso em: 28 

jul. 2006. 

 

 

1921 Kleve exhibition of a wound drawn together with an adhesive bandage  
1922 Exhibition at Rindern dairy near Kleve  
1923 Exhibition of a moustache cup (contents: coffee with egg)  
1924 Kleve public exhibition of heathen children  
1925 Kleve documentation: "Beuys as exhibitor"  
1926 Kleve exhibition of a stag leader  
1927 Kleve exhibition of radiation  
1928 Kleve first exhibition of the excavation of a trench 

Kleve exhibition to explain the difference between loamy sand and sandy 
loam  

1929 Exhibition at the grave of Genghis Khan  
1930 Donsbrüggen exhibition of heather together with medicinal herbs  
1931 Kleve connecting exhibition 

Kleve exhibition of connections  
1933 Kleve exhibition underground (digging parallel to the ground)  
1940 Posen exhibition of an arsenal (together with Heinz Sielmann, Hermann 

Ulrich Asemissen, and Eduard Spranger) 
Exhibition at Erfurt-Bindersleben Airport 
Exhibition at Erfurt-Nord Airport  

1942 Sevastopol exhibition of my friend 
Sevastopol exhibition during the capture of a JU 87 

1943 Oranienburg interim exhibition (together with Fritz Rolf Rothenburg and 
Heinz Sielmann)  

1945 Kleve exhibition of cold  
1946 Kleve warm exhibition 

Kleve Artists' League "Successor of Profile" 
Heilbronn Central Train Station Happening  

1947 Kleve Artists' League "Successor of Profile" 
Kleve exhibition for the hard of hearing  

1948 Kleve Artists' League "Successor of Profile" 
Düsseldorf exhibition in the Pillen Bettenhaus 
Krefeld "Kullhaus" exhibition (together with A.R. Lynen)  

1949 Heerdt total exhibition three times in succession 
Kleve Artists' League "Successor of Profile"  

1950 Beuys reads Finnegan's Wake in "Haus Wylermeer" 
Kranenburg, Haus van der Grinten "Giocondology" 
Kleve Artists' League "Successor of Profile"  

1951 Kranenburg, van der Grintens' collection of Beuys: Sculpture and 
Drawings  

1952 Düsseldorf 19th prize in "Steel and Pig's Trotters" (following a light ballet 
by Piene) 
Wuppertal Kunstmuseum Beuys: crucifixes 
Amsterdam exhibition in honor of the Amsterdam-Rhine Canal 
Nijmegen Kunstmuseum, Beuys: Sculpture  

1953 Kranenburg, van der Grintens' collection of Beuys: Paintings  
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1955 End of the Artists' League "Successor of Profile"  
1956-1957 Beuys' works in the fields  
1957-1960 Recuperation from work in the fields  
1961 Beuys is appointed Professor of Sculpture at the Düsseldorf Academy of 

Art 
Beuys extends Ulysses by 2 chapters at the request of James Joyce  

1962 Beuys: The Earth Piano  
1963 FLUXUS Düsseldorf Academy of Art 

On a warm July evening on the occasion of a lecture by Allan Kaprow in 
the Zwirner Gallery in Cologne, Kolumba churchyard, Beuys exhibits his 
warm fat Joseph Beuys' Fluxus stable exhibition in the Haus van Grinten, 
Kranenburg, Lower Rhine  

1964 Documenta III sculpture, drawings 
Beuys recommends that the Berlin Wall be elevated by 5 cm  
(better proportions!) 
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ANEXO G: Robert Morris. 

A Arte da Existência. Três Artistas Extra-Visuais: Trabalhos em Processo, 

1971.  

[Tradução para português de Paula Krause]. 

 

Original em inglês (abaixo) In: MORRIS, 1993, p.95. 

 

 

Atualmente, parece óbvio pensar que o objeto artístico estático, portátil, destinado ao 

espaço interior, não possua nada além de uma carga decorativa cada vez menos interessante. 

Estamos sempre esperando pelas caixas de metal polido, pelas estampas listradas, e pelas 

referências à Art-Déco elegantemente aplicadas em liquitex, da próxima temporada, com a 

mesma expectativa reservada à aparência do próximo Ford Oldsmobile – o carro provavelmente 

surpreenderia mais. Entretanto, ao menos alguns caminhos parecem nos afastar deste cenário 

– e desta arte de produtos pré-fabricados. Um impulso parece ser o de empregar materiais e 

processos físicos em uma situação exterior onde a escala gigantesca, o vasto número de 

materiais naturais, e o poder de grandes quantidades de energia, natural e tecnológica, possam 

ser utilizados como suporte para a interação do fazer. Por outro lado, porém, também podemos 

nos referir a estas criações externas como arte “específica” ou arte localizada. Tais trabalhos 

surgem tanto sob o título de arte da terra quanto de arte conceitual, e geralmente deslocam a 

ênfase da construção, do processo, e da aplicação de energias transformativas dos materiais. 

Dentro desta atitude, podemos observar afinidades com certas formas de arte interior que 

geralmente são tachadas de “arte ambiental”. 

O tipo particular de arte ambiental interior que desejo isolar como tendo uma afinidade 

com alguns dos trabalhos externos específicos, ou mais ou menos “inacabados” é aquele que 

não apresenta uma grande parte de incidência visual. Não pretendo sugerir que o trabalho 

externo com o qual eu o estou comparando não possua incidência visual. Mesmo no deserto, a 

natureza está regularmente ativa. Entretanto, penso que no momento em que esta arte interior 

é descrita, algumas intenções e atitudes emergem e acabam conectando-a a certos trabalhos 

externos. Vários artistas na Costa Oeste, como Michael Asher, Larry Bell, Robert Irwin, e 

recentemente, Bruce Nauman, estão explorando situações que em condições abertas seriam 

visualmente reduzidas a nada. E, obviamente, característico no trabalho destes artistas é a total 

negação de qualquer processo que possa estar localizado dentro da gama dos estímulos. Isto 

não significa que o processo não seja uma parte importante do trabalho. Ele é, mas está 

localizado no interior do sujeito que participa da experiência desta proposta artística. Isto é, 

somos jogados de volta à consciência de tais coisas, como, por exemplo, a duração de 

aclimação a um quarto escuro (em Bell) durante a qual certa porção de informação visual 

específica é gradualmente percebida. Certa duração de tempo é necessária para a experiência 
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de uma boa parte da arte externa específica. A menos que se fique satisfeito com uma 

fotografia instantânea, é preciso que se esteja lá e se movimente ao redor do trabalho. Mas não 

é a necessidade física de duração da experiência – seja caminhando, se acostumando ao 

escuro, escutando com atenção, etc. – que parece ser a base para a arte externa ou interna em 

questão. Ao contrário, penso que esta arte se coloca, de outra maneira, em algum lugar 

externo àquela arte tão obviamente envolvida em se apresentar como “ação” que ocorre no 

mundo, mas que acaba se revelando novamente em objetos e processos implícitos ou residuais 

de transformação. Esta arte a que me refiro marca seu espaço apresentando situações que 

possibilitam experiências potentes do “ser/estar”, ao contrário das ações implícitas do 

“feito/sido” comum a tanta arte “coisa” hoje disponível. 

 

 

 
Bruce Nauman, Parede Acústica, 1969. 

 
Michel Asher, Instalação no Gladys K. Montgomery Art 
Center, Claremont, California, 1970. (Foto: Frank Thomas.) 

 

 
Michel Asher, Desenho isométrico das paredes da 
instalação no Gladys K. Montgomery Art Center, 
Claremont, California, 1970. 

 
Michel Asher, Instalação no Gladys K. Montgomery Art 
Center, Claremont, California, 1970. (Foto: Frank 
Thomas.) 
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O tipo de trabalho em questão parece se afastar da dualidade insolúvel entre ação e 

coisa. Nominalmente estática e literalmente sem objetivo, parece também ter escapado daquele 

formalismo mortal que inevitavelmente aparece associado às relações presentes nos objetos 

externos, procedentes de qualquer lugar ou natureza.  

Durante todo, ou quase todo, o ano passado eu estive em contato com vários jovens 

artistas – na maioria alguns que estavam desenvolvendo seus trabalhos na Costa Oeste, alguns 

no Meio Oeste – que vêm explorando essa área a qual eu só consigo chamar de “arte 

existencial.” Alguns estão trabalhando em cooperação em projetos, outros estritamente 

sozinhos, e até onde eu sei estes artistas não são conscientes dos trabalhos uns dos outros. 

Tentarei descrever aqui, da melhor maneira possível, os projetos atuais de três deles. Diferente 

de uma descrição, o único acesso a estes trabalhos é a experiência direta. Os três artistas que 

comento abaixo foram muito relutantes em permitir a publicação de imagens de seus trabalhos, 

o que se deve ao fato de estarem conscientemente se empenhando em uma situação não-, ou 

ao menos extra-visual.  

 

_________________________ 

 

Marvin Blaine é um artista que trabalha no norte do estado de Ohio. Vi pela primeira 

vez esboços de seu trabalho quando visitei a Faculdade de Oberlin há dois anos. Há um ano 

atrás, fizemos uma viagem juntos para visitar o Monte da Grande Serpente em Ohio. Em 1967 

e 68, ele havia realizado algumas poucas tentativas de trabalhos de terra com base nos montes 

indígenas, que, como ele mesmo admite, já figurariam ser secundários. Seus primeiros esforços 

foram em pequena escala e o artista logo começou a considerá-los insatisfatórios. Contou-me 

que no colegial havia passado um verão escavando alguns montes. O processo consistia em 

cavar um poço de aproximadamente 1m de diâmetro, partindo do topo em direção à base do 

monte. Se qualquer coisa fosse encontrada, uma escavação mais sistemática camada por 

camada era adotada. Blaine relembra que a experiência de trabalhar com estes primeiros poços 

investigativos – um espaço inteiramente contido, não arquitetônico – o havia impressionado 

mais que o espaço exterior dos montes por si só. Começou, então, a fazer esboços de formas 

variadas de valas para serem cobertas com terra, e de cavernas cavadas em ribanceiras. 

