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RESUMO

A presente dissertação amansa a produção de três artistas brasileiros
contemporâneos, de fomlação eru(hta, em obras que evidenciam a utilização
intencional de referências populares. Por maüpularem um repertório
imagético erudito, popular e/ou de massa, selecionamos os trabahos de Adh
Sodré, Alftedo Nicolaiewsky e Nelson Leimer. Estes artistas discutem e
reelaboram as diferenciações conceituais entre arte popular e erudita,
valendo-se da Apropriação enquanto procedimento/conceito operatório
instaurador da obra de arte. Para a leitura das obras aqui apresentadas,
destacamos a produção dos anos 80 e início dos 90, dos referidos artistas,
período em que, de forma sistemática e continuada, promoveram mesclas e
cruzamentos de referências e iconograÊas que pennitem identificar íínagens
e produtos popularízados, sobretudo pelos excessos do mass mé?c#a e da
produção industrial. Nossa abordagem, por Isso, se dá sob um 'üés
sociológico que considera o potencial simbólico das írnagens circulantes nos
meios de comunicação. Assim, no cenário cdtura] da estetizada sociedade
contemporânea, procuramos mapear questões emergentes desse contexto
recorrendo, principalmente, aos apontamentos teóricos de Mike
Featherstone sobre cultura de consumo, de Pierre Bourdieu sobre distinção
social e poder simbólico e de Néstor Garcia Canclini, que analisa a
produção artística que tem sua circulação, legitimação e consumo restrito
aos circuitos dominantes e, no entanto, vem se desenvolvendo sob os
parâmetros estéticos que fiisionam tradições eruditas, populares e massivas.



ABSTRACT

Tais dissertation analyses the work of three Brazilian contemporary
ardsts, õom an erudíte background, whose works make evident the
intencional use ofpopular reÊerences. We have selected the works õom Adia
Sodré, A16edo Nicolaiewsky and Nelson Leimer due to their ímagetic
erudito, popular and/ or mass repertoire. These artísts discuss and
reelaborate the conceptual diHerentiation between the popular and erudito
art, malíhg use of the Appropriation as a procedure/concept of üe artwork.
To read and appreciate the presented works, the production of üie 80's and
fkst 90's were chosen. This period promoted in a systematic and conünuous
way, mexes and crossings of referentes and iconographics which allows us
to identi:fy images and popularized products, mainly for üle mass media and
industrial outcome excessos. Our approach, thus, is dono by a sociological
üocus whích considers the symbolic potential of images that circulate the
mass media. We intented to map out the emergent points ftom the cultural
scenery of our aestheticized contemporaíy society, refering mainly to Mike
Featherstone's theorical remarks about the cultura of consumption, Piene
Bouídieu's social disthction and symbolic power and Néstor Garcia
CancliM's remarks to analyse üe artwork that has its circulation,
legitimahon and consumption resüicted to üje domhant círcuits, but
nevertheless, are beíng developed by the aesthetic parameters which mix
erudito, popular and massivo traditions.



INTRODUÇÃO

Essa pesquisa em artes visuais foi desenvolvida com o propósito de

destacar, numa das vertentes da aNe brasileira contemporânea, exemplos da

produção plástica que se estabelece sob inÊuência e ímbricação dieta com

a sociedade. Nossa abordagem das obras apresentadas para leitura se dá,

sob um 'üés sociológico, a parta da idenüflcação, nestas, de referências

visuais que se popularizaram pelos excessos dos meios massivos de

produção e comunicação, aliados a um processo sócio-económico que faz

do consumo uma forma simbólica de distinção social .

Considerando a obra de arte como produção simbólica inserida

numa sociedade de massa em acelerado processo de globalização, onde

tudo se transfomta em mercadoria, gerando uma cultura de consumo, no

desenvolvimento desse trabalho, re6eúemo-nos à esta, sempre como um

produto integrado às demais fomlas de produção da sociedade pois, a

produção estética é, efetivamente, uma fomla de relação do homem com a

realidade onde se insere. E, mesmo com toda a especificidade do fazer

artístico, este, no que tange à produção, diwilgação e consumo, se vincula

às regras gerais do sistema económico vigente e às suas repercussões
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sociais e políticas, bem como às características dessa sociedade. Sociedade

na qual sabemos que o poder económico e as ideologias dominantes se

impõe indeléveis para a constituição do campo artístico, ditando padrões e

apontando regras que regulam o mercado, dente às quais a produção do

artista sucumbe e ou subverte.

Enquanto produção simbólica numa sociedade de massa, as obras de

arte, que elegemos para análise, empregam elementos que permeiam o

universo e imaginário popular. Esses elementos são referências populares

que, por vezes, andas da tradição erudita, são dia:lndidas e estereotipadas

pela publicidade e produtos industrializados. Assim, a análise destas obras

pemlite uma abordagem reflexiva da arte brasileha contemporânea

articulada, operacional e visualmente, sob os parâmetros de uma cultura

píé e pós-industrial.

Nesse contexto global podemos destacar o crescente interesse teórico

por questões como a das tradições locais Rente a modemização e aos

a'lanços tecnológicos; da superprodução, fetichização e consumo conspícuo

e ou socialmente distintivo de mercadorias. Problemáticas que se mostram

vinculadas às evidências de um período pós-modems e, sobre as quais os

analistas sociais se debruçam para estudo, com rigor e empenho, e que

também se fazem presentes nas artes usuais, nosso interesse particular.

Como o objetivo desse trabalho reside em demonstra a maMpulação

conceptual e a interferência dos aspectos sócio-culturais supra-citados,

através das artes pjásücas pudemos ilustrar o que David Harveyl chama de

uma certa "mudança de sensibilidade" que acompanha o momento histórico

l HARVEY, Da+id. Condição Pós-Morfema. 4a. Ed- São Pau]o: Ed- Loyo]a,]994
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anual. Optamos por apresentar aqui, obras que revelam, em sua fomlação, o

ecletismo de referências visuais urbanas. Com essas produções, mesclando

códigos eruditos, populares e massivos, podemos identiÊcar nos

procedimentos empregados pelos artistas (quase sempre um ato assumido

de apropriação), o pastiche e a paródia, a citação, a justaposição bizarra e

iíânica, o simulacro, bem como a superficialidade de uns e o enraizamento

de outros na manipulação de referências e iconografias populares e de
massa.

No primeiro e no segundo capítulos apresentamos os pressupostos

teóricos que nos motivaram a selecionar e analisar as produções de Nelson

Leimer, .Alftedo NicolaiewslW e Adir Sodré, nos anos 80 e início dos 90.

Questões como a influência dos meios de comunicação de massa na

configuração de identidades culturais populares e massivas, onde se percebe

a padronização de iMomiações e referências culturais e estéticas; e ainda,

sobre a industrialização e superprodução de mercadorias que segundo a

lógica do capitalismo tardio vem movimentando o consumo com novidades

que se somam (às vezes interferindo), cotidianamente, aos hábitos e às

tradições locais. Este fato permite emergir o kitsch nas sociedades de

consumo pois, nestas, no aBa de aparentar, possuir e distinguir os grupos e

indiüduos se envolvem e hierarquizam, no sedutor jogo simbólico das

imagens e aparências. Tais questões tem atuação importante na
configuração de um ambiente cultural globalizado que mescla referências

populares massivas e eruditas e, simultaneamente renova suas formas de

distinção social, como demomonstram as obras apresentadas.
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.Assim, de um elenco de artistas nacionais2 que tangenctam as

questões aqui apresentadas, a opção final de analisar a produção desses três

artistas segue razões de método, além, é claro, das preferências pessoais da

autora e, enquanto crítica, propõe uma leitura situada e também aberta, da

obra de cada um. Os três artistas, Leírner, Nicolaiewsky e Sodré, ao se

valerem de citações, de instalações e de assemblagens, recorrem à
apropriação como um conceito operatório hstaurador e trangressor de uma

obra plástica que utiliza e filsiona um repertório visual de referências

populares de massa. Espécie de património cultural, que é ao mesmo tempo

público e privados. E a paüü dessa constatação que vhculamos as

produções em questão às características e sintomas gerais do atual mol-mento

social, econâmíco e cultural do mundo ocidental.

São, justamente, as referências "populares de massa"+, manuseadas

por artistas de formação erudita, que nos trazem à tona a possibilidade de

exaustão e renovação das diferenciações conceituais entre arte popular e

erudita. Por essa razão utilizamos a expressão "popular de massa" com

simpatia, porque ela prece sintetüar a imbricação entre cultura popular e

cultura de massa, numa sociedade de consumo, simultaneamente sugerindo

a velocidade da popularização massiva e a tradição sistemática, temporal e

histórica do imaginário populars

2 Num primeiro momento, um levantamento empírica apontou cerca de 20 nomes.

3 Considerando que se trata da manipulação de imagens de segunda, terceira geração: ou sda,
originalmente falam produzidas par outrém, ainda que anónimo ou desconhecido.

' O termo é utilizado por José Mário Ortiz Ramos in: FONSECA, 1993. p. 168.

5 Inicialmente é preciso esclarooer que a produção e divulgação, em escala massiva, de uma
imagem, não signiâca nem garante seu emaizamento popular. A aceitação popular genemlizada
depende do reconhecimento dessa imagem como pertencente à uma identidade, fundada e consolidada
num tempo anterior à essa imagem(e à qual essa w integra e reitera), considerando que a identidade
popular não se dá, especiÊcamente, pela íomlação das clmses populares A formação de uma identidade
popular vincula-se a um processo cultural que emolve a pemianência temporal e histórica de dados e
amntocimentos e a filsão de reâerênçias de classes entre si. A popularização não é, portanto, um
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Nesse sentido, destacamos a obra de Nelson Leimer que fiinde em

si, simultaneamente, apropriações do passado, quando manipula íínagens de

obras consagradas pela história da arte (Dava, Monalisa e Ultima Ceia), e do

presente, quando busca essas imagens nos produtos indusüializados e

amplamente divulgados pelos meios de consumo massivo; de Adir Sodré,

que utiliza-se do mesmo expediente quando pinta imagens da cultura pop

(Nana Hagen, cantora de rock ai?d ro//; O]ga De] Volta, personagem de

programa de auditório; Dolores Descartável, personagem fictício de uma

letra de música de Abrigo Bamabé) e justapõe a essas imagens reproduções

de obras de artistas eruditos, reconhecidos na história da arte, como Van

Gogh, Matasse e Picasse; e, de .Alfredo Nicolaie'tvsky que em seus desenhos

e de uma forma mais suül, vincula-se a essa tendência apropriando-se de

imagens religiosas como São Jorge, lemanjá, santos católicos e anjos, de

inegável iconicidade e grande circulação junto à cultura popular.

Consüuindo e reconsüuindo cenas, com esse repertório popular de massa,

eles questionam a sociedade a partir das incongruências de seus
fiindamentos morais e estéticos.

O paulista Nelson Leimer é figura de proa na estória da arte

brasileira contemporânea, trabalhando sempre a partir das imbricações

sociais e estéticas da nossa sociedade, industrializada e de massa, e como

tal é presença obrigatória nessa dissertação com êMase em História, Teoria

e Crítica de Arte. Adir So(hé e .A.lõedo Nicolaiewsky foram os outros

artistas apropriadores escolhidos. Ambos obtiveram destaque nacional nos

anos 80, apesar de produzirem fora do eixo Rio-São Paulo e já estiveram

jlmtos em pelo menos duas exposições coletivas: Tema Brasilis e BR 806.

fenómeno de çlmse. Conüuem para sua consolidação, unm gama de influências, onde podemos incluir
aspectos de ordem semiótica, psicológica e sociológica, entre outros.

' BR 80: PINTURA BRAS]L DECIDA 80. Sâo Pâu]o: instituto Cu]tum] ]]aú, 199]
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Sodré, natural de Mato Grosso, 'Hve e trabalha em Cuíabá; Nicolaiewsky,

natural do Rio Grande do Sul, 'üve e trabalha em Porto .Negre.

Sempre com humor e ironia, Sodré, Nícolaiewsky e Leimer

contrapõe sagrado e proíàno/ erotismo e moralismo; apropríando-se de

referências populares de massa e transgredindo as fronteüas da erudição

arüstica. A produção plástica dos anos 80 e 90, que aqui apresentamos, é

maçada por um humor irónico, sarcástico e provocativo, onde a crítica à

sociedade de consumo está aliada, muitas vezes, à exploração de referências

populares massificadas mas, no entanto, é diferente da movimentação

artística das décadas anteriores7. Propomos nesse trabalho, uma análise

onde o objeto artístico se faz reflexo e crítica de um tempo; onde consumo e

distinção social andam juntos numa sociedade Êagrnentada e segmentada,

porém subyedvada e unificada eletronicamente pelos meios de comunicação

de massa (meios onde ao mesmo tempo celebram-se as diferenças culturais

e padronizam-se as informações e referências desse mundo midiático, sem

6onteíras, uma aldeia global); onde portanto, popularização e massificação

estão interligadas. Por isso, dentre as opções, destacamos na obra de Nelson

Leimer a maúpulação de produtos industrializados paa consumo massivo,

como suporte de sua obra; em Albedo Nicolaiewsky, a inserção de imagens

de ordem religiosa advindos de objetos e gravuras reproduzidas

indusüialmente e amplamente difiln(fadas e, em Adír Sodré, de ícones da

história da arte, personalidades da TV e outros mídlas. Em cada caso

encontramos uma fomla particularizada de apropriação de ícones da cultura

urbana nacional. Procedimento que se repete na obra destes três artistas (ao

mesmo tempo em que se multiplica na produção artística contemporânea),

? Basta lembrar que nos anos 60 e 70, a efervescente critica social pautava-se pela contestação
dm desigualdades e as propostas de vanguarda pediam a participado atiça do espectador. Para Leimer
Nicolaiewsky e Sodré, uma obter\ação atenciosa das obras é a expectativa máxima que amlentam em
relação ao público de suas exposições. Cf. depoimentos dos artistas prestados à lutam.
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pemnithdo uma leitura que, direta e indiretamente, os relacione entre si.

ConÊgurando exemplos da produção artística dos anos 80/90 que,

imediatamente, nos reportam ao caráter conllítivo da ímbricação entre

popular e massivo, refletido num patamar estético onde a reprodução de

imagens hperdivulgadas pejos ma,vs media mescla origens populares e

eruditas trazendo a chave de muitas leituras.



l
o REFERENTE POPULAR E o ]iIASSrVO

1.1- Referências Populares na Arte Brasileira

Em nosso país, historicamente orientado por padrões culturais e

estéticos estrangeiros, por sua condição de colonizado, as importações

estilísticas foram sempre aculturadas. Portanto, se faz necessária nesse

capítulo, uma breve'contextuahzação, a partir do movimento modemista, das

vinculações da arte brasileira com suas referências populares. Embora

saibamos que, desde o Romantismo, que aqui alimentou o Nacionalismo, até

a iniciativa pós-modema de algtms artistas, passando pelo Moúlnento

Modernista ("eruditando o popular"); pela arte Pop da sociedade de

consumo; e pelas vanguardas dos anos 70 com seus llappenings, nossa

paisagem cultural esteve constantemente ligada a um hoüzonte estético

relacionado ao contexto popular e social. Fato que encontra movimentações

similares nos demais países da América Latina onde nos ]mlanamos e,
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segundo Aracy Amaral, nas artes visuais nos caracterizamos, de fato, pela

"massa do popular"i

No Maúüesto Pau-Brasil, Oswald de Andrade pede "o con#apeso

da originalidade nativa paa ínutilizm a adesão académica"2. Com esse

reconhecimento valorativo da essência da cultura nacional, em todas as suas

mesclas e fiJsões ao longo da história e de impressão corte no cotidiano

brasileiro, üa-se uma busca identitária que, além da afirmação dos vínculos

regionais, previa em sua completude, a adequação aos paradigmas mudemos

de desenvolvimento e universalidade. Assim, propunha Oswald: "a reação

contra todas as indigestões de sabedoria. O melhor de nossa tradição lírica.

O melhor de nossa demonsüação moderna'3.

É com essa valorização do nosso entorno, revalidado pela auto-

estíma nacionalista, que clamava por autonomia para que se fhldasse uma

tlistória brasileira do Brasil, que a referência popular toma fôlego nas artes

plásticas. A diferença desde então, em relação às retratações academicístas

é que, a partir do crítico olhar modemista, em sua estética de "síntese,

equilíbrio, acabamento, invenção e surpresa"4, o referencial popular na obra

plástica emdita vem sob o peso de uma consciência histórica e não de uma

tradição temática simplesmente .

Entre o movimento modernista e os movimentos vanguardistas dos

anos 60 e 70, encontraremos uma reaproximação da aüe culta com as

' .â.MORAL, Aracv. Modcmidade e Identidade: as duas Américas Latinas ou três, I'ora do
tempo. ]n.: BELUZZO, 199] . p. 171-183.

2 apud. BELUZZO, 1991. p. 261-

' Idem lidem.

Idem p- 259.
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manifestações estéticas populares. Nesse período a referência ao

contingente popular se dá pelo conteúdo social e pelo engalamento

ideológico que peímeíam as produções experimentais. Dos artistas

selecionados para posterior análise nessa dissertação, Nelson Leimer atua

com destaque já nessa época. Outros artistas, citando apenas alguns, como

Rubens Gerchman pintando cenas de'personagens comuns, extraídos de um

cotidíano massíficador; Baixo, escatologicamente produzindo e embalando

hxo, distribuindo em sacos "Objetos Deflagradores", e os T.E "Trouxas

Ensangüentadas", em pontos estratégicos da cidade; Cáries Vergara com

suas "Embalagens", esculturas de papelão e os desenhos sobre camaval;

Ant6nio Manual e a exploração visual da linguagem jornalística e, em fins

de 70, Alma Bella Gaiger com os postais da série "Brasil Nativo/ Brasil

Alienígena", são exemplos importantes. Destaques desse período marcado

pela experimentação e multiplicação de linguagens estéticas, influenciadas

pelos ensaios 6enomenológicos que ag.uparam em diferentes momentos "a

produção nascida da utilização das várias linguagens experimentais

correntes, rotuladas como nova 6guração, arte pop, happening, arte cinética,

arl:e conceptual, body art, údeo art, etc"s

Por ora dhemos que, se hoje podemos encontrar a referência popular

massificada na obra de Leimer, Nicolaiewsky, Sodré e tantos outros é

porque, desde o Abapuru de Tarsíla até as Bananas de Antânio Henrique

Amaram, olhando atentamente ao seu redor, o artista brasileiro é o /zomemz

gue come e digere sua própria identidade, forjada e condicionada pelo

movimento dinâmico das realidades sociais, culturais, políticas, económicas

e artísticas que compõe sua paisagem de entomo. O que equivale a dizer

que, no Brasíl, a exploração estética de uma dimensão carnavalesca

s FRESTAS FILHO, 1978. P- 4
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alegórica, de formas exuberantes e colorido ca/febre, ainda que na forma

reducioninista de uma arte tipo exportação também signiÊcou, com

var.cações ao ]ongo da histór.ia, uma tentativa de legitimação e imposição

subversiva de nossa cultura, aos grandes centros hegemâúcos. No entanto é

preciso que se diga, em defesa de nossa produção artística, com as palavras

de Stella Teixeira de Baços que:

As apropriações dos dados de memória e tradição populares
se revestem de linguagens as mais distintas, mas em nenhum
momento elas pa' se traduzem a afirmação de uma identidade
nacional, país esse "sentimento" de identidade se expressa numa
gama muito mais ampla de manifestações culturais.]-.] Afinal, o
tema não é, e não pode ser, em si, critério de avaliação, mesmo
quando se interpõe como recurso ideológico de,identidade nacional.
E a integridade artística da obra que a justifica.'

