oOlharRepetido oOlharRepetido

2

Reprodutibilidade e arte comtemporânea

oOlharRepetido
oOlharRepetido
oOlharRepetido

Binóculo

MonicaMansur 2008

Sumário

"Podemos afirmar que olhamos o mundo com
olhos completamente diferentes"
László Moholy-Nagy (Bauhaus Weimar 1919-1923)

Prefácio da 1ª Edição

6

Apresentação

8

Introdução

10

A dimensão essencial do olhar: a reinvestida da aura

18

Conceitos e ações para a teoria da reprodutibilidade

36

Depois da pop art: a consciência de uma irredutível reprodutibilidade

102

Conclusão

134

Bibliografia

144

Lista de Ilustrações

152

Prefácio da 1ª Edição

Este texto foi escrito, inicialmente, como minha dissertação para

obtenção do título de Mestre no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Dois anos mais tarde, resolvi transformá-lo num formato e linguagem mais
palatáveis, imaginando que poderia contribuir para aumentar o interesse sobre
a arte contemporânea junto a um público mais amplo.
Demorei um ano e meio reescrevendo o texto, e mais alguns até conseguir
publicá-lo. Neste meio tempo, meu trabalho como artista se modificou, na
verdade ampliou-se mesmo. Mas nunca deixou de lidar com as questões que
apresento aqui. Ao contrário, a cada ano percebo que o assunto permanece
sempre atual, e não só no meu trabalho, mas também no de inúmeros artistas
– os sempre conhecidos e os conhecidos mais recentes.
Neste meio tempo, novas mídias se acrescentaram às já utilizadas, instrumental de reprodução do mais sofisticado desenvolvimento tecnológico, e
podemos continuar dizendo que estamos na era da reprodução tecnológica
da imagem: o olhar cada vez mais repetido, a imagem sempre muito reproduzida.
Então, se a fotografia e os meios digitais passaram a integrar de forma mais
contundente o leque de procedimentos no meu trabalho, isto só fez somar-se
aos meios de impressão que materializam o meu processo e pensamento artísticos. Ela também se solidificou como o ponto básico nas discussões apresentadas neste texto, ferramenta fundamental tanto no fazer como no pensar arte.
Assim, mesmo decorridos quatro anos, pouca coisa mudou na visualidade
contemporânea: a repetição da imagem, seja através do que seja, continua crescendo de tal forma que a percepção da própria repetição é tão tênue quanto a
percepção da imagem...

7

Monica Mansur - Inverno 2007

Apresentação
cos e críticos de arte já há algumas décadas. Mas tão somente como um instrumento a mais desta minha elaboração teórica que vê, na noção de reprodutibilidade, um fundamento para a discussão da produção das artes plástiA NECESSIDADE de refletir sobre a reprodução da imagem parte de minha

cas na contemporaneidade.

situação particular, de meu fazer arte como gravadora e, principalmente, das trans-

A estrutura do texto foi construída de forma circular, partindo de um ponto e

formações sofridas por meu trabalho como artista plástica. Essas modificações

chegando de volta a ele. O início – e também fim – é o olhar para a obra de arte.

brotaram – e brotam – do interior de um processo que sempre trilhou um caminho

Começa com a observação de trabalhos artísticos e acaba com o que sobre eles se

quase independente de minha vontade, determinado pelo próprio trabalho.

observou para melhor tornar a vê-los. E seu objetivo principal é acrescentar

Com o tempo, percebi que não era simplesmente o meio que direcionava

informações para compreender a visualidade e a arte da contemporaneidade.

meu pensamento e minha prática. A força propulsora estava nas noções e nos

Para tanto, escolhi alguns artistas e seus trabalhos como objetos de análise e tratei

conceitos embutidos no ato de reproduzir. Consciente nesta intuição, rememo-

de identificar os procedimentos particulares, próprios à reprodutibilidade, ou os

rei muitas obras de artistas do século XX e, de pouco em pouco, fui revisitando

conceitos dialéticos apreensíveis no ato de reproduzir imagens. A exemplificação

e observando outros inúmeros trabalhos artísticos, alguns pela primeira vez.

pode não sustentar a definição de um a priori, mas serve como ponto de partida, pela

Então vi que deles sobressaía uma vocação recorrente – em trabalhos na apa-

via de uma série de argumentos embasados em textos de teóricos especializados.

rência tão diversos. E esta constatação levou-me ao aprofundamento do estudo
da reprodutibilidade e, portanto, à elaboração deste texto.

Não é meu propósito neste trabalho, portanto, revelar a verdade sobre a produção contemporânea da arte, mas propor que, na nova teoria da arte, as rela-

A intenção aqui é traçar o esboço para uma teoria sobre como a reproduti-

ções, o debate e a convivência ocupem o lugar da ruptura ou do repúdio às

bilidade mecânica determina uma ação, uma presença intelectual, em grande

teorias anteriores que hoje ainda vigoram. Nesta nova teoria da arte, a perti-

parte das artes plásticas produzidas em nossos dias. E, conseqüentemente, esta-

nência das leituras feitas sob as mais diversas tendências é respeitada. A crítica

belece um padrão advindo das transformações da experiência do modo de

é contribuição e, com isso, amplia as possibilidades do entendimento.

olhar do homem ocidental, a um só tempo detectado, evidenciado e reforçado
pelo aparecimento dos meios mecânicos de reprodução.
Para tanto, meu primeiro passo foi o de reencontrar Walter Benjamin, o
grande pensador da Escola de Frankfurt, que vem sendo resgatado por teóri-
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Desta forma, pretendo levantar apenas alguns problemas importantes para
uma compreensão mais ampla da arte que fazemos hoje. Porque o fato de eu
ter uma produção individual, como artista, enche-me de dúvidas que gostaria
de compartilhar com todos.

9

Fe v e r e ir o d e 2 0 0 3

Introdução
Nas primeiras anotações para este trabalho, a palavra gravura era a mais

utilizada quando meios de reprodução eram mencionados: como um primeiro modo de reproduzir e de repetir, os diversos tipos de gravura representavam os exemplos mais numerosos.
Apenas a partir de determinado momento é que, conceitualmente, um paralelo entre esta e outros meios novos de reprodução pode ser estabelecido. O
campo ampliou-se definitivamente, aparecendo embasamento teórico bastante
para o desenvolvimento da pesquisa. Esse paralelo é passível de ser traçado pela
fotografia, caso esta passe a ser vista como um meio possuidor de uma matriz
(negativo) que a capacita para inúmeras repetições, da mesma forma que uma
fita de vídeo o é, tanto para a reprodução da imagem num monitor quanto para
a produção de várias cópias de um original.
Mais ainda, é de fundamental necessidade o reconhecimento e a compreensão da existência de uma matriz tanto quanto a de um original (no caso de
uma imagem reproduzida). E, tomada a fotografia, a discussão torna-se
muito mais rica, na medida em que o real natural aparece como uma das
possíveis imagens originais, sempre única.
A riqueza encontrada na teoria da fotografia e a enorme quantidade de
artistas plásticos contemporâneos que se apropriam dela como instrumento
de seu trabalho pesaram de maneira marcante para que este seja o meio de
reprodução mecânica que mais enfoquei.
Porém, é preciso ressaltar que a referência à fotografia neste texto, remete
igualmente à impressão mecânica, qualquer que seja ela – gravura em metal,
serigrafia, litografia, fotogravura, off-set – e lembrar que determinadas caracte-
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rísticas conceituais estão embutidas na noção de reprodutibilidade, mesmo que

nhecido e aterrador. Um dos motivos para esse ressentimento é a existência

apenas como meio específico. Também se faz necessário advertir que a teoria

de um paradoxo no cotidiano do homem contemporâneo comum: ao mesmo

construída neste texto usando como base tais conceitos está sendo utilizada

tempo em que convive naturalmente com todo o tipo de imagem, sente-se

como artifício de comprovação para uma idéia, minha idéia.

manipulado pelos que detém o saber tecnológico que está fora de seu alcance,

Esta formulação (a existência de características conceituais próprias embuti-

já que não é espectador passivo do mundo e de suas imagens.

das no ato de reproduzir), aqui considerada como uma primeira noção e intro-

A palavra imagem tem inúmeras conotações. Algumas se referem aos senti-

duzida como fator operante, não é propriamente um dos conceitos da ordem

dos, outras ao intelecto. Aqui, porém, esta palavra dirá respeito à forma visível,

da reprodutibilidade, mas, a noção que se fundamenta na compreensão de que

ou seja, às imagens visuais construídas, dependentes da produção ou da per-

a reprodutibilidade influi diretamente não só na observação e experimentação

cepção de um sujeito: conceituais ou concretas estas imagens passam por

da arte, mas também em sua produção.

1

alguém que as produz ou reconhece.

De certo modo, todo meu texto pode parecer uma apologia aos meios de

Tal abordagem pode até parecer platônica, mas a questão da “natureza” pla-

reprodução (técnicas de reprodução). A verdade, ele é exatamente o inverso

toniana, que propõe a existência de imagens naturais, não tem lugar nesta

complementar disso: afirma que hoje a arte é pós-meio. Isto é, uma arte onde

discussão que leva em consideração a superfície significativa na qual as idéias

o meio – palavra tão contaminada, tão pesada e carregada de discurso – passa

se inter-relacionam.2

de ponto de partida da autonomia particular à condição de elemento até

A definição do conceito de natureza vem sempre atrelada tanto ao de reali-

dispensável de uma arte total. Embora sempre autônoma por si – e não pelo

dade quanto ao de representação e o significado da imagem encontra-se, para

meio –, esta caminha de dentro para fora, de noções internas para uma pro-

efeito deste estudo, na superfície do suporte e é captado pelo olhar. Realidade é

dução ampla e livre das correntes, dos rótulos, dos manifestos. Uma produ-

tudo aquilo em que o ser humano esbarra – ou almeja –, em seu caminho para

ção em que as mais diversas obras de arte convivem e se inter-relacionam,

a morte, portanto, é tudo que lhe interessa, e não é sempre que obstáculos ou

sem drásticas rupturas.

desejos fazem parte da natureza.

E isso necessariamente significa que a arte está para além do modernismo

Os artistas hoje, no início deste século XXI, experimentam outras condições,

e que a sociedade contemporânea é uma sociedade da imagem tecnologica-

novas e profundas, estabelecidas pelas transformações que o progresso e a tec-

mente criada e difundida, situação no mais das vezes enunciada por um

nologia vêm trazendo para todas as áreas do conhecimento e, por conseqüên-

sussurro medroso diante da ameaça intrínseca de um possível destino desco-

cia, para a produção de imagens.
Os primórdios das transformações visuais relevantes para este trabalho são
aqueles observados por volta de 1850, em meados do século XIX, com o apare-

1

BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (segunda versão), in Luiz Costa Lima (org.), Teoria

da cultura de massa. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1982. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (primeira versão)

cimento de técnicas de reprodução da imagem. A partir da inserção de uma

e “Pequena história da fotografia”, in Walter Benjamin, Obras escolhidas, vol.1: Magia e técnica, arte e política. São Paulo :
Brasiliense, 1994. O texto “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” possui duas versões. A primeira, escrita em
1935/1936, foi publicada pela primeira vez no Brasil na edição de 1985 de suas obras escolhidas. A segunda, bem mais conhe-

2	As definições introduzidas nesta passagem estão em concordância com as de Vilém Flusser, no livro Filosofia da caixa

cida, saiu no Brasil em 1969. Benjamin começou a escrevê-la em 1936 e sua primeira edição, em alemão, data de 1955.

preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia, publicado em português pela Editora Hucitec, São Paulo, em 1985.

12

13

visualidade fundada em experiências nunca antes vivenciadas foi possível falar

principalmente, de percepção por um olhar modificado por esta própria

igualmente de uma modificação de sua natureza.

possibilidade de reprodução.

Muitas tentativas de teorizar visualidade e visão estão ligadas a modelos que

O momento fundamental demarcador para esta nova visualidade não se

enfatizam a continuidade e a amplificação da tradição visual ocidental: con-

dá por um corte epistemológico em si. A emergência da fotografia e do

sideram linear o desenvolvimento da história da visão, na qual, por exemplo,

cinema no século XIX é o clímax de um longo desdobrar tecnológico e

a visualidade moderna seria conseqüência do olhar renascentista decorrente

ideológico do Ocidente, onde a camera obscura se desenvolve e se torna

do desenvolvimento do instrumental imagético.

câmera fotográfica. Da mesma maneira que, a cada passo da técnica em

A possibilidade de falar de uma natureza da visualidade está, então, relacio-

direção à reprodutibilidade mecânica, um passo do observador em direção

nada a estes modelos. Na verdade, porém, a natureza desta visualidade trata-

ao olhar reproduzido é dado – ou repetido – pelo olhar já marcado por um

da no texto só diz respeito a um modelo: a própria visualidade ocidental,

mundo onde a reprodução é um fato consumado.

como experiência vivenciada, conhecida e compreendida pelos autores estudados e citados.

A utilização destes termos – olhar reproduzido e olhar repetido – quer
traduzir o regime do olhar pós-revolução industrial: trata-se do modo de uso

A visão – ou percepção visual – é uma atividade física, biológica. Porém,

do olhar e não de uma qualificação. E este uso está mais relacionado à quan-

não se restringe apenas a isso. É mais complexa e inseparável das grandes

tidade do que à qualidade: à quantidade das imagens produzidas e ao hábito

funções da psique, como a intelecção, a cognição, a memória, o desejo etc...

que esta quantidade de imagens cria na mente do homem que vê.