No outono de 1969 ele e vários outros estudantes de Oberlin começaram a escavar um 

espaço interior ao lado do que Blaine afirmava ser uma pequena colina natural. A forma 

simétrica da colina levou alguns a suspeita de que ali poderia se situar um cemitério indígena, 

mas amostras de escavações feitas em 1966 não haviam localizado nada. Blaine dizia não ter 

conhecimento de qualquer monte tão ao norte no estado – ficava logo ao lado da cidade de 

Lagrange. A terra foi arrendada de um fazendeiro e o trabalho teve início no final de agosto de 

1969. A colina media aproximadamente 15m de altura, com uma base de 90m de diâmetro. Por 

volta de 6m acima e a sudeste, Blaine começou a escavar um túnel retangular de 
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aproximadamente 1,5m de largura e 2m de altura, que decaía para o centro da colina a cerca 

de 20°. A abertura de 1m de profundidade foi cuidadosamente retirada manualmente; vigas de 

madeira foram emparelhadas com a superfície plana das paredes e teto; e uma escavadeira foi 

introduzida no trabalho. A escavação foi um processo complicado, já que havia pouco espaço 

para o equipamento operar e a terra retirada era trabalhosamente levada para fora em 

carrinhos de mão. A passagem estreita se mantinha regular por cerca de 5m para dentro da 

colina e então precipitadamente caía a 35°. Neste momento se iniciava a escavação de uma 

câmara, e as paredes e teto também se alargavam na mesma relação de inclinação, logo ao 

final da passagem. A câmara lembrava uma pirâmide truncada, com sua base formando a 

parede do fundo, que media aproximadamente 5m². A sala interna ou câmara possuía 

provavelmente uns 7m de profundidade desde o início da passagem até a parede do fundo. O 

efeito geral do interior era de um espaço geométrico desorientador. O artista explicou que seria 

necessária a finalização de boa parte da escavação manualmente, com pás, pois a escavadeira 

só realizaria o trabalho mais pesado. 

Blaine veio a descobrir que atingira uma pequena fonte no subsolo na base da 

extremidade a noroeste da sala interna, e um poço teve que ser improvisado para bombear o 

piso da caverna e controlar a lama durante a fase final. Porém, após um final de semana, 

descobriu-se que a água havia subido apenas cerca de 60 cm onde a parede encontrava o chão 

(na parte mais baixa da sala). Blaine decidiu que não se preocuparia mais com esta infiltração, 

já que se opunha mais à instalação de uma bomba mecânica do que à água. Construiu-se então 

um tipo de passarela com tábuas de 30x5 centímetros desde o ponto onde a passagem 

desembocava na sala até a parede de trás. Havia três dessas tábuas seguindo em direção à 

parede de fundo, que eram suportadas por vigas de 4X4 apoiadas no chão da câmara. Ao 

entrar na câmara era difícil dizer se estas passarelas estavam niveladas, porque o espaço inteiro 

era muito desorientador para o corpo, além da pouca luz – sendo a única iluminação a que 

vinha pela porta de acesso à caverna. Blaine me informou que a passarela se inclinava a 10° 

em direção à parede do fundo, mas a sensação era a de uma inclinação maior. Podia-se 

caminhar por estas tábuas até a parede do fundo e permanecer há cerca de 1 metro sobre a 

porção retangular de água que se acumulava no fundo da sala. Tábuas também haviam sido 

colocadas no chão da passagem para que a terra pudesse ser retirada enquanto a escavação 

continuasse. O trabalho final consistiu em remover estas tábuas, planificar o chão, e derramar 7 

cm de concreto na passagem. Blaine não ficou satisfeito com o concreto, mas esta parecia ser a 

única solução para a umidade e lama sobre a qual quem quisesse entrar na câmara teria, de 

toda maneira, que caminhar. 

Para o caso de trânsito no topo da colina o artista havia afixado uma fila dupla de 

estacas da entrada em direção à base da campina, seguindo por aproximadamente 90m em 

direção à área plana abaixo da colina. Estas estacas ficavam à precisamente 37°15’ a sudeste, 

na direção do equinócio de verão para aquela latitude no estado. As estacas eram avistadas 
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assim que a escavação progredia, para que a orientação da fenda no monte seguisse 

exatamente aquela declinação sudeste/noroeste do equinócio de verão. 

Eu voei para Ohio em 21 de junho para estar lá para o equinócio na manhã seguinte. 

Nós fomos de carro até o local e já estávamos lá às 4h30 da manhã do dia 22; esperamos do 

lado de fora até começar a amanhecer. Na luz opaca do alvorecer, pudemos observar que havia 

algumas nuvens ao norte e oeste, mas a metade leste do céu estava aberta. Às 5h, 

aproximadamente, Blaine, os quatro estudantes que o ajudaram, e eu, subimos a curta 

elevação até a abertura, sentimos nossa descida até a passagem com a ajuda de lanternas, e 

nos distribuímos nas três tábuas para esperar os primeiros raios de sol. Por haverem árvores no 

horizonte diretamente a sudeste, Blaine explicou que havia movido a abertura para um ponto 

um pouco mais elevado do monte, para que nada além do céu pudesse ser avistado de dentro. 

Portanto, o sol já teria nascido no horizonte e clareado a linha de árvores antes que os 

primeiros raios penetrassem na câmara. 

Perto das 5h20, uma faixa intensa de luz amarelada apareceu no topo da parede do 

fundo. Durante os segundos iniciais, uma listra de não mais que alguns centímetros foi se 

estendendo lateralmente até se tornar uma faixa horizontal de cerca de 2m de largura, 

diretamente no centro da parede do fundo. A listra foi progredindo até se transformar numa 

faixa mais larga no centro da parede, em um ritmo tão lento quanto a habilidade humana de 

poder perceber, efetivamente, alguma mudança. Eu estava na tábua do meio, Blaine e os 

outros ocupavam as tábuas de cada um dos lados, que estavam há cerca de 1m de altura, e 

um pouco afastadas da parede do fundo. Por volta das 6h, o retângulo de intensa luz do sol na 

parede já media provavelmente cerca de 2m por 1,5m. O resto da sala ainda estava 

relativamente escuro, e o feixe de luz que entrava pela abertura na colina parecia com aqueles 

que vemos sobre nossas cabeças em uma sala de cinema – exceto, é claro, pelo fato de que 

este feixe era de um estranho e denso amarelo dourado. Às 8h, aproximadamente, eu já havia 

me movido para uma das tábuas laterais, para não interferir no retângulo de luz que então se 

expandia para baixo na parede, há cerca de 2m da tábua central. Eu podia sentir a umidade, e 

até um pouco de frio. Todos tomamos café de uma térmica, e, ao olhar para o alto, notei que a 

linha superior do retângulo de luz estava começando a decair em direção à linha inferior. Ao 

passo que o sol descia e ia se alinhando com a parte superior da entrada, e então através dela, 

o retângulo de luz começava a desaparecer – como se alguém estivesse fechando uma cortina. 

Blaine havia calculado o ângulo da passagem de entrada para que o retângulo de luz não 

chegasse até as tábuas. No momento de maior espessura, o retângulo de luz deve ter medido 

provavelmente cerca de 2m por 3m. Às 8h30, ele já começava a diminuir, a partir da linha 

superior, que descia em direção à inferior. Não me recordo exatamente quanto tempo 

permanecemos lá dentro. Deve ter sido por voltas das 9h quando decidimos sair. Neste 

momento, a luz como um retângulo coerente no topo da sala já tinha perdido a intensidade, 

coloração, e coerência. 
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O artista não falou muito sobre o trabalho. Ele ainda não conhecia o trabalho de James 

Turrel, que eu havia visto no verão anterior, no qual o tráfego e as luzes noturnas entravam por 

uma janela frontal e flutuavam por uma grande parede vazia. Blaine estava familiarizado com a 

arte egípcia e a interpretação de Hawkins e White de Stonehenge como sendo um computador 

astronômico. No entanto, dizia não ser um artista. Ele se recusou a me ceder qualquer imagem, 

e insistiu que nada seria levado do trabalho se dependesse dele.92 Todos que trabalharam 

concordaram que o trabalho fora realizado somente para a ocasião do equinócio, e que não 

seria feito nenhum esforço para preservá-lo. Como não havia quase nenhuma viga sustentando 

o teto e as paredes, Blaine esperava que os vazamentos e o congelamento no inverno 

causassem uma regular e rápida deterioração. O fazendeiro que arrendou a terra reclamou que 

a câmara poderia ser um perigo, e Blaine concordou em fechar a entrada depois de junho. 

Acredito que agora o trabalho provavelmente já tenha sido fechado. 

 

 

 
Robert Morris, Câmara de Blaine – Seção do Cruzamento, 1970. 

 

 

No caminho para o aeroporto, no dia seguinte, o extremamente taciturno Blaine revelou 

que já tinha idéias para diversos outros trabalhos que queria realizar no próximo verão. Quando 

o questionei sobre como financiava seus trabalhos, honestamente admitiu que “era rico o 

suficiente para subsidiar uns poucos fazendeiros para não plantarem seu maldito milho.” E no 

que deve ter sido uma alusão a algum aspecto do mundo da arte, Blaine também afirmou que 

                                                

92 Ilustrei um diagrama de memória do trabalho de Blaine. Está sem dúvida fora de escala e proporção, mas talvez 
adicione algo mais à descrição verbal, numa apresentação geral de como seria sua câmara. Blaine insistiu em nenhuma 
fotografia ser adicionada, e talvez ele também seja contra este diagrama. Mas até a descrição por si só já poderia ser 
objetada por ele. Assumo a responsabilidade pela ira do artista, já que acredito que vale a pena comunicar a 
experiência.   
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“não precisava que a Mineradora Minnesota pagasse pela terra também.” Insistiu que não 

queria ter nada a ver com o mundo da arte, que, em suas palavras, “não mais diz respeito 

apenas à troca de mercadorias, mas sim a pessoas se vendendo e sendo vendidas.” Um amigo 

de Blaine que estava no carro informou voluntariamente que um grande amigo tinha sido 

assassinado em Kent, e os outros cinco decidiram que dali em diante fariam apenas “arte 

porca.” “Você sabe, arte porca como arte como arte.” Não, eu não sabia. Ele explicou que 

considerariam “o que poderiam fazer para os porcos com sua arte.” Ninguém quis manter a 

discussão. Blaine simplesmente disse que a caverna era algo privado e que estava 

constantemente removendo estes empreendimentos privados de sua mente como sendo arte. A 

maneira mais fácil de impedir que estes empreendimentos fossem tomados como arte pelos 

outros seria não disponibilizar nenhum registro fotográfico. 