A movimentação em tomo da "questão do popular", sobretudo nos

anos 60, 70 e 80, e os estudos realizados, enfatizados pela Sociologia da

Cultura, .heqüentemente se desenvolvem sob aspectos que vão do folclore à

tessitura política do tema. Assim, ao considerar os movimentos que
envolvem a produção, a circulação e a íiuição da obra cultural e artística, a

investigação recai sobre o emaranhado de interesses que se unem para a

construção de um amplo processo social de dominação. Dominação que se

revela hierarquizando grupos e classes sociais, segundo códigos instáveis de

detenção e bene$cio de um poder simbólico. Sob esse enfoque, PÍerre

Bourdieu, analisando os processos de legitimação da arte enquanto bem

simbólico, explica as produções simbólicas, sem negar a crescente

autonomia do campo artístico, ao relaciona-las com os interesses das classes

dominantes. Segundo ele,

6 BERROS, 1997. P- 9



[...] E enquanto instrumentos estruturados e estruturantes
de comunicação e de conhecimento que os 'sistemas simbólicos'
cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de
legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a
dominação de uma classe sobre outra ( violência simbólica) dando o
reforço da sua própria força às relações de força que as
fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de beber,
para a 'domesticação dos dominados.7

12

As relações de força podem ser observadas, em nossa sociedade, na

atual hierarquização simbólica de bens e mercadorias, objetivando a

distinção social pelo consumo. Promovendo uma cultura de consumo, que

se organiza e prolifera a parta das sociedades de massa onde, a princípio,

podemos vislumbrar também no campo artístico, os desfechos da

"imbricação confhtiva" entre o popular e o massivo. Por esse motivo, os

artistas selecionados apresentam em suas obras aquilo que podemos

entender como um enlace simbólico, enü-e nossas referências populares e um
entorno sócio-económico massificador.

Nosso interesse aqui, reside na análise das relações entre cultura

popular e meios de comunicação de massa, que apontam, numa sociedade

de consumo, para uma cultura popular de massa onde se mesclam tradições

populares e eruditas. Comecemos, então, pela sensibilidade pop do final dos

anos 60 que aderiu, incondicionalmente, a linguagem comercial da cultura

constunísta das massas, contrariando assim, na arte como um todo, os

dogtnas do modemismo (fato que para alguns delineia o surgimento do pós-

modemismo8).

' BORDIEU, 1989. P. ll

; Segundo Huyssen, o temia pós-modernismo só se fímtou a partir dos anos 70, quando
tamt)ém estabeleceram-se os limites históíioos do modemismo, da modernidade e da modemização e
onde a conLracultura, a nova esquerda, e o movimento anti-bélico seriam censurados como aberrações
inlàntis da história americana. HUYSSEN, i\Bdíeas. Cartografia del Postmodernismo, in
PICO. 1988- P. 207 -210-
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No entanto, o êxito da vanguarda pop, que iúciou como uma crítica,

6oi aproveitado pela desenvolvida indúsüia cultural que cooptou o

movimento para transforma-lo em produto de consumo. Mesmo assim, esta

se manteve afiada em sua proximidade aos movimentos de oposição dos

anos 60. No Brasil, o ataque da vanguarda pop à ante institucional, era
também o ataque às instituições sociais hegemâúcas. Entusiasmados com os

meios de comunicação de massa, surge com corça a vontade de revalidar a

cultura popular, como desafio aos cânones da arte culta, modemista ou

tradicional. Posição que, intemacionalmente, encontra ressonância no

conjunto do movimento contracultura 9

A década de 60, com sua política económica acelerando a
acumulação do capital e favorecendo os monopólios, foi um período

marcado pela tensão e pelos conflitos sociais em oposição ao Estado. Com o

regime militar unp]antado em 64, a produção cu]tura] e artística brasileira Êoí

submetida a um explícito e crescente console, levando a censura aos

extremos da violência e do terror. Censura e repressão política Impuseram a

muitos aüistas e intelectuais, personalidades do meio, o exílio e o silêncio

preventivo.:' Pois, a possível identificação, em qualquer manifestação de

idéias ou ideais de igualdade social, vinculados à defesa das classes

populares em seus direitos sociais e políticos, encaminhava represálias aos

seus "mentores", que podiam variar da clausura à tortura.

No entanto, entre as artes plásticas, já assimiladas pelo mercado

enquanto produto de consumo e acostumadas à submissão aos modelos

' idem ibdem.

io Sobre esse tema vcr GARCIA, Mana Amélia Bulhões. Artes Plásticas: Participação e
Distinção Brmil .limos 60/70. São Paulo, 1990. Tese de Doutorado em llistória Social - Universidade de
São Paulo -USP. p. 3.
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importados dos grandes centros hegemânicos, via de regra, a censura teve

sua ira poupada. Facilitando álibis, o hermetismo e o subjetiüsmo artístico,

resultantes das correntes abstratas intemacionais, repercutindo no meio

artístico brasileiro, não apenas elitizarain o consumo e a h.lição da obra de

arte, colmo também, influenciaram sua cHtica e teoria.tl "As vanguardas

Êacihnente se desmontaram, os artistas aceitaram as conveniências do

mercado e os mais críticos foram digeridos como excêntricos".t:

Nesse momento também, muitos artistas plásticos, músicos e

escritores, migraram para áreas afins, como a publicidade. TransÊomiaram-

se em designers, adequando seus conhecimentos ao mercado de consumo

que, além de üansüomlar tudo em mercadoria, tem a preocupação

semiotizada de conquistar consumidores pela embalagem dos seus produtos.

Capas de discos, livros, rótulos de desodorante; tudo passa pela concepção

artística do designer, com o intuito de nos seduzir visualmenteJ3

Após a falência das vanguardas, após a perda das ilusões
desenvolvimentistas dos anos cinqüenta e sessenta, 1-..1 nossos
artistas se viram diante de poucos caminhos a seguir. Por um lado,
sentiam-se impedidos de se abrirem a uma problemática mais
popular e mais social, seja pelo clima de censura, ou seja pela própria
tradição adesista do setor; por outro lado, acenava-lhes o apelo
sonante do mercado de arte que se ampliou muito neste período.
Restou-lhes, ao menos para a maioria, a adaptação (muitas vezes
contrafeita) aos moldes de uma arte voltada para o consumo bem-
comportado das classes priveligiadas. ]-.] A crítica e o sentimento

: ' Esta, enveredando-se pela investigação científica dos elementos da arte, coma a cor, a linha c
a fomla, por exemplo, aproximou Arte e Ciência, sem no entanto definir referentes metodológicos
específicos para a área artística. Sobre este assunto ver, entre outros, BRUTO, Ronaldo.
Neolconcretismo, Vértice e Ruptura do Prometo Construtivo Brasileira, 1985.

] 2 .â..M.A.RAL, José Luiz do. ,artes Plásticas Significação e Contexto. Porto Alegre, Tchêl

.\nes GráÊcm,1987. p. 104-

is O poder de sedução da publicidade, cada vez mais a'idente nos dias duais, onde a
diversidade de opções de produtos para o mesmo llm, concorrentes entre si e disponí'leis no mercado:
fazem do design um item poderoso para a conãguração das distinções simbólicas de consumo.



das contradições só se expressam então sob a forma de preocupações
sulljetivas e dentro . de um equilíbrio ou sofisticação formal
claramente elitizantes.i4

]5

No contexto cultural oHcial, sob o autoritarismo do regime militar, o

povo üoi reduzido às suas sazonais inferências folclóricas, numa idealização

lírica da cultura nacional, matizada por exóticas tradições populares. «O

Estado autoritário, que se implantou pós 64, precisou de elementos para sua

legitimação ideológica"i5; neste sentido, as produções regionais coram,

muitas vezes, utilizadas no intuito de revelar e tipiÊcar, o caráter('festivo')
da cultura nacional .

Transgredindo a ditatura do bom gosto e dos bons modos, Nelson

Leimer üo{ um dos artistas que, inspirado pela pop arte íntemacíonal, ousou

desafiar o e.ç/aó/fsã/menu cultural e artístico com humor e ironia. Suas

maní6estações plásticas por várias vezes desencadearam discussões

polémicas no meio artístico. A mais marcante talvez sela o episódico caso

do porco empalhado (ilust. 1), em 1967

Diante de uma crise de parâmetros estéticos e a já anunciada morte

da arte, acrescida da tensão que se abatia sobre o meio, Nelson Leimer,

identificado à época, pelo sistema das artes como neodadá, numa atitude

polêmica e provocativa, envia um porco empalhado ( com valor pa-a venda

inscrito) à seleção do IV Salão de Brasília. Sendo este aceito pelo júri, o

artista questiona posteriormente, em carta publicada no jomalió as razões

ia ANljÓLRAL, José Luiz. OP cit. P.121-122.

15 GARCIA op cit- p.92.

] 6 JORNAL DA TARDE, 21 de dw.ombro de 1967
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que levaram o júri a classificar seu trabalho . O artista então, faz do "porco

empalhado" uma crítica írânica e debochada, num momento de incertezas e

ambigüdades generalizadas no país

E nesse contexto 4ue vem um jovem artista paulista de
talento, duma família aliás de artistas, para interpelar o Júri do
Salão de Brasília, em carta publicada em jornal, sobre o critério que
o levou a aceitar sua "obra" Porco Empalhado, que mandou com
outro um cepo de madeira, sob a designação genérica algo escolástica
de "matéria e forma". Esperava Nelson Leirner que o Júri a tivesse
recusado? ]-.] Quereria o jovem artista que o Júri fosse negar validez
( ainda reconhecendo seus precedentes) a essa proposição, uma das
mais ricas de consequências, que se botaram desde Dada, no mesmo
contexto de desmistificação cultuml e estética? Se, porém, a objeção
latente é quanto à originalidade da obra, não entenderia Leirner o
que está fazendo? [-.] N? arte pós-moderna, a ideia, a atitude por
trás do artista é decisiva.''

Nesse momento, além de Leimer, vários outros artistas realizaram

seus trabalhos sob o respaldo da pop arte internacional, numa "versão

brasileira" repleta de íínplicações e imbricações sociais, políticas e
ideológicas.

il PEDROS.L hTãrio. Do Parco Empalhado ou os Critérios da Crítica, In:
Homem, AHc em Crise. 1986 p- 23 1-236.

Mundo,
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ilust. Nelson Leimer. 1966

17 
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ilust. 1 - Nelson Leimer, 1966. 
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1.2 - Sobre o Popular em Sociedades de Massa

Contemporaneamente a legitimação da produção artística popular

vêm sendo associada aos 6enâmenos sociais que atualizam e redimensionam

suas características sob a égide da massificação e da indústria cultural.

Influências observáveis também a produção erudita, desgastando e porque

não dizer mascarando, diferenciações quanto a origem, popular, eru(hta, ou
massiva da arte anual.

No entanto a atenuação das diferenças entre as categorias de origem

da arte não se remete entre as classes social. Nestas, as diferenciações

continuam existindo, apesar das imersões eruditas na cultura popular e desta

hibridização promoúda pelos meios de comunicação. As classes populares,

identificadas no seio de uma sociedade de massa recebem iníJuências

sistemáticas da indústria cu]tura] que, também, se estabelece e fortalece

nestas circunstâncias, conferindo noç'a conotação ao conceito de popular.

Por esse motivo, atualmente, a validade cultural do referente popular, na

opinião de Jesüs Martín-Barbero, está justamente na sua "imbricação

conãitíva com o massivo."is Daí nosso interesse em tratar, sob esse

aspecto, as referências populares na arte brasileüa contemporânea, onde

merece destaque o fato de uma panela significativa dos artistas demonstrar,

com seus trabalhos, que estão, anualmente, segundo Tadeu Chiarelli,

Agindo mais no mundo e com o mundo do que
propriamente sopre o mundo, 1-.1 se apropriando de uma inteligência
ou de uma racionalidade que é anterior a eles, e da qual não apenas
se apropriam, mas a ela se integram. Suas produções incorporam à
arte brasileira contemporânea justamente uma tradição artesanal

18 apud. FONSECA. 1993. p. 168
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não-erudita existente no país, uma tradição ainda não extinta, apesar
(ou por causa) do processo de industrialização descontínuo e cheio de
vácuos pelo qual vem passando o Brasil há décadas.19

No entanto, para veriâcamios como vai se processar

contemporaneamente a aceitação dos referenciais operacionais e ou

estéticos da cultura popular na arte erudita precisuemos abordar também, a

forma como se estrutura anualmente nossa sociedade, onde se vislumbra o

encanlÍnhamento de uma cultura de consumo, onde se produz e consome

arte como qualquer outro produto. Assün, apresentamos a seguir, üês

considerações sobre cultura de consumo, que segundo FeatherstoneE], são

fundamentais, e que não se excluem à obra de ante enquanto mercadoria

1- A cultura de consumo tem como premissa a expansão da
produção capitalista de mercadorias;

2 - A relação entre a satisfação proporcionada pelos bens e seu

acesso socialmente esüuturado é um jogo que depende da exibição e

conservação das distinções sociais;

3 - Os prazeres emocionais do consumo, os sol-elos e desejos

celebrados no imaginário cultural consumista e em locais específicos de

consumo, produzem diversos tipos de excitação física e prazeres estéticos.

Combinadas, as três considerações evidenciam um processo

acumulativo de cultura material, expressa por bens e locais de compra e

consumo, onde o relacionamento entre cultura, economia e sociedade

transcende os conceitos que entendem o consumo como derivação da

produção; e a produção como mecanismo de manipulação das massas

19 in: 15 Arüslas Brasileiros Colocando Dobradiças na Ane Contemporânea. apud Caülogo da
exposição 1 5 AR.r]STAS BRASILEIROS. São Pau]o: ]\4,ç\M, 1 996.

FEA'mERSTONE , 1991- p. 3 i
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dominadas. E, se a arte é uma produção sünbólica, é precisa destacar que as

mercadorias passam por uma simbolização; e trazem em si mensagens e

comunicações sociais que ultrapassam a necessidade prática cotidiana,

aquando numa dimensão cultural da economia. A semiótica, a psicanálise, a

antropologia e a própria sociologia clariÊcam os processos envolvidos nesse

jogo de poder e distinção, liderado pejos meios de comunicação de massa,

onde a sedução é fatos indispensável para que o desço seja consumado e o

produto consumido.

Nos vemos envolvidos em um jogo sedutor, onde as relações de

corça de que nos tala Bourdieu, se estabelecem pelo consumo (hsüntivo para

uma ascensão social simbólica. Para tanto, as estratégias se aperfeiçoam: a

massa se indiüdualiza, o consumidor é chamado cidadão, tem opções

concretas de escolha, e acredita estar decidindo o que é melhor para si.

Colmo num namoro, onde o alerte antecede a aproximação a6etiva, e esta só

acontece depois de um sinal de aprovação, as pesquisas de opinião e

satisfação valorizam as peculiaridades reveladas, como argumentos

potenciais à uma abordagem sedutora para a introdução de um novo

produto, programa ou serviço. Portanto à aceitação de um produto, é

necessária a pré-disposição para o consumo deste (que é criada juntamente

com o produto ofertado), uma espécie de expectativa que se consolida na

satisfação de uma necessidade emergente, Mecanismo que de certa Êomla se

repete no circuito comercial das artes e, mais abertamente, pela própria

indústria cultural.

Inserido num contexto sócio-económico de mercado em ascensão e

globalização crescente, o campo artístico tem sua autonomia dimüuída

consideravelmente, na definição de critérios estéticos e artísticos, a partir de



interferências extracu]turais21. Hoje, o potencial económico que se
desenvolve com a promoção de um artista, movünento ou tendência, lidera

os investíínentos e os modismos do momento. O que significa, no campo

cultural e artístico, que no engendramento de questões alusivas à produção,

divulgação e legitimação, o público consumidor toma-se objeto de desde e

alvo de todas as estratégias. Então, num movimento duplo, ao mesmo tempo

em que o mercado e os me(Has se empenham na produção e promoção de

produtos que despertem sonhos, fantasias e o desde dos indivíduos, os

mesmos se tomam objetos de desde constante pam a sociedade de consumo

que identifica e renova, sistematicamente, a classiÊcação do potencial
consumidor destes indivíduos.

21

O interesse económico pode ser observado não apenas na produção

e comercialização explícita de produtos e mercadorias mas, em circuitos e

programas de lazer e de cultura também, como destaca Cailclini, ao
considerar que os grandes museus llorte-americanos

Quando plantam sua programação anual, consideram que o
tipo de arte a ser promovido influi nas políticas de financiamento e
no número de empregosp não somente das instituições culturais mas
no comércio, nos hotéis e restaurantes. Esta repercussão múltipla das
exposições atrai corporações, interessadas em financiar as mostras
prestigiosas e usá-las como publicidade.

Submetido o campo artístico, a estes jogos entre o comércio,
a publicidade e o turismo, onde foi parar sua autonomia, a renovação
intrínseca das buscas estéticas, a comunicação "espiritual" com o
público?"

Estamos falando de um tempo cada vez anais conduzido por uma

cultura de consumo, na qual a autonomia dos campos artísticos não se anula

2i 'h'er C/\NCLINI. Culturas Híbridas--, 1991)

': idem op. cit. p-58.
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pelas leis gerais do capitalismo mas, à elas se submete. Contexto onde Ortiz

Ramos observa "uma erosão no campo autónomo da arte e cultura em

fiação da expansão gradativa da produção e consumo de bens

simbólicos . ' '2 '

Na fase atual do capitalismo, 'onde as tecnologias avançam a passos

largos para um mundo sem Êonteiras, promovido por sistemas intemacionais

de ínÊomlação e comunicação em rede; para a automação do trabalho,

trazendo mais conforto aos lares e exigindo cada vez mais qualificação aos

trabalhadores(com aparelhos e equipamentos elevo-eletrânicos de uso
doméstico ou industrial acompanhados por longos manuais de ínstíuções),

as diferenças sociais podem ser avaliadas, entre outras fobias, pela

facilidade de acesso ou afastamento total às benesses tecnológicas e pelo

consumo de produtos que derivam destas. Ou seja, a diferenciação social

obedece uma hierarquia sünbólica, estabelecida pelo consumo de bens, pois

a cultura de consumo congrega dfüerentes uúversos sociais, cenüados num

mundo modemizado, mediático, multifacetado e ''cortado por uma massa

crescente de bens simbólicos".24

A estrutura industrial que permite a produção e circulação de

aparentemente todos os bens simbólicos, segundo regras empresariais de

custo e beneHcio, é responsável pela interação ubíqua da alta cultura com

as preferências populaes, numa "democratização do património" até então

distintivo das elites, como aponta Canclini.25 0 status social se mantém por

um programa de const.imo, que inclui não apenas produtos e mercadorias,

zs apud- FONSECA, op.cit. p. 1 72. Sobre esse assunto ver também IANNI, Oc]ávio. cf
referência bibliográfica.

Cf. Ortü Ramos in, FONSECA 1993p. 183-

25 C.aLNCLINI, 199{). P 61



23

mas tona séHe de práticas sistematizadas no cotidiano, que envolvem, do

trabalho ao lazer, posturas, comportamentos, valores e preferências. Um

estilo de vida em constante variação e hibridização, para garantir a

renovação da distinção social, apesar das ínterações culturais já citadas.

O redimensionamento da cultura popular pelas sociedades de massa,

que pemüte a filsão entre o saber popular e o erudito, se dá a parti- da

valorização do indivíduo em suas peculiaridades, num movünento de

reconhecimento das diferenças, coincidindo com a Êagínentação do conceito

homogêneo de massa, em múltiplos segmentos sociais. Segmentos que se

intercomuúcam, sem contudo formar camadas sócio-culturais de

classificação estáveis, nem eliminar as diferenças de classe. Mesmo porque,

a di6erencíação cultural é ainda associada a estratificação social. Todavia,

alerta Featherstone, "a tendência da cultura de consumo para diferenciar,

para esúnular o jogo das díüerenças, precisa ser matizada pela observação

de que as diferenças precisam ser reconhecidas e legitimadas socialmente: a

alteridade total, assim como a {ndíüduahdade total, corre o risco de ser

irreconhecível."26 Tais observações justiÊcam, portanto, que a identiÊcação ,

sob o aspecto formal, das referências populares massivas, nas obras que

analisaremos ao longo desse trabalho, sda imediata, inequívoca e, por

vezes transnacional (como convém a lun midiáüco mtuldo sem fronteiras).