Assim, a sensação, iniciada externamente a partir do feixe de luz que penetra

Isto faz com que as relações com o mundo se modifiquem – da camera

no olho, não pára aí. Segue, para além, na consideração do sujeito que olha a

obscura à máquina fotográfica – a partir do olhar e vice-versa: o mundo

imagem: o espectador.

mudou ante o olhar para novas realidades possíveis pela reprodução mecâni-

Decerto esse espectador não estabelece relações puras, absolutas, com as

ca da imagem. O olho de qualquer era é a mente dessa era.

imagens que olha. Ao contrário, a visão realiza-se num contexto determinado

Hoje, tudo é visto de modo completamente diferente. É até possível que

pela multiplicidade – social, institucional, técnica, ideológica etc. Em suma,

sempre tenha sido assim, mas talvez agora as diferenças estejam aparecendo

está inserida no mundo, não existe isoladamente.

muito mais rápida e contundentemente do que no tempo da ruptura visual

Não parece necessário mapear historicamente as linhas da visualidade tra-

da imagética renascentista com a medieval. Hoje é tempo de “modernidade”.

dicional ocidental – por exemplo, de Platão aos dias de hoje –, porque penso

O termo modernidade (moderno) é sempre utilizado aqui no sentido

ser mais importante falar de como as transformações na experiência visual do

proposto por Jürgen Habermas: ser moderno é inspirar-se na ciência

ser humano influenciaram a produção e a percepção da arte de nossos dias.

moderna, olhar para o passado modificado pela crença no infinito progres-

Ainda, neste texto, o ponto específico de interesse é estruturar os conceitos

so do conhecimento e no desenvolvimento também infinito em direção a

que apareceram com freqüência e repetidamente na observação feita nas

um mundo social e moralmente melhor. O tipo de modernidade estética,

obras de arte contemporâneas. Esses conceitos estão intimamente relaciona-

que começou a aparecer em meados do século XIX, levaria ao uso do termo

dos com a imagem pós-reprodutibilidade, isto é, passível de reprodução e,

modernismo (modernista) e, a partir daí, a distinção para o modernismo
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seria “o novo” na arte, que estaria sempre sendo substituído e tornado

afastado do privilégio social que detinham desde a época clássica. Privadas

obsoleto pelo “estilo” que viesse a seguir.3

da aura que sua distância inicialmente produzia, após a Revolução Francesa

A partir do início da era moderna, então, na civilização ocidental cultural-

as imagens passaram a ser consideradas como produtos comuns, advindos

mente desenvolvida – vale dizer em boa parte dos países europeus e nos Estados

da impressão industrial, balançando-se na superfície do oceano da vida

Unidos da América do Norte – aparecem características que, cada vez mais,

moderna, banalizadas por sua imediata disponibilidade.

viriam a influenciar e a direcionar a arte de hoje. Ou melhor, estas característi-

Nos anos de intervalo entre as duas grandes guerras do século XX, o cinema

cas, na contemporaneidade, se estruturam numa trama que coloca as questões

verdadeiramente pertencia às massas de um modo que, segundo Benjamin,

da arte para circular em conjunção com o mundo e com o homem.

nenhum texto, nem os clássicos, ou a Bíblia, nem mesmo a ficção popular

Assim, por ser o artista um homem que vive em seu mundo e em seu
tempo, não há como não relacionar a experiência do olhar humano com a

jamais pertenceram. Assim, as imagens passaram a se apresentar com a força de
novas possibilidades de real para o público em geral.

produção de obras de arte. E desta maneira tentar construir pontes ou

E, a partir de então, a contemporaneidade não mais pode se afastar das imagens.

encontrar pontos em comum numa arte produzida após um tempo especí-

Porém, apesar de toda sua contemporaneidade, as imagens continuam a exercer

fico: a era da reprodutibilidade mecânica.

uma “mágica” antiga, em nada semelhante com as regras de observação, de percepção,

E este tema aponta o recurso à análise da obra de Walter Benjamin, que no

de história da visualidade etc. Meu texto não descarta a possibilidade da “mágica”, mas

decorrer de meu texto poderá soar como se ele fosse um apóstolo da teoria da

só trata da parte passível de ser racionalizada, posta em discurso, pois a aura é um

imagem reproduzida, mas não foi esta a intenção. Inclusive Benjamin não teve

conceito teórico definido e todos os outros conceitos analisados aqui também o são.

especial contato ou intercâmbio com a produção artística visual de sua época no

Esta relação ambígua, entre mágica e razão, encontrei-a em Benjamin. Apesar de

decorrer de suas atividades de pensador. E dificilmente aqueles artistas foram

confiante na lógica da história, como marxista declarado, ele flerta com a religião e

influenciados por ele ou por seus escritos. Mas, como artista consciente da irre-

com seus discursos, escava imagens por entre as sobras da catástrofe moderna e não

dutível reprodutibilidade das imagens e do mundo hoje, tomei a liberdade de

consegue furtar-se à tentação da beleza, ainda que velada. Ao mesmo tempo, igual-

tentar pôr os olhos nos olhos de Benjamin e, desse modo, ver o mundo por seus

mente não consegue desmistificar a imagem reproduzida, embora não chegue a

olhos e, se isto fosse possível, levá-lo a ver a arte pelos meus. Talvez eu não seja a

ponto de acreditar que ela nada mais é que um instrumento para enredar os ino-

única que desejaria poder trazê-lo aos nossos dias, pois suas reflexões são, ainda

centes e de estímulo para as piores formas da vaidade. A crença numa historiogra-

hoje, propulsoras de debates especialmente atuais no campo do saber artístico.

fia inconsciente, feita de imagens, sobrevoa seu pensamento.

Um rápido inventário das questões apresentadas por ele, no que chamou
4

Porém, a construção racional e a análise concreta que fez da questão da aura foram

de projeto Passages e de suas peculiaridades, faz perceber que as imagens

fundamentais para mim e evidentemente para centenas de estudiosos de uns vinte

elevaram-se até um lugar de honra, precisamente depois de Benjamin as ter

anos para cá, e de uma forma que jamais o foram para seus contemporâneos artistas.
Sua influência, hoje, atinge legiões de teóricos, críticos, pensadores e artistas de modo

3

Cf. HABERMAS, Jürgen. “Modernity, an Incomplete Project” in Hal Foster (org.), The Anti-Aesthetic, Seattle : Bay Press, 1983.

4

Cf. BUCK-MORSS, Susan. The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. Cambridge (Mass.) : MIT Press, 1997.
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incontestável. E talvez, por causa da situação do observador e do regime heterogêneo
de visão na contemporaneidade, a própria aura tenha sido realmente recuperada.
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A dimensão essencial do olhar:
a reinvestida da aura
DESDE A PRIMEIRA versão de A obra de arte na era de sua reprodutibilidade

técnica, Walter Benjamin discute a sua noção de “era da reprodutibilidade” associando-a ao desenvolvimento mecânico e às tecnologias advindas do progresso determinado pela acelerada tecnologia da revolução industrial e pela cultura de massa.
O artista de hoje, além de questionar e traduzir mediante um código expressivo intelectual, é parte integrante nas construções do mundo, quer visuais quer
perceptivas. Assim, a técnica – e a tecnologia –, as máquinas, a indústria cultural e todas as demais características da modernidade industrial formaram o
berço para as transformações pelas quais ainda passa o mundo, o olhar e a
própria noção de arte.
Com o aparecimento da fotografia e do cinema, concentra-se no problema
da reprodutibilidade a ligação de fato entre arte e mundo, algo que talvez já
estivesse acontecendo há algum tempo. Porém hoje, como parte do núcleo
central do mundo moderno, a reprodutibilidade mediante a técnica atua na
arte de maneira “objetiva”.
E esse processo, de fato, vem acontecendo velozmente, desde pouco mais de
um século para cá – com a fotografia – e interferiu visualmente na produção de
vários grupos de artistas.
Por exemplo, dada a sua capacidade de representar o real natural, desde seus
primórdios a fotografia sempre esteve ligada às artes visuais. Quando deixou de
lado a competição com a pintura, que buscou sua autonomia por intermédio
dos paradigmas modernistas, também definiu suas leis próprias. A partir deste
momento, existem artistas que são fotógrafos e outros que utilizam a fotografia
em conjunto com outros meios a fim de fazer arte.

19

Para melhor discutir aquele sentido único da obra de arte, ponto fundamental

Benjamin elabora uma teoria da experiência, baseada naquelas caracterís-

para a definição dos conceitos aqui já referidos e daqueles que, à frente, vão pautar a

ticas suscetíveis de transformações pela reprodutibilidade mecânica, que diz

teoria da reprodutibilidade como gatilho para uma estética transformada – da esté-

respeito diretamente à qualidade de vida humana, ou seja, às características

tica do belo para a estética da repetição –, faz-se preciso voltar ao pensamento de

da vida após a Revolução Industrial e a instalação da produção capitalista e,

Walter Benjamin e sua noção de aura com um pouco mais de cuidado. É a partir da

em conseqüência, do aparecimento de uma cultura massificada pela produ-

construção do conceito de aura e do reconhecimento de seu declínio que Benjamin

ção e pela imagem – cinema e fotografia.

abre outro caminho para a obra de arte ser vista na modernidade e conseqüente-

Suas meditações nas áreas da arte e da crítica de arte configuram um deba-

mente, para a utilização desta experiência de mundo no perceber e produzir arte.

te permanente com inúmeras posições reflexivas que se tornaram parâmetros
da estética moderna e, apesar da dificuldade em determinar a partir de qual
posição estética particular ele as critica em suas observações, suas afirmações

A aura benjaminiana

principais revelam um vínculo com a estética kantiana.
O sinal inicial de tal comprometimento está em ensaios bem antigos, data-

É importante voltar a frisar que as modificações recentes na qualidade geral da

dos da segunda década de nosso século (1914-1915) e voltados para a poesia,

experiência humana foram impulsionadas por vários fatores, sendo um dos prin-

em particular o Zwei Gedichte von Fredrich Hölderlin, um estudo sobre poe-

cipais o impacto tecnológico e, em particular, o dos meios mecânicos de repro-

mas de Friedrich Hölderlin.

duzir as imagens e transmitir a informação.

Nesse primeiro momento, uma relação kantiana – a vinculação com o

Uma das dimensões filosóficas, voltada para uma teoria social, verifica-se

sujeito – estaria patente nos primeiros escritos de Benjamin, porém voltada

diz respeito aos argumentos levantados por Walter Benjamin. Este exercício

especificamente para uma filosofia da linguagem, tendo em vista a arte da

filosófico está presente principalmente na introdução da questão da “aura” da

poesia (literatura). A questão da dependência transcendental é retomada em

obra de arte. A definição do conceito, para afirmar sua decadência e assim

textos posteriores, no caso a perda da “aura”, em que os limites – ou o fim – da

demonstrar a relação da reprodutibilidade da imagem (artística) com as

estética se delineiam: a restrição da arte a um domínio do qual tudo que é

transformações na experiência da visualidade, estabelece a relevância do pen-

transcendental está manifestamente ausente.

samento benjaminiano para a atualidade.5 Por ele, ao curso dos grandes

É precisamente no ensaio “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade

períodos históricos, junto com o modo de existência das comunidades huma-

técnica” que a ligação com Kant fica mais evidente e relevante, por meio da

nas, modifica-se o modo de sentir e de perceber o mundo. A forma orgânica

introdução da noção de “aura”.6 Na Crítica da faculdade do juízo,7 Kant siste-

que a sensibilidade humana − o meio no qual ela se realiza − não depende

matiza seu pensamento voltado para o juízo e desenvolve conceitos que

apenas da natureza, mas também da história
6

GASCHÉ, Rodolphe. “Sobre alguns temas kantianos em ‘A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica de

Benjamin’ ”, in Andrew Benjamin (org.), A filosofia de Walter Benjamin. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1997, p. 193.
5

BENJAMIN, Walter.. “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”. Op. cit., p. 214.
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7

KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro : Forense Universitária, 1995.
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levam a uma concepção de belo e sublime, que não mais são vistos como

A particularidade do pensamento de Benjamin referente à relação entre

atribuições do objeto em si nem tampouco como características transcenden-

reprodutibilidade mecânica e a decadência da aura é importante para o estudo

tais dos objetos artísticos. No juízo reflexivo, constitutivo do juízo de gosto,

da vanguarda no modernismo e decisiva para a compreensão da pós-moderni-

belo e sublime passam a estar relacionados com o sujeito que experimenta

dade.9 Principalmente quanto ao sentido pelo qual as vanguardas históricas

prazer ou desprazer, decorrentes do acordo ou desacordo das faculdades,

pretendiam, com a arte, mudar o mundo.
Para Benjamin, o mundo mudou com a reprodutibilidade. Ora, para as van-

dentro da possibilidade cognitiva.
Segundo Benjamin, a “aura” é algo único, singular, especial. É a qualidade

guardas, o mundo é lugar da arte e não seu mero cenário. A arte muda o mundo

que, mesmo não sendo específica da arte, toda obra artística – de qualidade,

quando os movimentos vanguardistas, em sua maioria, valem-se de meios de

diga-se de passagem – possui. Está na experiência única da sensação do fruir

reprodução, de múltiplos e da fotografia em suas produções artísticas.

como se uma lembrança longínqua de um real não vivido pudesse se materia-

Desta maneira, a contemporaneidade também pode buscar em Benjamin alguns

lizar, está na aparição, na evocação. Poderia, então, ser definida como a única

itens dignos de discussão e que contribuem para mais um exercício teórico perti-

aparição de uma realidade longínqua, por mais próxima que ela possa estar.

nente na atualidade, em que se multiplicam virtualmente e se expandem realmen-

Benjamin exemplifica : “Uma tarde de verão, num momento de repouso, se, por

te as possibilidades estéticas baseadas na experiência da repetição (multiplicação).

exemplo, com o olhar alguém segue no horizonte uma linha de montanhas, ou um

O modo como as técnicas de reprodução mecânica se desenvolveram nos

galho cuja sombra protege-lhe o descanso, ele sente a aura destas montanhas, deste

últimos anos e o interesse pelos estudos da imagem e da comunicação, como

galho.” E explica: “Esta própria evocação permite compreender sem maiores difi-

formas de saber, provavelmente foram responsáveis por releituras atualizadas

culdades os fatores sociais que provocaram a decadência da aura: esta foi resultado

da produção benjaminiana. A inevitável analogia entre a “era da reprodutibili-

de duas circunstâncias, ambas em correlação com o crescente papel desempenhado

dade técnica” e a “era da eletrônica”10 resgata as teorias de Benjamin sobre a

pelas massas na vida presente.”, concluindo então: “Encontramos hoje, nas massas,

fotografia e o cinema, com sua extensa influência no modo de percepção do

duas tendências de igual força: elas exigem, por um lado, que as coisas se lhes tor-

observador, e as transporta para mais de cinqüenta anos à frente, quando os

nem, espacial e humanamente, ‘mais próximas’, e tendem, por outro lado, a acolher

meios responsáveis pela transformação da experiência humana do mundo são

as reproduções, a depreciar o caráter daquilo que só é dado uma vez.”