 

_________________________ 

 

 

Jason Taub é um artista de vinte e sete anos que trabalha em San Diego. Sua formação 

é em biônica e ele ainda se sustenta realizando pesquisas neste campo. Ele afirma que a 

maioria de suas idéias em arte vieram de experimentos científicos que não deram certo, ou de 

alguma forma de pesquisa que tenha sido interrompida. Após ter trabalhado com a percepção 

de som em alta freqüência em salas com isolamento acústico por aproximadamente dois anos, 

Taub se interessou pela possibilidade da percepção de energia eletromagnética como um 

material artístico. O artista comentou que esta idéia teve início na base de um trabalho 

científico que realizara em Cornell. A percepção de energia em rádio-freqüência entre 1 KC e 

100 Gc havia sido explorada neste período. Taub mencionou que vários pesquisadores, 

especialmente Fry, conseguiram modular parâmetros de transmissão a induzir tal percepção 

como uma sensação de “severas pancadas na cabeça, e um tipo de sensação de agulhadas 

sobre as áreas temporais da cabeça.” Como estas sensações podiam ser induzidas em surdos, 

concluiu que estas percepções eram, em certo sentido, extra-auditivas. Durante a conversa, 

Taub deu voltas em longas explanações teóricas sobre a percepção em rádio-freqüência – a 

maioria das quais eu não lembro ou nem cheguei a entender. Em termos mais gerais, Taub 

sugere que por haver um campo eletrostático envolvendo os neurônios, é provável que a 

energia eletro-magnética transmitida (na forma de rádio-freqüência) interaja com o campo 

magnético que envolve os neurônios. Taub está agora trabalhando na modulação de rádio-

freqüência (rf abreviando) de diversas formas. Afirma que “teoricamente, não existe nenhuma 

razão para que efeitos visuais não possam ser causados também por rf, se de fato a percepção 

está em um nível neural, e não nos perceptores normais do ouvido.” Ele diz que a cabeça não é 

muito diferente de um rádio em sua habilidade em monitorar rf – “em uma ordem de 

magnitude de diferença tal qual a sensibilidade à rf se dá,” afirma. 
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Jason Taub, Esboço para 
Sala Dupla, 1969. (Foto: 
John Berens.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jason Taub. Página do livro 
de anotações. (Foto: John 
Berens.) 

 

 

Taub estava no processo de construção de um tipo de sala dupla no formato de uma 

ampulheta quando eu o visitei em março último em San Diego. Este recinto havia sido 

construído em um velho armazém perto da zona portuária – um espaço enorme cheio de todo 
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tipo de equipamento eletrônico. Taub vinha trabalhando neste recinto, que resumidamente 

consistia de dois espaços circulares, com cerca de 4,5m de diâmetro e 3m de distância entre 

eles, conectados por uma passagem de duas paredes, curvadas para dentro, que tangiam com 

a circunferência dos círculos. Quando vi o trabalho, apenas os barrotes de 2X3 estavam de pé. 

Taub queria cobrir o interior – paredes, chão, e teto – com um carpete industrial leve. Pretendia 

espalhar uma leve cobertura de espuma em todo o exterior para amortecer o som ambiente, 

mas não havia ainda resolvido como fazer isto, pois as ripas de metal interfeririam com seu 

equipamento de transmissão. Explicou que a forma da sala não era importante para a 

transmissão de rf, já que “lentes” estavam disponíveis para focar as rf em feixes direcionais 

coerentes, que se mantinham por volta de 90m. A forma de ampulheta servia meramente para 

“formatar o perceptor,” como ele afirmou – isto é, confiná-lo em uma área que teria uma 

relação com o tipo de rf modulada focada nele. Além disso, era sua intenção manter o 

equipamento eletrônico, visualmente perturbador, fora de vista; e um recinto permitia que o 

equipamento fosse posicionado ao redor e fora da sala onde se encontrava o perceptor.   

Eu não entendia o que seria “formatar o perceptor” até Taub ligar o equipamento e me 

convidar para entrar no recinto já configurado. Assim que entrei em um dos espaços circulares, 

senti, mais que ouvi, um som que pareceu estar dentro de minha cabeça, parecido com a 

experiência de um zumbido no ouvido, exceto que o som era muito mais baixo. Enquanto eu 

me movia pelo espaço circular, o som parecia às vezes vir de trás, mas na maior parte do 

tempo, estava, definitivamente, dentro de minha própria cabeça. Taub “focou” as rf de diversos 

transmissores que ficavam fora do recinto de maneira a fazer com que, o quanto mais perto eu 

chegasse das paredes com os barrotes, mais me sentiria sufocado. Ele então sugeriu que eu 

andasse pela parte mais estreita da sala, mas insistiu que o fizesse rapidamente. Passei, então, 

e senti um aumento em intensidade da sensação, algo como um zumbido que se transformava 

quase que em um chocalho, exatamente no meio da passagem. Achei esta parte desagradável, 

e Taub concordou que a maioria das pessoas sentia o mesmo. De fato, ainda existe a questão 

quanto ao perigo de se experimentar este tipo particular de modulação rf. Taub diz ainda estar 

ajustando as várias modulações, e quando o recinto estiver pronto, ele continuará alterando as 

rf de tempos em tempos. 

Diferentemente de Blaine, Taub acredita que o que ele faz é, explicitamente, arte. Ele 

admira, por exemplo, o trabalho de Asher, mas o acha “muito estetizado, como toda a arte 

californiana.” Ainda está insatisfeito com a necessidade do “aspecto ambiental, de clausura” do 

que está fazendo. Mostrou-me diversos projetos para recintos, que pareciam mais 

explicitamente passagens. Pensou na possibilidade de montar transmissores rf ao ar livre, em 

uma área tranqüila, mas os problemas técnicos do ruído e dos geradores de energia, até então, 

o desencorajavam. Sugeriu que o ambiente perfeito para a experiência seria a água – algum 

tipo de piscina ou tanque no qual o perceptor entraria usando equipamento de mergulho. Taub 

acredita que um meio aquoso apresentaria poucos problemas de transmissão e isolaria 

eficientemente o som externo. Ele também está interessado no efeito da pressão a 
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profundidades de mais de 2,5m na percepção de rf. O próprio Taub é um expert em mergulho e 

já realizou uma pesquisa no Instituto de Oceanografia de Scripps, sobre sinais de rádio emitidos 

embaixo da água, pesquisa relacionada ao trabalho de John Lily a respeito da comunicação 

entre os golfinhos. Tive a oportunidade de ver um caderno de anotações totalmente dedicado a 

ambientes submersos, que tratavam das mudanças artificiais de corrente e temperatura 

efetuadas através de fortes jatos de água quente e fria. 

 

_________________________ 

 

 

Há aproximadamente três anos atrás Robert Dayton começou a fazer trabalhos para 

serem colocados na parede envolvendo certas reações químicas – essencialmente ácidos que 

atacavam a parede. Alguns trabalhos utilizavam tinas e tubos de vidro perfurados, através dos 

quais ácido nítrico e sulfúrico eram derramados e escorriam pelo chão. Estas experiências eram 

desenvolvidas através da aplicação de outros químicos reativos na parede com antecedência. 

Por vezes, químicos e filmes inibidores eram borrifados na parede antes que as peneiras de 

vidro e tinas começassem a liberar os químicos mais agressivos. O trabalho provavelmente mais 

visual dentre estas primeiras experiências envolvia a aplicação de várias formas de “cristal 

líquido” à parede. Tais filmes de cristal são sensíveis ao calor, e mudam de cor com a 

temperatura. O calor provocado pelas reações químicas, geradas pelos ácidos atacando o gesso 

da parede, fazia com que alterações de cores ocorressem, durante escorrimento do ácido pelo 

filme de cristal líquido – o efeito geral era de auréolas mutantes ao redor das manchas, e 

marcas formadas pelo escorrimento do ácido. Dayton acreditava que havia um aspecto 

temporal limitador, que o trabalho era muito mais uma performance, e , em suas próprias 

palavras, “não era bom e agressivo o suficiente.” 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Dayton, Desenho para Câmara de Gás, 
1969. (Foto: John Berens.) 
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Robert Dayton, Câmara de Mistura 
e Compressão de Gás. 

 

 

Um acidente com estes ácidos (um tubo de vidro de ácido sulfúrico quebrou quando o 

artista o estava instalando) deixou Dayton com apenas um terço de sua visão. Ele agora estava 

voltando ao trabalho, após um longo período de operações oculares e hospitalizações, e 

afirmava que as idéias de seu trabalho recente haviam, na verdade, surgido durante sua 

experiência no hospital com gases anestésicos. Convencido de que não recuperaria a visão, ele 

pensou em usar os gases como um meio. Para isto, havia convertido um grande celeiro em 

Sacramento, Califórnia, em uma série do que ele chama de “câmaras de gás”. 

Estas câmaras de gás consistiam em quartos simples, quadrados, construídos dentro do 

espaço do enorme celeiro. Havia três cabines de diferentes tamanhos: uma pequena de 

aproximadamente 3m por 3,5m, com um pé direto de 2,5m; uma de tamanho médio com cerca 

de 4,5m por 4,5m, e uma cabine maior com 4,5m por 6m. Os dois recintos maiores tinham pé 

direito de 3m. Todos possuíam um acabamento suave e eram pintados de branco no interior. 

Por toda a extensão dos cantos, entre as paredes, o chão, e o teto, corria uma pequena rede 

tramada, que funcionava como entrada para o gás. A cabine média possuía entradas adicionais 

na forma de fendas de 1 cm, um tipo de vão em cada um dos quatro cantos, onde as paredes 

não se encontravam totalmente. Uma rede tramada de 45 cm de diâmetro no teto protegia um 

exaustor montado no topo de todas as salas. Cada uma possuía uma única porta embutida 

pintada de branco. Os pisos, presumidamente de concreto, eram cobertos por um carpete 

industrial marrom acinzentado. Cada recinto era uma entidade fisicamente separada dentro do 

grande celeiro. Isto permitia a Dayton o livre acesso a todo o arredor externo das salas, para 

poder manipular as infusões de gás, os níveis de pressão, as linhas de mistura, e os tanques de 

gás comprimido. O exterior de cada cabine apresentava um labirinto de tubos e torneiras de 

plástico e cobre, que pareciam nascer das paredes como um tipo de estranho vinhedo 
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industrial. Ao longo da parede externa da cabine maior, corria uma massa de tubos e um 

maquinário, que juntos formavam uma complexa câmara de mistura e pressurização concebida 

pelo próprio Dayton. Três respiradouros saindo de cada cabine se uniam em um único maior, 

que seguia em direção ao teto do celeiro. Gases poderiam ser introduzidos em quase qualquer 

ponto ao redor da parte superior ou inferior das primeiras duas cabines, já que haviam tubos 

de entrada posicionados a cada 45 cm. Estes tubos levavam diretamente aos registros de rede. 

Dayton não estava satisfeito com esta configuração; pois, apesar de flexível em termos de 

injeção de gás em quase qualquer ponto, o sistema não disfarçava o típico som sibilar do gás 

comprimido sento jateado. Enquanto eu estive com ele, Dayton estava também trabalhando em 

um dispositivo de abafamento com fibra de vidro acústica, que suprimiria o som e ainda 

permitiria que os gases passassem pela cabine. A luz também incomodava o artista. No lugar 

dos frios artefatos fluorescentes agora instalados, ele pretendia baixar o pé direito e instalar luz 

indireta. O pé direito mais baixo ajudaria numa injeção de gás, assim como num sistema de 

ventilação, mais eficientes.  