AssiJn, dispensando pré-qualificações demasiado eruditas, qualquer

observador reconhece nesses trabalhos, onde a citação, a assemblagem e a

bricolagem são procedimentos comuns de apropriação, que um santo é um

santo; um revólver é uma aula e, na pintura de Sodré, que Roberta Close é

um trailsformístal

zó FEATHERSTONE. 1995. p. 124



De forma genérica e sumária podemos dizer que a subÜetividade se

constrói a partir de um universo simbólico. Este, por sua vez, se estabelece a

partir de uma teia de relações interpessoais, onde infomlações e convenções

sócio-culturais hierarquizam padrões de comportamento. Considerando o

alcance gerador dos meios de comunicação de massa, para a subjetivação do

indivíduo contemporâneo, no seio' de uma sociedade de consumo,

precisamos nos questionar sobre a real existência de um imaginário popular

e de um imaginário erudito. Urbana e contemporaneamente talvez fosse mais

coerente Êalannos de um iínagináíío híbrido massificado, onde o todo que

identiÊca a massificação é um conjunto de arranjos múltiplos em constante

imbricação. O todo sendo o tmo, mutante e mutável, na congregação da
diversidade.

24

A partir da segunda metade desse século, os mass media são os

grandes responsáveis peia produção do imaginário social e da própria

subjetivação do indivíduo, como aponta Guattari27, portanto, a memória

coletiva popular que uma sociedade comunga no exercício de suas tradições

culturais é, obviamente, in:fluenciada por essa interferência.2s Sabemos que

é, pr:incipalmente, através dos meios técnicos de comunicação de massa que

se promove a aproximação artificial, do mundo e do outro, à existência

individual2P. Aproxhnação artificial(lue muitas vezes é também superficial e

esquizo6ênica, sobretudo, quando consideramos a manCHa como a

informação é disponibilizada pelos meios de comunicação de massa.

zl GUATTARJ, Félix- l)a Produção da Subjctil'idade. In: PARENTE, André- 1993. p-
1 77 1 o1

:* Vale lembrar que ao tangenciarmos questões relativas ã formação de suUetiüdades estamos
na verdade desvelando questões que são também pertinentes ã um estudo sobre a Homiação de
identidades numa cultura de massa, o que não é nosso interesse primeiro neste trabalho.

29 0 tom anlropologico se acentua nessa atenção ao o#a'o, proxima ou distante, e traz à tona a
questão dm alteridades.



Tomando por exemplo a televisão, a parta da qual nos deparamos com a

sintoma de ummundo sem üontehas, sem sem dtemância linear de passado,

presente e futuro que, com as antenas parabólicas e as üansmissões a cabo,

oferecem programação, ]oca] e esüangeira, durante 24 horas por dia.

25

Existe supeílicialidade e esqúzo.ftenia também quando a televisão

atuahza o inda'üduo sobre os acontecimentos do mundo, no momento quase

simultâneo aos fatos, intercalando o noticiário com anúncios publicitários;

ou, quando redes intemacionais de comunicação( como a -htemet)

aproxünam virtualmente as pessoas; ou ainda, com a valanche simultânea de

infomiações e acontecimentos aos quais nos submetemos diariamente, sem

que possamos "processa-los" até o nível do conhecimento e da
compreensão, En-hn, a velocidade do novo nos impõe a esquízo6enía do

prexen/e e/emo, o hohzonte do aqui agora. Refletindo-se na condição

descartável, instantânea ou de curta duração de grande parte das

mercadorias de consumo, ainda que culturais e artísticas, e do caráter

pragmático da cultura popular de massa. Segundo Frededco Morais "a

cultura de massa é vista como a úúca capaz de atender as necessidades

reais da sociedade anual" e destaca:

A cultura de massa não é algo informe e homogêneo, pelo
contrário, no seu interior crescem as especializações e as
diferenciações. Tampouco a cultura de nível superior, pressionada
pelos veículos de comunicação massiva, é homogénea. As
contaminações de uma e outra levam à verificação de que a raridade
pode existir na cultura de massa e a repetição existe também na
cultura superior, dita intimista.'

a" MOR.l\lS, Frcdcrico. Artes Plásticas - A Crise da Hora Anual. RJ: Paz c Tenta, 1975, p. 4{)
- 42. Embora essa publicaçãojá ultrapasse os 20 anos, sua obKrvação continua válida e perl=inetente:
ainda que anualmente a cultura dc massa segue outros processos e problematizações
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Canclini encara a cultura massiva como questão inevitável do
desenvolvimento das classes populares no seio de uma sociedade de

lnassas3i. Para Ortiz Ralhos haverá um interesse crescente acerca das

manifestações da cultura popular de massa nessa aünosfera pós-moderna,

ocasionando o desgaste da velha diferenciação entre cultura popular e

erudita. Enquanto isso, Eduardo Subirats vem afirmar que "a aproximação

artificial do mundo à existência individual é a primeira definição dos meios

técnicos de comuinicação de massa: uma de:llnição ou interpretação

instnnnentais." 32 E, enquanto meio técnico, não se pode negar a validade

dos medias, e muito menos o poder que detém, para a 6omiação de uma

subjetividade massificada.3s Nesse contexto, o trabalho de Nelson Leimer

provoca inquietações/ interpretações pois a reconênçia à imagem

popularizada pela industrialização massiva, de origem popular, erudita ou da

própria cultwa de massa, se faz presente ao longo da produção do alista.

Data de 1966 a obra de sua autoria, intitulada .Adoração(ilust.2),

que traz a imagem centralizada e contomada por néon, do representante da

':jovem-guarda" Roberto Cardos, (à época, ídolo da música pop brasileira),

emoldurado douradamente, por doze imagens religiosas que, em molduras

inda'úduais, representavam santos católicos.

Numa alusão explícita à construção de mitos pela sociedade de

consumo, e uma crítica à Igreja enquanto instituição, Adoração compra o

ídolo pop aos santos católicos, de arraigada devoção popular. Quase

3i x,cr CANCLINI, A Socialização da Arte, 1980.

32 SUBIR/LTS, A Cultura Como Espctáculo, 1 989, p. 70.

13 Já a superficialidade quc dóri\:a dessa "aproximação artificial à existência individual".
principalmente no casa da televisão (veículo de cxperimenhção constante dc no\;as üomms de imcrçâo
na cultura popular) , não pode scr considerada frágil
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podemos ouvir ao fundo a canção que diz, ambígua: "Jesus Crista, eu estou

aqui. .-" ou a outra que pede em seu refrão "que tudo mais vá pro infemol"34

s4 Ambas c:untadas par Roberto Carlos nos anos 70

27 

podemos ouvir ao fundo a canção que diz, ambígua: "Jesus Cristo, eu estou 

aqui .. . " ou a outra que pede em seu refrão "que tudo mais vá pro infemol"~4 

34 Ambas cantadas por Roberto Carlos nos anos 70. 
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ilust. 2 Nelson Leimer. 1966. ADORAÇÃO.
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1.3 - Da Erudição ao Kitsch numa Cultura de Consumo

Atualização e tradição são, a princípio, termos incompatíveis entre si

quando, ultrapassada e preconceituosamente, consideramos tradicional

apenas aquilo que se mantém estático, antigo e inaltererável, o que sabemos,

contemporaneamente diverge da concepção de tradição. Consideremos

então que, há alguns anos, a inserção televisiva(símbolo máximo da

comuúcação em massa), de ínfomlações e novidades para consumo, desde

as metrópoles até os mais tímidos e recônditos fiações brasileiros, vem
ilustrando a compatibilidade destes ternos no cenário nacional. Nossas

tradições culturais vêm sendo constmtemente recicladas com as noüdades

ofertadas para consumo imediato e massivo. Esses íncrementos mudemos

fimcionam como uma atuahzação, imposta pela sociedade industrial e

capitalista, ãs tradições culturais, alterando seu sentido tácito e,
dinamicamente consolidando tra(lições com a sobreposição de reüerêncías e

influências culturais múltiplas e renováveis .

A cultura de consumo por meio da publicidade, da média e
das técnicas de exploração das mercadorias, é capaz de desestabilizar
a noção original de uso ou significado dos bens e afixar neles imagens
e signos novos, que podem evocar uma série de sentimentos e desejos
associados. A superprodução de signos e a perda de referentes, 1-.1, é
portanto uma tendência imanente da cultura de consumo."

Pela dimensão simbólica dos bens de consumo não apenas

buscamos a ascenção socia], mas cu]tura]mente, a a=fírmação material de

nossa existência indiüdual. .Ntera-se a máxima: "ç'ocê é aquilo que

s5 FE.ATHERST01JE,1995. P- Ifi5
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consome'' para "você é porque consome", mais apropriado para ilustrar a

condição do cidadão pertencente a uma cultura, con6omle definida por
Featherstone.

Lugares onde as condições de inca-estrutura e saneamento são

ainda precárias, abrigam em seus lares aparelhos de rádio e, muitas vezes de

dele'úsão também, além de uma gama de utensílios e inutensíhos domésticos,

paralelamente a instnlmentos e produtos arcaicos e ou, artesanais de sua

região. Motivado por valores simbólicos, alheio aos trâmites económicos de

produção e consumo, o homem externa sua subjetividade a parta dos

obletos, das cores, dos móveis, das imagens, enfim, de tudo que elege para a

construção do seu ambiente, social ou privado.

Na fomiação desse ambiente, a disponibilidade e a assimilação

massiva dos progressos da indústria traz consigo o fenâlbeno k:itsch.

Fenómeno que "precede e ultrapassa" sua realização material pois "constitui

lula estado de espírito que, eventualmente, se cristaliza nos objetos" quando,

a priori, acrescenta uma supérüua "função de conforto às íilnções

tradicionais" destes36

O progresso, assimilado pela rotina diária, paulatinamente se instala

em substituição ao antigo e convencional, abrindo portas para o kitsch,

enquanto expressão legítima de sentünentos, desejos, sonhos e fantasias

pessoais, de projeção psicossocia] simbólica. Exemplo banal pode ser

encontrado em muitos altares de igrejas, onde em lugar de velas, acendem-

se lâmpadas, algumas até coloridas, mais duráveis, mais seguras, mais

potentes, mais modernas, portanto mais dignas para a função. E ainda mais

3' MOLES, 1986. p. 10-11
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dignos serão aqueles que reconhecerem a superioridade da lâmpada em

relação ã vela; da eletrícidade ao fogo; da tecnologia ao engenho; do
industrial ao artesanal...

Própíío da cultura de consumo o conceito kitsch se aplica à qualquer

área de criação humana, donde provém um produto final, em que se possa

identificar a transposição depauperada de um estilema original à uma

situação homologadora de efeitos.37 A cultura de massa, fato também

indusüial, está repleta desses exemplos. Desde a Literatura até o Cinema; da

Música ao Teatro; da Escultura à Arquitetura; das Antes Plásticas até as

Histórias em Qlmdrinhos; da Fotografia à Publicidade, podemos encontrar

versões pasteurizadas de expoentes da tradição eru(hta, que, disciplinando e

distraindo as massas, também se fundem às mais arreigadas referências

populares.

Nesse contexto cultural híbrido, José Mário Ordz Ramos utiliza o

termo popa//ar de ma.s.sa para nomear a produção cultural "que mobiliza e

opera com elementos do universo e imaginário populares" a partir de "suas

interações com a produção industrializada, modema, massiva.''38 Reduto

referencial para a inssureição do kitsch em todas as instâncias de

manifestação subjetiva do hdívíduo e da sociedade.

Segundo alguns estudiosos, uma das diferenças entre o 'kitsch

popular' e o 'kitsch artístico' está na dissimulação do sentimento pelo

llumor, promovido pelo kitsch em arte.39 Na verdade o kitsch só se revela

em relação ao não-kitsch assim como o mau gosto só é reconhecido em

sl Cf Umbcrto Eco in Apocalípticos e Integrados. 1 976

38 in FONSECA, ,1993. p- 168

'9 0LALQUiAGA. 1992 P. 24
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comparação ao bom gosto. "0 kitsch fabrica sonhos, vende emoções

agridoces e sentimentos excessivamente vivenciados por osmose"40 e

segundo DorÊes4t o ]dtsch é o bom gosto do mau gosto. O bom gosto seria

também a medida do homem inteligente, ponderado, senhor de suas

emoções, exemplo a ser seguido; ao passo que o mau gosto acompanharia as

manifestações emocionais e afetivas sem reservas, o descontrole, os

impulsos, a irracionalidade e a ignorância, enfim uma total inaptidão para a

eleição de critérios. Assim, a identMcação do bom e do mau gosto, se faz

mister para o longínquo jogo de dominação social que perpassa, mui

eficazmente, os códigos distintivos de uma sociedade, híerarquízando suas

manifestações culturais e artísticas em eruditas e atualmente, por que não,

populares de massa.

[...] muitos artistas renunciaram a seus compromissos com a
alta cultura e o vanguardismo e adoraram uma atitude cada vez
mais aberta à cultura de consumo e demonstraram agora a vontade
de negociar com outros intermediários culturais, produtores de
imagens, platéias e públicos. Assim, com os processos paralelos de
expansão do papel da arte na cultura de consumo e de deformação
do reduto artístico, com sua estrutura de prestígio e seu estilo de t'ida
distintivos, ocorreu um embaçamento de gentes e tendências para a
desconstrução das hierarquias simbólicas. Isso determina uma
atitude pluralista perante a variabilidade de gostos, um processo de
desclassificação cultural que corroeu a base das distinções entre alta
cultura e cultura de massa."

Essa fusão contínua de derivados da cultura artística erudita

(distribuídos massivamente), às manifestações estéticas populares, é o que

BRI'TES, 1985. P 32

4]
DORFLES, 1973

FEATrTERSTC)NE, 1995. P- 46
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recortem, no desempenho de sua produção, muitos artistas contemporâneos,

alguns dos quais referimo-nos nessa dissertação, que de acordo com as

observações de Feadlerstone vinculam-se, também, ao pós-modemismo.

O enraizamento da referência popular, que perante sua identificação

imediata, é constantemente subvertido pela inserção da novidade, oferecida

pelo mercado e amplamente divulgada pelos meios de comuúcação de
massa. Nesse contexto, tanto a referência popular se atualiza, absorvendo

novidades, quanto se enraiza, ao multiplicar-se em mercadorias, a partir de

um modelo referencial. É o caso, principalmente, das imagens religiosas e de

ícones da llistória da aNe (Monalisa; Da'ü; Vênus de Mijas; A Santa Ceia...)

que estão, de maneira kitsch reproduzidos em frascos para perfüne, estátuas

votivas e decorativas, estampas de calendários, chaveiíülhos e toda sorte de

produtos industrializados.

As formas de vinculação da produção artística contemporânea,

dentro de uma sensibilidade pós-modema, às qualificações da cultura

popular, variam, entre outras, da representação ingênua, espontânea,

pitoresca, ã exaltação do exótico e à potencíahzação do kitsch pela

contravenção gosto cultivado. A intenção, nesse caso é justamente

transgredir os padrões institucionais do bom gosto e instituir a ausência geral

de padrões homogeinizantes.

Destinados a nom)atízar a üda em sociedade, os padrões modelares

do gosto também sünbolizam a distinção social e a ideologia das classes

domüantes. (?ualquer manifestação, individual ou coletiva, contrária as

regras do gosto, estabelecidas pelas elites sociais, ou mesmo o leve

desajuste aos padrões convencionais, identiílca o ''mau gosto'' de seus
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praticantes. Segundo Umberto Eco " o mau gosto é indivíduado colho

ausência de medida, mas resta em seguida, deíinh as regras dessa 'medida',

e então nos damos conta de que elas variam com as épocas e civilizações."43

Conügtuando as medidas do gosto como um dado ]üstórico e

circunstancial, podemos afimlar que, considerando a herarquía dos bens

simbólicos na cultura de consumo, o "bom gosto" representa também um

capital simbólico a ser conquistado. E, mesmo as variações do gosto, dentre

os grupos socjas, de associações instáveis, são pautadas pelas classiÊcações

sünbóhcas do grupo, entra- convencionadas.

Nas sociedades ocidentais contemporâneas [-.J um fluxo
constantemente renovado de mercadorias torna mais complexo o
problema da leitura do sfafKS ou da posição hierárquica do portador
das mercadorias. E nesse contexto que se tomam importantes o
gosto, o julgamento discriminados e o conhecimento ou capital
cultural, que capacitam grupos ou categorias específicas para a
compreensão e classificação adequada das mercadorias novas, bem
como para a maneira de usá-las.'4

Considerando, portanto, a afimlação acima, constataremos que a

versão kitsch dos valores simbólicos das culturas dominantes está presente

na con-Hgwação de culülras populares de massa, evidenciando, no mais das

vezes, um desde de ascensão social das camadas populares. Estas,

importando um re6erencia] siinbó]ico, do qual não possuem os códigos de

acesso, numa atitude ingênua, os ajustam aos seus próprios códigos e

'3 ECO, OP.cit- P. 7{)

FEA'lHERSTONE,1995- P. 36
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padrões. Tais adequações e adaptações dão origem ao fenómeno kitsch em

aproxitnação estreita às noções de falsificação e deslocamento.

Sabemos que "os bens são usados para marcar diferenças sociais e

transmitir mensagens" e que a obra de arte enquanto mercadoria também é

usada na demarcação das ''Êonteíras das relações sociais"45 mas, como os

julgamentos do gosto podem refleú na atual produção artística? "0 mau

gosto padece a mesma sorte que Croce reconhecia como típica da arte:

todos sabem muito bem o que é e não hesitam em indivídua-lo e apregoa-lo,

mas atrapalham-se ao dcfhí-lo."K

Voltando à deíínição de mau gosto, apresentada por Eco, fica diÊcil

estabelecer medidas para a obra de arte pois, como ele ]nesmo descreve "a

arte é 'esta [..,] não como tecnicidade inerente a uma série de operações

diversas (e é a noção cega e me(heval) mas como fomta de conhecíínento

realizada mediante uma üomiatiüdade com fim em si mesma, que pemnta

uma contemplação desinteressada."47 Segundo ele, a ''pré-fabricação e

imposição do efeito'' stugem como características do mau gosto em arte4s, e

relacionam-se diretamente ao fenómeno kitsch. De mau gosto ou kitsch, será

então, a obra que se apresente sob a pretensão de indicar ao observador o

que sentir e pensar ao aprecia-la; e sem medir esforços para e'údenciar seu

conteúdo sentimenül imanente .

Atualmente, a produção do kitsch, em arte, quando prevê reações e

objetiva finalidades às suas obras, é de üonna explícita e üânica.

'5 idem. ibdem.

'õ in A ESTRUTURA DOMAU (;OITO: in ap- cit 1976, p.69

" ECO, 1976, P-74.

's Idem p.70
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Encontrando inspiração, muitas vezes, na ingenuidade das manifestações

artísticas da cultura popular em interação com a cultura de consumo. E,

como observa Hansen:

[-.] o procedimento básico é a citação como justaposição
heteróclita de fragmentos extraídos de temporalidades diversificadas
e à mão, depois de toda acumulação. Na hipervalorização dos estilos,
é justamente o estilo que é destruído, o que se acompanha do gosto
demagógico, popularesco, de equalização sem mediação, vulgaridade
ao alcance de todos.[-.] na modernidade artística, desde o século X]X
romântico, houve uma produção intensa do kitsch, operado sempre
em oposição ora à cultura alta, ora à vanguarda, que inicialmente
criticava a cultura de elite antes de ser apropriada industrialmente
nos meios de massa

Assim, denso das correntes artísticas contemporâneas encontramos

aquela que faz, justamente do kitsch, sua forma de expressão. Numa

reação à proposta vanguardista da 'arte pela arte', os artistas utilizam o

kitsch numa crítica, até certo ponto {nteracionista (com a sociedade de

massas e a indústria cultural), que ironiza a obra de arte numa culatra de

consumo onde esta é mais um produto disponível ao comércio. Aüavés de

movimentos estilíticos que buscam o ecletismo üansgressor da estética

popular, em interações renováveis com o repertório culto, e ou das elites

sociais e económicas, massibcado pelos médias e mercaditcado pelo

sistema. Não obstante, apesar de suas incursões buscando re6erencia] no

universo popular, e da expressão pelo mau gosto, continuam atrelados ao

sistema erudito das artes (como é o caso de Leimer, Nicolaie'çvsky e Sodré),

e aos padrões estéticos das classes culturais dominantes, que, de acordo

'9 HANSEN, Jogo Adoro. Pós- l\lodcrno c Cultura , apud CHALUB, 1 994. p-62
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com Bourdieu, numa afimiação contundente, encontram nessas produções

simbólicas, um instrumento de dominação

A cultura dominante contribui para a integração real da
classe dominante (assegurando uma comunicação imediata entre
todos os seus membros e distinguindo-os das outras classes); para a
integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, à
desmobilização ( falsa consciência) das classes dominadas; para a
legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento das
distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas distinções. Esse
efeito ideológico, produ-lo a cultura dominante dissimulando a
função de divisão na função de comunicação: a cultura que une
(intermediário de comunicação) é também a cultura que separa (
instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo
todas as culturas ( designadas como subculturas) a definirem-se pela
sua distância em relação a cultura dominante.'