8

agora a imprensa escrita, o vídeo, a televisão, o computador.

O que interessa aqui é antes aquilo que Benjamin concluiu e não a discussão das

De acordo com Benjamin, é possível supor que, se na era da sociedade indus-

raízes filosóficas para tal: a afirmação da verificação de uma transformação na

trial moderna a tecnologia submeteu o sistema sensorial humano a um tipo

experiência estética por meio de uma mudança na percepção da obra de arte, após

muito complexo de treinamento, mais e mais pode ser dito desta era eletrônica

a introdução da reprodutibilidade mecânica, e a multiplicação das imagens. E a

e pós-moderna.

relação com Kant é a base para esta afirmação, pois a experiência é do sujeito.
9

Esta afirmação é passível de ser feita hoje, pois não houve, que se saiba, nenhuma especial ligação direta entre Benjamin

e a produção de artes visuais em seu tempo.
8

BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”. Op. cit., p. 215.
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10 Cf. HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo : Loyola, 1992, p..311.
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Em suma: o que é a aura? Para Benjamin, é uma figura singular, composta de

Antes, a unicidade da obra (imagem) de arte encerrava-se nela própria. E

elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por

também tinha ligações com a noção de culto: o sagrado materializava-se no

mais próxima que ela esteja”.11 A necessidade de definir o conceito, para

objeto único e emanava, independentemente, seus raios aos adoradores inertes.

Benjamin, é fundamental, na medida em que, se a aura entra em decadência, é

Belo e sublime eram atribuições do objeto e “esta ligação fundamental [valor

que deve ter estado em evidência até ali. Benjamin recorre à estética kantiana,

da unicidade associado à função ritual] ainda pode ser reconhecida, como

pelo modo como o belo e o sublime deixam de ser qualidades do objeto, para

ritual secularizado, por intermédio do culto voltado à beleza”.13
“A unicidade da obra de arte não se distingue de sua integração neste con-

instituir uma percepção transformada da arte.
Não resta dúvidas quanto à consistência das elaborações benjaminianas que

junto de relações conhecido como tradição. Esta própria tradição, sem dúvida,

dizem respeito à decadência e à subseqüente perda da aura pelo objeto artístico.

é uma realidade muito viva, extremamente mutável” – diz Benjamin e exempli-

12

Mas no texto On Some Motifs in Baudelaire, o conceito de aura é utilizado em

fica: “A antiga estátua de Vênus pertencia entre os gregos a um complexo tra-

referência ao indivíduo, diferentemente do que acontece como proposto por

dicional bastante diverso daquele que possuía entre os sacerdotes da Idade

Benjamin que a aplica aos objetos, naturais ou não.

Média: os primeiros dela faziam objeto de culto (...) contudo, consideravam
aquela Vênus no que ela tinha de único, ambos sentiam a sua aura.”14

A imagem “aurática” − trama singular de espaço e tempo − oferece-se ao
observador num espaçamento tramado, no poder da distância. Esta lhe é habi-

Para Benjamin, a função ritual está intrinsecamente ligada à existência da

tualmente invisível, retirada do cotidiano, resguardada em seu nicho sagrado:

obra de arte sob o signo da aura. Esta função ritual perde-se, o vínculo entre

museu ou galeria de arte. E, quando acontece uma de suas raras exposições, a

ritual sagrado e arte rompe-se com a reprodutibilidade da obra, tornada possí-

imagem ainda se furta aos olhos, apresentada ao longe, sob dispositivo cheio de

vel em grande escala por meios mecânicos. E ao considerar o pensamento

aparatos, ofuscante em sua moldura preciosa.

benjaminiano, as reproduções mecânicas − particularmente as fotografias −
são recebidas como objetos sem valor, pois todos a conhecem ou podem fazê-

Mas esta exposição ao longe ainda assim instaura um excepcional poder

las – e delas fazem o que bem entendem.

de atração, que o observador atribui ao próprio objeto, pois, no pouco que
vê, quase chega a enxergar um objeto próprio de adoração ao levantar os

Na realidade, são elas que manipulam o receptor para um comportamento

olhos para ele. Neste sentido, a fotografia exemplifica com perfeição a

ritual, em proveito dos aparelhos. Mas se, a princípio, aparentemente reprimi-

transformação do objeto de adoração em ser que detém o poder de olhar de

ram e desviaram a consciência crítica do olhar, ainda assim encerram a facul-

volta. A dialética dos olhares não é senão um poder da memória em que se

dade de revelar a consciência da reprodutibilidade implicada nelas, o que lhes

investe a visualidade: uma trama singular de espaço e tempo, um desejo de

devolve um pouco de sua antiga função ritual, deslocada do objeto para a

ver além mundano.

trama singular da situação artística.

11 BENJAMIN, Walter. “Pequena história da fotografia”, in Obras escolhidas vol.I: Magia e técnica, arte e política, São Paulo :

13 BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, op cit., p. 217.[O esclarecimento entre colchetes

Brasiliense, 1984, p. 101.

é desta autora.]

12 Id.. “On Some Motifs in Baudelaire”, in Illuminations, Nova York : Schocken Books, 1969, pp. 155-194.

14 Id., p. 216.
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Porém, para que isto possa vir a acontecer num momento mais recente, o

do o objeto não mais o é. Cada reação individual, cada pensamento, cada

mito, a mágica, o religioso e o transcendental, valores associados à aura e que

dúvida que possa vir a se instalar por meio da visualidade determina esta situ-

garantiam a unicidade do objeto de arte, precisam desaparecer. Foi este desapa-

ação contemporânea única. A arte da contemporaneidade é sempre um diálogo

recimento que Benjamin descreveu, pois somente a partir dele que é possível o

“telepático”, onde o artista, o observador, o teórico, olham uns nos olhos dos

vislumbre da conscientização da reprodutibilidade

outros, uns pelos olhos dos outros.

“Para estudar a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” – ainda

A capacidade de experimentar de modos diferentes objetos reproduzidos,

citando Benjamin – “é preciso levar em conta este conjunto de relações. Ele faz

construídos por meios mecânicos de reprodução, no espaço e no tempo, no

surgir um fato verdadeiramente decisivo e que aparece aqui, pela primeira vez

aqui e agora, e a conscientização da reprodutibilidade são, para efeito deste

na história do mundo” – e explica: “a emancipação da obra de arte da existência

estudo, o que ainda garante a possibilidade da existência da arte, hoje. E esses

parasitária que lhe era imposta por sua função ritual. Reproduzem-se cada vez

modos variados de experimentação estão no entendimento dos conceitos per-

mais obras de arte que foram feitas, justamente, para serem reproduzidas.”

15

Ao mesmo tempo, o valor de unicidade daquela “aparição única de uma
16

cebidos na questão da reprodução.
Se, a partir da noção da aura, trazida por Benjamin, pode haver o reconheci-

coisa distante, por mais perto que ela esteja” transforma a aura em aparição.

mento da existência das transformações na experiência da obra de arte pelo

E toda aparição transforma-se em manifestação singularizante.

observador, também a partir dela é que aparece a possibilidade de reações

17

Segundo Deleuze , a repetição como ação multiplicadora está contida na

variadas à (a)presentação desta.

singularidade, isto é, só é possível repetir algo original. Para existir reprodução

No passado, tudo era original, único e “aurático” (sagrado). Com o advento da

é necessário que, primeiro, exista o único. Neste ponto, abre-se a encruzilhada:

era industrial moderna, a experiência única se fragmentou em múltiplas experi-

básica para a repetição, a aura perde-se com a reprodução. Ora, só é possível

ências. E, por conseqüência, imagem e realidade também se multiplicaram.

conviver com este paradoxo na medida em que se transfira a possibilidade – ou

Obras de arte “auráticas” induzem o espectador a um estado de concentra-

não – da aura para a responsabilidade do observador e não do objeto. Se de

ção e contemplação, um mergulho no objeto, a ser absorvido por este. Uma

outra maneira fosse, o objeto estaria sempre neste vai e vem: uma hora mani-

absorção, porém, que pressupõe um sujeito individual. O valor de culto da

festa-se “auraticamente”, noutra, não. E, a partir daí, torna-se imprescindível a

obra, segundo Benjamin, não só exige aquela “invisibilidade”, especificável

necessidade de um pensamento dialético.

pela distância, mas também a visualização por uma só pessoa, ou pelo menor

O importante para o reconhecimento da permanência e da possibilidade das

número de pessoas possível, tipo “sacerdotes no santuário”. Concentração,

artes visuais, nesta era da reprodutibilidade técnica, é experimentar a (a)pre-

contemplação, absorção são qualificações de um único espectador, ou de

sentação do objeto de arte como uma situação, esta sim, única e singular, quan-

muito poucos que, diante da obra de arte original, autêntica, perdem o poder
de controlar a si próprios, ou uns aos outros. O espectador de filme é, já de
início, um público numeroso, um sujeito coletivo. Este sujeito coletivo se

15 Id., p. 217.
16 BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica . Op. cit., p. 170.
17 Cf. DELEUZE, Gilles. Difference and Repetition, Nova York : Columbia University Press, 1994, p. 27.
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autocontrola, enquanto o indivíduo busca lidar com suas reações de choque
experimentadas diante do filme. O choque impede a concentração e a con-

27

templação. A noção de choque, inclusive, foi proposta por Benjamin, quando

experimentação, do pensamento do observador que está diante dele. Enquanto

recorreu ao cinema para falar da multiplicação da realidade reproduzida e de

obra-prima, nada suscita, vez que, como objeto, é irrelevante. E assim, pode-

como o espectador reagiu a ela. Esta noção também é fundamental para a

rá ser reproduzido, repetido infinitamente em sua forma material, feito por

compreensão da transformação na vivência do fenômeno arte.

outrem que não o artista e por aí vai.

Como momento artístico exemplar, Walter Benjamin buscou o dadaísmo, que

O reconhecer, por efeito da conscientização da reprodutibilidade mecânica, que

para ele “promoveu uma demanda para o cinema”, na medida em que os dadaístas

os atributos não estão no objeto, mas antes no olhar de quem o experimenta, trans-

empenhavam-se em ultrajar o público, em chocar, e o cinema também o fazia.

forma a estética voltada para o belo e o sublime nas características inerentes da

O dadaísmo, segundo Benjamin, produziu obras que negam uma abordagem

obra. Nesse primeiro momento da introdução do cinema nas atividades do homem

contemplativa: a aura de sua criação é destruída. A razão principal disso é seu

ocidental, a nova estética é a do impacto, do choque. Daí para frente, quando este

caráter impactante – o efeito de choque benjaminiano. As obras dadaístas atin-

tipo de experiência passa a fazer parte do cotidiano do mundo industrializado,

gem o espectador como um projétil, agredindo e ganhando uma qualidade tátil

tecnológico, e de uma cultura de consumo, reproduções de obras de arte ingressam

− a mesma qualidade tátil encontrada no cinema, se manifesta naquilo que o

no vocabulário visual de grande parte do mundo civilizado e a necessidade do

homem busca: a distração dos momentos que atingem o espectador intermi-

original manifesta-se sob parâmetros diversos.

tentemente, mudando de local, de tempo e de ângulo sempre.
Mas, mesmo que os dadaístas descrevessem suas obras como reproduções,
eles as faziam com os próprios meios de produção, ainda que a produção dada-

Para começar a entender porque a reprodutibilidade contribui para a permanência da arte, já que o contrário seria mais provável, é preciso ter em mente
uma espécie de reversão da lógica benjaminiana.

ísta não aparecesse como manufatura ou autoria. O cinema conseguiu ir além,

Se a aura mostrou-se decadente na modernidade e praticamente dissolvida

talvez aonde os dadaístas desejavam ir: o momento em que o espectador tem

na pós-modernidade, tudo indica que a questão do choque reaparece, de forma

sua atenção desviada do objeto em si, de sua materialidade visível, para o

concentrada, na década de 1950. O melhor exemplo está no extraordinário

impacto da mudança visual. Com isso, encerram-se as possibilidades de con-

boom que atravessaram o mercado de arte e o sistema das galerias de arte no

centração no objeto, a contemplação pura, essencial, diante dele termina. O

final daquela década: trabalhos originais obtêm cotações ímpares, galerias

espectador sente apenas os efeitos do impacto, do choque ao qual foi exposto.

importantes atraem grande público mesmo para mostras medíocres.

Uma obra dadaísta pretende, como o cinema, sacudir o observador de

No centro destes acontecimentos está a reversão da lógica de Benjamin.

tal maneira que ela própria se desvia de si própria, ou seja, do objeto, da

Precisamente porque o olho ocidental industrializado está tão acostumado a

matéria de que é feita. E, com isso, desvia a atenção de sua característica

ver reproduções, está “investido de repetição”, o encontro com o original pro-

singular, ou de sua aparição. Se o caráter de objeto da obra de arte torna-

voca o que Benjamin, em outro contexto, chamou de “choque da experiência

se secundário, uma estética em que o choque é elemento principal pode

privilegiada (estranho sentimento)”.18

ser chamada de não objetiva.
O objeto, nela, foi relegado a um menor plano de importância. Já não possui, em seu corpo próprio, as qualidades da aura, como objeto: carece da

28

18 Benjamin refere-se a esta experiência na nota 28 à segunda versão de seu texto “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, op. cit..
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Pelo fato de ter sido reproduzida inúmeras vezes, a presença única do origi-

O objeto aurático produz, a partir de sua apresentação física, uma situação

nal ganha nova dimensão, isto é, a existência de múltiplas reproduções expande

de proximidade ao dar-se à vista, mas que, segundo Benjamin, parece distante

a potência existencial e a aura do original, supostamente desaparecida. É verda-

em sua proximidade mesma. Nesta dialética de ir e vir, estaria a experimentação

de que, em alguns casos, a aura nunca desapareceu, como Benjamin mesmo

da aura, momento único, totalmente estranho, extravagante.

afirmou. A nostalgia do original ainda justifica sua permanência: uma pintura,

A reprodutibilidade mecânica, ao integrar a imagem no mundo, destrói a

um marco arquitetônico, uma paisagem, possuem a aura desejada de uma rea-

distância que a contemplação, agora inexistente, construía na relação entre o

lidade que se projeta como oposta à realidade produzida pela tecnologia. E

espectador e a obra. Aproxima a imagem e esta se cola ao espectador, faz parte

quanto à produção de obras de arte novas, ainda não historicamente legitima-

dele, torna-se tão onipresente nos espaços público e privado, que sua presença

das por museus, galerias e mercado?

não mais é percebida.