Era enervante ouvir o artista quase cego discutindo os detalhes visuais, desde a 

precisão no tipo de junta que ele havia planejado, e então comentar, “É claro, eu não poderei 

ver quando estiver pronto, mas eu saberei como parece.” Outro comentário que fez sobre o 

aspecto visual do trabalho era que esperava que “as pessoas não tenham que se preocupar em 

enxergar nada além do que eu poderia enxergar no momento em que entram na cabine.” 

Dayton é por si só uma personalidade totalmente enervante. Suas profundas cicatrizes no rosto 

e pescoço são acentuadas pela cabeça raspada, que o artista insiste em manter. Usa, também, 

um monóculo ao redor do pescoço, com o qual por vezes examina um detalhe, ou lê um nível. 

O artista parece gostar de criar um ambiente sinistro ao redor de seu trabalho. Quando 

estávamos juntos, freqüentemente me dirigia o olhar através da lente grossa de seu monóculo 

e comparava desconfiadamente os sistemas de ventilação de Buchenwald e Belsen. Quando me 

mostrou pela primeira vez o interior das cabines, perguntou se eu acharia muito estranho se 

fossem instalados chuveiros como entradas para o gás.  

Foi com uma leve hesitação que eu perguntei ao artista se poderia passar pela 

experiência que ele propunha nas cabines. Dayton então me perguntou se eu gostaria de ver o 

cardápio, e fez diversos comentários como “o cloro está muito fresco hoje.” Decidiu me iniciar 

na cabine média, com ozônio – “numa quantidade estética, na medida, genuína,” como ele 

acrescentou. De pé na cabine média, eu podia ouvir um leve sibilar, sem ver nada, e senti um 

odor familiar, quase elétrico. Naquele tempo, eu não sabia se o ozônio era perigoso ou não, e 

hesitei em respirar profundamente. Mas, após alguns minutos, Dayton entrou, e eu me senti 

amparado. Permanecemos ali, em silêncio, por cerca de dez minutos. Eu não poderia dizer se o 

gás estava me afetando fisicamente ou não, mas posso afirmar que foram dez minutos muito 

estranhos e eufóricos. 

Passei toda tarde com Dayton e suas câmaras de gás. Ele insistiu para que eu passasse 

pelo que ele chamava de “tratamento retrospectivo,” que consistia em uma experiência com 
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vapores halogênios de iodo e bromo. Primeiramente, o vapor de iodo era injetado pelas 

entradas inferiores. Eu pude perceber uma bruma vagamente violeta se elevando da base do 

chão ao redor da cabine. Após cerca de cinco minutos o chão inteiro estava coberto com uma 

densa nuvem violeta. Dayton entrou na sala, chutou a nuvem e disse, “Esta foi a primeira 

tentativa. Horrível. Sou quase totalmente cego e já começo a pensar em cor.” O bromo era 

injetado pelos registros superiores sobre o iodo. Era amarronzado, e as pequenas exaladas que 

dei foram bastante pungentes. Diferente do iodo, que era mais pesado que o ar e escorria para 

o chão da sala, o bromo subia em círculos, rompendo a nuvem violeta. Depois de três minutos, 

já não conseguia mais suportar, e deixei o quarto me sentindo asfixiado. Dayton estava do lado 

de fora, sorridente, insistindo que havia injetado oxigênio suficiente através das ventilações 

laterais. Na cabine maior o artista propôs o que chamava de “paleta de flatulências” – várias 

misturas de butilacetatos, nitrobenzeno, butilmercaptã, etc. Todos estes gases possuíam odores 

vagamente associativos, e eram invisíveis. Dayton descreveu este grupo como sua “fase do 

meio” e como sendo “toscos, esquisitos, enjoativos e úteis apenas para artistas cegos”. Os 

últimos gases indubitavelmente proporcionaram as experiências mais interessantes e estranhas. 

Todos eram invisíveis, alguns tinham um odor estranho, quase elétrico, parecido com o odor do 

ozônio. Outros chegavam a machucar as narinas. Mas o maior efeito não era relacionado ao 

cheiro. Eu me recordo, por exemplo, de minhas mãos começarem a ficar pesadas e suadas. 

Com alguns dos outros gases eu me senti levemente tonto, ou senti minha face enrubescendo. 

Em certo ponto minha audição ficou estranha e me senti de certo modo “alto”. Foi uma tarde 

exaustiva. Dayton explicou que os últimos gases eram misturas que ele mesmo havia produzido 

rapidamente em seu novo misturador e compressor. Contou-me, além disso, que estas eram 

misturas “secretas e perigosas em um grau mais elevado”. 

Dayton diz querer construir uma “câmara de horrores vagamente benéfica”. O primeiro 

item para seu projeto seria uma “Câmara de Íons Negativos”. “Será dez vezes mais deliciosa 

que a Caixa Orgônica de Willy Reich,” insistia Dayton. Esta câmara se livraria da “5-

hidroxitriptamina do cérebro”, e nas palavras de Dayton, “isto é algo de que vale a pena se 

livrar.” Pude observar uma grande variedade de componentes desta nova câmara, que um 

amigo de Dayton, Sidney Boyd, estava manipulando em um dos cantos do celeiro. Eles haviam 

terminado de montar um grande umidificador, e aguardavam a entrega de ionizadores Wessix 

adicionais. Quando finalizada, a câmara lembraria uma pequena salinha ao redor da qual se 

contornaria um tipo de sofá, sobre o qual se poderia reclinar. Os projetos pareciam ainda mais 

sinistros que as três cabines. Não obstante, de acordo com Dayton, fora descoberto que íons 

negativos teriam um efeito positivo em organismos vivos. Dayton parecia estar extasiado com o 

projeto, enquanto examinava cuidadosamente as conexões elétricas, através da lente magnífica 

de seu monóculo, olhando de soslaio para Boyd e ensaiando comentários sobre “mono 

aminoácidos, análises fluoro métricas, e doses liminares”, nenhuma destas coisas fazendo 

qualquer sentido para mim. Ele me apresentou uma pilha de artigos foto-copiados de periódicos 

tais como o International Journal of Biometerology, o Behaviorial Science, e o Aerospace 
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Medicine que tratavam de experimentos com íons negativos. Na conclusão de alguns artigos, 

havia, inclusive, algumas afirmações científicas cautelosas, quase ressentidas, sobre o fato de a 

exposição a íons negativos poder “inibir uma resposta emocional condicionada ao medo”. Tanto 

Boyd quanto Dayton pareciam achar o artista-diabólico-cientista-maluco um tanto hilariante, e 

enquanto eu me dirigia para longe do celeiro, ainda pude ouvir Dayton gritando, “Dane-se o 

MOMA, mas veja o que pode fazer por mim em Auschwitz”. 

 

_________________________ 

 

 

Dos três artistas, Blaine era o mais convencional, e seu trabalho apresentava um 

aspecto visual nomeável, o que não acontecia com os trabalhos de Taub e Dayton. Estes 

trabalhos envolviam de maneira geral a necessidade do tempo real para que as experiências 

acontecessem. Os meios tecnológicos de Blaine eram primitivos, enquanto ambos Taub e 

Dayton empregavam um alto nível de meios tecnológicos e de conhecimento científico. Os três 

artistas trabalham fora do sistema de arte, apesar de Taub parecer ansioso em apresentar seu 

trabalho neste meio. Blaine demonstra desdém por qualquer coisa conectada ao mundo da 

arte. Fui incapaz de penetrar na postura irônica de Dayton a ponto de determinar como ele se 

posiciona com relação a esta questão. Blaine é rico, e isto talvez explique a sua indiferença 

quanto ao mundo da arte e sua atmosfera e de promoção de produtos em alta-pressão. Taub 

sustenta seu trabalho através de sua contínua pesquisa científica. Quando questionei Dayton 

sobre esta questão, ele meramente respondeu, “Sabia que você me perguntaria isto mais cedo 

ou mais tarde”. 

Não estou especialmente interessado em avaliar estes artistas ou em julgar a 

“qualidade” individual do trabalho de um comparado aos outros. Mais interessante é o fato de 

que estes artistas encontraram uma área aberta para trabalhar, em uma época em que se tem 

a sensação da arte estar se tornando fechada e restrita. E, apesar de não haver nada de novo 

na arte ambiental, estes trabalhos (especialmente os de Taub e Dayton) possibilitam uma 

interação entre trabalho e observador que funciona em um novo nível, um nível altamente 

físico, no qual o aparelho nervoso do observador por si só é diretamente estimulado. Poder-se-

ia dizer que qualquer objeto que se encontra no campo de visão inevitavelmente também vá 

estimular o observador por caminhos psicológicos. Talvez seja uma questão de grau – por 

exemplo, a diferença entre escutar os tons de um gerador de ondas sonoras e perceber 

freqüências de rádio que são, psicologicamente falando, extra-auditivas. Mas de certa maneira 

a última possibilidade parece mais contundente e insistente – e, simultaneamente, a 

experiência enfatiza intensamente o fato de que as reações estão claramente dentro daquele 

que reage. Sem dúvida, isto se deve muito à supressão de uma fonte objetiva de estímulos, 

que estaria possivelmente localizada fora do sujeito. Gases que não são visíveis nem 

decididamente externos ao sujeito em virtude do odor intenso, ainda que afetem os estados 
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físico e psicológico, também estabelecem uma situação dual pela intensidade física e auto-

reflexiva. A meu ver, é a instituição deste novo plano de experiência, qualitativamente diferente 

das possibilidades de resposta que objetos externos possam demandar, que me parece, de 

fato, significativa. 

 

 

 

Robert Morris. The Art of Existence. Three Extra-Visual Artists: Work in 

Process, 1971.  

[original em inglês] 

 

It seems a truism at this point that the static, portable, indoor art object can do no 

more than carry a decorative load that becomes increasingly uninteresting. One waits for the 

next season’s polished metal boxes, stretched tie dyes, and elegantly applied liquitex references 

to Art Deco with about as much anticipation as one reserves for the look of next year’s 

Oldsmobile – Ford probably has a better idea. At least a couple of routes move away from this 

studio – and factory – generated commodity art. One urge seems to be to employ physical 

materials and processes in an exterior situation where gigantic scale, vast amounts of natural 

and technological, can be brought to bear on the interaction of making might be referred to as 

“designated” art on an art of location. Such work comes under the labels of both conceptual 

and earth art. This work deemphasizes construction, process, and the application of 

transforming energies to materials. There can be located within this attitude affinities to certain 

forms of indoor art that are usually tagged “environmental.” 