O "vale-tudo" da arte pós-modema pemute ao artista joga-

ironicamente com íconogra-nas populares em interação com sua produção e

comercialização massiva e de sub-produtos da arte institucionalizada, onde

tombam inócuas as medidas do gosto. O mau gosto obletivado nessas

produções, perde sua conotação pejorativa pois é forjado, simulado

consciente e intencionalmente. Nesse sentido,

[-.] aparentemente o kitsch deixa de existir, porque não há
critério que se oponha a ele e o negue; logo, no pós-moderno, o Idtsch
é geral, ou nada é kitsch. A absoluta capacidade que a mercadoria
tem de neutralizar e industrializar as críticas - tanto as teleológicas
quanto as não-teleológicas - produz-se como indiferenciado, que nas
artes se convencionou a chamar de "ecletismo".''

50 BORDIEU,op- cit. 1989, p. 10-11 Sobre esse tema ver ainda HABERMAS e JATtIESON
conf. referências bibliográficas anexas.

sí Idem. p- 6)2-63
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A visualidade eclética com que nos acostumamos, e que se impõe

como um cenário para múltiplas atuações, contribui para a formação da

consciência e subUetivação do indivíduo. Dentro desse processo instaurados

de uma sensibilidade emergente, acreditamos no entanto, que a produção

artística contemporânea, ao manipular referências populares de massa pode

suscitar iniciativas de resistência ideológica e questionamentos ao contexto

histórico cu]tura] e social de onde se origina e aRIa, tanto a obra quanto o

artista.



2

z\RTE HÍBRIDA, REFEjtENCIAS mEM

2.1- Apropriação Enquanto a Própria Ação Artística

Ao abordar as relações atuais da arte erudita com as referências

populares e de massa, percebemos que a apropriação é um procedimento

constante na poética do pós-modemismo. Sobretudo pela abrangência que

se instala a partir dos desdobramentos do próprio c.onceito de apropriação.

Apropriar-se de algo sígniÊca tomar para sí aquilo que, originalmente, não

Ihe pertence. É também urna transgressão dos direitos do dono e da noção

de propriedade. Mas, por outro lado, nos obriga a indagar sobre a origem

das coisas do mundo.,. se "na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se

transüomta", o que dizer das íínagens, do design e dos objetos de um mundo

estatizado, hdusthahzado, midiátlco e sem Êonteíras? Indagação que .per se

aponta às motivações que fazem da apropriação um conceito operatório

comum à uma significativa parce]a de artistas, em especial os emergentes

nos anos 60, pennanecendo nas décadas seguintes como demonstra nossa

pesquisa.
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O atual período histórico que vivemos, encerra em si, não

apenas as contraditórias interpretações de filósofos, intelectuais e

estudiosos, que se debruçam sobre um repertório de contradições
generalizadas: revela também uma simultaneidade de fatos em
diferentes pontos do planeta que podem, juntos, caracterizar o

momento, Essa simultaneidade temporal que por ora, a tecnologia nos

proporciona', é a mesma que a psicanálise encont-ra na con-Hguração

patológica da esquizoõenia. O presente eterno; o espaço-tempo onde

"estou", o aqui e agora, sem raízes nem projeções. A pluralidade e
6agmenMriedade passam a ser então, um dado cultural e artístico do

momento, numa história constituída por fragmentários presentes

paralelos, em fórmula idêntica a dos vídeo-clips, onde o ontem, o hoje

e o amanhã se findem, e complica-se ainda mais a noção de origem e

originalidade e, por extensão, de autoria e propriedade.

Sem saudosismo, nem nostalgia, buscar no passado a no'idade do

presente, com distanciamento crítico, vai marcar as citações e apropriações

pós-modemas2 nas artes, tanto quanto na moda e no consumo em geral.

Nessas circunstâncias, especificamente em arte, podemos enlunera uma

série de características próprias ao pós-modemismo, como arcadismo, auto-

referenciação, pmódia, pastiche, intertextualidade, citação, para destaca

algumas, que estão mescladas na configuração de muitas obras, e outras

mescladas na configuração de seus próprios conceitos e que, respeitando-se

as especiÊcidades, encontram ressonância na apropriação enquanto

procedimento artístico. Em comum tais características/ conceitos operatórios

tem a história ou as histórias, onde buscam inspiração e argumentos.

' Com as antenas parabólicas, a televisão a cabo, por exemplo, ou ainda o advento do fax Scm
citarmos a Intemet

2 Embora mail)amos que em períodos anteriores da história da arte o re\bPa/ pode ser localizada,
unto em movimentos estilísticos, quanto em iniciativas pessoais de alguns anisus.
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Quando se considera que a arte pós-modema é tão auto-reflexiva

quanto paródica, descobre-se paradoxalmente, que esta tenta,

insisterüemente, limiar-se a parir do mundo hstódco, que vem a ser um "

entrave para a refjexividade".3 Então, a apropriação, por segmentar-se em

tantas outras fomlas de manipular referências históricas e ou culturais,

parece ser uma das eüdências da arte pós-modema, pííncipalmente por

amalgamar em sí a própria história, teorização e crítica

Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Será que estamos

assistindo a "morte do autor" ? Essa é uma das questões que advém da

citação e da par(adia, formas de apropriação de um patrÍinânio culhual

universal, na produção estética contemporânea. Conâomie explica Linda

Hutcheon

Em certo sentido a paródia é uma forma de apropriação pós-
modema perfeita, pois, paradoxalmente, incorpora e desafia aquilo
que parodia. Ela também obriga a uma reconsideração da idéia de
origem ou originalidade, idéia compatível com outros
questionamentos pós-modernos sobre os pressupostos do humanismo
liberal. Embora alguns feóHcos, como Jameson, considerem essa
perda do estilo peculiar e individual do modernismo como algo
negativo, como um aprisionamento do texto no passado por meio do
pastiche, os al'#sías pós-modernos a consideraram como um desafio
libertador que vai contra uma definição de sultjetividade e
criatividade que ignorou, durante um período demasiadamente
longo, a função da história na arte e no pensamento. [-.] escreve
Douglas Crimp: "A ficção do indivíduo criador dá lugar ao confisco,
à citação, à seleção, à acumulação e à repetição de imagens já
existentes. As noções de oHginalidade, autenticidade e presença [-.]
são enfraquecidas."

4

' HUTCHEON, Linda. Poética do Pós-A'lodcrnismo. Rio de Janeiro, âmago, 1991. p- 12

' apud- HUTCHEON op. cit. p-28



E, como bem observou Foucault, os conceitos de consciência e

continuidade subjetivas, que hoje estão sendo questionados, prendem-se a

todo uin conjunto de idéias que até agora têm predominado em nossa cultura

como "a noção de criação, a unidade de uma obra, de um período, de um

tema.[...J a marca de original idade e a infinita riqueza de sentidos ocultos".s
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Para nos situarmos melhor quanto às análises teóricas das

apropriações evidentes na arte contemporânea, comecemos pela
(hâerencíação entre paródia e pastiche. Segundo o dicionário, paródia seria

uma imitação burlesca, irónica; pastiche, obra literária, artística onde se

imita grosseira e até serülmente, o estilo de outrém. A citação paródica

empregada pelo pós-modemo na arte, não se resume em ridiculaíização pela

imitação bufa; ela usa a repetição com o distanciamento crítico capaz de

apontar com ironia, as diferenças que se encontram no interior da própria

semehança. E "realiza paradoxalmente tanto a mudança como a

continuidade cultural: o preÊxo grego .pa/"a - pode tanto significar 'contra'

como 'perto' ou 'ao lado'."õ Mas, quando Jameson7 substitui a paródia pelo

pastiche, na especificação da produção estética, o faz por acreditar que este,

por ser uma "canibalização aleatória'' de todos os estilos do passado, torna-

se inexpressivo e neutro para a produção artística contemporânea.

Afímlando que no pós-modemismo a paródia ( que no seu entendimento é a

imitação bmlesca, fundada nas teorias de humor do século XVlll ) perde seu

sentido.

No entanto, para Charles Jencks, aquiteto e teórico do pós-

modemismo, a caracterização deste estilo se dá, basicamente, a partir de

' IDEh{ P. 29

6 HtjTCHEON, OP-cit. P-48.

' Vcr JAMESON, Frcdric. Espaço e Imagem: Teorias do Pós-&lodemo e Outros Ensaios
RJ :UFRJ, ]994
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duas áreas principais: a multiplicação de normas estilísticas, o que envolve a

banca aceitação de artiíiciaJidade, de paródias, citações; e a volta ao

simbolismo através da alegoria que "não nos pemlite ter certeza sobre qual é

a história principal Hein qual pode ser o mito subjacente a que alude.'B

Também Rosalind Krauss procura promover " uma arte pós-moderna

que explore as possibilidades de reprodução ao lado da produção de obras

puras" como quando Robert Rauschenberg combina reproduções

fotográficas da }Qnzzs Rokeóy, de Velásquez e a }'2nz/s no .Bambo de Rubens

associadas a imagens pintadas de outro üpo, em suas telas de silk-screen,

como bem analisou Steven Connor:

Essa união de imagens e tecnologias heterogéneas parece
implicar um questionamento da origem pura ou da autoria
(Rauschenberg não tentou imitar Velásquez ou Rubens; ele apenas
os incorporou ao seu quadro), como o faz ,o trabalho de apropriação
de artistas como Saem'ie Levine, que Fotografa outras fotografias
famosas e as apresenta como suas. A estética que emerge disso não é
bem uma estética do anonimato, mas sim de autoria simulada, na
qual as idéias de originalidade e repetição, autenticidade e roubo são
objeto de uma zombaria que as leva aos seus problemáticos limites.P

Por sua abertura a referenciais de um passado lústórico é que se

costuma dizer que o pós-modernismo veio para fazer as pazes com a

estória. Na verdade, essa abertura que se evindencia pela apropriação sob a

forma de citação, paródia, releitura, na arquitetura e nas artes em geral é a

forma de pluralismo mais latente do período. Mas essa relação com o

passado não é exclusividade do pós-modemismo: Picasse, por exemplo, fez

apropriações e citações enquanto releitura e/ou inspiração, muitas vezes. Le.s

8 CONNOR, Steven. Cultura Pós-.Moderna - Introdução às teorias do contemporâneo. São
Pauta: Edições Loyola, 1992. p- 77.

9 Idem p. 81



c@mofse//e.s d'HL,zlgnon, ]907, Êoí inspirado em O Bafo/zo, de Ingres; .Le

donde df ,4/gera , /9ii, em Delacoix; -Las À4eninas, .79i7, é uma releítura de

Velásquez; assim colmo -Le c Ih#euner sair /'herói, ./9óO, em Manet, pintura

homónima de 1862/63.. O próprio Manet, quando 6ez O//zmp/a, /8ó3, na

verdade retrabalhava as idéias de Tíciano em .,4 P2nzn de Urófno .A

diferença entre as obras citadas 'de Pícasso e Manet e a obra de
Rauschenberg, por exemplo, está no fato deste último basicamente

reproduzir, enquanto os outros p/"aduz/ram. Rauschenberg não dispensa, no

entanto, a aura modemista do artista produtor. Esse tipo de mudança é

percebido em todas as outras áreas e com fortes implicações.
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O pós-modernismo tem manifestações, igualmente paradoxais,

paralelas a vários géneros artísticos, como na literatura, no cinema, no

vídeo, na 6otogra-Ha, na pintura, na dança, na música, as quais constituem

una amostragem de onde sua poética se origina e "questiona sistemas

cena-alizados, totalizador, hierarquizados e fechados: questiona mas não

destrói. Ele reconhece a necessidade humana de estabelecer a ordem, e ao

mesmo tempo observa que as ordens não passam disso: elaborações

humanas e não entidades naturais ou preexistentes."to Como postulam,

também, Foucault e Lyotard. Portanto, o ponto pííncipal da metanarraü'ç'a

historiográÊca, como de resto todas as manifestações pós-modemistas em

arte, está na problematização da história, a partir das contradições do

histórico e do auto-reBexivo - que em si não é novidade. A diferença é

assinalada pela ironia constante associada ao contexto da versão pós-

moderna dessas contra(Hções e sua presença, repetida obsessi'ç'alnente.

Ilustrando essa situação podemos observar o trabalho de Adü Sodré

(ilust.3). Com sua pintura übrante, o artista costuma justapõe personagens

fictícios e personalidades populares do cenáüo cultural brasileiro. Etn suas

i" HUTCHEON. OP- cit. p.65
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composições írânicas e inesperadas, a citação de obras consagradas se

repete em várias telas e, não raro, também seu auto-retrato. Em Adir Sodré,

como veremos mais detalhadamente no terceiro capítulo, encontramos uma

forma reincidente de apropriação e auto-referencíação .

Em uma reavaliação crítica sobre aquilo que constitui o conhecimento

histórico, a arte, sob essa problematização, não recai no nostálgico nem no

saudosismo. A arte, que é produzida por indiüduos, não pode, portanto,

"escapar ao envolvimento com as tendências económicas e ideológicas de

seu tempo. Não há saída. Tudo o que ela pode fazer é questionar a partir de

dentro. Pela arte só podemos problematizar aquilo que Barões (1973)

chamou de 'dado' ou de 'óbvio' em nossa CLdtura."il Assim, a metaficção

historiográfica, que abrange a narrativa literária, hstórica e teórica, permite

ao artista que sua autoconsciência teórica sobre a história, conjuntamente

com a ficção enquanto criação do homem, sirvam de base para o seu

repensar e reelaborar, das formas e conteúdos do passado. Num

procedimento literário análogo à apropriação em artes plásticas, que se

revela, na maioria das vezes, como uma fobia irâúca de atuação dentro dos

próprios sistemas aos quais propõe a subversão.

A recorrência às múltiplas formas de apropriação em arte, ainda que

de modo contraditório, indicam o início de um processo de busca por algo

novo. Para o qual, mesmo as iniciativas artísticas que se valem do "velho" e

do "passado'', do ultraconhecido, do popular e do massivo, podem apontar

cadinhos inesperados.

1. 1

Idem p- 15
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ilust. 3. Adia Sodré, 1987.

2.2 - Referências Populares de Massa na Produção Plástica

Contemporânea

Em hnbricações assumidas, ou conflítivas, com os l-nelas de

comtmicação massivos, com a indústria cu]tura] e com a sociedade de

consumo, a cultura das elites se mescla à cultura popular, seguindo os



trâmites simbólicos e mercadológicos exigidos para a distinção socia].

Portanto, é na problematização e questionamento do elitismo das artes

plásticas que situamos as iniciativas contemporàleas, nac.zonais e

intemacionais, de aproxíínação com o popular, em produções dos anos 80 e

90, vinculados iconograficamente ao universo popular e de massa. Por isso

neste capítulo apresentamos uma 'seleção panorâmica das produções

plásticas recorrentes às questões da hbridação de reÊerêncías emdítas,
populares e de massa.
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Segundo Mana Amplia B. Garcia, mesmo com as tentativas de

democratização do sistema das artes, no Brasil e no mundo, para setores

mais amplos da sociedade, através da integração aos meios de comunicação

massivos, em nenhuma fomna de arte a diferenciação entre popular e erudito

resistiu (resiste) tão especücamente quanto nas artes plásticas. De forma

geral, depois das propostas de ampliação e participação social dos anos 60,

as artes plásticas se encaminharam, ao longo dos anos 70, ao característico

sistema "elitista, distintivo e emblemático" e que, segundo Garcia, pode ser

observado também na atuação da vanguarda, "com sua linguagem hemiétíca
e circuitos restritos". ''

O que, no entanto, não significa a inexistência de reações e
lutas contra o elitismo do sistema da arte. Estas podem ser
detectadas em muitos experimentos da chamada produção marginal
que se dissemina ao longo dos anos 70, quase paralelamente ao
desenvolvimento do sistema das artes, ao qual fazem oposição. Esta
produção marginal, utiliza novos meios como a fotocópia ou vídeo,
mas muitas v©zcs acabavam incorporados ao sistema que
questionavam. Pode-se também identificar, como luta contra o
elitismo, as tentativas de romper com a hegemonia dos centros
nacionais, mais integrados com as linguagens internacionais, através
de regionalismos que se sustentam sobre uma criatividade e uma
tradição popular local.ts

GARC[A, op cit. p.104

3 IDEM, p.105.
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As artes plásticas, aquando num cenário cultural híbrido, demonstram,

numa de suas múltiplas vertentes e de fomnas variadas, a valorização de um

saber estético adaptado nas, e às classes populares massificadas.

Recorrências sistemáticas às formas populares e ou massivas de expressão

visual, podem ser encontradas na produção artística contemporânea de

diferentes países. Portanto, interessa-úos apresenta agora, alguns exemplos

da produção plástica dos anos 80 e 90, onde a incorporação de iconografias

populares e de massa sejam eüdentes, como em HJzk Puzzí&er, de JeH'

Koons:' (Hust 4).

A difícil simbiose entre arte e cultura popular que tem
caracterizado alguns aspectos do modernismo pelo menos desde
Duchamp, tem voltado à tona.Os monumentos em tamanho natural
de JeH' Koons do ano passado são especialmente notáveis enquanto
exemplos desta estética. Sua vulgaridade é tão gritante quanto um
comércio atacadista, resultando na reordenação dos critérios
norteadores da escultura contemporânea. O antecedente imediato
dos objetos de Koons é, obviamente a Pop .4H, com seu
aparentemente insaciável apetite pelo imaginário do ira:ss-media "

4 Nascido cin 1 955,Pensilvânia, mora e trabalha em Nova lorque.

5 apud 1989 Bienúal Exhibition, Whitney Muscum of Amcrican Art. New York. ExhibiLion
schedule, p-73. ( tradução B.K.)
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ilust. 4. Jeff Koons, 1988

49 

ilust. 4. Jeff Koons, 1988. 

·,.<{_~ . . -
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Mais voltada para as tradições populares, Mlike Keljeylõ apresenta,

em 1989, najá citada bienal, da qual destacamos Koons e Bickerton, a obra

/core Z,ove .f/OHrs T&aiz jazz Ever .Be Repaid ( ilust.5), de 1987. As

tradições artesanais, constantemente delegadas à mulher, como o trica, o

crochê, a costura e a tecelagem estão presentes neste painel, que mistura

bonecos, guardanapos, xales e colchas. As espigas de pipoca, que ladeiam o

painel têxtil, podem associa-lo às tradições rurais e arcaicas das prendas

domésticas

ilust.5 - Mike Kelley, 1987.

'' Nascido cln ]954, Michigan. mora e tralJalha cm Los Angelcs
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Na obra Zai"me/lied Se&ÊPo/naif.]988, de Ashley Bickerl.Ollt7

(ilust. 6), em técnica mista, o artista utiliza logomarcas de produtos de

várias empresas multa e transnacionais que, através dos /?zas.ç-me(#a

povoam, pubJicitaHamente, nossas cidades.

ilust.6 Ashlel' Bickerton, 1988.