Preso à necessidade de conviver com a imagem reproduzida no dia-a-dia, o olhar

Mas, com a conscientização da noção de reprodutibilidade, a faculdade crítica

investido de repetição, acostumado com a reprodução e nascido com a repetição de

retorna e o desconhecimento do funcionamento da máquina não mais é impedi-

imagens, não sente nostalgia de um original que não conhece e que, assim, não

mento ou entrave na relação entre olhante e olhado. O lugar que a máquina ocu-

existe por sua impossibilidade de aparecer. Mas para percebê-lo, quando e se ele

pava entre o sujeito e o objeto, aquele que cortou a possibilidade do distanciamen-

aparece, são necessários os elementos aos quais o original está relacionado, já que

to entre os dois, o intermediador oculto e facilitador do olhar habituado, dá-se a

tais elementos constituem sua realidade. O mundo reproduzível e reproduzido é a

ver. O obstáculo para o relacionamento entre olhante e olhado foi retirado pela

realidade e a arte, para estar nele, deve falar disso para se fazer ouvir.

conscientização de que ele, o obstáculo, o intermediador, é o responsável pela
reprodução. E por não ser mais empecilho, aquela única trama de espaço e tempo
entre o olhante e o olhado restabelece-se. Na proximidade, a distância se refaz.

O retorno da aura

Ora, se é possível estabelecer tanto a proximidade quanto a distância revelada por
uma obra de arte na era da consciência de sua reprodutibilidade, é também possível

A idéia de um olhar que é devolvido pelo que é olhado está na obra de Georges

reinstaurar a aura perdida. Apenas a “situação única” não é mais a própria aura

Didi-Huberman, que se debruçou longamente sobre a relação entre “olhante” e

benjaminiana. Por assim dizer, a aura reinvestida não mais emana de um só objeto,

“olhado”.19 A isto Didi-Huberman articula a questão do poder da distância, ele-

mas de uma situação instalada no espaço, exatamente entre o olhante e o olhado e,

mento relacionado intrinsecamente com a imagem reproduzida, capaz de estabe-

pela via da reprodutibilidade, pode vir de múltiplos objetos. Mas, mesmo longín-

lecer um campo fluido para a existência – ou não existência – da aura naquele

qua, pois se dá no intelecto, é muito próxima, já que também não se reduz a uma

espaçamento tramado do olhante e do olhado, do olhante pelo olhado. A imagem

pura e simples fenomenologia da fascinação alienada tendendo para a alucinação.

reproduzida encerra nela própria a distância física do original.

Isso pode ser compreendido a partir da questão colocada basicamente pela
fotografia e por outros meios de reprodução: a questão da memória que, no
caso da fotografia, detona aquilo que se esconde no centro do ser ou no pensa-

19 Cf. DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo : Editora 34, 1998.
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mento que está por trás do olhar, pois a dialética na imagem só pode ser esta-
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belecida por um trabalho de memória, confrontada tanto a tudo o que resta

determinado, mas como imagem da dialética. Para isso, reaparece uma instân-

quanto ao indício de tudo o que foi perdido.

cia dialética que faculta o retorno da aura na contemporaneidade, aliada à

Com o aparecimento dos meios de reprodução, a modernidade estipulou o

noção benjaminiana de choque: o culto.

declínio da aura, propondo que à distância, aquele vai-e-vem experimentado

O culto está presente, desde sempre, no pensamento e nas ações do ser

perante a obra única desapareceu, dando lugar à proximidade, à anulação do

humano, num mundo ávido de devoção e crença. É para esta noção que o ser

exercício da memória, pois as imagens não passariam de multiplicações esque-

humano é orientado culturalmente. O sentido de transcendência automati-

cidas daquela “aparição única”. Isto, posteriormente poderia ser visto como

camente se faz presente. Mesmo que isso não faça parte da verdadeira origem

negativamente relacionada à perda da beleza.

da palavra, é um caráter derivado que passou a ser considerado original.

Porém, é possível descobrir no pensamento benjaminiano uma crítica, um

Cultus, particípio passado do verbo latino colere, designou, a princípio, o

questionar à própria modernidade por sua incapacidade de reconfigurar o

simples ato de habitar um lugar e trabalhá-lo, cultivá-lo, ocupá-lo. Depois,

contexto, na medida em que, a seu ver, o mundo mecanizado da reprodução

naturalmente, este local trabalhado, cultivado, passou a ser a morada dos

é tido como uma simples atrofia da experiência. Contudo, fazer a situação

deuses por excelência, onde o homem sentia-se protegido, confortado e onde

reverter e retornar ao início artesanal da experiência única decerto será sem-

honrava aqueles deuses que propiciavam tais sensações, possíveis somente

pre impossível. É neste mundo de paradoxos de hoje que a reconfiguração

por efeito da graça divina, longe da morada profana, cotidiana.20 O objeto do

acontece a todo instante. Aquilo que aparentemente podia parecer atrofia,

culto, então, passou a ser a representação dos seres superiores: as estátuas ou

passou a soar como liberdade.

ícones de adoração – mesmo os que não tinham aparência humana.

Por tanto, é necessário afirmar o poder da dialética no pensamento contem-

Origina-se daí a secularização da noção de aura, fazendo do culto algo antro-

porâneo, pois se a ambigüidade é a imagem visível da dialética, nada se apre-

pologicamente determinado, do qual a própria aura, ou o valor cultural, seria

senta mais ambíguo do que a arte contemporânea.

o gênero: a experiência ontologicamente estranha, única, silenciosa, por conseqüência mística, e radicalmente incoerente com a multiplicação e com a repe-

Esta ambigüidade não pode ser concebida como um estado mal determinado,

tição reproduzida pela mecânica moderna.

mas como uma ritmicidade do choque, do impacto. O choque aparece primeiro,
na “(a)presentação” da obra de arte, como um lapso ou como aquilo que ela possui

Para reconhecer que a condição “aurática” ainda se faz eficaz na contempo-

de “inexprimível”. Logo depois, num simples instante, força a ordem do discurso

raneidade, é forçoso então separá-la das experiências místicas dos devotos. Ela,

− não a linguagem, mas o pensamento − na antes silenciosa força da aura.

a aparição, não está definitivamente aderida ao mundo religioso: é um concei-

Em qualquer área, a questão não se fixa no optar por uma posição específica

to da imanência visual e fantasmática dos fenômenos ou dos objetos. Não é

num dilema, não é escolher um lado sempre em oposição a outro. A intenção

traço ou indício de uma suposta área de transcendência. A distância, fator que

é definir, sob a forma de construção teórica, uma posição que acredite na capa-

deflagra a memória contida numa aparição, não é domínio do divino ou par-

cidade de ir além do próprio dilema e que permita ultrapassá-lo.
Do ponto de vista contemporâneo, deve haver o reconhecimento, na própria
noção de aura, de uma condição de ambigüidade, não como um estado mal
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ticularidade essencial para a fé, para a crença. Afirmá-lo é ato unicamente
determinado pela história ou pela antropologia, por um paradigma.
E a própria modernidade permitiu, ainda mais, que se percebesse a quebra
deste vínculo religioso. A arte já não mais pertencia ao mundo da religião, a
relação fechada abriu-se e deslocou-se, perturbando-se. Mas a força de ritual
persiste e é nela que está a permanência da aura da obra de arte – não no objeto, mas na situação fenomênica por ela instalada.
Se foi a modernidade que sacramentou o rompimento do vínculo entre um
estado de êxtase religioso e um estado outro, de êxtase artístico, ou, ao menos,
uma percepção mais definida deste rompimento, a pós-modernidade – ou
contemporaneidade – trouxe a percepção da persistência do ritual subjacente à
experiência na obra de arte, não como imanência transcendental de um êxtase,
mas como parte das realidades do mundo e do pensamento. A arte da contemporaneidade, ao empunhar as armas da reprodutibilidade da imagem, conscientemente faz uso também da distância, da memória e de outras características da aparição para retomar um ritual, uma nova relação entre o olhante e o
olhado, um detonar de possibilidades e questionamentos.
Assim, a aura terá sido re-simbolizada na distante memória trazida pelo
ritual contemporâneo da arte, em sua capacidade contemporaneamente potencializada de atingir, de tocar, de fazer pensar... Tendo declinado da essência do
objeto de arte, esta irradia na distância entre o olhante e o olhado, no espaço de
vivência entre ambos, que tanto os une como os separa.
Aquilo a que Benjamin atribuía a responsabilidade pelo declínio da aura, na
medida em que diminuía a distância entre o objeto de arte único e “aurático” e
o observador − a reprodutibilidade −, passou a agir como instrumento para
criar um ritual de memória e aparição, redefinindo uma nova distância, uma
distância espacial para a instalação de uma situação de arte, de uma relação de
arte. Uma distância entre olhos e olhares: os do artista, os do mundo e os do
observador. É a reinvestida da “aura”, uma dimensão essencial do olhar, recuperada pelo próprio instrumento de sua destruição.
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Conceitos e ações
para a teoria da reprodutibilidade
ANTES DE qualquer tentativa voltada para a construção de um sistema de

conceituação, é necessário estabelecer que esse sistema está ligado diretamente ao
status visual do observador: um observador imerso num mar de possibilidades
imagéticas, isto é imerso num turbilhão de imagens – não mais um espectador
inerte e passivo –, que reage a um código visual transformado segundo sua própria experiência de mundo.
Sendo assim, as transformações tecnológicas e as novas práticas mecânicas
aliam-se às modificações formais da arte e da representação visual e mesmo um
estudo pormenorizado de todas as evoluções na produção da imagem decerto
não explica, por si só, a necessidade e a determinação do homem contemporâneo em experimentar novas realidades. Estes anseios são causa e conseqüência
e funcionam em compasso único com as construções humanas.
Todos os atuais instrumentos ópticos e máquinas de reprodução e produção
de imagens, significativamente, são pontos de interseção, onde discursos filosóficos, científicos e estéticos confundem-se com técnicas mecânicas, necessidades institucionais e forças socioeconômicas. E cada um destes fatores não só é
compreensível como simples objeto material em questão, ou parte de uma
história da tecnologia, mas também pelo modo como está inserido numa conjunção de poderes e eventos muito mais ampla.
Esta afirmação diz respeito a várias linhas de estudo da história da fotografia e do
cinema que estabelecem como ponto de partida uma explícita e latente vontade
tecnológica, associada à necessidade de aperfeiçoamento e modificação do campo
social. Porém é o próprio campo social que vem transformando esta vontade de
dentro para fora e, conseqüentemente, influenciando a produção artística e o pen-
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samento que subjaz a estas obras, mesmo antes de acontecerem no mundo. E essa

própria repetição, de um ponto no espaço para outro. Quando antes a obra

transformação ocorre pela conjunção entre o fazer artístico e suas novas possibili-

única era imóvel, sendo esta característica sua qualificação, agora, na era da

dades técnicas e um saber oriundo da conscientização de que a experiência é de um

consciência da reprodutibilidade a obra de arte se move, desloca-se por sua

outro contexto de mundo, um mundo feito de reprodução.

própria imobilidade – por exemplo, o congelamento do instante na fotografia

É verdade que, hoje, a consciência das transformações da visualidade, por si

– para qualquer espaço físico e, na imaginação, para qualquer tempo.

só, já se perdeu no hábito da reprodução. Talvez o ser humano tenha, como um

O par de conceitos seguinte, originalidade e cópia, caracterizam um

todo, retornado a seu lugar como espectador, já que, pelo hábito, tende à passi-

momento próprio da imagem reproduzida tecnicamente. Trata da possibili-

vidade intelectual. A experiência das imagens reproduzidas sem limite, infini-

dade da cópia determinar uma situação original e, por conseqüência, isto

tamente repetidas mesmo sem qualquer referência de significado, habitua o

sugere a permanência da arte num mundo determinado pela multiplicação,

olho, que passa a funcionar mecânica e isoladamente, sem envolver pensamen-

onde não mais existem originais.

to ou reflexão. Só os significados de superfície são apreendidos: a experiência
das imagens não passa pela consciência.

A questão revelada pelo conceitos de repetição e diferença conseqüentemente,
também é muito própria da noção de reprodução mecânica. Pode ser considera-

Assim, o instrumental para reconhecer a ação da consciência, irredutível da

da pelo lado da massa, como um todo composto de partes repetidas, mas tam-

reprodutibilidade em grande parte das obras artísticas após meados do século

bém pode ser estudada como um mecanismo próprio da psique, como um

XX, atua como pares conceituais complementares e dialéticos, mesmo que

antídoto para o lugar do homem no mundo, componente repetido que forma

sejam declaradamente antinômicos, revelando até um reposicionamento de

um todo uniforme. O ser humano como indivíduo experimenta o mundo de

suas significações em alguns momentos. São eles: deslocamento e imobilidade,

forma repetida, mas ao mesmo tempo sempre diferente em sua individualidade.

originalidade e cópia, repetição e diferença, fragmentação e reunificação.