 The particular kind of indoor, environmental art I wish to isolate as having an affinity 

with some of the more or less “unmade” or designated outdoor work is that which does not 

present a great deal of visual incident. I do not mean to imply that the outdoor work with which 

I am comparing it suppresses visual incident. Even in the desert, nature is fairly busy. However, 

I think that as this indoor art is described, certain intentions and attitudes will emerge that tie it 

to certain outdoor work. Several artists on the West Coast, such as Michael Asher, Larry Bell, 

Robert Irwin, and recently, Bruce Nauman, are exploring situations that in overt terms are very 

visually pared down. And, of course, characteristic of the work of these artists is the total 

negation of any process that can be located within the source of stimuli. This does not means 

that process is not very much part of the work. It is, but it is located within the one who 

participates in the experience of this art. That is, one is throw back onto one’s awareness of 

such things as the duration of acclimation to a dark room (to take Bell, for example) during 

which a certain duration of time is necessary for the experience of much designated outdoor 

art. Unless one is satisfied with the instantaneous photograph, one is required to be there and 

to walk around in the work. But it is not the physical necessity of duration in order to 
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experience – either walking, adjusting to the dark, listening carefully, etc. – that seems basic to 

either the outdoor or indoor mode of art in question. Rather, I think it marks itself off in 

another way from art so obviously involved in presenting itself as “action” taken in the world 

and revealed in retrospect by objects and residual or implied processes of transformation. It 

does this by presenting situations that elicit strong experiences of “being” rather than the 

implied actions of the “having done” common to much “thing” art now available.  

 The work in question seems to move away from the insolvable duality between thing 

and action. Nominally static and literally objectless, it seems also to have escaped from that 

deadly formalism that inevitably comes to be attached to the relationships found within external 

objects of whatever nature and provenance. 

 Over the last year or so I have been contact with several younger artists – mostly 

working on the West Coast, some in the Midwest – who are exploring this area of what I can 

only call “existence art.” Some are working cooperatively on projects, others are strictly 

individual, and so far as I know these artists are unaware of each other’s work. I will try to 

describe as well as I can the current projects of three of these artists. Other than a description, 

the only access to the work is by direct experience. The three artists described below were all 

rather reluctant to have photographs released because they are quite consciously striving for a 

non-, or at least, extra-visual situation. 

 

_____________ 

 

Marvin Blaine is an artist working in northern Ohio. I first saw sketches of his work 

when I visited Oberlin College two years ago. About a year ago we made a trip together to visit 

the Great Serpent Mound in Ohio. Blaine had grown up around the mounds of southern Ohio. 

In 1967 and 1968 he made a few tentative, and as he admits, very derivative earth-works 

based on Indian mounds. His first efforts were on a small scale, and the artist has come regard 

them as very unsatisfactory. He told me that in his high school years he had spent a summer 

excavating a few mounds. The process was to sink a shaft about 3 or 4 feet in diameter directly 

down from the top. If any finds were made, a more systematic layer-by-layer excavation was 

undertaken. Blaine recalls that the experience of working in these initial probing shafts – an 

entirely enclosed, nonarchitectural space – had impressed him more than the external form of 

the mounds themselves. He began to make sketches of dolmen-like forms to be covered with 

earth, and caves dug into bluffs. 

In the fall of 1969 he and several other Oberlin students began excavating an interior 

space in the side of what Blaine assumes is a small natural hill. The symmetrical form of the hill 

had led some to suspect that it might have been a burial mound, but trial cores dug in 1966 

had located nothing. Blaine says he knows of no mounds so far north in the state – the location 

is just outside the town of Lagrange. The land was leased from a farmer and actual work 

started in late August, 1969. The hill rises about 50 feet and is some 300 feet in diameter at the 
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base. About 20 feet up the southeastern side Blaine began to excavate a rectangular tunnel 

about 5 feet wide, 7 feet high and sloping downward into the center of the mound at about 

20°. The opening was carefully cut by hand some 3 or 4 feet into the hill, timber shoring was 

set in flush with the planed surface of the walls and ceiling, and a backhoe was brought in. The 

excavation was a rather complicated process as there was a little room for the equipment to 

operate and the loose dirt was laboriously wheeled out in wheelbarrows. This narrow passage 

was maintained some 15 or 20 feet into the hill and the rather steeply drops away at about 35°. 

At this point the chamber proper begins as the side walls and ceiling also widen out at the end 

of the passageway at about the same increment. The chamber itself resembles a truncated 

pyramid with its base forming the back wall, which measures about 18 feet square. The inner 

room or chamber is perhaps 25 feet deep from where the passageway begins to dip down 

toward the back wall. The general effect of the interior is that of a disorienting geometric space. 

The artist explained that a great deal of hand finishing with cutting spades was necessary 

because the backhoe was only capable of rough excavation. 

Blaine found that he run into a small underground spring at the bottom northwest 

corner of the inner room, and a sump had to be brought in to pump out the floor of the cave 

and keep the mud to a minimum during the finishing stage. But over a weekend it was found 

that the water had risen only about two feet at the back where the floor meets the wall (the 

lowest part of the room). Blaine decided that he would not fight this seepage, as he objected 

more to the mechanical pump than to the water. He built a kind of catwalk of 2 x 12-inch 

planks from the point where the passageway enters the room over to the back wall and 

supported by 4 x 4-inch timbers driven into the floor of the chamber. On entering the chamber 

it is difficult to tell if these walkways are level, because the entire space is so disorienting to the 

body and there is so little light in the room – the only illumination being that which comes in 

through the passageway from the outside. Blaine informed me that the walkways slope at 10° 

toward the back wall, but one has the sensation that it is steeper. One can walk down these 

planks to the back wall and stand some 3 feet above the rectangular portion of water that 

collects at the back of the room. Planks had also been set down in the floor of the passageway 

in order to wheel out the dirt as the excavation proceeded. The last work was to remove these, 

square up the floor, and pour 3 inches of concrete, but it seemed the only solution to the 

dampness and mud through which one would otherwise have to walk to get to the chamber. 

By means of a transit at the top of the hill the artist had laid out a double row of stakes 

from the entrance down to the floor of the meadow and continuing out about 100 yards into 

the flat area below the hill. These stakes were laid out at precisely 37°15’ southeast, which is 

the direction of the summer equinox sunrise for that latitude of the state. The stakes were 

sighted on as the passageway excavation progressed, so that the orientation of the slit into the 

hill would follow exactly that southeast/northwest declination of the equinox sunrise. 

I flew out to Ohio on june 21 to be on hand for the equinox sunrise the following 

morning. We drove to the site about 4:30 a.m. on the 22nd and waited around outside for it to 
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get light. In the dim predawn light we could see that there were a few clouds to the north and 

west, but the eastern part of the sky was clear. At about 5 a.m. Blaine, the four other students 

who helped, and I climbed the short rise to the opening, felt our way down the passageway 

with the help of the flashlights, and distributed ourselves on the three planks to await the first 

rays of the sun. Because there are trees on the horizon directly to the southeast, Blaine 

explained that he had moved the opening up the hill to be high enough so that nothing but sky 

could be seen from the interior. This also meant that the sun would have already risen a few 

degrees above the horizon and would clear the tree line before the first rays penetrated the 

chamber. 

At about 5:20 a.m. an intense band of yellowish light appeared about a floor or so 

below the top of the back wall. During the initial seconds, this was a strip no more than a 

couple of inches thick and extending laterally as a horizontal band about 6 or 7 feet wide 

directly in down the center of the wall at a pace just short of one’s ability to actually perceive 

the increment. I was standing on the center plank; Blaine and the others occupied the planks 

on either side, which were about 5 feet apart at the back wall. By about 6 a.m., the rectangle of 

intense sunlight on the wall must have measured about 6 by 5 feet. The rest of the room was 

still relatively dark and the beam of light was visible shape similar to what appears overhead in 

a movie theater – except of course that this was a strangely gold or yellow chunk of light. By 

about 8 a.m. I had moved to a side plank so as not to interfere with the rectangle of light now 

expanding down the wall to within about 6 feet of the center plank. I was feeling the dampness 

and even a slight chill. We all had coffee from a thermos, and as I looked up I noticed that the 

top edge of light was shrinking downward. As the sun was rising higher and was beginning to 

align itself with the top edge of the entrance and then to go beyond it, the rectangle of light 

would not quite reach the planks. At its largest, the light probably measured some 6 feet by 11 

feet. By 8:30 a.m. it was beginning to diminish from the top. I don’t recall how long we 

remained. It must have been close to 9 a.m. when we decided to go out. By then the light as a 

coherent rectangle at the back of the room was fading in intensity, hue, and coherence. 

The artist said little about the work. He was unaware of a work by James Turrell I had 

seen the summer before in which nighttime traffic and streetlights came in through a front 

window and floated across a large empty wall. Blaine was acquainted with Egyptian art and 

Hawkins and White’s interpretation of Stonehenge as an astronomical computer. However, 

Blaine claims he is not an artist. He refused to give me any photographs and insists that none 

have been taken or will be taken of the work if he can help it93. Everyone who worked on the 

piece agreed that it was to be made only for the occasion of the equinox and that no attempt 

would be made to preserve the work. As there is almost no timber shoring in the ceiling and 

walls, Blaine expects seepage and winter frosts to cause fairly rapid deterioration. The farmer 
                                                

93 I have illustrated a diagram I made from memory of Blaine’s work. It is undoubtedly out of scale and proportion, but 
will hopefully add to the verbal description in presenting an overall sense of what the chamber was like. Blaine insisted 
on no photographs, and this diagram is perhaps also against his wishes. But the description itself would perhaps be 
objectionable to Blaine. I take the responsibility for the artist’s ire, as I feel the experience is worth communicating. 
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who leased the land has complained about the chamber as a hazard, and Blaine agreed to close 

the entrance after June. I assume that by now the work has in all probability been closed. 

On the way to the airport the following day, the extremely taciturn Blaine revealed that 

he had notions for several other works that he might realize the following summer. When I 

inquired about how he managed to finance the projects, he candidly admitted that he “was rich 

enough to subsidize a few farmers for not growing their damn corn.” And in what must have 

been an allusion to an aspect of the art world, Blaine also said that he “didn’t need Minnesota 

Mining to pay for the dirt either.” He insists that he wants nothing to do with the art world, 

which in his words, “is no longer about just turning over commodities, but is about people 

themselves getting bought and sold.” A friend of Blaine’s riding in the car volunteered the 

information that a good friend had been killed at Kent, and the five of them had decided that 

from now on they were going to do “pig art”. “You know, pig art as art as art.” No, I didn’t 

know. It was explained that they were going to consider “what they were able to do to the pig 

as their art.” Nobody wanted to discuss this further. Blaine simply said that the cave was a 

private thing and he was consciously removing these private efforts from his mind as art. The 

easiest way to remove the efforts from being taken as art by others was to have no 

photographic memory exist. 

 

_____________ 

 

Jason Taub is a twenty-seven-year old artist in San Diego. His background is in bionics 

and he still supports himself by doing research in this field. He says that most of his ideas for 

art came from failed scientific experiments or from one form or another of aborted research. 