' Nascido cm 1 959:Barbudos, mora c trabalha cm Nova lorquc
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"0 Auto-Retrato Atomientado, com a representação excessiva de

logotipos e de conteúdo obviamente auto-referencial é típico da proposta

cultural de Bíckerton, guiada pela a=lirmação da alta tecnologia, alto

acabamento e comodidade. [...] Bickerton provoca o olhar e utiliza

equipamentos de espoúes, automotivos e desenhos industriais."t8

Apresentando seus objetos com manuais de instrução ao consumidor, para

instalação, uso e conservação das mesmas. Vale lembrar, pelas palawas de

Lisette Lagnado que, já "nas experiências dadaístas, cubistas, futuristas pop

e conceituais, a crise do objeto no sistema de consumo (seus excessos, a

obsolescência programada, o design etc.) se toma um problema para a

massa cultural."to O que não desahiahza, em absoluto, a pertinência do

trabalho de Bickerton no seio de uma cultura de consumo.

A apropriação de uma viagem pápula- massificada, ainda mais

explícita, está na obra de José Bedia20 .,4 (hmisãa Índia e a (]omissãa

]Wrüana Colz#a o Múzzda .4/aíerfa/ (instalação,1987). No detalhe

apresentado ( ilust.'D, podemos vcr uma estátua votiva, em gesso

policromado, de uma entidade da Umbanda. "[...] Recrutou dois braços do

espiritismo para apagar, com uma bofetada, o mundo material.[...] Dirigiu

um grande exército incorpóreo. Impalpável. Espíritos. Orixás.

Antepassados. Santos. A guena simbólica de rosé Be(ha é de caráter

cultural. Contenda heróica por conservar nossa cultura."2i

] 8 1 989 Biennial Exhibition ..-op cit. p-25. (tradução B.K)

'9 LAGNADO, Limite apud calãogo da exposição A PRESENÇA DO READ'bíM.lltDE, 80
,óLeOS. Sâo Paulo, MAC -USP, 1 993.

2" 1 959:nascido eni savana. é cidadão boliviano e vive cm Dtisseldorf.

zl HERNANDEZ, Oralando. apud catálogo da 19a. Bienal de São Pâulo.
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ilust.7 José Bedia,1987.

l
f.:

X

@ XX» b

Uma tradição popular latinoamerica, os altares caseiros são
espaços domésticos dedicados a deidades e figuras sagradas. Neles se
dá espaço a estátuas ou imagens de virgens e santos, junto com velas
ou outros objetos votivos. [-.] os altares se caracterizam por uma
justaposição saturada de todo tipo de objetos: são um pastiche
pessoal.]--] Não são apenas únicos e irrepetíveis, mas também, por
serem codificados por uma experiência pessoal, resultam
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incompreensíveis para um observador leigo. [-.] Fundamenta]mente
sincréticos os altares se erguem em honra de ou se consagram a
figuras que tem uma dimensão pública, tomadas usualmente da
igreja católica, de um evento milagroso local ou da política nacional.
[-.] Tanto em sua elaboração como em seu significado, os altares são
emblemáticos da mecânica da cultura popular: tornam familiar a
experiência transcendental através da criação de um universo pessoal
integrado basicamente por recursos caseiros. Desta maneira se coloca
no polo oposto à impessoalidade da alta cultura e da cultura de
massa, ainda que se apropriem de motivos e objetoi provenientes de
ambas.

Ainda segundo Celeste Olalquiaga, o elemento votivo perde sua

especiÊcidade religiosa quando se inscreve num circuito de mercadorias, o

que justifica o bato de um imaginário religioso ser explorado tão
assiduamente pela arte contemporânea, latino e norteamericana, onde se

observa plasticamente a velocidade de organização social em tomo de uma

cultura de consumo. sünbólica e distintiva. No entanto, graças a um
processo simultâneo e conexo, começa a existir a legitimação dos atributos

visuais e significativos desse imaginário religioso, donde se reconhece uma

variada reciclagem da iconografia católica e o surgimento de "um kitsch de

3o. grau, sendo o lo. grau o seu uso doméstico e o 2o.sua cüculação

comercial, na qualidade de souvenfr «23

Neste sentido, e também de cunho religioso e ritualístico, temos a

instalação de Maureen BisilliaP4, na 18 Bienal de São Paulo, intitulada O

ZHrisíu .dpreHdíz, apresentando, numa espécie de santuário cenográJlíco, um

grande altar iluminado (ilust. 8)

=2 OLALQUiACiA, Celeste. Santo. apud. revista POLIESTER, 1 992, no. 02. p. 2{)-22

:3 Idem, p- 22

21 Fotógrafa, apresentou sa]a cspocia] na ] 8a. Bienal dc São Paulo
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ilust. Maureen Bisilliat, 1985

##.

Já que os altares individuais representam histórias pessoais de
recordações e desejos, a tradição dos altares caseiros em seu conjunto
pode ser visto como a representação de memórias e aspirações
coletivas.[-.] usando o formato dos altares para reafirmar um frágil
sentimento de pertencimento. ]-.] numa "cerimónia da memória" a
qual lhes outorga uma nova significação e uma nova consciência
política.

25

25 idem. ibdem



Na mesma Bienal, o brasilebo .AJex ValJaur.i2ó, apresenta a instalação

.likxía aa Casa da .Ralzz#a do Frango .4xsado( ilust.9) onde as referências

ao gaÊtti, ao pop e ao kitschjogam com os conceitos de ''breca e chique".

A raiiüla do íiango assado é um personagem criado pelo artista e destaca,

em seu perfH cenográfico, as faisões do bom e do mau gosto, numa

sociedade em que o dinheiro compra caro tudo que possa simbolizar

distinção e ascenção social. Onde, os novos ricos investem em tradição e

cultura sob o critério da exibição e da fartura. Privilegiando as instalações e

perfomlances Vallaun traz humor, escracho e crónica social urbana à cena

artística dos alias 80, apropriando-se de referenciais estéticos que permeiam

a cultura de massa e encontram-se ancoradas em tradições, ora eruditas, ora

populares.
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-' : 'A

ilust. 9 - Alex Vallaur:i, 1985

:' Nascido em1949, Armara/ Etiópia, de nacionalidadc italiana. Moveu em 27 de março de
1987 cm São Paulo. Brasil, onde vinda há muitos alias.
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Teixeira Colho Netto faz um espécie de resumo das características

da arte no anos 80, apontando o surgimento intemacional de um "novo
espírito'' nas artes. Assinalando o retomo do social às artes diferenciando-o

no entanto, das propostas de participação dos anos 60 e 70 (por exemplo, os

penetráveis de Oiticíca), destaca a Documenta de Kassel como um marco

desse retomo: "Índice do ressurgimento, ainda que tímido (ainda que

forçado) do social nas artes foi a Documenta 8, de Kassel, em 87. Seu

propósito era mostrar a arte Calando da sociedade, a arte agindo sobre a

sociedade, e não apenas mostrar as tendências recentes.'e7

Contrabalanceando os minimalistas dos anos 70 e fins de 60, a
arte como espetáculo foi de fato uma das palavras de ordem
importante dos '80. Assim como houve um novo espírito na pintura,
houve também um novo espírito na arte sem molduras. Se nos anos
7(1 a tónica foi dada por performances [-.] nos '80 o espírito se
materializou em coisas bem mais concretas.

Nesse sentido da abordagem social e, continuando nossa proposta

panorâmica, apresentamos mais duas produções brasileiras: o prometo de

Marmelo Cipis e de Siron Franco, ambos apresentados na 21a. Bienal

Internacional de São Pauta.

Cipis participou da referida bienal com um estende de vendas da

('Íris Trannvar/d Induz,slry & (,'ommerce, empresa que criou para vender

os mais variados produtos com a sua logomarca ( ilust.lO). Questionando a

relação da obra de arte com o mercado, o artista assume sua obra como um

produto industrial. Segundo ele,

2T Guia dais Artes, aDIo 4. no. ]7, São Pau]o, Editaria] Pâu]is]n. ]989 p. 78

2; idem, p- 76-8]
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A única forma de se rebelar contra essa relação da obra com o
mercado é assumir, em excesso, aquilo contra o que se rebela. Isso
que faço é neoneo dada e pós-pós pop. Trabalho com o conceito de
massa, mas tento resgatar a utopia estética da Bauhaus, de
transformar o homem através da arte. Quero que as pessoas, na
Bienal, criem um momento vazio e reflitam sobre sua própria
rea[idade. ])epois que conseguir isso vou assumir o artista-artista,
aquele que fica curtindo a criação dos seus próprios elementos
visuais, trancado em seu ateliê."

ilust.lO - Marmelo Cipís, 1991

2' C[PIS, Marcc]o. Produtos industriais. Entreüsta canccdida a prenda Fucuta. Guia das
Artes , São Paulo, n. 26, 5 ago/ sct. 1991
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Já Siroll Franco, apropria-se dos produtos indusüializados e de baixo

custo, cantinhos de plástico, para compor numa bandeira nacional

gigantesca, uma preocupação social. Soldados lms aos outros, os canidlos

de plástico se fundem retorcidos num comentário dirigido à violência no

trânsito (i[ust. ]]). "Mais que presente, o tempo da arte de Siron é um

tempo sincrânico; nele convivem todos os tempos brasileiros

contemporâneos, dá pós-modemidade /liga-/ec/z e âer'ülhante de São Paulo

ao ptünitivísmo da pequena comitela do interiorzão. Siron Franco não

despreza nada, briga au chique, tudo vibra, tudo é cor e movimento.'ao

i[ust.]] - Siron Franco, 199]

CALAGE: Eloí- apud Catálogo Geral da 2 la. Bienal de São Paulo- São Paulo, Ed. Marca
D'água. ]99], p. 303
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Observando seu trabalho, nos indagamos sobre a investigação do

suporte, a experimentação de novos materiais para a expressão artística,

que é tão próprio desse momento de buscas e revisões de paradigmas. Vale

citar aqui, novamente, José-Augusto França que diz:

Que pensar das coisas que nos rodeiam e invadem, se não
aceitarmos sequer a sua migração para outro sistema imaginário?j-.]
Entre a obsolescência assumida metaHisicamente dum universo de
consumo, ou a abolição dos efeitos (tão somente dos efeitos, pode
supor-se) desse mesmo universo, situam-se os objetos do "novo
realismo", do "assemblagismo", da "arte pobre" - restos, resíduos,
sarro, misérias duma sociedade, de milhões de seres convivendo
involuntariamente numa aventura incógnita-. Um automóvel
prensado ou uma lata amachucada trazendo ainda visível uma
orgulhosa marca de qualquer coisa supostamente necessárias-.l.''

Também relacionando sua obra com a indústria massiva, Thomas

Lanigan- Schmidtsz, conjuga em sua instalação Mãos gorazes/' Dwai'm,

1983 (ilust.12), ilustrações de po.çferx e limos infantis, prathdlos

descartáveis decorados e brindes de aniversário com imagens de vampiros,

diabos, esqueletos e monstrinhos de borracha.

Na verdade, sua instalação decora um macabro aniversário festdado

sobre uma sociedade massificada pelo consumo ilimitado. Ligado ao

tnovimento Pattem & Decoration (P&D), que recebeu inüuências vindas,

sobretudo, de culturas não europeias e que propõe "a superÊcialidade em

lugar da ilusão; a expansi'idade em lugar do apíoflindamento; o uso de

modelos (em parte já pré-fabricados) e a subordinação do tema do quadro

ou seu significado, ao efeito visual", Thomas Lanigan-Schmidt produz a

;' FRANÇA, José-Auguslo. op- cit.

]z Nasccu em 1948, Nova Jerscy. Vi\c em Nova York
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pa:rtir dos parâmetros " 'superiores' e 'inferiores' da história da cultura, dos

baços altos e dos babas baixos, amalgamados em criações fascinantes que

não pretendem ir mais além do mundo real, no qual a crítica social se

combina com uma alegria de viver.'z]3

ilust. 12- Lanignan-Schmidb 1983

33 HONNEF, Klaus. Arte Contemporâneo. Alcmanl)a, Ben«likt Taschcn VerlaaB GmbH & Co
KG., 1991 . p- 68. (tradução B.K)



.A.s obras aqui apresentadas foram selecionadas com o intuito de

demonstrar a manipulação das referências populares de massa, de dÍüerentes

maneiras e variáveis, desde a imagem exp]ícita e localizável, até a citação

mais suti] ou secundária, com exemplos que, pela abrangência geográílca

apontada, demonstram que essa não é uma tendência exclusivamente

brasileira e latinoamericana. De bato, alguns desses exemplos não expressam

o conjtmto da obra de seus autores mas, mesmo enquanto casos específicos,

não inviabilizam a identificação e análise destas no emprego e ou citação

das referências populares de massa. Importa-nos dizer, justificando os

exemplos dados que, a inserção da referência popular na produção

contemporânea, a parta de imagens de divulgação massificada e de
exploração comercial, pode demonstrar uma forma (crítica ou não) dos
artistas abordaem a sociedade. Sua ação sobre esta, estaria, talvez de

maneira irónica, talvez utopicamente, no resultado eclético de uma paisagem

sócio-cultural que pode compartilhar tra(lições num universo simbólico
multifacetado.
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2.3 - Arte Popular, de Massa e Erudita: Desgastando e

Renovando Diferenciações

Na elaboração plástica da obra de muitos artistas contemporâneos é

possível identiÊcar uma certa atenuação dos limites entre arte erudita e aüe

popular. Isso se dá, sobretudo, pela manipulação de imagens religiosas,

colorido exuberante, narrativas mitopoétícas, temáticas e re6erêncías étnicas,

entre outras. Sendo estes artistas, na sua maioria de 6onnação erudita,
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e'üdencia-se pela eleição destas características certa hibridização cultural .

Hibridização que se toma inevitável com a mescla de tradições populares e

doutas, promovida nas antes em geral, pelos avanços tecnológicos dos meios

de comunicação de massa. A expansão gradativa da produção e consumo

de bens simbólicos, gera uma erosão, como já dissemos, no campa

autónomo da ante e cultura. Quer pela temática, pela técnica, pelo material

empregado; quer pela combinatória resultante da manipulação estética dos

referenciais populares locais/ localizáveis, em inserção no contexto global/

globalizante do mtmdo contemporâneo, o entrecruzamento de tradições

populares e eruditas se {ínpõe no anual cenário cultural. Como observa

Canclini:

Como entender o encontro de artesanías indígenas com
catálogos de arte de vanguarda sobre a mesa do televisor? O que
buscam os pintores quando citam no mesmo quadro imagens
precolombinas, coloniais e da indústria cultural, quando as
reelaboram usando computadores e laser? Os meios de comunicação
eletrõnicos, que pareciam dedicados a substituir a arte culta e o
folclore, agora os difundem massivamente. O rock e a música
'erudita' se renovam, ainda que nas metrópoles, com melodias
populares asiáticas e afroamericanas.

Essa mescla apontada por Canclini vem resultar, prática e
plastlcamente, num cenário artístico que se delineia pós-modemo, onde a

obra de arte característica recebe adjetivos vários, que oscilam entre o

apreço e a rqeiçãoss , A forma c.omo Eagleton, crítico literário, define o

artefato pós-moderno, esclarece a aproximação entre arte popular e pós-

modemismo, no seio de uma cultura de consumo, e explica as diferentes

opiniões sobre o artefato pós-modems:

C.óLNCLI)q, 1990, p. 14

]5 Autores como Fumando Lemos chamant-na arte sobreurbana Cf. artigo publicado em 1990
na rcx'isto Colóquio n.86 , comcnhndo o trabalho de jugo Maia c Gula Lacaz.
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Talvez haja consenso quanto a dizer que o artefato pós-
modemo típico é travesso, auto ironizador e até esquizóide; e que ele
reage ã austera autonomia do alto modernismo ao abraçar
impunemente a linguagem do comércio e da mercadoria. Sua relação
com tradição cultural é de pastiche irreverente, e sua falta de
profundidade intencional solapa todas as solenidades metafísicas, por
vezes através de uma brutal estética da sordidez e do choque. H

Dentro da visão pós-modema, também o conceito de ma.ssa perde a

conotação umversalizante e homogênea e vai adequar-se às heterogenias

regionais, pela justaposição de culturas paralelas. Dessa forma, o pós

modemismo se úlcula à cultura popular, celebrando sua "natureza

multifacetada e a desordem perhibadora e não Ihierárquica"37, que Ihe são

típicas. Considerando ainda a proeminência de uma cultura de consumo e

indústria cultural, de ação valorativa e includente aos referenciais étnicos,

religiosos, culturais e históricos, entenderemos melhor a identíílicação e

exaltação do caráter transgressor da arte popular, pasteurizado pelo pós-

modemismo. E, de acordo com Featherstone

Dentre as características centrais associadas ao pós-
modemismo nas artes estão: a abolição da fronteira entre arte e vida
cotidiana; a derrocada da distinção hierárquica entre alta-cultura e
cultura de massa/ popular; uma promiscuidade estilística,
favorecendo o ecletismo e a mistura de códigos; paródia, pastiche,
ironia, diversão e a celebração da "ausência de profundidade" da
cultura; o declínio da originalidade/ genialidade do produtor
artístico e a suposição de que a arte pode ser somente repetição."

Pr(5prio da cultura de consumo, a inconstàlcia e o ecletismo de

padrões, sob os quais se organizam os grupos sociais, pemnte o coexistir de

Terá' Eag]eton, 1987 in HARVEY, ] 994. p- 19

FEATF{ERSTONE, 1995-P. 193

t;EATFIERSTONE, 1995. P-25
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minorias capazes de construir, pela expressão de suas diferenças, um código

comum de acesso e trânsito mútuos. Quando então, a legitimação das

diferenças dá voz às minorias e aproxima tradições culturais e manifestações

estéticas, em um patama híbrido, jã não íàz mais sentido separar referências

populares e eruditas.

Sabemos que a hsulação de dados, ícones e características

especíÊcas (de um vasto elenco da cultura popular), gera uma estética

popular estigmaüzada. No entanto, é justamente a esse imaginário popular

selecionado, às vezes estereotipado, que recorte o artista pós-modemo.

Dentro do imediatismo e da superficialidade que Ihe são próprios e
propositais, utiliza o imaginário popular massillícado como referência para a

busca de uma visualidade eclédca e transgressora.

Sob este aspecto não é possível encontrar em tais produções uma

elaboração aprofundada que, nos termos de Canclini, faz o hibri(Homo de

tradições culturaiss9. Pois, o que maioritariamente existe com esse

procedimento artístico, é uma citação referencial ao uúverso popular. Uma

espécie de clíchê, lugar comum, kitsch, derivado de um exemplo padrão,

inequívoco, daquilo que eruditamente se convencionou como popular. Ou,

como no caso das bonecas Baróíe do habalho de Nelson Leimer (ilust. 13),

a apropriação direta de um obyeto industrializado e projetado massivamente

pela cultura de consumo.