A arte está no mundo que não mais é cenário imutável para ela. E o mundo

Estes pares podem ser apreensíveis em sua totalidade na observação das

é, agora, um mundo consumível. Sendo consumível, é banal – e a repetição

obras de arte, mas também um e/ou outro podem sobressair, com maior ou

expõe a banalidade. Mas a experiência do mundo e da arte é diferença, quan-

menor importância no conjunto expressivo das idéias apresentadas por esse ou

do a repetição detona um pensamento individual a respeito da expectativa

aquele trabalho artístico.

única e subjetiva da morte.

O conceito de deslocamento, em contraste a seu par a imobilidade, trata da

O quarto par de conceitos, aquele que lida com a fragmentação e seu opos-

mobilidade que a imagem carrega, tanto na dimensão temporal quanto na espa-

to, a reunificação, reintroduz um recurso ainda considerado exaurido por

cial. Apesar de ter a imagem uma versão bidimensional pela via da reprodução e

alguns estudiosos da história da arte: a alegoria. O próprio conceito de frag-

ser imóvel no limite do suporte que a recebe, ela detém a capacidade de mover-se

mentação é facilmente apreendido nas práticas da produção das imagens,

na imaginação, já que as outras dimensões estão presentes mesmo que ausentes.

tanto na arte como no cotidiano.

Ela se move no tempo, num passado/presente, num ir e vir contínuo. Move-

Qualquer um pode perceber o quanto a tecnologia, a especialização, a pro-

se também fisicamente, sempre que um espaço no mundo puder deslocar-se

dução em série etc. fragmentaram as imagens e o mundo Os programas mais

com o observador, sair da paisagem para a galeria de arte, caminhar, por sua

elementares de um computador lidam com as possibilidades do cut and paste,
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todos os media fazem uso de imagens inteiras ou de partes delas, ou até de

Esta primeira noção que se impôs referia-se à fotografia tal como ligada de

montagens destas partes. O mundo, como um todo, ficou visualmente frag-

maneira meramente técnica a seu referente, no caso, a realidade natural. É uma

mentado ou fragmentável.

análise deste referente que interessa aqui, para determinar como o deslocamen-

E, na medida em que pode existir um pensamento uno detonado pela fragmentação – ampliação de significação pela via da alegoria – na relação entre
observador e obra de arte – situação artística instalada –, pode haver também
uma reunificação do mundo.

to ocorre e, mesmo, se ele realmente deve ser considerado como conceito para
uma teoria da reprodutibilidade na arte de nosso tempo.
Outro esclarecimento: a análise da fotografia foi escolhida para esta discussão sobre deslocamento e imobilidade por causa da coerência observada nos

Como todo o pensamento é a consciência da noção de reprodutibilidade, exis-

textos produzidos por seus teóricos. Mas, levando em conta a reprodução

te então uma densa interrelação entre todos esses conceitos analisados, a seguir,

mecânica como meio que atua na conscientização da reprodutibilidade, qual-

com maior profundidade. Mesmo que tratados de forma isolada em suas condi-

quer meio de reprodução mecânica tende à possibilidade do deslocamento,

ções de pares, seu estudo pode vir a suscitar observações similares. E as passagens

uma vez que todos possuem um mesmo referente: a imagem reproduzida.

de uma análise para outra podem apresentar limites não muito claros, o que já é,

Houve um momento em que a fotografia foi entusiasticamente abraçada por

por si, um argumento: a ação do “espírito” da reprodutibilidade dá-se por inteiro

certos pintores, que achavam a técnica altamente útil. Mas foi igualmente des-

e os instrumentos agem na maior parte do tempo em conjunto.

denhada por outros, que pressentiam a possibilidade da fotografia vir a substituir as representações pictóricas com maior fidelidade e facilidade.
Não vêm ao caso nem a fotografia como substituição da pintura nem o uso

Deslocamento e imobilidade

do meio como técnica artística de ilustração. O importante é a ligação da imagem fotográfica com a questão do tempo. A fotografia transforma, igualmente,

Para melhor conceituar a idéia de deslocamento tal como se apresenta em obras

o sujeito em objeto, até mesmo em objeto de museu, desloca – já a partir de

de arte produzidas a partir da década de 1950, uma análise da fotografia revela-se

seus primórdios retratísticos – sujeito para objeto, do estúdio para o museu:

ponto de partida particularmente propício, porque foi com a fotografia que a

um deslocamento é conceitual; o outro, espacial.

reprodução da realidade (natureza) tornou-se fato inquestionável e não mais
uma prática artística apenas.
Quando de seu aparecimento, formou-se logo uma espécie de consenso que
estabelecia o documento fotográfico como o verdadeiro e fiel prestador de

Mas o retorno à vida pode ser tomado mais literalmente, se analisado em
relação ao tempo. O tempo é remontado pela fotografia, cujo referente
emerge do passado e se torna presente. A foto destila um fio invisível que a
prende ao passado.

contas do mundo. Isto é, a ele atribuíram credibilidade, uma virtude de teste-

O estar de uma reprodução fotográfica é mistura de passado-presente, um

munho que, por assim dizer, opera espontaneamente no processo mecânico,

tempo esmagado, um não-intervalo. A imagem reproduzida relaciona-se com

científico e automático de produção de uma fotografia. Neste sentido, a foto

a determinação de uma realidade, seja ela única e representada – num primeiro

seria uma prova, uma comprovação em que não entram a fantasia nem o ima-

momento –, seja ela uma nova construção – o passo além –, feita a seguir. E o

ginário passíveis de permear relatos e descrições.

percurso histórico das teorias fotográficas quanto ao princípio de realidade
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próprio à relação da imagem fotoquímica com seu referente, articula-se em três
tempos, segundo Philippe Dubois.21
Em primeiro lugar, há a fotografia como espelho do real, que seria o discurso
da mimese. Tal discurso já está posto desde as primeiras décadas do século XIX
– as primeiras experimentações com a fotografia, tornadas públicas, datam de
1839 – e ocasionou comentários às vezes tão pessimistas quanto engraçados,
como o de Paul Delaroche, que teria declarado ao ver pela primeira vez um
daguerótipo: “A pintura está morta.”22
Em segundo lugar entre as análises da fotografia, outro momento, já no
século XX, substitui o discurso da semelhança por aquele da transformação
do real pela foto. É o discurso do código e da desconstrução, vastamente utilizado pelas linhas de pensamento crítico que denunciam o efeito real e que
culminam com o estruturalismo. Era a tentativa de demonstrar que a imagem
fotográfica não é um espelho neutro da realidade, mas um instrumento de
transposição, de interpretação e de transformação do real. Semioticamente,
os sinais e símbolos fotográficos foram comparados à linguagem e, da mesma
maneira, culturalmente codificados.
Tal posição teórica já se manifestava desde o final do século XIX, embora de
modo ainda tênue. Seus seguidores, naturalmente, são muito mais conhecidos
e divulgados, provavelmente graças à onda estruturalista de meados do século
XX, e seus estudos provaram-se bastante convincentes. Naquela época, o argumento contra a imitação plena da realidade servia-se das sutilezas do claroescuro, das nuanças luminosas impossíveis de serem captadas mecanicamente.
No século XX, a retomada desta argumentação revigora-se, sistematiza-se e
se amplia. Inicialmente, com as pesquisas de Rudolf Arnheim23 e sua teoria da

21 DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. São Paulo : Papirus, 1994.
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22 Apud PRICE, Mary. The Photograf : a Strange, Confined Space. Stanford : Stanford Univ. Press, 1994, p. 23.

Christian Boltanski, “Archives”, 1989.
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23	ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual: Psicología de la visión creadora. Buenos Aires : Editorial Universitaria de
Buenos Aires, 1967.
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percepção, onde propõe uma enumeração sintética das diferenças aparentes
que a fotografia apresenta em relação ao real: o ângulo de visão escolhido, a
distância do objeto, o enquadramento, as reduções da tridimensionalidade à
bidimensão, as variações cromáticas desde o contraste branco e preto, o isolamento de um ponto preciso do espaço-tempo e uma exclusividade de sentidos,
pois a fotografia é puramente visual – no caso do cinema, às vezes sonora.
Esta desconstrução do suposto realismo da fotografia, porém, baseia-se
exclusivamente numa observação da técnica fotográfica e de sua percepção. É
um começo. Mais interessantes são os textos de certos autores nos quais aparece um teor ideológico na contestação das pretendidas neutralidade e objetividade da imagem fotográfica.
Nota-se a insistência por parte de autores de que a camara obscura não é

.2

neutra e inocente: sua concepção de espaço é convencional e de acordo com

Christian Boltanski, “Lessons of Darkness”, 1987.

as leis da perspectiva. O resultado é sempre obtido via seleção arbitrária,
logo é uma transcrição: são retidas apenas, das qualidades do objeto, as
visuais que acontecem num único instante luminoso e a partir de somente
um ponto de vista. Enfim, o objeto é deliberadamente descontextualizado e
desnaturalizado.
Além disso, a partir de estudos de imagens do fotojornalismo, análises posteriores, publicadas em especial na década de 1970, denunciam fotos históricas
estereotipadas, dominadas e controladas, simulacros da memória coletiva, marcos construídos pelo poder de sua própria seleção.24 São fotografias construídas
calculadamente, desde o uso da lente e do ângulo do fotógrafo até o tratamento laboratorial posterior, com o fim de envolver o espectador, de emocioná-lo,
enfim. Assim, transformam o real num acontecimento codificado pelas necessidades do público consumidor.

.3

24 Cahiers du Cinema, por exemplo, publicou vários artigos nos anos 70 que tratam da análise de fotos famosas como a que

Christian Boltanski, “Monument”, 1985.
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Robert Capa fez da morte de um republicano em plena ação na Espanha em 1938, ou a do monge budista que se imolou pelo
fogo em 1963 em protesto contra a guerra do Vietnã, e tantas outras.
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Nas análises desenvolvidas neste segundo momento assinalado aparece
um argumento em favor do conceito de deslocamento implicado na reprodutibilidade: recorre-se à noção de simulacro da memória – abstraindo-se
o termo coletiva.
E as análises tratam de uma construção consciente cujo objetivo é detonar
uma reação específica no observador. Logicamente, as denúncias dos teóricos
estruturalistas voltam-se essencialmente à crítica de uma manipulação ideológica praticada pelo poder.
Mesmo que as questões do poder permaneçam secundárias aqui, talvez apareçam no fundo da mente do observador da obra de arte, juntamente com
outras questões, pelo simples fato do observador estar no mundo, experimentando-o sob a influência de contextos variados. E a reação pretendida pela
situação instalada – relação entre o público e a obra de arte – é esta emergência
do pensamento, qualquer que seja ele: estético, filosófico, político etc.
A reprodução fotográfica, segundo os teóricos partidários da transformação
do real, é codificada, na medida em que mantém, com seu referente, uma relação passível de manipulação. Tal codificação contribui para a compreensão do
deslocamento observado em trabalhos de artistas contemporâneos, onde a
questão da reprodutibilidade está presente de modo muito mais amplo do que
com o simples instrumento material (meio).
Por exemplo, Christian Boltanski (figuras 1, 2, 3 e 4) preocupa-se, desde o
início da década de 1970, com o poder evocativo, não da coisa em si, mas da
prova fotográfica da coisa como um indício falho – ou falível – do processo da
memória. Claramente, o artista trabalha com a existência de uma força evocativa na reprodução mecânica, mesmo esta sendo falha, já que a idéia de mimese não mais é levada em consideração.
A reprodução evoca não necessariamente uma única realidade, aquela que
está impreterivelmente ligada àquele momento fugaz do clique, mas outras
que, porventura, possam estar na memória do observador. E pelo deslocamento da imagem que é possível reagir ao que ela evoca ou não evoca.
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Segundo Roland Barthes, a vida daqueles que nos precederam guarda como
particularidade a tensão da história. Esta só se constitui quando considerada,
quando é olhada, revisitada. Mas, para vê-la, o observador, o espectador tem de
estar excluído dela. Mas, ao contemplar uma fotografia, este consegue ultrapassar as tensões e as divisões da história e transformá-la novamente em algo
ressonante e influente.
O terceiro momento analítico introduzido pelos estudiosos da teoria da
fotografia diz respeito à foto como traço de um real. Até então, as duas
teorias superficialmente delineadas consideram absoluto o valor da imagem
fotográfica, ou por semelhança – no caso da foto como espelho do real – ou
por convenção, no caso da foto como operadora de um código das aparências. Na primeira, a fotografia seria da ordem do ícone (representação por
semelhança), e na segunda, da ordem do símbolo (representação por con-

.5

venção geral).

Anselm Kiefer, “Anselm Kiefer Bücher 1969-1990”.

Já no caso da fotografia como um traço do real, ela é da ordem do índice (representação por contigüidade física do signo com seu referente). 25

Constantemente absorvido, desde seus dias como artista conceitual, pela

Assim, seu valor é totalmente singular, ou particular, por ser determinado

imagem de arquivo, de pertences pessoais, de objetos comuns enumerados

somente pelo referente. A imagem indiciária é traço de um real, do real de

em sua banalidade, Boltanski tem usado um formato de instalação em seus

seu referente.

trabalhos. Ele empilha reproduções carregadas de nostalgia, apresentando

Pelo simples fato de ter um valor particular, singular, aquele do seu referente, a

situações que lembram laboratórios de patologia forense, depósitos em agên-

imagem fotográfica prende-se a um real, não à realidade como um todo, e com

cias de detetives e arquivos de pessoas desaparecidas ou mortas. Boltanski

isso escapa-se à obsessão de recair de novo na mimese, na tentativa do ilusionis-

possui afinidades com Anselm Kiefer (figura 5), porque, como este, age com

mo. Neste caso, a possibilidade do deslocamento é revelada, pois um traço impli-

a memória cultural, estando ele próprio, Boltanski, inserido nela. A arte de

ca percurso, trajeto: um ir e vir infinito, construído imageticamente.

ambos é do sentimento, e cria um trabalho formal que é, imediatamente,
reconhecido pelo observador em sua carga emocional.