After having worked with high-frequency sound perception in anechoic chambers for some two 

years, Taub became interested in the possibility of the perception of electromagnetic energy as 

art material. The artist point out that he began on the basis of scientific work carried out at 

Cornell. The perception of radio-frequency energy between 1 KC and 100 Gc has been explored 

there. Taub mentioned that various researchers, notably Fry, had been able to modulate 

transmitter parameters to induce such perception as a sense of “severe buffeting of the head 

and kind of pins-and-needles sensation around the temporal areas of the head”. As these 

sensations could be induced in the deaf, it was concluded that these perceptions were 

somehow extra-audial. In conversation, Taub spun out lengthy theorical explanations for the 

perception of radio frequency – most of which I neither remembered nor understood. But in the 

most general terms, Taub suggests that because there is an electrostatic field surrounding the 

neurons, it is most probable that the transmitted electromagnetic energy (in the form of radio 

frequencies) interacts with the magnetic field surrounding the neurons. Taub is now working on 

modulating frequencies (rf for short) in a number of ways. He said that “theoretically there is no 

reason why visual effects could not also be generated by rf if in fact the perception is at the 

neuron level and not through the normal preceptors of the ear.” He claims that the head is not 
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much different from a radio in its ability to monitor rf – “about one order of magnitude of 

difference so far as sensitivity to rf goes,“ he says. 

Taub was in the process of building a kind of double room in the shape of an hourglass 

when I visited him last March in San Diego. This was set up in an old warehouse near the 

waterfront, a huge space full of all sorts of electronic gear. Taub was framing up this enclosure, 

which in effect was two circular rooms about 15 feet in diameter and some 10 feet apart, 

connected by a passageway of two in-curving walls that were tangent with the circumferences 

of the circles. When I saw the work only the 2 x 3 studs were up. Taub intended to cover the 

inside – walls, floor, and ceiling – with a light coating of foam over the entire exterior to 

dampen ambient noise, but had not figured out how to do this because metal lath would 

interfere with his transmitting equipment. He explained that the shape of the room was not 

important for the transmission of rf, as “lenses” were available to focus the rf into coherent 

beams, which maintained themselves up to 100 yards or so. The hourglass shape was merely to 

“shape the perceiver,” as he put it – that is, confine him to an area that would have a relation 

to the type of modulated rf transmission focused on him. Also, he wanted to keep the visually 

distracting electronic gear out of sight, and an enclosure allowed equipment to be set up 

around and outside the perceiver’s room.   

I did not know what this “shaping of the perceiver” was about until Taub turned on the 

equipment and invited me to enter the framed-up enclosure. As soon as I stepped into one of 

the circular spaces, I felt rather than heard a sound that seemed to be inside my head. It 

seemed similar to what one experiences when one hears a ringing in one’s ears, except the 

experienced sound was much lower. As I moved around in the circular framework, the sound 

seemed at times to come from behind me, but for the most part it was definitely within my own 

head. Taub had “focused” the rf from several ominous-looking black transmitters outside the 

enclosure in such a way that the nearer I got to the stud walls, the fainter the sensation 

seemed. He then suggested I walk through the narrow part of the room, but insisted that I do 

it quickly. I did so and sensed an increase in intensity of the sensation, something like a buzzing 

that changed to almost a rattling in the very center of the passageway. I found that part 

unpleasant, and Taub agreed that most people did, and in fact there is still some question as to 

the safety of experiencing that particular modulation. Taub claims he is still adjusting the 

various modulations and once the enclosure is complete, he will continue to alter the rf from 

time to time. 

Unlike Blaine, Taub feels that what he is doing is very explicity art. He admires Asher’s 

work but finds it “too estheticized, like all California art.” He is still dissatisfied with the 

necessity for the “enclosing, environmental aspect” of what he is doing. Taub showed me 

several sketches for enclosures that were more explicitly passageways. He discussed the 

possibility of setting up the rf transmitters outside in some quiet area, but the technical 

problems of noise and power generators have so far discouraged Taub from attempting to work 

outside. He suggested that the ideal surroundings for the experience would be water – some 
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kind of large pool or tank with the perceiver fitted out with scuba gear. Taub feels that an 

aqueous medium would present few transmission problems while efficiently masking 

background noise. He is also interested in the effect of pressure at depths over 8 feet on the 

perception of rf. Taub himself is an expert scuba diver and once did research at the Scripps 

Institute of Oceanography on underwater radio signaling related to John Lily’s earlier work on 

dolphin communication. I saw an entire notebook devoted to underwater environments that 

dealt with shifting artificial currents and temperatures effected by means of strong jets of 

warmer and cooler water. 

 

___________ 

 

About three years ago Robert Dayton began doing wall pieces that involved certain 

chemical reactions – primarily acids attacking walls. Some of the pieces utilized glass troughs 

and perforated glass tubes through which nitric and sulphuric acids spilled or seeped down a 

wall. These works were developed by applying other reactive chemicals to the wall beforehand. 

Sometimes these were inhibiting chemicals and films sprayed onto the wall before the glass 

sieves and spilling troughs released the attacking chemicals. Probably the most visual of these 

early pieces involved applying various forms of “liquid crystals” to the wall. These films of 

crystals are sensitive to heat and change color with temperature. The heat from the chemical 

reactions of the acid seeped down – the general effect was of changing halations surrounding 

the stains and streaks formed by the descending acid. Dayton felt these were limited by the 

temporal aspect, that the work was too much of a performance, and in his words, “it wasn’t 

nice and nasty enough.” 

An accident with these acids (a glass tube of sulphuric acid broke as the artist was 

installing it) left Dayton with about one-third of his vision. He has now begun to work after a 

long period of eye operations and hospitalization. He claims that the ideas for his present work 

actually came from hospital experiences with anesthetic gases. Convinced that he would not 

regain his sight, he conceived of using gases as a means. To this end he has converted a large 

barn outside Sacramento, California, into a series of what he calls his “gas chambers.” 

These gas chambers are simple, square rooms built within the space of the huge barn. 

There are three rooms of different sizes: a small one about 10 by 12 feet with a low 8-foot 

ceiling, a middle-sized one about 15 by 15 feet, and a large room about 15 by 20 feet. Both 

larger rooms have 10-foot ceilings. All of the rooms are finished smooth inside and painted 

white. A small mesh border runs around top and bottom of the walls on all sides. These 

registers function as gas inlets. The middle room has additional inlets in the form of half-inch 

slits, or a kind of gap at each of the four corners where the walls do not quite meet. An 18-inch 

diameter mesh circle in the ceiling conceals an exhaust fan that is mounted on top of each of 

the rooms. Each room has a single flush door painted white. The floors, presumably concrete, 

are covered with a neutral brownish-gray industrial carpeting. Each room is a physically 
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separate entity within the larger barn. This allows Dayton free access to all exterior sides of 

each room in order to manipulate gas inlets, pressure gauges, mixing lines, and various tanks 

of compressed gases. The outside of each room presents a maze of plastic and copper tubing 

and gauges, which seem to be growing over the walls like some weird industrial vine. Running 

along a wall outside the larger room is a mass of tubes and machinery that make up a complex 

mixing and pressurizing chamber of Dayton’s own design. Three outlet vents from the rooms 

join into a single flue toward the roof of the barn. Gases can be introduced nearly anywhere 

around the top and bottom of the walls of the first two rooms, as nozzles are placed every 18 

inches. These nozzles lead directly to the registers of mesh. Dayton is not satisfied with his 

arrangement. Although flexible in terms of plugging in gases at nearly every point, the system 

does not mask the typical hissing sound of compressed gas leaving a jet. When I was there 

Dayton was working on a baffling device of acoustical fiberglass, which would suppress the 

noise and still allow the gases to pass into the room. The lighting also bothered the artist. 

Instead of the naked fluorescent fixtures that are now installed, he intends to drop the ceilings 

and install indirect lighting. The dropped ceiling would conceal a more efficient inlet and venting 

system as well. 

It was unnerving to listen to the nearly blind artist discuss visual details of the rooms, 

down to the most precise kind of joint he had planned, and then comment, “Of course, I won’t 

be able to see it when it’s done, but I’ll know how it looks.” Another remark he made about the 

visual aspect of the work was that he hoped “people would not have to bother with looking any 

more than I am able to once they are in the room.” Dayton himself is a fairly unnerving 

personality. He keeps his head shaved, which accentuates the deep scars on his face and neck. 

He also wears a monocle around his neck, which he occasionally peers through if he needs to 

see a detail or read a gauge. He seems to enjoy playing up a certain sinister ambiance that 

surrounds his work. When I was with him, he frequently squinted at me through the thick glass 

of his monocle and would leeringly compare the venting systems of Buchenwald and Belsen. 

When he first showed me the inside of the rooms, he asked if I thought shower heads as gas 

inlets would be unsightly. 

It was with a little trepidation that I asked the artist if I could experience some of the 

rooms with various gases. Dayton asked me if I wanted to see a menu, and made such 

comments as “the chlorine is very fresh today.” He decided to start me in the middle of the 

room with ozone – “a genuine, measured, esthetic quantity,“ as he put it. Standing inside the 

middle room, I could hear a faint hissing sound, saw nothing, but smelled the familiar, almost 

electrical odor. At the time I did not know whether ozone was harmful and hesitated to breathe 

deeply. But after a few minutes Dayton entered and I felt reassured. We stayed for about ten 

minutes and said nothing. I did not know if the gas was affecting me physically or not, but it 

was a strange, euphoric ten minutes. 

I spent the entire afternoon with Dayton and his gas chambers. He insisted on giving 

me what he called a “retrospective gassing.” After the ozone experience we went into the 
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smaller room, where the artist introduced a couple of the first gases he had tried. These were 

iodine and bromine halogen vapors. First the iodine vapor was let in by the bottom registers. I 

sensed a vaguely violet mist rising from the baseboard area around the room. After about five 

minutes the entire floor was covered with a dense violet cloud. Dayton entered the room, 

kicked at the cloud and said, “This was the first effort. Disgusting. I’m more than half blind and 

I started right off thinking in color.” Bromine was sent in on top of the iodine. This was 

brownish, and the few whiffs I got were very acrid. Unlike the iodine, which is heavier than air 

and sinks to the bottom of the room, the bromine swirled around, breaking up the violet cloud. 

I could not take it after about three minutes and left the room feeling asphyxiated. Dayton was 

outside, grinning, and insisting that he had put plenty of oxygen through the side vents. In the 

larger room Dayton went through what he called his “fart palette” – various mixtures of butyl 

acetates, nitrobenzene, butyl mercaptan, etc. All of these had vaguely associative odors and 

were invisible. Dayton described this group as his “middle period” and as being “coarse, 

awkward, mawkish, and suitable only for blind basket weavers.” The last gases undoubtedly 

presented the most interesting and unfamiliar experiences. All were invisible, some had strange, 

almost electrical odors related to the ozone smell. Others stung the nose. But the main effect 

was not one of odor. I remember my hands feeling heavy and sweaty at times. With some of 

the other gases I felt slightly dizzy or felt somewhat high. It was an exhausting afternoon. 