39 in CULTL[Ri\S HÍBRIDAS, ] 9(90
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ilust. 13 - Nelson Leimer, 1996

Esta apropriação permite ao leigo identificar a Barófe enquanto

brinquedo, sem contudo reconhecer o trabalho como arte. Pois ao aproximar

arte e vida cotidiana, com a utilização de uma ímagei-n, de uma mercadoria

de consumo (sendo as tnercadorías já altamente estetizadas), a ítuição
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estética se restringe, a princípio, aos iniciados e eruditos. Os dententores de

uün capital simbólico e distintivo, Para Nelson Leimer, arte erudita e popular

não se misturam. Mesmo quando o artista erudito apropria-se do referencial

popular, revela apenas mais uma atitude conceptual (e culta), que reitera sua

condição distintiva, artística e socialao. Isso reforça o talo que, dado

importante, o artista erudito quando manipula, cita, apropria, imita, enfim,

um repertório íconográ.fico popular, jamais deixa de ser erudito no sistema

das artes. Ao passo que o artista popular ao seguir e ou transpor os cânones

regentes da arte culta para sua produção, nunca deixa de ser popular,

resultando esta, numa ingênua expressão kitsch

Portanto, a pr/orí, podemos concluir que nosso sistema das artes,

debute a arte(produção simbólica do homem) como popular ou erudita, não

por suas qualidades estéticas intrínsecas mas, a partir do s/aíz/s social de

seus produtores. E então, como poderíamos apontar a hibridização efetiva

entre arte erudita e popular, se fora do circuito erudito não existe o

reconhecimento artístico dessa investida? O próprio Cancliú nos aponta

uma resposta:

Uma primeira conclusão é que estes desencontros entre os
emissores e receptores da arte não devem ser vistos como desvios ou
incompreensões dos segundos em relação a um suposto sentido
verdadeiro das obras. Se o sentido dos bens culturais é uma
construção do campo, ou sqa das interações entre os artistas, o
mercado, os museus e os críticos, as obras não contém significados
fixos, estabelecidos de uma vez para sempre. Diferentes estruturas do
campo artístico, e as vezes de seus vínculos com a sociedade,
engendram interpretações diversas das mesmas obras. [-.] Também
ocorre que objetos aos quais, unicamente se atribuía valor histórico
ou antropológico, possam ser lidos esteticamente, e obras julgadas
artísticas percam esse reconhecimento por uma reorganização do
campo.

ct entrevista exclusiva concedida dia 13 dejunho de 1997, no Rio dc ladeira

OP-cil. 1 990: P- 142



Na verdade, essa é uma questão muito mais ampla e diz respeito à

legitimação da obra de arte e a instituição do campo artístico, no mundo

contemporâneo. Questão que se aprofunda quando se objetiva a análise da

fruição da obra de arte pelo grande público pois, este não constituí um grupo

homogéneo, de características estáveis. Ao contrário, ainda de acordo com
Canclíní:
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Sobretudo nas sociedades complexas, onde a oferta cultural é
muito heterogénea, coexistem vários estilos de recepção e
compreensão, formados em relações díspares com bens procedentes
de tradições cultas, populares e massivas. Esta heterogeneidade se
acentua nas sociedades latinoamericanas pela convivência de
temporalidades históricas distintas.a

No que tange à hibridização cultural, o que podemos afirmar, até

então, é que a aüe erudita está se alimentando do manancial de 'íínagens'

comlms que integram nossa sociedade de consumo, às quais tem vinculações

com a cultura popular, seja por tradição ou pela (hvulgação, através dos

meios de comunicação. Da mesma fomla que a arte erudita, age também a

indústria cultural, permitindo a constituição de um repertório cultural comum

e massificado4s, ao fundir tradições e referências culturais locais,

intemacionais e transnacionais.

Assim, mesmo dentro das estratégias da indústria cultural as
possibilidades fi"útivas de seus produtos se diversiücam no panorama sócio-

clultural. "Existem produtos que, nascidos a certo nível, resultam

consutníveis a nível diverso, sem que o bato comporte um juízo de

idem

Nesse caso precisaremos considerar o redimensionamento da extensão do conceito de mn.\.\r,
aplicado ao social. E as variações de aplicação do conceito ( musa cultural; artística: económica:
política.- .) ajudarão nesse redimensionamento.

42
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complexidade ou de valor."14

Analisando o contexto brasileiro, percebemos a convivência de

temporalidades históricas distintas e a natureza includente da nossa cultura,

que abarca em sua formação toda a sorte de influências internas e externas

ao país. A est:ruturação da cultura brasileira se dá, muito mais pela

adaptação dessas ínílluências às realidades locais, do que por sua seleção

justificada, e, em nossa realidade cultural, eüdencia-se o resultado do

inesgotável processo de c#gesiõo e assim//cação de inÊuências, trocas e
interferências.

Dessa forma, a referência popular de massa explorada por nossos

artistas a parta do desenvolvimento da sociedade de consumo, surge com a

extensão de seu reconhecimento por diferentes camadas e grupos sociais,

sem no entanto apresentar uma vinculação estreita com as diúsões sócio-

econâmicas do país. A consolidação dessas referências mistura a inserção

de saberes regionais numa dimensão global e paradoxalmente múltipla. No

entanto, o emprego artístico da referência popular massiÊcada demonstra

como, seguido Canclini, "ao incluir-se o artístico e o artesanal, em

processos massivos de circulação de mensagens, suas fontes de

aproveitamento de imagens e formas, seus canais de difusão e seus públicos

podem coincidir":ts

Com as referências populares de massa percebemos claramente que,

as tradições populares e eruditas, se nivelam pela massiÊcação da
exploração comercial de seus expoentesaõ; e que, apesar das contes de

'u ECO, op. cjt. 1976, p- 55

C.l\NCLINI, 1990, p. 227.

'ó Exploração comercial que, em sua expansão, atende c atinge, com adequaçocs regionais
estratégicas, a diferentes públicos e mercados.
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origem dessas referêlTcias, localizadas ora na cultura popular ou massiva,

ora na cultura erudita, as condições pós-modemas de nossa sociedade

promovem um imaginar.io coletívo que comporta, amalgamadas, as
referências indiscriminadas de uma cultura visual, que prolifera juntamente

com uma cultura de consumo.

Assün, uma arte de apropriação dessas referências se destaca enü-e as

muitas e complexas fomlas de atuação artística no cenário contemporâneo, e

como forma de denúncia e transgressão, nos pemute uma resposta aos meios

de comunicação de massa que, segundo Artur Matuck, "é o direito de se rir

do discurso do rei, de discutir as nomlas do direito legal, de copiar errado a

autoridade, de resistir ideologicamente ao (Hscurso que tenta objeüvar o

sujeito."47 E, ao mesmo tempo, com os exemplos destacados nessa

pesquisa, um modo múltiplo de argumentar e refletir plasticamente sobre

nossa paisagem culüiral, que se vincula, diretamente, aos condicionantes

estéticos de nossa sociedade massificada pelo consumo. A seguir

analisaremos a produção de Nelson Leímer, .Albedo Nicolaíewsky e Adia

Sodré que, pela maúpuJação erudita de referências populares e de massa,

são exemplos, por nós destacados, das imbricações teórico-práticas

mapeadas nesses dois capítulos iniciais.

'l l\,{A'TUCK .l\LFtUI. Uma Arte dc Apropriação reclama um dir'eito ao conhecimento: apud-
ALVzq.R-/\DO, P. 96.
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TRANSGRESSÕES EXEN{PLARES

3.1- O Referente Popular de Massa na Obra de Nelson Leirner

A inserção de referências populares e de massa na produção plástica

contemporânea está diretamente vinculada à visualidade cotidiana dos

grandes centros urbanos. Nas cidades, a congregação de múltiplas e díspares

realidades sócio-culturais e económicas, promove uma cenográfica paisagem

onde se fundem e confundem as mais variadas referências culturais e

estéticas. Configurando o código popular de massa como um conceito

chave, onde tradições religiosas, culturais e éticas, entre outras, convivem e

se complementam no quase anónimo (ha a dia dos cidadãos. É também no

meio urbano que a emergência de uma culhua de consumo se manifesta mais

claramente. Os excessos da produção industrial e do consumo ínl,adem

nossas janelas e mirantes em incríveis e ItKnÍnosos painéis e outdoors. Tudo

é cotnercializável, tudo é mercadoria: tudo é conte simbólica de felicidade e
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distinção: desde os brinquedos infantis até as obras de arte. Por tudo isso

podemos afirmar que, a partir de sua obra, Nelson Leírner é um provocador

Nascido e criado em São Paulo, capital, "uma enorme cidade grande". sua

trajetóría artística é recheada de depoimentos irreverentes, onde questiona e

critica nossa sociedade, a parir do sistema das artes. Sistema onde ele

mesmo se integra e agua

Desde o início, a polémica e a ínteração público/ obra marcam o

percurso desse artista transgressor. Como professor na faculdade de artes

plásticas da FAAP(Fundação Aímando Álvaes Penteado) em São Paulo,

Nelson Leimer foi e continua sendo, não apenas o mestre mas também o

grande inspirador de toda uma geração de artistas.l Seu universo

iconográfico é fiehnente vhlculado à uma memória popular urbana e

massiÊcada, e sua produção se revela mais ligada ao obyeto e a instalação

A atividade docente de Nelson Leirner na FAAP durante 25
anos e sobretudo, sua experiências com o alargamento das fronteiras
da arte, o trabalho junto ao grupo REX, os happenings, os conceitos
de múltiplos e xeque-mates fornecem aos artistas das próximas
gerações um legado conceptual de inédita riqueza.[-.] O que Nelson
Leirner oferece, sobretudo desde meados dos anos 60s, é um
pensamento de arte e sobre arte, um questionamento inédito, e por
vezes impiedoso, sobre o papel do mercado e da crítica, um desafio
conceptual realizado com enorme abrangência e consistência.]-.]
Leirner questiona o mercado, o crítico, o valor da obra de arte. Cria
arte para ser reproduzida industrialmente e para ser copiada pelo
espectador; se apropria de objetos cotidianos e, ironicamente, lhes
atribui o status sacralizado de objeto artístico.'

Apenm pam citar alguns de seus ex-alunos já conagrados, podemos relacionar Leda
Catunda. Leonilson. Luís Zerbini, Edgar de Souza, Sérvio Romagnolo e os 15 integrantes da exposição
;Heranças Contemporâneas"SP/ :vIAC: 1 997, que sob curadoria de Kátia Cantou, jornalista, crítica de

arte e ex-aluna de Leimeí. reconhecem a influência do artista em su3 produção

2 CANTOR. Kátia. apud catálogo da exposição HERANÇAS CONTEhlPORANEAS,São
Paulo: MJq.C. 1997
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Optando por uma produção, iníluencida pela .pop arf, voltada à

figuração e vinculado ao experimentalismo, que regeu a vanguarda artística

brasileira pós-64, Nelson Leimer buscou, desde o início de sua carreira, a

interação com o público. No entanto, "a originalidade desse desejo de

intervü na realidade consistia num distanciamento cabal da arte engajada, de

matriz naturalista e com acento na' mensagem política explícita".3 .As

proposições plásticas de Leimer, estão imbuídas de um desço de reação do

público dente às provocações estéticas que fm. Seu intuito é impulsionar o

espectador à ação, num prometo pessoal de füldição de arte e vida. Nessa

perspectiva, sua relação com o público se mantém, altemando momentos de

intensidade e interpelação, como nos b(#penings promoüdos nos anos 60, e

de intervenção em menor escala, como nos Múltiplos desenvolvidos a partir

de 1971.

llomenagem a Fontana l e Homenagem a Fontana ll4, ambos de

1967 (ilust.14), confeccionados em tecidos sobrepostos esticados em

chassis de madeira, onde zíperes abriam fendas coloridas, foram os

primeiros múltiplos realizados no Brasil. Nestes, a provocação e o refinado

senso de humor de Leimer não se limitam à abolição do trabalho aúesanal

evidente e se manifestam também, pelo cálculo dos custos que acompanhava

as obras, onde o valor de cada uma era criteriosamente fixado e calculado,

entre ouros itens, pela mão-de-obra operária e custo da matéria-prima

empregada. A]ém disso, segundo Agnaldo Farias, nesses trabalhos "[...] não

há como não ver que eles atacam ainda a espinha dorsal da arte, propondo a

destruição de seu protagonista: o artista. Indo além de suas aparências, eles

propõe o apagamento do Eu; a anulação de uma noção romântica que se

3 FERI..lias, Agnaldo. O Fim da Arte Segundo Nclson Leirncr. Secretaria de ('ullura do
Estado: São Paulo, 1995- p- 29.

Homenagem a Lucro Fontana, pintor italiano. obra premiada na Bienal dc Tóquio em 196)7
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aíiíma no virtuosismo, no gesto demiúrgico do ]lolnem sobre as coisas.'õ

i[ust.14 Homenagem a Fontana 11, ] 967

5 IDEM.{, P. 79
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afinna no virtuosismo, no gesto demiúrgico do homem sobre as coisas.'~ 

ilust.l4 Homenagem a Fontana 11, 1967. 

5 lO EM. p. 79. 
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Múltiplos ao Cubo, de 1971 (ilust.15 e 16), é uma série onde

instiga-se o espectador a ser também um artista. Baseado na potencialidade

estética que a acumulação consüutiva de objetos indusüíalizados revela,

aliada ã crítica de valor da obra de arte única, o artista demonstra como "o

conceito de múltiplo pressupõe uma peça de tüagem infinita, passível de ser

construída por quem quer que seja".ó

A importância dos múltiplos é crucial na trayetóría de Leirner. É a

partir deles que se afina e ajusta a utilização da referência popular de massa

no luúverso poético do artista, com a apropriação que este Êaz, de obHetos

indusüíalizados. Paralelo à sua produção artística, üomiado em engenharia

têxtil, Nelson Leimer, já havia trabalhado na tecelagem de seu pai nos aios

i[ust.]5 - Mú]tip]o feito com ]âmpadas,1971.

50.7

' FARIAS, Agnaldo.op.çit. p. 84.

' O prórpio Leimer toi também dano de uma malharia( LanOver), o quejustiüm em parte a
familiaridade do artista com o ambiente hdusüial e mm m questões artísticas vinculadas a esse
contexto.
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ijust. 16 - Múltiplo feito com tubos de ensaio, 1971

No entanto, a utilização de referências populaes e objetos

industüalizados desembocam, a parta de 1983, num procedimento plástico-

conceitual diferente daquele iniciado com os mú/f@/ox. Abandonando a

idéia de acumulação e repetição, segundo uma lógica industHal ordenada e

modular, desenvolve desde então a chamada "operação xeque-mate" que,

ügorando até os dias atuais, revela a tónica do trabalho de Leimer. Em sua

poética a operação xeque-mate, haduz com as apropriações que faz, um

conceito operatório envolvendo "a consüução de trocadilhos plástico-

verbais, em sua maioria obtidos pelo acasalamento de coisas díspares, cuja

separação era impedida pela irTadíação de vários e surpreendentes planos
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separação era impedida pela irra(cação de vários e surpreendentes planos

semânticos"s (ver ilust.17).

Mas, como indaga Frederico Morais, " qual o artista dito cottceitual

que não prestou homenagem a Duchamp?"9; com um olhar atento, Leirner

procura em seu entomo objetos dd cotidiano selecionando-os por suas
propriedades simbólicas ou pelo total esvaziamento destas no contexto

"sócio-cuttual consumidor". .Assim como Duchamp e Warhol, Leimer

também reconhece em sua obra uma fomla de desestabilização do sistema

social, artístico e cultural ao "negar as noções de autoria e originalidade, ao

abandonar as categorias artísticas tradicionais, ao colocar em xeque o objeto

único, ao incorporar na obra as contradições existentes enfie produção culta

e produção de massa."io Resgatar para reinventar o simbólico nos produtos

do homem, num prole(fomento aparentemente aleatório e gratuito, úaz

desdobramentos conceituais à obra de Nelson Leimer, num axiológico

xeque-mate à arte, em suas motivações, funções e ç'hc.ulações ontológícas.

A referência popular massificada encontra-se então, na utilização crua do

oóyef-rrouvé e do readymade nas composições do artista.

8 IDENf, P. 1 15

9 H,{0RA]S ,]995. P. 50.

:" FABRIS, .l\nnateresa. apud. CHALUB, Sumira. (org.) Pós-Moderno & :semiótica, cultura,
psicaná[iw, ]iteratura, artes plásticas. Rio dc Janeiro. âmago cd-, ] 994.p. ] ] ]
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ilust.17 - Nelson Leimer. Xeque-Mate, 1 983

Olhar e pegar. Está pronto. Chamo a isto dois toques. Tum,
tum. Um dia encontrei uma cerâmica popular. Um galo trepando
numa galinha. Apanhei a cerâmica e coloquei sobre o tabuleiro de
xadrez. Tum, tum. Xeque-&late.' '

A propósito da utilização de objetos manuÊaMados por Leimer em

sua "operação xeque-mate" podemos considerar as observações de Harold

Rosenberg, sobre a desestetização: segundo ele, a obra de arte tomou-se

"um 'objei:o ansioso', a espécie de criação modema destinada a suportar a

]1 NELSON LEIRNER, apud. FARIAS, op. cit. p.113
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incerteza de ser ou não, uma obra de arte."12 Rosenberg argumenta sobre a

desestetízação a partir dos movimentos da Arte Povera e da Earthwork, no

entanto sua argumentação é pertinente também a outros movimentos, tais
como o neodadaísmo. Diz o autor:

O movimento para a desestetização é tanto a reação contra,
como a continuação da tendêcia para o super-refinamento
formalístico da arte da década de 60 e, particularmente, da retórica
que a acompanhou. A earf&war# protesta contra o sistema opressivo
das galerias e dos museus organizado ao redor de um punhado de
banalidades estéticas sustentando a nostalgia dos artistas pela
invenção, pelo artesanato e pelo comportamento expressivo.[-.]

Por outro lado, a arte desestetizada é o último dos
movimentos de vanguarda e, no presente, está empenhada em
impregnar e liderar a situação que simbolicamente denuncia.i3

Ainda acompanhando o raciocínio de Rosenberg, é visível na

"operação xeque-mate", tanto quanto na arte povera ou na earthwork, uma

atitude operacional que

[-.] assevera a sua alienação do mercado de arte e a sua
oposição à 'presente ordem na arte'. .Além disso [-.] representa uma
espécie de afastamento criativo voluntário da sociedade, uma recusa
ou para adaptar o tradicional papel do artista, ou para aprovar os
valores de qualquer espécie de arte.]-.] Avaliar os produtos deste
movimento de autonegação como visualmente aborrecidos ou triviais
é propiciar o revide de que a qualidade do objeto não importa e que
a fiinção da arte do nosso tempo não é agradar os sentidos, mas
promover uma investigação fundamental dessa mesma arte e da
realidade. ]-.] Ainda assim, as qualidades estéticas são inerentes às
coisas, sejam elas ou não obras de arte. [.-] Qualquer coisa - o
desjejum, um lago congelado, o comprimento de um filme - é arte, ou

Dewstetização, The Ncu' Yorker, 24 dejanciro de 1970. apud. BA'l'l'COK, Gregory. A
Nova Arte. Perspectiva. São Pau]o, 1986. 2a. ed p. 2]7

)

3 Idem p. 218
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como está, ou adulterada, ou escolhida como um fetiche.14

Transformar em fetiche os objetos e bens de consumo é justamente a

especialidade da cultura atual, agregando valor simbólico às mercadorias.

Asshn, nosso aBa de consumir está intíinamente ligado ao status obtido com

detemlinado bem, numa herarquia social sil-nbólica onde se inscreve

também, o sistema das artes, e a obra de arte enquanto mercadoria. Os

artistas apresentados nessa dissertação, assim como Nelson Leimer,

valendo-se da referência popular de massa, transitam por essas questões na

elaboração de suas obras, embora com encaminhamentos formalmente

distintos entre si.

Dos anos 60 até os dias anuais Leimer se mantém coerente em sua

produção artística, que visa "refez e investir contra os mecanismos

masslficadores e anestesiantes da sociedade de consumo, com seus bens

multiplicados até a exaustão e sua rotina de acumula-los a qualquer

preço''.t5 Para tanto, o alista vale-se da apropriação como conceito

operatório central e constante na hlstauração de sua obra. ''Com as
apropriações descobri a inutilidade da chamada elaboração da obra de arte",

declarada Oiücica em 1965: ''Está na capacidade do artista declarar se isto é

ou não uma obra de arte, tanto Êaz que sqa uma coisa ou uma pessoa
viva."tó Assim como Oiüçica, Nelson Leímer também se vale desse

expediente que costuma chamar duchampiano. Textuahnente, nas palawas

Idem p. 221/223

5 PONTU.aLL, Roberto. A.rte Brasileira Contemporânea: Colação Gilbeno Chateaubriand.
Trad- John Knox; Elwnor Irvin. .ApresenUção de Percira Cimeiro. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil
1976

'" apud. hfORA]S .1995. D. 55
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de Agnaldo Farias, podemos aflmia- que

Em seus trabalhos, esta idéia conteria tanto a noção de
oó#el-üoH}'é (entendido como objeto já pronto e que , pelos seus
predicados, se destaca aos olhos do artista da massa de objetos
anónimos), quanto a de real'Hzaíü (de objeto feito em série, sem
nenhum atributo que o diferencie de seu similar e pelo qual se nutre
uma radical indiferença). ].-] Se o primeiro contempla o gosto do
artista (não o bom gosto, convém destacar), o segundo tende a anulá-
lo. A coexistência entre ambos é possível, como vem comprovando
Leirner, graças a um raciocínio que permeará todo o conjunto de seu
trabalho e que consiste na realização de um encontro (poderíamos
chama-lo de cópula, o artista chama-o de Xeque-Mate) entre dois
objetos e que termina gerando um terceiro.''