A teoria da fotografia como índice baseia-se no princípio da impressão, inicialmente, ou do traço enfim. Uma das etapas é a conexão física entre a imagem

A temática de Boltanski são os momentos de perda experimentados pela
história européia, como sua própria infância e os extermínios perpetrados
durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o artista lida principalmente com o
senso de transcendência contido nos arquivos fotográficos.
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25	Atenção para a utilização do conceito de “representação”, que não se entende aqui como conceito da história da arte. O
termo apenas é usado no contexto de uma teoria da fotografia, basicamente tratada como instrumento de representação, meio
mecânico, sobre o qual debates envolvendo “artisticidade” ainda são constantes.
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e o referente, pois a fotografia advém da impressão luminosa de um objeto. Um

fotográfica é um simples instrumento de uma memória documental do real

exemplo perfeito é o fotograma, uma imagem fotoquímica obtida sem câmera,

e a arte é pura criação imaginária.26

por simples depósito de objetos opacos ou translúcidos diretamente no papel

O papel da fotografia resume-se à conservação do traço do passado, auxilian-

sensível ao qual é exposto à luz e depois revelado normalmente. Neste caso,

do as ciências e a história. Fiel à ideologia estética de sua época, Baudelaire

percebemos apenas o princípio do depósito, do traço, da matéria luminosa. E

reduz a prática fotográfica a um simples testemunho, que não deve invadir o

isto é fotografia, no sentido físico.

campo reservado à criação artística. Para ele, uma obra de arte não pode conter

Mas este princípio, mesmo essencial, é só um dado no conjunto onde estão
incluídos desde todo o processo de fotografar até a observação da fotografia já

a realidade; ao contrário, a arte é definida como aquilo mesmo que permite
escapar do real. E só existe uma única realidade.

ampliada. O momento que interessa é aquele que se dá no tempo, entre a esco-

Sua posição é claramente pessimista e contrária à fotografia. Já para os oti-

lha do motivo ou do objeto, da câmera, da película, da lente, da luz, da veloci-

mistas, a imagem fotográfica libertaria em definitivo a arte. Estes discursos

dade e do ângulo, por exemplo, e as outras escolhas feitas, quando se revela,

otimistas também se baseiam na separação entre arte e indústria. Porque é uma

amplia, diminui ou aumenta o contraste etc.

técnica muito melhor do que a pintura para a representação fiel do mundo real

É nesse tempo, naquele instante de presente em que ninguém pode intervir,

(mimese), a fotografia se encarregará das funções sociais, utilitárias e outras até

que a fotografia pretende seu deslocamento. É exatamente nesse instante que a

aquele momento ainda a cargo da arte pictórica. Assim, a arte poderá dedicar-

imagem-índice remete sempre a um único referente determinado.

se exclusivamente ao que constitui sua própria essência: a criação imaginária.

O deslocamento no tempo, a percepção deste único momento de passado

A arte pela arte, libertada do concreto, do real, do utilitário e do social, de

somente é possível pela reprodução mecânica. Oposta ao deslocamento, a imo-

certo modo talvez só tenha sido possível graças ao aparecimento do processo

bilidade também pode ser explicada pelas teorias construídas sobre a fotogra-

fotográfico. Essas noções são o retrato do modernismo clássico. Neste sentido,

fia. Esta é hoje um conceito que reforça a teoria da reprodutibilidade na arte

a pintura não tem referente no real, ela existe por si e em si, ela é a realidade.

contemporânea pela negação.

Além disso, os movimentos artísticos que aqui interessam – dadaísmo, sur-

Em todos os estudos onde a fotografia aparece em contraposição à arte –

realismo, futurismo etc., retomados pela neovanguarda –, passaram a utilizar

pintura –, o questionamento relativo à representação do real é retomado. Ora,

incansavelmente procedimentos fotográficos em suas obras, ao contrário de

se o referente fotográfico está de forma inconteste – segundo vários teóricos –

todos os movimentos formalistas.

no âmago da foto, a analogia não é possível quando a pintura é o tema da discussão. A obra de arte única, “aurática”, é livre de qualquer referencial.

Logo, por negação, a imobilidade é um conceito encontrado na pintura
moderna, nas teorias da autonomia da arte, onde o mundo é cenário para a

Ao separar o procedimento fotográfico do procedimento artístico,

arte e não parte dela. Uma pintura única, canônica, até a modernidade

Charles Baudelaire é um aliado na comprovação de uma teoria voltada para

clássica mantinha uma imobilidade na distância que permitia sua fruição

a contemporaneidade, que é momento diverso da produção da modernidade clássica. O grande poeta e crítico de arte francês afirma a oposição entre
a arte – pintura – num pólo e a indústria – fotografia – em outro: a imagem
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26 Cf. BAUDELAIRE, Charles. “O público moderno e a fotografia”, in Obras estéticas: filosofia da imaginação criadora.
Petrópolis : Vozes, 1993.
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estética pelo espectador passivo. Detinha, em si, toda sua compreensão,
todo seu significado.

Os aspectos teoria e experiência contribuem, hoje, para uma maior compreensão de que existe o objeto de arte e também as teorias advindas de sua expe-

Então, com a consciência da reprodutibilidade e seus efeitos e sintomas, o

riência. Esta experiência, de acordo com Benjamim, modifica-se junto com

significado de uma obra de arte deslocou-se para o espaço onde as relações com

mundo. Quando esta se transforma, o mesmo acontece com a teoria da arte, na

um observador não mais passivo se fazem, ao se definirem os caminhos por

medida em que a obra será produzida e percebida diferentemente.

onde a imaginação se exercita.
Indo mais além, há que se considerar a posição, agora dialética, do par de
conceitos antinômicos. Quando, para discorrer sobre o deslocamento, foi feita

Uma das maiores contribuições do texto de Benjamin foi empreender a remodelação dos conceitos clássicos de estética a partir do conhecimento dos efeitos das técnicas de reprodução mecânica sobre a produção artística no mundo contemporâneo.

a análise de teoria fotográfica e colocada a afirmação de que é graças à fotogra-

Pela reprodutibilidade, a experiência estética viu-se transformada: a pos-

fia que o deslocamento torna-se possível, a qualidade própria da foto passou

sibilidade multiplicativa incidiu sobre os valores, até então correntes, de

por uma conversão dialética.

que a obra de arte produzia algo bem próximo do sagrado – e isto abalou

Se o tempo de uma reprodução fotográfica é uma mistura de passado-pre-

aqueles valores para sempre. E modificou e desequilibrou a relação dos três

sente, um intervalo de tempo esmagado, congelado, retido, a fotografia neces-

elementos que, juntos,um dia definiram a noção de arte: a aura, o valor

sita desta aparente imobilidade para se deslocar. Desta maneira, ambos, o des-

cultural e a autenticidade.

locamento e a imobilidade, se fundem, num movimento circular particular do
olhar “reproduzido” ou “repetido”.

Num mundo pré-industrializado, numa era ainda determinada por paradigmas clássicos, a aura determinava tanto o valor cultural quanto a originalidade
ou a autenticidade. Estes três elementos, em conjunto, geravam a idéia de beleza, o valor de referência essencial da estética clássica. Quando a unidade e cada

Originalidade e cópia

uma das partes particulares do todo se rompem, a própria estética se modifica,
introduzindo algo que pode ser chamado de estética da repetição. Ou seja, uma

Outro conceito para uma teoria da reprodutibilidade na arte da contemporaneidade é o conceito de originalidade e, por conseqüência, seu oposto e
par, a cópia.

diluição do limite entre original e cópia, antes claramente definido.
Essa era a situação em 1936, quando duas etapas já haviam sido ultrapassadas. Na primeira – a clássica –, o limite entre original e cópia estava absoluta e

Neste ponto é imperativo voltar a Benjamin e reinserir a questão da aura da

claramente definido; na segunda – a moderna –, a diluição desse limite foi

obra de arte, para melhor compreensão da conversibilidade dialética destes con-

patente, a representação já não ficava tão clara e os planos começaram a se

ceitos anteriormente opostos. Isto por duas razões principais: a primeira é por-

confundir. Aí aparece a terceira fase: a da inversão dos papéis – a contempora-

que Benjamin demonstrou estar profunda e incisivamente alerta para o fenôme-

neidade. E há, paradoxalmente, um retorno da condição ”aurática” da obra de

no que existe na raiz da questão; a segunda por ser a experiência da reprodutibi-

arte, que, por sinal, talvez nunca houvesse desaparecido por completo.

lidade própria de sua teorização e, neste caso, mostra o quão suscetível a transformações pela via da reprodução mecânica é a experiência humana.
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Na contemporaneidade, a cópia toma o lugar do original, considerando as
definições tradicionais: arte é original; reprodução é cópia.
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A definição de cópia é importante. O

metro da originalidade – autenticidade

ato que está contido na palavra, seu

–, invertendo-o. E aquilo que havia sido

significante, remete ao sentido de imi-

previsto por Benjamin, uma nova noção

tar. Se a pintura e a fotografia não são

de arte, afirma-se.

imitações da realidade, ou suas cópias,

Neste momento que corresponde ao

o que deve ser levado em consideração?

início do tão discutido pós-modernismo,

No caso, cópia diz respeito à reprodu-

em que os clássicos paradigmas moder-

ção intencional de uma imagem origi-

nos perderam validade, um renovado

nal e única, produzida anteriormente,

interesse pelas vanguardas históricas

por qualquer indivíduo.

surge e as questões das “utopias negati-

Assim, “a importância da reprodução

vas”, raízes das genealogias pop, minimal

fotográfica de obras de arte para a fun-

e conceitual, são retomadas.

ção artística é muito maior que a construção mais ou menos artística de uma

.6

27

Marcel Duchamp, “Roda
de Bicicleta”, 1913.

fotografia”. Mesmo que isto seja uma
crítica da fotografia como arte, fica

Voltando no tempo, em 1913, Marcel

.7

Duchamp montou uma roda comum de

Marcel Duchamp, “Bottle Dryer”,
eadymade 1914 (resta só
reprodução fotográfica)

bicicleta invertida sobre um banco de
madeira doméstico (figura 6). Em 1914, ele

claro que se refere à cópia, como uma

comprou e exibiu um secador de garrafas

imagem muito mais visível em sua reprodução. Mais visível, inclusive, pela

(figura 7) e, em 1919, colocou bigodes e cavanhaque numa reprodução fotográfica

quantidade de olhos que podem ver a multiplicação da imagem.

barata da Mona Lisa (figura 8), que também exibiu. Chamou esses objetos – e

Na década de 1950, a arte e o mundo se unem definitivamente, e a pop art

muitos outros – ready-mades (triviais, prontos para consumo) e os qualificou como

viria a estampar essa união nas paredes das galerias, marcando a passagem da

arte, afirmando que permitiam a redução da idéia de consideração estética a uma

produção artística para a contemporaneidade. A cultura, em sua totalidade,

escolha do intelecto e não à habilidade ou destreza da mão do artista.

passa a influir no pensamento artístico – e aquele momento tão caro a

Nas décadas de 1960 e 70, o espírito duchampiano retornou, levando muitos

Baudelaire, da arte livre para a imaginação, desaparece para sempre. Além da

artistas a trabalharem com uma idéia de arte que enfatizava o fenômeno e a

aura, da autenticidade, o terceiro aspecto, o valor cultural, toma uma dimen-

escolha de objetos e imagens existentes, elevando o intelecto e sua participação

são muito maior do que a simples dimensão de mercado. E, conjuntamente à

na concepção de arte ao mesmo patamar da experiência visual – em alguns

decadência e ao “desaparecimento” temporário da aura, reverbera no parâ-

casos, acima dela: à arte conceitual.
Então, a partir daí, a percepção de que uma complexa transição passou a

27 BENJAMIN, Walter.”Pequena história da fotografia”, in Obras escolhidas, vol.I: Magia e técnica, arte e política. São Paulo :
Brasiliense, 1994, p. 104.
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ocupar o lugar da modernidade, em seus mais variados contextos, se afirma.
Principalmente nas áreas da arte e da cultura, no terreno da consciência artís-

55

tica, passa a haver um deslocamento, uma ampliação dos limites da própria
noção de arte, bem como a emergência das questões em relação aos paradigmas e cânones até ali considerados absolutos.
As diferenças entre a chamada high art28 (arte erudita) e a arte de massas são
os fatores principais na determinação da cultura da modernidade. O modernismo, caracterizado por Clement Greenberg, acredita numa arte possível somente enquanto erudita, única e não reproduzível para consumo. O ready-made,
seja na área da escultura, da fotografia ou da pintura, estabelece exatamente o
contrário. Como objeto-escultura, que visualmente não passam de vários produtos reproduzidos industrialmente, ele existe a partir da premissa de que a
representação de um objeto já existente reapresentado pode ter mais força,
esteticamente, do que uma obra originalmente manufaturada. Na fotografia, a
câmera já trata, como ready made, a seção de mundo escolhida, quando o diafragma se abre e fecha. E, na pintura, o uso de técnicas de reprodução – fotomontagem, gravura em metal, foto-gravura, serigrafia – faz empréstimo das
imagens da cultura de massas, ou de cópias de obras-primas, para deslocá-las,
alterá-las, ou mesmo recolocá-las em novos e mais amplos contextos.
A reprodutibilidade reduziu cada vez mais a distância entre a chamada high
art ou belas-artes e a cultura de massa, até que ambas passaram a formar um
só corpo. A discussão a respeito da originalidade, condição primeira para a
definição da arte, toma um rumo inesperado com a introdução da – anteriormente denominada de modo pejorativo – cópia como parte, conceito e matéria-prima de trabalhos de arte.
Herdeira direta de Marcel Duchamp, por seu desejo de ser uma máquina e
pela maneira de utilizar a imagem em sua banalidade imediata e não imediatizada, a pop art também contribuiu para a inserção da linguagem publicitária na
arte, num tempo em que a massa não poderia estar distanciada da arte.