Dayton explained that the last gases were his own mixtures, which he could rapidly vary in his 

new mixer and compressor. He let me know, more-over, that they were “secret and dangerous 

in larger amounts.” 

Dayton claims he wants to build a “vaguely wholesome chamber of horrors.” The first 

item for this project was to be a “Negative Ion Chamber.” “It’ll be ten times juicier than Willy 

Reich’s Orgone Box,” Dayton insisted. This chamber would get rid of “brain 5-

hydroxytryptamine,” and in Dayton’s words, “that’s really something to get rid of.” I saw a 

number of components to this chamber that a friend of Dayton’s, Sidney Boyd, was beginning 

to put together in a corner of the barn. They had completed a large humidifier and were waiting 

delivery of additional Wessix ionizers. When finished, the chamber would resemble a small 

closet with a kind of contoured couch in which one reclined. The sketches looked even more 

sinister than the exteriors of the three rooms. But according to Dayton, negative ions have been 

found to have a positive effect on living organisms. Dayton was ecstatic about the project, 

peering close up at electrical connections through his magnifying-glass monocle, leering at Boyd 

and rattling off comments about “brain monoamines, fluorometric analyses, and dose 

thresholds,” none of which meant anything to me. He presented me with a stack of photostated 

articles from such periodicals as the International Journal of Biometerology, Behavioral Science, 

and Aerospace Medicine that dealt with experiments with negative ions. In the conclusions of a 

couple of articles there were even some guarded, almost resentful, scientific admissions that 

negative ion exposure can “inhibit a conditioned emotional response of fear.” Both Boyd and 

Dayton seemed to find the mad-scientist-cum-diabolical-artist hilarious, and as I drove away 
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from the barn, Dayton shouted, “Screw the MOMA, but see what you can do for me at 

Auschwitz.”   

 

_____________ 

 

Of the three artists, Blaine is the most conventional, and his work presents at least a 

nominal visual aspect, which the work of Taub and Dayton does not have. All of the work 

involves the necessity of real time to be experienced. Blaine’s technological means are primitive, 

whereas both Taub and Dayton employ a high level of technical means and scientific 

knowledge. All three artists are working outside the art system, although Taub seems eager to 

present his work within it. Blaine professes contempt for anything connected with the art world. 

I was unable to cut through Dayton’s ironies and posturing to be able to determine where he 

stands with regard to this question. Blaine is independently wealthy, and this perhaps explains 

his aloofness from the art world with its commodity and high-pressure promotion atmosphere. 

Taub supports his work from straightforward scientific research. When I questioned Dayton 

about his funds, he merely said, “I knew you’d ask that sooner or later.” 

I am not especially interested in evaluating these artists or in judging the individual 

“quality” of one’s work as compared to the others. What is of most interest is that these artists 

have found an open area in which to work at a time when there is a sense of art having 

become closed down and constrained. And although there is nothing startlingly new about 

environmental art, this work (especially that of Taub and Dayton) allows for an interaction 

between the work and the perceiver that functions on a new level. This is a highly physical level 

in which the perceiver’s nervous apparatus itself is directly stimulated. One could argue that any 

object in one’s field of vision must necessarily also stimulate the perceiver in physiological ways. 

It is perhaps a matter of degree – for example, that difference between hearing the tones of a 

sine-wave generator and perceiving radio frequencies that are, physiologically speaking, extra-

audial. But somehow the latter seems more aggressive and insistent, and at the same time the 

experience emphasizes very intensely that one’s responses are patently within oneself. 

Undoubtedly this is due largely to the suppression of an objective source of stimuli that can be 

located externally and separate from oneself. Gases that are neither visible nor decidedly 

external from oneself by virtue of a strong odor, yet affect one’s physical and psychological 

states, also establish this dual situation of the intensely physical and self-reflexive. It is the 

establishment of this new plane of experience, which to me seems qualitatively different from 

the possible responses to external objects, that seems significant. 
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ANEXO H: Jannis Kounellis. 

Sem título n.7, 1976. 

 

In: FERREIRA, 2006. p.364. 

 

 

“Puxa! Que mulher bonita!”, dizia o homem de chapéu... 

Eu estava lá por acaso, naquela tarde. Um lugar estranho ao norte da cidade antiga. 

“Ei!”, perguntei àquele cara estranho. “Quem é essa beldade?” “Escuta”, me respondeu 

sorrindo o homem de chapéu, batendo ligeiramente em meu ombro com a mão, “essa loura é 

uma puta e eu me chamo Luciano. E você, o que faz por aqui?” Se bem me lembro, respondi 

que estava ali por acaso, ele me olhou sem dizer nada. Ficamos naquele lugar semi-obscuro e 

gorduroso durante um certo tempo, em silêncio. 

 

Muitos meses mais tarde, em um hotelzinho do centro, falando com um político de sorte com o 

qual dividia meu quarto, soube, além de outras coisas que diziam respeito à vida e à 

mentalidade dos homens daquele lugar pesadelesco, a verdade sobre o trabalho e sobre a vida 

desse homem. 

 

Fora, no jardim, era outono. 

Sentado a dois passos da janela, ele me disse: 

“Que distância há entre a América de Jasper Johns e a Itália de Fabro! Que distância há 

entre o azul de Klein e o branco de Manzoni!” 

 

Acrescentou sorrindo: “É verdade que Joyce não podia escrever a não ser o Ulisses. A mãe de 

Savinio tinha uma cabeça de galo (e a Grécia tem alguma coisa a ver com isso), os pés de galo 

de Fabro, colunas de um templo trágico (e trágico por tantas razões) têm no sangue a cabeça 

de galo da mãe de Savinio. Savinio tinha um irmão viajante e uma irmã morta em Volos. 

Naquela época, em Alexandria do Egito vivia Kaváfis.”  

“É provável”, continuou, “que a fascinante ‘máquina de chocolate’, mulher perfeita, 

gostava do ‘Trovador’. 

E Fabro? O que vem fazer aqui? 

Vou te dizer o que ele vem fazer aqui: 

Gobetti 1924, Gramsci 1930, a mãe de Savinio que tinha cabeça de galo, a mentalidade 

do irmão viajante, a máquina de chocolate de Dumchamp, Gramsci e Gobetti: 

Eis o fio de ouro que serve para unir.” 
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À sombra do lampião a querosene, a cabeça violeta sombria; as mãos verdes; o fundo marrom; 

sentado no comprido banco de madeira, encostado na parede, sozinho. 

Ao fundo, vislumbra-se o mapa ferroviário da Itália. 

 

A noite caiu; o amigo se levantou, se aproximou do espelho perto do quadro, se olhou e disse: 

“Amanhã ao meio-dia tenho que ir de Trieste para Odessa por mar. Meu avô, que se parecia 

com Stálin jovem, nasceu em Lesbos; jovem, emigrou para a América, participou da guerra 

contra Cuba e se tornou cidadão americano.” 

 

Um amigo diretor de galeria em Paris, nascido em Alexandria do Egito, amigo de Kaváfis, me 

contou que o pequeno mecanismo de De Chirico que atravessa a praça de Turim não era outra 

coisa senão a máquina de fabricar algodão doce da infância. 

 

“Caro Giulio, te escrevo de Odessa, após uma viagem exaustiva, cheguei ontem à arte. Quem 

me recebeu foi a noiva de nosso amigo K., uau! Você sabe como amo a Rússia. Com o coração 

pulsando de emoção, desembarquei daquele barco de linha... (por assim dizer) feliz, sujo de 

fumaça: constatei dolorosamente que Maiakovski morreu e Blok também, e tambem Malevitch e 

também Lissitzky, Kandinsky morreu em Paris, isso a gente sabia... Uau! Falemos de nós. 

Nos quadros de Max Ernest (do período vermelho) tem a África, tem Breton e os 

amigos de Breton, mas tem também Bosch: instinto ou vontade, mas tem Bosch. 

Eis minha idéia fixa da política. 

Quero te confiar um segredo de ouro: aqui, na Rússia, descobri com surpresa o sentido 

da cor. 

Ideologia da perspectiva na pintura da Masaccio. Ideologia da cor na pintura 

expressionista alemã.   

Porém, aí está, a propósito da cor, há também as pérolas coloridas que ornamentam as 

esculturas negras pré-ideológicas e mágicas; mas como homem político que sou (minha opinião 

é equivocadamente parcial), eu julgo, em outra freqüência, a cor das pérolas que ornam as 

estátuas negras. 

Amanhã me espera um dia de trabalho, eu te saúdo portanto, meu amigo, e com 

certeza te escreverei nos próximos dias.” 

 

Odessa, 23 de março 

Aqui estou, incansável cansado. Ontem o dia inteiro, apesar das duas mil coisas que tinha na 

cabeça, repensei a significação da cor. 

Percebo que falar com você sobre a cor é injusto. Mas quero bancar o advogado do 

diabo. 

O azul de Klein é uma cor ou é a representação da totalidade? Pré ou pós-

impressionista, o que é o azul de Klein? 
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Mas Klein também utilizava o ouro. 

O porta-garrafas de Duchamp é decerto bem mais próximo do ouro-azul de Klein do 

que do Déjeuner sur l´herbe de Manet. 

Você me dirá que a consideração do espaço é uma cor. 

Os primeiros quadros de Kandinsky são coloridos diferentemente dos quadros cubistas 

de Gris. 

É claro que o cubismo nasce de necessidades diferentes, de um pai diferente? 

Certamente de um avô diferente, se considerarmos que em Kandinsky estão presentes os 

ícones bizantinos e as miniaturas orientais. 

Há algum tempo, tentei sonhar diante dos quadros de La Tour. Inicialmente, os vi 

pintados de uma cor cinzento-branca como nos quadros de Bosch que se acham no museu de 

Roterdã. Depois os vi com as cores de Manet, eis a surpresa: a sombra, colorida nos quadros 

de La Tour, tornava-se azul-violeta nos novos quadros de La Tour-Manet. 

Sonhei que uma nuvem cinzenta, apoiada na parte superior do quadro, incendiava a cor 

das cabeças dos jogadores e da chama... Agora, o quadro de La Tour, colorido por Manet, com 

a sombra violeta-azul, tinha cabeças escuras como certos ícones antigos. 

Há 20 anos, um vândalo escreveu no meio de um quadro: “amarelo-limão”. 