Fazendo uma apropriação sob a fomta de citação, utilizando

elementos de signiãcação de códigos anteriores para a composição de suas

obras, um dos temas mais explorados por Leímer é a Santa Ceia. Dentro

desse processo, vários trabalhos tem sido realizados desde ]989 sob esse

ícone da religião cristã, sistemática e continuamente multiplicado, tanto

artesatla] quanto industrialmente. Empregando os mais d{6erentes matérias e

com variações Êonnais e colorísücas, essas unagens e objetos derivam, em

última instância, da "tJltüna Ceia'' de Da Venci.

A recorrência ao tema religioso cristão na obra de Leimer, abre

caminho para o questionamento da crença.Crença enquanto capacidade

humana de acreditar nos fatos e, mais interessante, na narrativa dos fatos.

Pois é justamente a maneira como se descrevem os fenómenos, os

acontecimentos (independentemente da forma oral, escrita ou visual), que

pemnte a formação de mitos, o surgimento de ídolos e devoções

lv FARDAS,1995. p 25-27
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paradigtnáticas

Sem alegar a existência do passado pode-se discutir a veracidade da

história. Uma vez que não presenclalnos o "passado", apenas tomamos

conhecÍinento de seus fatos por nanativas, por textos, montunentos,

arquivos, publicações, onde se aHnã o vínculo entre fatos e literatura.

podemos aíírmar que a história não é nenhum registro transparente da

verdade indiscutível. Fato que não nega "o valor da redação da história;

apenas redefine as condições de valor."ls Lembramos aqui Foucault e

Lyotard que, como outros, afirmam que nenhum conhecimento consegue

desvincular-se da pretensão de encerrar em si a verdade, mesmo que
provisória e por metananaüvas .

As relações de poder advíndas do saber e da verdade, interferem na

condução da história. Ainda mais quando se sabe que na "microíisica do

poder" todas as hierarquias são construídas pelo homem e portanto

inexístem as "narrativas mestras" , e multiplica-se a verdade. Por essa

abordagem seguem as teorias de investigação da formação da subjetividade

humana, do indivíduo enquanto sujeito e, na arte, vai re.Hetir-se nos

questionamentos do artista criador, na idéía de originalidade, nas investidas

contra a aura da obra única dos moldes modemlstas.

Como re«flexão irónica ( ironia que seria ]egítíma, considerando o

coÜunto da obra de Leimer) poderíamos, também, justificar as várias

utilizações da imagem de Jesus Crísto e seus apóstolos na ceia que antecede

a cruciíícação do íiüo de Deus, nesse caso, sua última ceia. Esta cena, ícone

destacado da cu]hu-a ocidental, apresenta Lun janta- que reúne Jesus Crista e

seus 12 apóstolos, portanto um momento de comunhão, numa cerimónia

'* HUTCHEON, OP- cit P. 168



celebrada às vésperas da traição que o levaria à cruxiÊcação: sua venda aos

judeus por Judas lscariotes, um de seus apóstolos, em boca de 30 moedas,

con6omle descrito no Novo Testamento da Bíblia Sagrada.
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No entanto, seria leviano e insignificante até, se Leimer, de religião

judaica (cuja a tradição religiosa nãó reconhece Jesus como "o" FM)o de

Deus, e assim sendo, desconsidera o Novo Testamento), utilizasse essa

Imagem como uma forma de questionamento religioso ou como aponte aos

dogmas da igreja católica19. Pois nesse caso, a própria industrialização e

multiplicação dessa imagem já se encanegou de dessacralizá-la quando, por

exemplo, a reproduz em espelhos, bibelâs e tapetes (imagine, utilizando uma

expressão coloquial, 'pisar' o Cristol). A intenção do artista é outra: busca o

sentido do contraditório; os paradoxos da razão, as ironias. .. Ele não afirma,

não declara. Pergunta, interroga, como um irónico socrático. Para tanto,

articula pJasticamente um discurso que abrange conhecimentos de muitas

áreas do saber humano, acomodando-os em seu fazer artístico, com "

ecletismo, citação, fuga dos padrões habituais do bom gosto, mistura de

elementos expressivos. 'Volta' ao passado, mas sem submissões a estilos-

üonte, a estilos modelares."20

Essa inspüação pelo passado não se faz por saudosismo, ou com o

intuito de resgatar valores perdidos. Ao voltar-se no tel-npo e na história

através da apropriação/citação, a arte propõe a revisão, a reflexão, o

questionamento do passado histórico, ou de determinado momento deste

passado, a partir de sl mesma, circunstanciada por lun outro contexto. Assim

a citação como lauto da reflexividade, é um traço marcante da pós-

modenúdade e nada tem de leviana, como insistem alguns teóricos . A

' ' EsU por sua vez canoniz.ou lodos os apósLolos, tomando-os Santos Católicos.

COELHO, Rot)crio Teixeira. IVloderno Pós-Nlodemo. Porto ,Negra: LPM, 1 986. p- 74
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própria super6cialidade que caracteriza grande parte da produção artística

pós-modems é intencional, no contexto Êaginentário, plural, "esquizo" e

provisório em que se insere. O que parece superÊcialidade para uns, pode

ser a raiz e o Geme de um problema que se auto-gerência pela não-solução.

A manipulação de diferentes' imagens da Santa Ceia, na série de

trabalhos de Leimer, que füncíona como suporte desta articulação

conceptual, talvez incomode e desestabílize nossos pressupostos morais mas,

a priori, sem o estranhamento não há o descobrimento, a investigação. A

seguir (ilust.18), vemos como o alista investigado retrabalha uma das

imagens popularízadas da Santa Ceia, buscando o equilíbrio em sua reflexão

plástica.

Esta obra, segundo o artista, pode ser considerada a detonadora da

série de Santas Ceias. Visitando, como fazia semanalmente, uma loja de

artigos de umbanda e gesso, no baixo Liberdade em São Paulo21, deparou-

se com o perdi da Santa Ceia contomado sobre um adro transparente, para

que as pessoas pudessem pinta-la de acordo com suas preferências.

Imediatamente pediu ao vendedor que Ihe alcançasse, além do vidro,

também a reprodução impressa que esta\a, igualmente, à venda. -Ali

mesmo, sobrepôs o 'adro ao papel e "tum-tum" campas sua primeh-a Santa

Ceia. Dentro do princípio hstaurador de sua obra de apropriação (a
operação xeque-mate) Leirner, apesar de não considerar esta série algo

especial em sua produção, Hez ainda 30 trabalhos sob a inspiração da Santa

Ceia em sua versão popularizada.

: Fazia porque atualmenle o aríisu mora no Rio dc Janeiro. Segundo ele, apesar de pcrtenwr a
religião judaica, sempre gostou de acender vela em igrda e no baixo Liberdade escolheu a igíqja dos
enforcados para sistematizar esse hábito- Assim, toda romana passava nessa loja para comprar um vela,
conversar com os funcionários e principalmente para olhar aquele arsenal de objetos destinados ao
artesanato c à rc]igiosidade popular. EnLrevish realizada çom o artista no Rio de Janeiro, em ] 3 de
junho de 1997
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i[ust.18 - Santa Ceia,] 989

É justamente pela identidade dessa imagem, signo icânico do

cristiarüsmo (transformada numa referência popular e de massa), que não se

altera apesar da multiplicidade de suas representações, que o artista pode

questionar a relevância dos mitos (visto que é comum, na organização de

nossa sociedade, um distanciamento entre os valores morais e a conduta

social de seus cidadãos), "enquanto intuições poéticas da realidade'a2

22 GOLES, ap- cit. p. lí)5
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Numjogo de espelhamento e veladura, Leimer reproduz sobre uma

imagem colorida da Santa Ceia23 o desenho contomado dessa mesma

imagem, porém em sentido contrário. Ou sda: à direita o que se apresenta à

esquerda e vice-versa, jogando com o sentido de movimento e simetria

Nesse caso é importante destacar o signMcado da simetria (que vai se

repetir em ouros trabalhos da mesma série) que, de acordo com o
Dicionário de Símbolos, é considerado um

[-.] símbolo da unidade pela síntese dos contrários. Expressa a
redução do múltiplo ao um, que é o sentido profundo da ação criadora.
Depois de uma fase de expansão, o universo descobre a sua significação
no retomo à unidade do pensamento: a manifestação do múltiplo
resulta em colocar em relevo o um, o um que está na origem e no fim de
todas as coisas. A simetria natural, assim como a artiülcial, testemunha
a unidade da concepção. Mas a simetria às vezes trai o artíãicio e uma
falta de espírito criativo: indica uma certa conceptualização na idéia da
obra a ser realizada. Em consequência disso, significa uma
racionalização que disciplina e até mesmo sufoca as forças espontâneas
da intuição e da imaginação puras. A unidade que é assim alcançada
não é mais do que uma unidade de fachada. Ao invés de uma síntese
dos contrários, é apenas uma duplicação, um efeito de espelho. A
simetria pode, ao contrário, responder a razões profundas, porém
ocultas a raciocínios por demais sistemáticos.

q

O próprio sentido de movimento aborda a questão do múltiplo que é

perseguida pelo artista ao longo de sua produção. MovÍínento é sinónimo de

mudança e, segundo Goles em seu Dicionário de Filosofa, é também o

"problema do paradoxo". "Um corpo em movimento muda, mas pode

permanecer inalterado através do processo de mudança, isto é, pode mudar

de lugar (posição, espaço) ou de qualidade, mas manter a identidade.'a5

23 Acrítica sobre vidro sobre papel impresso, 1 989. Apropriação. Sem inâomtação precisa
sabre as dimensões.

:' CHEVALIER, OP- cil- P. 834

25 GOLES, op- cit p.107
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A idéia de simetria enquanto efeito de espelho, também pode ser

observada ]la obra a seguir (ilust.19), onde dois tapetes dispostos, um na

parede outro no chão, exibem a mesma unagem em sentido contrário uuu ao

outro. Novamente o depoimento do artista reforça suas vülculações com as

propostas duchampianas de /'eadpma(h. Leimer afinna que, por mera

coincidência, encontrou numa lqa estes tapetes e, é claro, logo percebeu o

potencial "xeque-mate" da imagem reproduzida ao contrário .

O bato de sitnplesmente comprar os tapetes, revela também como

seu procedimento apmpriativo das inúmeras mercadorias disponíveis pela

indúsüia está, enquanto conceito operatório, precedendo suas realizações

formais e plásticas. Assíín, sua proposta estética independe, como ele

mesmo reconhece, dos objetos que se apropria. Segundo ele2ó, de acordo

com as íínagens que propõe, a fiação ou origem do objeto não importa.

Essas infomiações sobre o obyeto só mudam o aspecto literário de suas

instalações e as repercussões sociais, que advém dessas leituras conotativas.

zó Cf. Entrevista rwlizatla com o artisU no Rio dc Janeiro, cm 1 3 dcjunho de 1997
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ilust. 19 Tapetes, 1990
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ilust. 20 - Santa Ceia, 1990
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É claro que a imagem de cunho religioso não limita a reflexão aos

domíúos da 6é. Apesar de favorecer, inicialmente, a esse enfoque, o humor

e o sarcasmo com que o aresta manipula e desça (veja a tapeçaüa desfiada

da i[ust.20) essa referência ceva a transcendência tota] de seus

questionamentos e parece nos colocar em situação análoga aos peixinhos

dourados que chculam entre uma quadra-partida Santa Ceia de gesso

pintado, acomodada em pedaços num aquário de 'adro (i]ust.2]), iludidos

pelos seguros limites da redoma de um saber culhiral e histórico. Toda'üa a



anão do tempo sobre a verdades e o saber pode, igual ao gesso n'água,
provocar sua diluição e perda de consistência.
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ilust.21 - Santa Ceia, 1990
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A série de Santas Ceias de Leimer üoi apresentada pela primeira vez

na galeria Luisa Strina, em São PauJo, numa exposição individual, intiü.nada

"Ultima Cena". Acompanhando o jogo de cena do evento, o convite, escrito

ein italiano, se apresenhva sob a forma de um cardápio, onde as especiarias

oferecidas no coquetel foram sugestivamente apresentadas com o nome dos

12 apóstolos de Cristo, como po{ exemplo: "pa/é d/ cfngÀia/e ryago

M. aggiore l '' Bavarese Giuda lscariota'' , 0LI '' Ostriche dt S.Pieíro''

Escrevendo sobre a exposição, Agnaldo Farias, em observações muito
pertinentes sobre as obras, destaca

Em Leimer o súbito e o vário-inferno da nossa civilização
sisuda - é aqui mesmo. Sua L'lama (:leia renova sua sanha
dessacralizadora. Nela elege o famoso afresco de Da Vinca, uma das
imagens mais divulgadas da nossa história e que tem sua
sobrevivência garantida sob múltiplas formas: pintada ou impressa
sobre vidro ou papel, como tapeçaria barata, esculpida em gesso etc.
Através de superposições, colagens, inversões e rebatimentos dos
sentidos de leitura, e outras operações elaboradas a partir da
natureza específica da fomna e do material suporte do ícone, Leirner
disseca de tal modo a imagem que termina por I'einventá-la.
Divertidos e fascinantes efeitos são obtidos em jogos vertiginosos,
como a sua colocação numa moldura rebuscadíssima, pautada de
dourado e com aplicações de saquinhos de vidro e asas de borboletas
azuis - estas, outro monumento opulento da beleza, gêmeo ecológico
do ícone -; o desüiamento de metade do tapete concorre para uma
quase liquefação da cena; a aplicação engenhosa de quimonos nos
apóstolos coloca-os de pé conversando animadamente num sarau
elegante passado no longínquo Oriente; o encobrimento dos
apóstolos por um sem número de rosas vermelhas, ironiza o esforço
ingente de se representar a candidez do que, a rigor, não passa de um
cenano imaginário

O jogar com a ironia da citação paódica funciona como recordação

e reexame do passado. A presença do passado, assinalada pelas citações

n FARIAS. Agnaldo Nclson Lcirner Na Luisa Strina. Revista Guia tias Aücs, Sâo Paulo
1991. ano 5, n.24, p- 60-62



paródicas, reafinnam a relatividade das moralidades e das histórias, sem

querer anula-las ou nega-las. A opção que Leimer Êaz pela imagem de Da

Vinca intensifica a ambiguidade da apropriação pois este interfere, rehabalha

e cita, não apenas a pintura hiperdivulgada de um artista consagrado mas

também a imagem concebida pelo artista, de um dado religioso muito
enraizado na cu]ütra ocidental .
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ilust.22 - Santa Ceia, 1 990



Se Jesus Cristo existiu, se é mesmo iliba de Deus (se Deus existe?),

se houve uma última ceia enfim, o fato é que independente da comprovação

histórica desta cena, existe a crença na veracidade da mesma, o que
desencadeia uma série de códigos e condutas sociais, ancoradas moralmente

na üé religiosa. Fé, que mo'ç'ementa uma produção imensa de produtos

religiosos e temáticos que, muito. além do simbólico, traz conotações

econâmícas ao seu estudo iconológico. Embora esta questão não sqa

exatamente uma preocupação do artista, é preciso menciona-la,

93

Nelson Leimer persegue as estratégias do jogo ilusionista da arte;

das possibilidades plásticas para a transgressão generalizada: estética,

visual, conceitual, hstórica, semântica. Diverte-se, íntima e secretamente

com as amnadilhas e piadas veladas que propõe em suas cenas. "Caravaggio

da instalação", como o define Lagnado, "o caráter teahal, a disposição das

figuras, seu valor plástico, a iluminação, tudo concorre para defina-lo como

grande encenador."z8 Vejamos mais um exemplo desse anarquismo lúdico

na produção de Leimer na Santa Ceia (ilust.23): Cansado das infindáveis

negociações com o Museu de Niteróí (RJ), para o empréstimo da Salta Ceia

que integra seu acervo (ver ilust.22) e que pretendia exibir em sua

exposição no Centro Cultural da LÍghty' RJ, o artista proüdenciou a

execução, em 1997, de uma nova versão mas, no entanto datou-a de 1 990.

Segtmdo ele, isto é muito lógico porque o que Ihe importa é o conceito e não

o produto. Assim, das muitas peças que produziu para esta série, algtunas

apresentam annadihas para o observador, como esta, e outras, como

pequenas variações compositivas.

ZH LAGNADO, Lisette. Um Humor Anarquista catãogo da exposição A PRESENÇA DO
READY'MADE - 80 ,âLNOS.São Paulo: MAC-USP,1993
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ilust.23- Santa Ceia, 1990 (1997). 

É justamente a ironia , o jogo, que permite e assinala a diferença do 

presente em relação ao passado e vice-versa e/ou de ambos isoladamente em 

relação a si mesmos e, nessa imitação intertextual, se afrrma o vínculo com o 
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Oluguiuled um ap oçóezpt?ioouiap a ossaoe ap sapepHtqtssod selad t:llpnia

a wlndod al.m ailua soQóm)sp se iplnue e apua+ anb apt:patoos estou ua

le.nutno oç6ezpuqnl t?tun p-luode 's0.4no agua '!uHoue) eloit?g io-ls?N

OB3eHasstp t?ssau 'poQsl+.m OÇÓnpoJd t?p asilçtm

u.ied souiazPU anule.iodula-l auooai o opueog})snf 'oueumq iaqPS op 'seo!.lçid

a st?ougal 'st?omigpt:oe selouç)sui st?u op1lnosp a)nata:Bldum toJ 08 sobe sou

'onb 1l uassÁnH o !u11oueD ulaAaiosap anb Fm+lno oçóeztpuqiq e ie.ipenbua

souapod 'a)caule-lelpaun 'apuo a st?m+po st?p OB5npoidai e a g#ai
o 'oqo1lsed o t?zpellua anb ouistuiapoui-sgd ou 'opmaiqos 'taAÇAJasqo o-leal

seoHgqtnts selnb.miaTq st?p epeoo.uap eiun uigqui© opuuuotspoo 'oueqm

olualuleBea-l ouçuoo ootd}) [nnu 'so3ue-l se.4no a smioos 'sooHsl+.m 'smuotgai

'sosol81lai 'sootul? swlouaiola.i ap ogótsode:lsnf e uivo 'euelp!+oo t?pn

t?p oç3ezt+a+sa t?u gA as anb ousyaloa ouisau o ? asse sepe+uasaidp mbe

alm ap seiqo sep oç5ezlleioes a OBõn.usuos eu sopuqlq saluaiayai ap eoRgloa
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ouapoul-sgd o)ualm-luas ap sou [u: qo anb ou as-tule.ipenbua 'sapeplp.luaui