.8
Marcel Duchamp, “L.H.O.O.Q.”, 1919.
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28	A expressão high art é usada no sentido elitista de belas-artes: a high art é contemplável, fruível e não-consumível no
sentido da massa.
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.11

Andy Warhol, “Self Portrait, 1967.

Claes Oldenburg, “Soft Toilet”, 1966.

As relações entre objeto de arte e o olhar do espectador nunca mais seriam
as mesmas. Warhol, Dine, Oldenburg, Rauschenberg, Rosenquist (figuras 9, 10,
11, 12, 13) e outros definiram a pop art como o lugar do uso de tudo aquilo que
é desprezado pela arte dentro dos moldes clássicos – sejam eles os da
Antigüidade ou modernos –, com amplo recurso aos meios práticos da reprodução mecânica e aos aspectos mais provocantes da publicidade.
Talvez seja possível encontrar até uma fonte desta nova atitude lá no início
do século XX com os cubistas e o uso do papier collé (colagem) que transformou a função plástica do objeto numa concepção que corresponderia à
ambição de uma cultura tipicamente norte-americana, onde pragmatismo
rima com tradição realista.
Ao eleger na arte aspectos banais e anônimos, o artista pop assume a constatação

.10

de que a realidade natural se distancia, pela repetição serial de uma imagem, da reali-

Jim Dine, “Five Feet of Colourful Tools”, 1962.
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dade percebida pela massa. E se a cultura constrói este real, a arte deve discuti-lo.
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.13
James Rosenquist, “President Elect”, 1960-61.

Vale notar que essa é somente uma das possíveis leituras para a produção
pop: a que se refere à aparência. A arte pop também inverte os valores dos
movimentos das vanguardas históricas, sempre guardando, porém, uma
estreita relação com elas. Se as vanguardas consideravam a arte como algo a
ser destruído, a pop art caracteriza-se pelo uso de tudo que é desprezado. As
imagens de massa, vulgares e indignas de consideração estética, ressurgem no
fazer do artista como matéria-prima e como ideologia.
Por exemplo, a fotografia e os outros meios de impressão, com os vários
tipos de gravura, sempre foram considerado como técnicas inferiores, “arte
menor”. A arte pop derruba este preconceito. A foto, freqüentemente, dá origem à maioria das imagens apresentadas, e muitas vezes as técnicas utilizadas
misturam pintura, gravura e serigrafia. Não é pintura, não é gravura nem
fotografia. É arte, uma mistura sem rótulo. Uma arte produzida numa era
sem categorias calcadas na identificação do meio.

.12

Outra inversão observada é a aceitação do reflexo do que está sendo repre-

Robert Rauschenberg, “Quote”, 1964.
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sentado, algo totalmente impensável quando se trata de arte única, original.
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Banida e execrada da arte erudita, a cópia retorna, triunfal. Esta inversão não é
arbitrária, não é a negação do passado nem é resultado da degeneração do valor
artístico. É, sim, causa e conseqüência, pois o surgimento de novas técnicas de
reprodutibilidade da imagem e a transformação da visualidade por intermédio
delas modifica não só as formas da arte, mas o próprio conceito de arte.
Um dos artistas, hoje, cuja observação do trabalho contribuiu imensamente para
esta discussão da inversão de papéis do original e da cópia é Sherrie Levine (figuras
14 e 15). Ela fez parte de uma importante manifestação do retorno da atividade
fotográfica à cena contemporânea da arte norte-americana, uma mostra organizada pelo crítico da revista October, Douglas Crimp, em 1977, denominada Pictures.
Antes de proceder a uma análise específica do trabalho de Sherrie Levine,
é preciso mencionar a pertinência de todos os artistas participantes da mostra – e de outros mais –, para o discurso do pós-modernismo, na medida em
que seus trabalhos afirmavam uma distância das versões idealistas do modernismo e se colocavam dentro
do discurso pós-moderno.
O projeto de Sherrie Levine
na década de 1980 foi refotografar trabalhos fotográficos

.15
Sherrie Levine, “After Walker Evans: 7”, 1981.

conhecidos de artistas como
Walker Evans, Eliot Porter,

dentro do protótipo masculino de modo a determinar seu retorno pelas cre-

Alexandr Rodchenko, Edward

denciais masculinas – o discurso feminista, como minoria, faz parte do con-

Weston, cópias de aquarelas de

texto das teorias pós-modernistas –, o movimento de Sherrie Levine tematiza

El Lissitsky, Miró e Mondrian e

o distanciamento temporal e a ausência no espaço. Estas expectativas, porém,

desenhos de Malevich.

confundem-se pelo olhar, uma vez que os originais estão, na realidade, pre-

Muito mais que um procedimento comprometido com a

.14
Sherrie Levine, “After Eliot Porter”, 1981.
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sentes de uma forma imagética. É como se exigissem ser vistos, resistindo à
própria reprodutibilidade.

questão feminista, em que a pre-

Essa exigência de uma visibilidade real aciona, em parte, um retorno da aura,

sença da autoria de um artista

daquela presença. Não a mesma aura ou presença que pulsa na superfície mate-

do sexo feminino esconde-se

rial da pintura, na tinta, na tela, na textura, no gesto ou na cor, testemunhos da

63

originalidade e do talento do autor singular. Mas, sim, o retorno do fenômeno,

E seu trabalho Office at Night (Escritório à noite, figura 16), onde aparecem

do que ele significa e daquilo de que é estopim: a partir daí é que foi possível

uma reprodução do quadro de 1940 de Edward Hopper e um sistema de signos

falar de discursos feministas, pois o trabalho, claramente, deve ser um exame

de representação, é baseado nestas idéias. Nele, a mulher, um dia submissa,

dos restos de uma tradição masculina na pintura, não só modernista.

encontra-se numa nova trama de relações, que emerge da visão (olhar) em si. E

Provavelmente não é exagerado afirmar que, com este retorno da fotografia

são elementos constitutivos destas relações: o papel do voyeur (observador), as

ao palco das artes e graças às muitas teorias sobre ela concebidas naqueles

reações imaginadas da mulher e o sistema de signos que direciona o pensamento.

anos do final da década de 1970 e do início da de 80, uma revigoração ocor-

O caso é de um refinamento especial, pois o conceito trabalha lado a lado com o

reu dentro da própria noção de arte, fazendo com que conceituação e fazer

olhar na construção de uma reação específica. É também um exemplo importan-

artístico passassem a ser uma só coisa.

te para autores de teorias pós-modernistas, uma vez que fica claramente exposto

De acordo com este momento, os escritos e os trabalhos de outro artista – e

o debate sobre poder, submissão, gênero, identidade e controle.

também crítico – podem ser considerados elucidativos. Trata-se de Victor Burgin

Outros artistas, nos Estados Unidos, mergulharam ainda mais profunda e

(figura 16), presença destacada na arte conceitual européia entre 1968 e 1973,

abertamente na questão do poder, graças à veloz ampliação do contexto da

cujas obras exibem o uso da fotografia como instrumento para uma produção

cultura de massa. Mesmo que utilizassem meios de reprodução em seus traba-

visual/verbal. Com Burgin, aconteceram uma reavaliação e uma revisão da teoria

lhos, a palavra, como discurso e como signo, passa a ter uma significação muito

modernista da fotografia: o artista detém o poder de escolha, elemento crucial
para sua arte, e a fotografia é mais um meio para evidenciar estas escolhas.
Teorias modernistas, originárias das idéias de Greenberg, identificavam “o
em si”, “o detalhe”, “a moldura” (frame),29 “o tempo” e o “ponto de vista” como
aspectos para uma análise formalista e, segundo estas teorias, o significado das
fotografias derivava das características e propriedades do que era fotografado.
Peter Burgin recorreu à psicanálise e à fotografia de cunho social para uma
nova leitura da foto dentro da arte. Às noções de Freud, que determinavam
ser o olhar formado por um elemento ativo e um elemento passivo, reuniu
outras concepções, como as que enfatizavam a objetivação, onde o olhar
passa a ser determinado – masculino, sóciopolítico etc. – E, na fotografia,
defendia a existência de dois momentos: o de olhar e o de ser olhado, o que a
torna um lugar de múltiplas relações.

.16
29 Moldura, no caso, não quer dizer a montagem, mas sim o fragmento delimitado pelas bordas da lente.
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Victor Burgin, “The Office at Night”, 1985.
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grande, acima da visualidade. E, nela, a

modelos e a geração simulada da

palavra como legenda representa outro

diferença; para a erosão da priori-

rumo, muito além do pretendido.

dade do original sobre a cópia,

Mas não podem deixar de ser pelo

para a diluição mesma dos limites

menos mencionados artistas como

entre os dois e para a inversão dos

Barbara Kruger e Jenny Holzer (figuras 17

papéis de cada um deles.

e 18), que introduziram meios de repro-

Aplicada ao mundo contempo-

dução mecânica inclusive em outdoors,

râneo dos media e da informação,

com o fim de levantar suas questões, estas

a tese da hiperrealidade implica a

sim, basicamente pós-modernas.

inexistência do real que suposta-

Mas os conceitos de cópia – no caso,

mente existiria por trás das ima-

talvez possa ser utilizado o termo apro-

gens da televisão e da publicidade.

priação – e, mais importante ainda, de

Mas isto não quer dizer que ela

originalidade, não se restringem a tra-

diagnostica e promove uma aceita-

balhos cujo principal objetivo é demonstrar uma relação entre poder, gêne-

ção conformada de um tipo de

ro ou outras diferenças –arte feminista ou das minorias.

redução da experiência em detri-

.17
Barbara Kruger, “Your Confort
is my Silence”, 1981.
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Em seu ensaio “The Precession of Simulacra”, Jean Baudrillard apresen-

mento da imagética dos media e do

ta a tese, sugestiva, embora um tanto paradoxal, do que chama de hiperreal.

mundo comercial da publicidade.

O hiperreal é aquilo que não possui um real por trás; ou seja, a partir do

O sentido de realidade implo-

momento em que o hiperreal se institui, qualquer relação a priori é secun-

dida, na época, correspondeu

dária. Ele é origem e situação por si só. Mas paradoxalmente, por intermé-

há um tempo em que o mundo

dio das relações originais.

da arte acreditava num incon-

Para Baudrillard, abstração não é aquela do mapa, do duplo, do espelho ou do

trolável e faminto monstro: a

conceito. Não é mais o mapa, o território, o ser ou a substância que são simulados.

cultura de massa.

Simulação é o que é gerado por modelos de um real sem origem ou sem realidade

Hoje, quando múltiplas possibi-

específica: um hiperreal a partir daí resguardado do imaginado e das distinções

lidades de leituras e teorizações

entre imaginário e realidade. Resta lugar somente para a recorrência orbital dos

convivem sem o fantasma da line-

.18
30 BAUDRILLARD, Jean. “The Precession of Simulacra”, in Brian Wallis (org.), Art after Modernism: Rethinking Representation.
Nova York : The New Museum of Contemporary Art, 1984.
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aridade e das substituições pelas

Jenny Holzer, “Selection from Laments
(No Record of Joy...)”, 1988/1989.
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rupturas, a noção de hiperrealidade fundamenta a proximidade

entre a cópia e o original. E demonstra, exatamente ao contrário do que acreditava
Baudrillard, que a arte não acabou, mesmo que os grandes centros culturais se
tenham tornado fábulas fracas, constituindo um sistema extasiado pela comunicação, onde “público e privado, sujeito e objeto, verdade e mentira despencaram”,
formando aquilo que ele chamou de uma simples dimensão da informação.

Repetição e diferença
Da mesma forma que o homem medieval aceitava a realidade das imagens,
feitas pelos religiosos, impressas e distribuídas ou colocadas nas igrejas, nas
quais personagens do cristianismo davam a conhecer suas histórias com o
fim de educar os fiéis, ainda hoje o público em geral aceita a verdade absoluta das imagens reproduzidas mecanicamente – fotografias – que contam as
histórias dos heróis e heroínas de nosso tempo.

.19
“Bois Protat”, Xilogravura anônima do último quarto do século XIV.
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De certa forma, as primeiras técnicas de reprodução da imagem – gravuras
em metal e xilogravuras – que apareceram na idade média já eram o início da
reprodução com finalidade de informar uma massa de indivíduos (figuras 19
e 20). Para discutir a contínua distribuição da imagem no mundo até ali
moderno, Andy Warhol usou outra técnica de impressão, a serigrafia, para
construir suas múltiplas e infindáveis séries repetidas de “retratos”.
A imagem produzida por Warhol é, portanto, uma impressão de silk-screen
cuja matriz, transferida fotograficamente, é uma reprodução em off-set de uma
ilustração de revista. Por sua vez, esta tinha como base uma fotografia criada de
um negativo que resultou da reflexão da luz sobre uma pessoa, presumivelmente real, alguém conhecido de milhares e milhares de pessoas, mas conhecido
apenas pela imagem que os próprios media construíram.

.20
31 Cf. ADHÉMAR, Jean et alii. Les estampes. Paris : Gründ, 1973.
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“São Jorge”, Gravura em crivo anônima, metade do século XV.
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.22
Andy Warhol, “Marilyn”, 1964.