Conhecendo o quadro de Savinio que representa a mãe com a cabeça de galo, imaginei 

o músico da direita (aquele que carrega uma faca) no quadro da La Tour, maior que os outros, 

vestindo como Otelo e tendo, no lugar das mãos, ramos de Dafne. Agora, o quadro de La Tour, 

com as cabeças escuras e as cores de Manet, tinha um músico estrangeiro. Sou um viajante 

político! 

 

Odessa, 28 de março 

Ontem, conheci uma velha senhora que tocava violino. Um sorriso pintado nos lábios, olhos 

verde-claros, a pele ligeiramente cinzento-enfumaçada, roupas pretas, assim como as meias e 

os sapatos, as mãos violáceas, brincos nas orelhas e uma aliança; em suma, um verdadeiro 

fantasma. Podia-se imaginar que era a mulher do jovem pintor de vanguarda Wassily Gorky? 

 

São Jorge a cavalo 

A Madona de Cassini 

Santo Antônio 

São Wassili 

Cosme e Damião 

Santo Ephtimie 

A Crucificação 

São João Batista 

São Lucas 

Santa Bárbara 
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São Gregório 

 Santos... pintados... e depois, Blok. 

 Eis o grande rio que leva a Malevitch. 

O quadrado é uma invenção ou um símbolo? 

Talvez o Blaue Reiter seja o São Jorge a cavalo. Catarina de Médici se casou com 

Henrique II, São Jorge se casou na Alemanha com o expressionismo através de Kandinsky. 

Te digo isso brincando, mas acredite-me; na minha volta, vou lutar no interior do 

partido, nas fábricas e nas escolas, pelo direito à fantasia. 

 

Neste dia tórrido de julho de 1932, perto do lago, uma tartaruga explicava a um melro uma 

colagem de Schwitters: “Você consegue dizer o que é mais goticamente vertical, um bilhete de 

trem ou a catedral de Colônia?” 

Antes de Schwitters, havia os cubistas, Schwitters vivia em Hanover, os cubistas em 

Paris. 

Paris... chapéu velho! 

O viajante alemão dessa época pode compreender o que os exilados espanhóis deram a 

Paris (uma facada na barriga daquele que fala mal dos exilados!). Schwitters vivia em uma 

fortaleza, como Bosch; Brecht escreveu Bilbao; as paisagens dos expressionistas são africanas; 

Brecht sonha melancolicamente com as colônias alemãs perdidas na África; nos expressionistas, 

existe a África como repercussão à pintura dos fauvistas; e Schwiters continua a viver dentro do 

castelo. A atmosfera dos expressionistas é paisagista; urbana, dramaticamente objetiva e 

crítica, em contrapartida, é a atmosfera em Schwitters.  

 

O melro apoiado num galho de pinheiro, que diz à tartaruga: “Na época da guerra, lembro de 

que me encontrava perto do porto. Nessa hora, as lojas estavam fechadas, as calçadas 

desertas e o mar estava calmo. Em um certo momento vi um marinheiro e uma mulher. A 

mulher disse ao marinheiro enquanto passavam na minha frente: ‘War!’, guerra, e se afastaram 

e se perderam na esquina da rua.  

Nessa cena entrou bruscamente a velha águia, disse à tartaruga: ‘Conheci Van Eyck, vi 

nascerem Rubens, Rembrandt, La Tour, Fragonard, Watteau, David, Delacroix, Manet, Renoir, 

Lautrec, Degas, Klimt, Boccioni, Burri, Fontana; agora vou te falar de um trabalho, ainda não 

realizado: o que sempre amei foi o retorno de Ulisses a Ítaca e a Penélope. Alguns dizem que a 

riqueza da obra é um defeito. É claro que aqueles que sustentam essa tese jamais viram os 

cobres da Anatólia em Anatólia. Atrás da obra de Buren, há Descartes, as epígrafes mortuárias 

alexandrinas têm em suas veias seculares o brilho dos cobres de Anatólia. Tenho na cabeça 

milhares de viagens. Quero desenhar um quadrado preto sobre um papel azul-celeste, na 

minha volta.” 

 

A tartaruga, o melro e a águia são na realidade uma fonte no bairro judeu de Roma. 
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A Vitória que tira sua sandália sobre o balaústre do templo de Atena tinha uma venda negra 

nos olhos. Estava sentada perto de mim, nessa noite dramática, em um pequeno restaurante 

turco de Berlim. Um belo poeta polonês lhe falava de uma montanha na primavera, de um 

ribeirão, de um plátano, de uma rosa, de um pequeno trem, de um guarda de fronteira, das 

fronteiras meridionais do país. Bruscamente a porta envidraçada do local se abriu com furor. 

Um homem entrou, vestindo uma capa de chuva e um chapéu. A cena se tornou amarela com o 

quadro com os corvos de Van Gogh. Ele escrutou com atenção os rostos dos clientes, dirigiu-se 

ao amigo poeta, puxou uma faca de seu bolso e lhe cortou a garganta. 

 

“SOCORRO!!!” 

 

Uma margarida que boiava numa poça tinha pétalas de pescadinha e um coração de tomate. 

 

Um homem tinha sobre a cabeça um rouxinol do Japão; sobre o rouxinol, enfiado como um 

alfinete, um pequeno elefante; sobre o elefante, enfeitado com penas de papagaio, uma 

dançarina anã. 

 

Uma mulher que passava tinha a pele do rosto florida e óculos de pedra; o lenço preto que 

tinha na cabeça deixava entrever os cabelos de metal. 

 

A mão azul de um estudante segurava um lampião a querosene aceso. 

 

À perna cortada de um velho mendigo, foi incorporada a roda de um trem. 

 

O mar de vidro, como o deserto, tinha um oásis com um lago, palmeiras e cactos. 

 

O céu, límpido como sempre, tem, desde então, um buraco na direção da Pequena Ursa. 

 

Na parte esquerda do quadro, iluminado por uma vela, está Mário, pintado com cores ocre e 

terra. No fundo sombrio, na frente do ângulo, está um morcego napolitano vestido de 

Napoleão.    

 

Lembro que há seis meses, durante uma viagem de Turim para Arles para visitar a casa de Van 

Gogh, ele me contou que desde que saíra da prisão, tinha pesadelos e obsessões. A 

sensibilidade, me dizia, é um exílio; basta ver a obra de Beuys na Alemanha de hoje para 

compreender isso. 
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Temos em comum com os maneiristas a mesma ilha de relegação, em uma outra época. Mas 

para onde, na realidade, se dirige nosso barco? O de Gauguin nunca chegou ao Taiti? Ou será 

que essa ilha se encontra na Bretanha desde a época de Delacroix? Quantas certezas Giotto 

viveu? 

 

A certeza de Giotto, a certeza de Cézanne. 

 

O outro, o diferente, o dramaticamente diferente permanece sendo Van Gogh. 

 

A estrela de Rimbaud, como a lua, se reflete em todos os lagos da Europa. 

 

Chegamos a Arles, nesse período do ano sopra o Mistral, o trigo estará alto, a casinha de dois 

andares de Van Gogh estará amarela; nessa hora o café perto da casa estará aberto. 

 

Que tédio essa história e esses discursos! Agora é preciso uma garrafa de vinho tinto e duas 

mulheres, uma azul e uma violeta. 

 

Appolinaire! Appolinaire! 

 

Turim, 9 Termidor 

De manhã, num bar perto da Piazza Nuova. Eu e meu amigo político recém-chegado de 

Odessa. O mercado e as lojas fechados. Grupos de pessoas discutem. No fim da rua vêem-se 

jovens carregando a bandeira vermelha. Um coro de vozes femininas canta a Internacional. 

 

Ele pergunta:  

“Você viu o quadro La Liberté sur les barricades [sic], de Delacroix, em Paris? 

 

O outro: 

“Vi, é belíssimo.” 

 

Ele: 

“Esse quadro, no fundo, representa a vitória do novo sobre o antigo. O ecletismo de 

Watteau e de Fragonard está derrotado.” 

 

Ele observa: 

“A política e a arte estão intimamente ligadas.” 

 

O outro: 

“Os tiranos possuem uma arte...” 
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Ele: 

“Certamente! A tirania obriga os artistas à apalogia.” 

 

Acrescentou, como se falasse consigo mesmo: 

“O artista é liberal!” 

 

O outro:  

“Pense como o nosso século XIX era atrasado! Eles tomaram o liberalismo de Goya por 

uma loucura suave.” 

 

Ele: 

“Mas onde está Eracam, ela já deveria ter chegado?” 

 

Ele se levanta, se aproxima lentamente da porta, olha para fora, senta-se de novo sem dizer 

palavra. 

 

O outro. 

Pergunta, pensativo: 

“Qual o efeito disso, do exílio, do distanciamento?” 

 

Ele: 

“Gostaria de estar (gostaria muito!) exilado em uma casinha da Casbah de Tlemcen, de 

paredes caiadas, chãos de ladrilhos brancos e azuis, como aqueles que vemos em alguns 

quadros de Matisse, com cobertores de lã listrados, um cofre marchetado em madrepérola, um 

leque para as horas quentes e um jarro de chá de hortelã. 

 

Nesse lugar requintado, gostaria de ter um encontro erótico-sentimental com uma das 

demoiselles de Avignon, a da direita, a africana, comer o peixe da natureza morta de 

Rembrandt, saborear a uva do Baco de Caravaggio, ir pescar no barquinho de Manet e morrer, 

gloriosamente, como Marat no quadro de David. 

 

O verdadeiro exílio, porém, esse ‘não’, apenas afirmado, é uma floresta de vidro difícil 

de atravessar.” 

 

Nesse momento, uma mulher morena entra na sala e grita: “A horrível navegação que há 30 

anos, nos obriga ao silêncio, acabou; pretendemos agora expor livremente nossa profunda 

diferença!” 
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Ouvem-se gritos, vozes que dão ordens, slogans revolucionários ritmados, pela janela 

vê-se um homem ferido correndo, a cabeça enfaixada, ouve-se a trombeta soar o ataque, um 

grupo de jovens entra precipitadamente na sala, ouve-se um galope de cavalos, um dos jovens 

grita exasperado: “Eles estão buscando abafar nossas razões e nosso protesto por todos os 

meios!” 

 

Ele: 

“Goya se encontrava em Paris na época da Revolução Francesa, e escreveu em uma de 

suas cartas que vira passar a carroça que levava Maria Antonieta para a guilhotina. O que o 

espantou é que, ao passo que David a desenhara à maneira neoclássica, com um rosto oval e 

olhos amendoados, ele, daquela carroça dramática, vislumbrara apenas uma rápida careta de 

medo em seu rosto.” 

 

O outro: 

“Pronto, agora tenho em mãos todos os porquês condicionantes do mundo. Irei a América, para 

a Flórida, encontrarei Weiner e lhe direi por que não posso aceitar colaborar em sua revista 

conceitual.” 

 

 

 