a o+uauw)ioduioo ap (se-lsmbuoo a ) se5ut?pnui sessap 'uiH:ua 'swnxas

'sesotgtlai 'seoíu+? 'sleioos seuolnui sep solta.ilp sop o:luauiloaquooa.i

ap 'slt?ool a soTdR10ui saiaqes sop 'st?5uaiaFP sep OÇÓt?ZUOjt?A

ap se:luatmAom soe o)uatu:elas.md as-opus-luasaidp 'saQõnpoid sm.L

ooqs11.m no letoos ala t?Eas 'ootnb.iç.ntq pula-lsls um a+uauilensm. pooAoid

a eziuo.n 'apu8sw.q opupnb a-lua:lslsai eilsoui as anb OBónpoid eum '?.ipoS

ilpy a ÁllsM.antoolN opatFly '.iaunal uoslaN ap eJqO eu soam.4uoouH

eol8gloap} t?!ou?lsisal

ap euuoy eum ouioo '.taAç-l.mosap-oauçluqsui-ooqç.id-o.xou, !ol} ep um

anb otmbt?p soft?pad 'soou:lap 'ox11 'stnzons 'so+sai ap ouoo uiaq 'spAlsseu

samtndod splougiaUai ap t?oQsp.m OB5ez11Qn ap(eolun e OBU) apep111qtssod

eu 'auo+siatl-leal ap ogiudo e opwiaplsuoo 'epme nsuad zul sou anb

O aQdstp oumsuoo ap apt?palops e anb ootgglouoa+ o+e.ndp olad oplznpo.4ut

'orou oe OBõt:lttulsse a falou?-lstsai ap oboé umu 'epenunuoo OBólpe.o

ap alo?dso eiun soum.Huoouo 'opt30ylssem wlndod Ftouaiayai op oopsJ-l.m

oBa.iduia ou 'opuenb opn3aiqoS len3p o.luauou ou a)n ap t?iqo zp t:.metal

ç eoiBgloloos OEómqtnuoo elad assaia=lut ossou F(l a.pe a OBtB1la.i 'sp.uan8

'sogof op t?uuo] eu oçóm.qsap e a o+uaunüwqsa o ellas 'alo opunBas 'oBónlos

t?olun e a-luapaoxa ossap oçóp.ilslunupe PN a-luapaoxa o 'qlpleui a).nd e uivo

fazEI anb o ç.ias aAetlo-t?uaalqoid o anb zip a 'seuopeoioui ap OBõnpoidiadns

t?p lowui OApaho outro(onoldsuoo oumsuoo o no) oç5m.nsap

e e.luode auo+siatl:leal 'o+uatuieltleqsa o 'oloFpiadsap o eiaã ossaoxa uia

OBánpoid e 'oldut? smui op!duas umu ouloo 'a duns anb somqH)aios

1,0Bónpoid pns emd sagõtpuoo-?id se apsap 'euplnouü as a-l.m
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ounle oudg.id nas g pll?plpolnp 'g.ipoS topa? ap sapo?pTsioAtun ula saiossoloid

a soxopoUo-oçu snapnr OBS ÁlsM.alt?loolN a uoslaN esseuí ap pm-llno

elnnu o)ipnla iaqes tun ap 'oçu na o013slue 'o-lnpoid-qns 'opeztleu:lsnpm

o-lnpoid op as-t?udo.ide 'zaA t?ns iod 'iaunal esotglla.i Puçn:lelsa ep sua8etm

t?z11Hn ÁllsnalelootN o-lmbua 'saielndod sapo?ptFuos.iad a suaBeuosiad

ap slelu as-opupudo.idt?(open nas oe ..t?pezi]eloadsa eo4po,, e aAa] 08 soube

sou anb) g.ipoS ilpy oulnsuoo ap apepatoos t?p sepe81nAlpiod1ll sua8etnl

se uivo a:luaulelimr 'e-lto1ldxa a eomgn 't?orgia a lenxas oçãqouoo e faze.4

'iaunal anb suaAof sleul soqu:e 'npy a opas:1y a+uauileuolsuatulp!€1

dod o.luauinoul oudgid

o aiqos apeluÁpeai op uou 'seiqo sons ula pupouaum )w dod t?p elougnllm e

t?ia+tp ogu '!s ua 'seus o-lsnfg anb o 'oz,lol(Émoqonp opeBal oe st?lougnllu sons

.mdloa+u:p p.ryaid iaunal eioquia 'a-lip dod eu shot:lsl-lm sazlel seus ua:lnupe

s?.q SO seo11ç.iRotq a seoug.lslq selou?.igual se.4no a sieuuoy sploupuossal

seuuBTe ua8iaxuoo 'oauçiodula-luso ouleqm olau op saglsanb ap letoupueui

[un anuap [mlsü emo+uís t?p ui?]e 'seis!:]m sg.4 sassop eug:]afP.q eN

le)uaploo opunu op sapo sup t:uialsts

o uNIa-l.iou anb soomguia8aq se.Quão sapueH sop sopueuioo sop ?olaui

e 'sopezmoloo ap oçólpuoo assou sazax sumui aiqooua 'opor opunu o aiqos

'souiodslp anb sag5euuoJ:ut sep apepHelo11iadns e apuo fl o+uaumauuTnuns

a uliçFP 'opunu ouiHH oe onaupiid op ineupA anb sapppllEai soam)qsuoo

apuo apepatoos eum ap alas ou 'oBópztpqo18 a ouistlPm)lnot:llnut

'og5eotunuioo ap soiaui 'olunsuoo a.4ua septoataqp-lsa saQóetal

ap etlleui eu elaAoi as anb o-luaui4uas assap o#uap 'saQónpoid suis uoo

'uiaqeo(eotBglouoio uiapio ua) ?.poS itpy a 'qsnamloolN opa#ly 'iaunal

uosloN 'spiqo suis ap Biqlal t?lad some9e)sap anb se:lsl+m s94 SO

E€t



t?tu:n pulo.l as anb nqp.L empaseul apt?plFnsuas ep a apt?ptlenxas ep

ouiol uia OBssnoslp t? 'epes11eue au?s t?u 'euo} ç ZPq '{)ls'KalelooIN opa#W

çf sem.limo sppt?uBA a seldplnuü ap sauoo} ap ato?dsa 'solafqo sosJaATP

edn.i8e apto 'saQõelqsu sons ula unquin 'sepeoUsseu selougia$ai sesta

utaq o-lmm t?qleqe.H iounal uosTaN 'st?tao-t?-lupa sep augs ep ui?ly

oueutnq o:luaunoaquoo op seuo8aieo sp st?poi ap OEsn} 13u a vtosaul

eu e.'toma.i as 1l duns epuqlq H se-llaqsa saQsntp ula t?uaoua as oçu oduia:l

oulsaui oe 't?lsa 'ape t?p osmostp o ooigglo+ntn opuas 'anb aidutas .iaztp

sou ulaaa.md sg.q se 'emon a ioumq uio:) t?uEia+sls olad t?pela.ll8al euo8a:lt?o

'smuolssyoid st?ls!-ln o.luenbua umotpap as anb e slpwunfuoo a soougai

'soomogl se.lsodnssaid somsam sop OBàelndtuieui B '.mTndod Punugue

oçõnpoid eu 'tu:e.Buooua SHstpe cassa solqçs a so8taul 'sosolaua{)

uiauioq op apppm11euo

ep saQssaidxa seApaF a seus-tHat smu se 'se.lsau uiaoaquooo.i 'o sa.mlndod

seol3?:lsa saque.lsoHtueui SB 'a.luotneiaouts 'umloaide g.ipoS a 'iolsM.aletoolNI

'iauJial :pBlp as anb ostra.id g 'soou?laia.i st?ssop as-mudoide op saque 'sel/\i

eo11gquns oçóeoo.Aoid etun 'upli\Eip umas umas '? çf qos+H o a apeplnua8u

e 'ouisnT+mmd o 'o+t?tmsal.m o opuenaq 'o-ln ep samlndod sogtpgo

se oo11?uuatl asenb a ollpnia atam um e.md .faze.i.L sooHsçld a sooqg.lsa

se:luatung.m suas ap emon e emd leuuoy o-tuaumst?qua ouço '.mlndod

ouguodai umü suaSeuu sEUs umosnq a awe pp sit?!oos sa-ltuiç.H se ummasqo

o.luienbua soomgn qsu. ap so+uod ap seossad ulEJaplsuoo as sg.B sopoJ. Õum

t?ppo ap opeptleuosiad pu no eiqo PN l,etuon t? o+ey ap elw-lsa apoio

t?olwgTod 'sazaA sç 'a epetlooqap alw

etnn ap sootugi! soiolnpoid ouoo sopé-luasoide a3uauolup-lsuoo ogs sg.R SO
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sou 'sepuOp a seuod aiqe anb a:luzsuad .iaznl um e opelF .,smui iaqes

.iaianb,, oe oçsuaunp leal eum tne.n4uaosaiot? seuaqoosap a soluaunA.loAua

apto 'soue souiQlç stop sassau 'selp sossou nozltodouou olwl anb oqleqe.R

uln .ie.uaoua ouçssaoau zey as anb uia 'o.luauiom assau 'selly t:auçioduialuoo

B.napseiq a:ln t?p em+!al B e.md 'o.\!3euia+Te o3uenb OHaou} OB+ ouç.iau!.l! um

ua se:luod opuetlu1lqns 'ape uia saiopesmbsad 'sousaui sgu e.md oldJouud

uia 'iopeztlems um ouioo ni.uas esmbsad ap otTleqt?4 assou a)SH

eot-lpo ens opwlTduw 'seuoa}

sons opwuopsanb 'euglsrq uns opuaxaunai 'eauçioduta:luoo ape e t?lualsns

anb oõlpaAoui oua.ua:l o :.m8nl OÁ.ou um ua uigiod 'sauna çf anb ollnbe

Orou ap wqlo as ap o)eU o ias OBU e o'\ou ap t?PeN alHoS t?p opad .mBnl

ulnBle ua olsm. soumtluo:l oçu t?puto anb oPeN g.ipoS ap ein3utd eu o opa.yly

ap otluasap ou 'iauilal ap seiqo seu ?A as Orou ap t?peu 'sepe81n''\!piadlq

sua8eun ap o otlqDd apeptlenslA eum ap as-opwudoidy

op13ssed ou a a+uasaid ou 'opunm ou a Ttst?i8 ou 'iopai

nos oe gA. anb opnbç .mlnop.md ouç-luauioo nas a lt?ossad eo!-lg mls aiduias

opep:luaosaioe 'ept?ltduioo pugulaui eun uloa Euç).lslq ens e-luoo io.imd

O ostoq ap saQõtpa a sm-lsod sag-l.mo ua 'sag5qlo a sa+.moua ua 'solnoJosey

uia 'solnlldeo uia opt?p11osuoo a opuubpe lein+lno a lensm. ougl.fada.i um

ap iopezuna:tsed dITo-oapp um ap eol:lçlsa oçsla\ e eiHutd ens t?p ZPI 'zaA.

pns iod 'g.ipoS .npy oumsuoo ap e.mimo Fin:lln04Tnul a lemtd utun op lpnsu.

t?!ougnllut e aluauiauoy smui epun t?Fuste a sepuqlq seloug.iayai st?ssa

opwlndlupui enupuoo sa-luaoai saQ5npoid seus uiH a-lw t?p oaltgqtms iapod

otad 'p-lst+.m ap laded nas uia a)uain:Baila a proas 'opep.mngeATeS oquasap

ouisaui uinu snqel a st?5uaio 'se:Iria opwiHsm 'opt?HBS op OB5Bw3oid

e asenb 'st?soótlai suaBeun e agde+snr as opwnb lpioui(!) oç5eooAoid
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i iemoo.id e pias tnlpua8 se)tpn.n soou sep .itSn} ap OEq se+sodsai

se :posnq e a a-ieqap o 'esmbsad t? slod soulanul)uoO po1lgquns oçónpoid

Ojuunbua a+.w ep oç5}puoo t?udg.id e ouioD sgs 13 a saipd soy soBRo se a

sgu aiqos iapuaidP a iapuaaidp anb o+mui social ezal.iao uivo 'leqolg elapTe

t?ssau soquplA 'opunui op soçpepto sopoi soutos a uezilunnu as st?ila-luo.g

sp apuo 'uilpiHI oqleqe.4 a-lsa B falou?nbasuoo a lote.A as-p8a-i8e 'a6oq a-l.m ep

seotugisls saQãeloi se opuetleAP a opue3oidia-lut 'opuewa-lle 'iaqPS op sealç

sleulap se uivo aoPpa:lut uaa a.it?qap op apep111qtssod e uivo 'anb olpaioy

e'tt-ltuyap oç5eieloap eum taAçnm as-eulo+ 'a-l.m eiqo ep eouga+ wa8epioqe

eun ç szouQyuad saQlsanb se st?po:l iod ilBUB o-luod um t? souit?snoal
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ynE] sou ']!+x?.L o.natÍua8u] as-puuoJ:0Z./0961

tdS /o[ned oçS ua ioxat:] uosuieS uloo t3pn]sE] :8S61

fdS /o[nt?d oçS ua 5uod uen]. uloo um+md epHSE] :gS61

:oÇ5tlulod

(Z,661 apsap) onawf ap oral ou eqleqe4 a aA.!A
dS /olrtPd oçS 'Z€161 ap oilaue! ap gl 'iauilal uoslaNI

C
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[o+uaumnaouq)
xa8 euale-g :olned oçS oplzso(71)í# o#lN opi/soúBíg -

:dS /olned OBS (euolbN onçtd utoD )oinu.:í pz/ spiiapao# -

1lNylb'y :onauef ap otUlou/a/iÁ'oi# apor/.t/;gAgO 04aW -

. ü(IFt\tsnxQ }niapad onalsi(l op nwapoÍ' \ ala y ap oploSÁI -

t(oluig.U ) OBdef /olnbo.L o//zóqZ ap /Pualg..X7 -

:(ÁI Jomoilolmê.ld)
dS /olnod opS ap }ouoionmalul !oua 8 Xl- L96\

!d'byd :olned OBS fg OJsodoi./ -

:sana souanEI ap ewapolN a.liy
ap nasal'y :eupua8iy/sana souanEI tunt}.Uy
euale{):dS/olned oçS soiiog ap op/oiaD a iam?a7 uos/aW -

:dS/olnodopSap }ouoto uia ull uatg IL4 - s96\

fSgHylN :SWaBaty ouod iumueloS t?uote9
dS/otned OBS iamza7 op/as?f,) a iam/a7 aos/a.y - t''961

: dS/olnod opS ap tomo }ooulalul loual8 11Á

f(t:+u.id ap etlppa.D'©
dS/otnt3d OBS pmapol;# awp' ap owi/fzod op/o5 -ç1961

:owapoi"ialiyap louoto NoploS IX- 296\

:o tt d opS ap louotoo a uí }puatg
bvoilna.i. op sootlsçjld sawy ap iuuatEÍ lll -

E(OEõtsmby flui?.U )
dS/olned oçS omapopy aiit'' PP o/Á'//?tod o#/OS' - 1961

!(azuoi€1 ap eqFpayU)
dS/olned oçS omapo/'y alia' ap o/s//nod op/OS' - 8S6T

C
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]4lyll''{ :onaue.f ap oiU o,suga/a./ Pí9ug!/üy - S661

[eual8 oçót?puna :o]npd OES :X]' o/}zi?5 //spig /pua/g - t'661

:euu)S esmo t:uale{) :olned OBS o//zy o/aáoi.:/ - 6861

:l)hlyW :otned oçS a sued ap allIA
?snpy :pãupid apor/uiapoM' -88/Z.86 1

:oPe+sH OP
eoa-tooeuld :olned oçS Z&.IX',<Ek' o/ni?s oa orou?H omH - 986 1

folned oçS ap leuolEI oç3t?puna :olnpd OBS oiça//snu#
oiniln) alia op asa ulS :nanldttU a opãipni.L - ç%!t%G\

ipyyl'y :olned OBS nula/ixPig/Olz.zF' aWf' ap om?ioaD./ - 8Z.61

idSylb"ú :olnt?d ogS osaidü# p' a o.rs/W}' O - gL61

fy:)dy -a.liy ap soo!)p:)
ap e:ls1lned OBóetoossy etad qslquasa(l ioqlalN otu?.H - SZ.6 1

!y:)dy -a:liy ap sool+pD ap qs11ned
pç5t?!oossy ap eopsl:tW' qsodo.H ioqlaW otug.H - t'Z.61

1la)ua) ueDPWpl/si :sBlaxnJEI /?s?ig' np a8om7 - eZ,61

fWyW :olnPd oçS nula/i.rzPig/on.zF' aW}' ap om?dono./ - ZZ.61

i.b-Üyl'\ :o.naif ap ottl
dSYW :olnBd OES ootlqçd op e:lanp OBõedtot).md t: e.md

souaqe so5edsa ula 8uluaddPq pu7zoi.8r(b/./
:lawy''ü iopoxtoS ap sootis?ld sawyap loualg 11- G$G$.

fouosn
lpiauaD e5d :o.naif ap ottl (F -la aqasalN ollao.m.W 'tzzoJ.
olpnel) 'ssoill) elauueO 'pn8iaA sol.m) 'uetuqo.ia{) suaqn:EI

't?otollt(l ollan 'pnolAI OiAeTI } oõzlu,/ DZ/ .voi/apuol? -RqK l
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dSyyy :otnPd oçS se/dz//Fyy - Z,1.61

Fqot-g a+iy t?uaFg :olnpd oçS nu/ZJ/?z..) ? aWoútsW - SZ.61

:ySO/a-lnlt:lsul
jeJqtn=) ueouauiy /uelTlzBiEIJO Áialleg -liy fyS.n /spxaJ.

op apeplsiaAtuH ep nasal'y fySn /)(l uoluHse/A 'u:lsny
:dSyW :olnpd oçS slomíup' sop op!/aqaN' }' - SZ, /t'Z.61

!81 odtug t?ualp{) :onaupf ap otll Á'awopao/s7 - tlZ.61

fdsn-)vw
oped ogS ogõelqsm auoíp//OD op oz8o/ouiaE - ZZ,61

:tl odtu{)
t?uaFg :o.nauef ap oral OB5ejqsut o Bumaddt?q ozlolpz,ro)
op oüolouoa.L /oauoiti ap soptisa'L

!(Buluaddeq a sod!)IOui) puaupdl eualt?D :o.naupl ap ottl
i8utsa(l-.ia:lul Bualeg :olnPd ogS oq/z..) ao s'o/dí//plW - IZ.61

dsn -nv#
owslueqiH a Bnya-llnbiy ap apt?plnoeJ e opuuqoo o+a.id

oo})sçld ap Zlui000ç uloo oç5t?F-lsu dS /olnpd oçS - 0Z.61

ílNyl'y :o.noupJ. ap olH-seH:B.i8uas o//iiog olo aÜ7 aó.o7 -

fdS/olned OBS ap so+uod
bouça 'ioop-lnO io) o iozog o opu/io/OD opaai(/y - 8961

!p-laS dual.e.D :olnpd oçS o.zs'/ZD ap o3aid o soippnÕ - Z,961

tuunHy eualp{) :olnPd OBS - S961

fumuetoS euale-D :olnt?d oçS - t'96T

!slnl OBS zuale.D :olned OBS - 2961

EseqloJ st?p t?Date.g :olned oçS - 0961,
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XEIH leu.iol o e5uiel a)sa uioD X111U OdnU{) o t?puré 'apuazatl
?sof a iasst?N oouapaiJ 'op.müp.l sol.m:) 'aal aln(l {alsaM.
'se.im8 opFiaD uloo 03lmruoo tua '9961 'olnpd oçS w11

'"soi)nO

VEIH11 Fimln:)
a7 uoÁ'/aN' - Z.661

a-liy
ap oug+uosg ueileqleX oplemsO :olned oçS iozzog - 966 1

!sa+iy st?p o6ed :oppd oçS o'tl/oadsoi/a» - }66 1

:tqunuo)NI op eladeO :olned oçS soja/aü sop m/pior - €661

:oPe+sEt
ueunoWod opp/s7 o(7 - 2661

fySn ,olioÃ naN "lioÀ
eAON ap apepls.iaAtuR ia:lua:) Ápn:lS p Áiatlp{) IP Áaig - 1661

:puu+S t?sina euale-g :olned OES oia.) oyuzlS' - 0661

izuulS
eslnl uualeD :oped oçS opz7 iaS aupd op3írocjli:7 - Z,861

!€1{) eualeg :o.naif
ap üt'ü souoBouot'y a s?dppoH 'se)aqui

!eul4S estai eualeD :olnt?d oçS alogi OD apuoif) O - S861

tolned oçS puas.D :olned oçS a/ip' p as-pyz/o(ilr7 -

EW17'Ü :onaupf
ap oral tdsn-:)'vl'y :otned OBS a/casa(7 apuPig O - p861

teus.4S esTaI euaF.g :olned OES zzlz./ -

!eut.qS estnl eualeg :olned OBS alilW'a?zá'aÀ' - ç:86 1

:eut4S estnl
euale-g :olnpd ogS ounG' ogN oi7z(7 pquí7 omy? - 8Z.61
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