Quando Warhol fez o silk-screen fotográfico da cabeça de Marilyn Monroe e usou
tinta dourada, deixando a imagem flutuar num paraíso atemporal e sem espaço
definido, estava, de certa forma, criando uma santa e mártir para a década de 1960,
venerada da mesma forma que uma Madonna numa catedral medieval.
Com a multiplicação e repetição – diferentemente da imagem do interior do
templo, mas similarmente àquelas distribuídas nos átrios das igrejas – a religiosidade necessária para o consumo popular está presente, quando as imperfeições e borrões de tinta sugerem a “verdade popular e cotidiana” expostas nos
jornais de escândalos baratos e revistas sensacionalistas.32
O retrato de Marilyn Monroe (figuras 21 e 22) não é um retrato, no sentido
tradicional, posto que trabalha uma imagem já, ela própria, desdobrada em sua

.21

32 Esta leitura, conjuntamente àquela que relaciona a produção de Warhol utilizando meios de impressão ao aparecimento, na idade média,

Andy Warhol, “As Vinte e Cinco Marilyns”, 1962.
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de técnicas de gravura em metal e xilogravura como meios de difusão da imagem, está corroborada num texto de Robert Rosenblum, “Andy
Warhol: Court Painter to the 70s”, ensaio publicado num catálogo de exposição do Whitney Museum of American Art.
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essência e também construída, por sua natureza, artificialmente. Não possui

desloca-se de acordo com quem a vê. Cada “quadro” contribui com várias

aquele vínculo com um passado-presente, já que tal encontro, no caso específi-

questões, do mesmo modo que reproduz uma forma inúmeras vezes: ques-

co, não aconteceu. O encontro existiu, mas é de terceira-mão, e talvez esteja

tões sobre fotografia, pintura, imagem. Como em toda a obra de Warhol, a

mais longe ainda se é necessário considerar que sequer a própria Marilyn

imagem se reflete nela e sobre si própria.

jamais existiu realmente, pois foi construída do original Norma Jean.
Neste procedimento, a questão fotográfica serve para afirmar, pela negação,

A representação passou a ser uma apresentação: a repetição apresenta a diferença ao formar uma unicidade, um todo.

que não existe um real natural nem mesmo um ser real , muito menos um

Segundo Roland Barthes, a arte pop aceita ser uma imagerie, um conjunto de

original copiado. Existe, sim, a idéia de real plasmada num suposto “retrato”

reflexos, uma aglomeração de cópias banais do cotidiano da sociedade norte-

do mito entronizado pela sociedade, onde só é percebido o presente-presente

americana.34 Esta aceitação, no entanto, é que faz da pop art uma corrente

da imagem.

positiva. Por meio de uma aparentemente banalização da arte, assegura-lhe os

A repetição da imagem – recurso de Warhol que deu margem à afirmação
de Luc Lang “trinta Warhol valem mais que um”33 –, também traduz a neces-

elementos de questionamento e reflexão para uma possível permanência de
produção de saber numa área quase massacrada pela cultura de massa.

sidade refrisar que aquela imagem não é mais que um produto resultante

Nas inversões da diferença – repetição –, do único – multiplicidade –, do

basicamente de um processo mecânico de reprodução, apesar de ser conside-

sagrado – banal –, do original – cópia –, está a alma da contemporaneidade

rada como o real verdadeiro e a verdade absoluta. Toda a conotação atribuída

na arte. Elas são como uma transformação histórica regular, onde o surgi-

a ela é, como sempre, externa, dependente culturalmente. Enquanto produto,

mento e o desenvolvimento da tecnologia modificam a arte não só na aparên-

é quase somente uma reprodução mecânica.

cia e na forma, mas em sua própria essência.

Como tal, a imagem de Warhol acumula-se rapidamente ante nossos olhos,

A arte pop repete, e repetição é uma característica da cultura. E o proce-

e é possível dizer que o artista apenas agencia uma organização gráfica da

dimento da repetição tem como objetivo, além da destruição da arte como

repetição. Vista em seu todo, a imagem alcança a abstração quando a forma

agente transformador utópico – uma negatividade cronológica que se apre-

que nela é dominante, duplicada inúmeras vezes, age como motivo sem sig-

senta duchampiana –, a determinação de uma nova concepção de ser

nificação. Assim, as séries de Andy Warhol são também uma constatação de

humano: o contemporâneo.

que a significação contida numa imagem pode chegar a não significar mais
nada, se repetida o suficiente.

Este novo ser, novo porque sua experiência visual de mundo, transformada
pela máquina e pela tecnologia, é também nova, não se incomoda com a mul-

A imagem resultante da repetição é una, possui uma realidade por si só,

tiplicação, vive com ela. A cópia repetida não mais é um Doppelgänger maléfico:

mediante sua aparência final. Paradoxalmente, da significação contida e refle-

está lado a lado com o mundo, agora pertence a este mundo e, na arte, trans-

tida na aparência até a total não significação, a realidade em Andy Warhol

forma-se em original: de certa forma. É um novo real.

33	LANG, Luc. “Trente Warhol valent mieux qu’un”, Le Magazin d’Art,: “Andy Warhol” número especial publicado por ocasião
de um ano de morte do artista.
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34 Cf. BARTHES, Roland. “Esta coisa antiga, a arte...”, in O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
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.23
Andy Warhol, “Coca-Cola Bottles”, 1962.

A obra de Andy Warhol assinala o advento de uma cultura da repetição – e,
conseqüentemente, da estética da repetição –, uma cultura onde a diferença é
recriada artificialmente pela repetição de objetos quase idênticos. E marca,
portanto, a inserção da arte na vida, não somente pelo consumo, mas também
pelo cotidiano da própria psique humana.
Outras das séries produzidas por Andy Warhol, a das garrafas de Coca-Cola
e a das latas de sopa Campbell, estão igual e definitivamente relacionadas a esta
questão (figuras 23 e 24). E a mesma leitura, feita dos “retratos”, pode ser aplicada aos ícones aparentemente assépticos dos produtos de consumo, séries que
também fizeram a fama do artista e pertencem ao mesmo período, chamado
por ele de Pop Statement ou Conceito Pop.35

.24
35 Stephen Koch faz esta afirmação em seu texto “Sweet Andy”, Le Magazin d’Art: “Andy Warhol”. Op. cit..

74

Andy Warhol, “100 Campbell’s Soup Cans”, 1962.
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Mesmo nestas imagens, muito conhecidas, é possível encontrar um sentido
comum não esperado que as coloca dentro do mesmo contexto das outras
obras do período.36 Por exemplo, um ano antes dos trabalhos com a lata de
sopa Campbell, Warhol fez uma série de “pinturas”37 sob o título de Tunafish
Disaster (figura 25). Menos conhecidas que as séries que as sucederam, também “representam” imagens de objetos análogos às garrafas, latas de sopa
etc... Neste caso, porém, as “pinturas” reproduzem latas de atum que teriam
sido contaminadas, causando a suspeita de que seu conteúdo fosse responsável pela morte de várias pessoas. Abaixo das latas estão colocadas as fotografias das vítimas retiradas dos periódicos, seguindo a linha amplamente utilizada pelo artista de reproduzir a reprodução.
Aqui, em especial, as fotografias mostram as vítimas sorridentes, sem qualquer
noção do que estaria por acontecer: senhoras de classe média, sinceramente conscientes do clique fotográfico, sem pose ou nenhuma maquiagem glamurizante.
As vítimas fotografadas podem ser quaisquer donas-de-casa norte-americanas: todas estão expostas à tragédia. Mas é a tragédia que as transforma em
matéria de jornal, e nela até o produto de consumo de aparência inocente é
capaz de matar. Desta forma, a superficialidade da aparência esconde algo,
não existe só como uma abstração neutra e vazia. Ou a tragédia também pode
ser neutra e vazia?
A repetição é a estratégia utilizada para forçar a atenção em direção à consciência de que o acidente é horrivelmente banal e que os media exploram
vítimas desconhecidas como lhes convém, e inescrupulosamente. Ainda
assim, estes trabalhos de Warhol não objetivam o olhar sobre aquele distanciamento particular entre o acontecimento e sua representação. As desventu-

36 Dentro deste período analisado estão tanto os “retratos” quanto os objetos de consumo e as reproduções dos desastres, dos suicí-

.25

dios, das cadeiras elétricas. São os trabalhos que mais evidenciam a repetição de uma mesma reprodução fotográfica.

Andy Warhol, “Tunafish Disaster”, 1963.
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37 ”Pinturas” está entre aspas porque não designa a verdadeira descrição da técnica utilizada nos trabalhos de Andy Warhol,
embora ele os chamasse de pinturas.
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Andy Warhol, “Orange Car Crash 10 Times”, 1963.

Andy Warhol, “Car Crash”, 1963.

ras dos desconhecidos fornecem aos media um conteúdo que se fundamenta

prazer e liberdade, mas como um instrumento concreto que desfere golpes e

naquele momento após o ocorrido.

causa mutilações irreparáveis.

O Tunafish Disaster possui uma característica geral da imagerie pop, existente

É possível que a repetição, nestes casos, anule a atenção que poderia ter sido dada

também em trabalhos de outros artistas: objetos banais e simples, de consumo

à dor visível dos sobreviventes e ao horror perante as imagens de corpos incons-

geral. Mas, quando o quadro de Warhol introduz a relação entre esses objetos e a

cientes, talvez mortos. É evidente a impossibilidade de mergulhar no interior da

morte, percebe-se que a tragédia – representada pelos produtos contaminados –

imagem em busca da dor e do sofrimento verdadeiros, reais. Mas nela grita uma

não é consumida da mesma forma que um simples objeto – não contaminado.

realidade suficiente, passível de percepção. Exposta nas fotografias, esta realidade

Compreensão similar impõe-se das séries dos acidentes de automóveis (figu-

obtém resposta adequada. Por que seria impossível compreender um significado de

ras 26 e 27), onde, mais uma vez, o uso de material fotográfico de origem

previsão macabra na repetição, uma previsão comum e inegável daquilo que a

anônima traz a questão do consumo em suas diversas formas de consumação.

todos espera: a iminência da morte – verdadeira e não a simbólica?

Estes trabalhos apresentam o símbolo máximo da opulência consumista norte-

A própria discussão do conceito da repetição − instrumento da estrutura

americana − o automóvel − não como aquele objeto que resume os sonhos de

básica proposta para uma teoria da reprodutibilidade na arte contemporânea
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− sugere retomar a linha das vanguardas históricas, abandonada por
Greenberg, de modo a encontrar mais pontos de contato entre ela e as neovanguardas, pois é na arte neovanguardista que aparece um momento já
diverso do próprio modernismo.
Para além das noções duchampianas de deslocamento pela via da reprodutibilidade – ready-mades –, é no surrealismo que a noção de repetição toma
corpo, numa leitura mais ampla e revista. Teorias recentes sobre o surrealismo
indicam que o movimento deve ser avaliado como muito mais influente e
expressivo do que uma mera vanguarda histórica relegada aos museus. Trata-se
de uma corrente que contribuiu para o pensamento artístico na contemporaneidade por intermédio de suas relações internas com o comportamento do ser
humano tanto no mundo consciente, quanto no inconsciente.
O crítico Hal Foster38, por sua vez, atualiza as questões propostas pelos surrealistas, em particular as que foram formuladas por André Breton. E, ao descrever

.28
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Cindy Sherman, “Untitled # 253”, 1992.

Hans Bellmer, “Doll”, 1936.

conceitos como a noção freudiana de “estranho” e sua relação com a repetição,
deslocando-os de modo a adjetivar a obra de arte surrealista, Foster amplia o
alcance desta obra, estendendo-a até a pop art, até a contemporaneidade.
Isto à medida que a repetição é instrumento para uma leitura da arte de
nossos dias, baseada na reprodutibilidade, que relaciona o surrealismo com
os conceitos freudianos de estranho e com outros a ele associados: retorno do
reprimido, compulsão de repetir e pulsão de morte.39
E esta morte – ou destruição – coloca-se antes de tudo; a pulsão de morte
não é fim, mas princípio e também fundamento do prazer. Prazer e morte
servem-se entre si, forças destrutivas e sexuais são idênticas. As ambigüidades, também encontradas na obra de Warhol, são o que tornam sua arte
provocativa: a liberação mostra a repetição, o desejo reflete a morte.

Além da repetição compulsiva como forma de superação de um trauma
anterior, a vocação da repetição também se revela em outro aspecto recorrente no surrealismo: o automatismo. O desejo de se tornar uma máquina, professado por Warhol, algumas fases de trabalhos de artistas como Cindy
Sherman, que fotografou bonecos inanimados em situações especificamente
contemporâneas e montou cenas onde o uso de próteses industriais alteram
as aparências, podem ser rastreados até as questões levantadas por Foster em
seus capítulos que tratam dos autômatos, das bonecas e dos seres inanimados, amplamente utilizados no surrealismo (figuras 28 e 29).40
Até a questão do paradoxo e da inversão de conceitos pode ser vista como uma
característica do estranho freudiano, transposto para o pensamento surrealista,

38	Hal Foster é crítico de arte, professor de História da Arte em Cornell, autor e organizador de inúmeros livros, além de

40 Cf. KRAUSS, Rosalind. Cindy Sherman: 1975 – 1993, Nova York : Rizzoli, 1993. Neste trabalho de análise de toda a obra

editor da revista October.

de Cindy Sherman, Rosalind Krauss examina um paralelo entre as “boneca” de Bellman e a série das fotografias de montagens

39 FOSTER, Hal. Compulsive Beauty. Cambridge (Mass.) : MIT /October, 1997.

de próteses humanas e partes de corpos. A relação é evidente.
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Allan Mccollum, “Drawings”, 1991.

Allan Mccollum, “Installation of Paintings in Studio, NYC”, 1983.

onde atua sempre: temor e delícia, atração e repulsão, prazer e morte, beleza e

nem integrados na imagem – o ideal da obra única – nem totalmente dissolvi-

morte, compulsão e convulsão. A repetição, como Foster afirma, cria um desequi-

dos por ela – o ideal do signo publicitário da cultura de massa.

líbrio: a imagem de um real traumático deixa de aparecer, é escondida pela multi-

Desde 1975, Allan McCollum (figuras 30 e 31) vem produzindo uma pintura

plicação e funciona como um real anestesiado a princípio, mais tarde chocado,

genérica: pequena, anônima, múltipla, objetos em sua maioria idênticos, sem-

porém afastado do sensível. O novo real é distante, mas não é menos real: determi-

pre exibidos em série e compostos de moldura, passe-partout e, onde a imagem

na uma nova estética, causada pela repetição, reproduzida mas não representada.

deveria estar, um vazio. Segundo o próprio artista são falsas fotografias, pseu-

Assim, a repetição está muito presente em vários trabalhos e nos exemplos
providos por Warhol e outros. Está presente a repetição física, material, perce-

do-artefatos que estimulam o desejo de olhar, mas que se completam fazendo
exclusivamente isto.

bida nos meios utilizados para produzir a obra: o silk-screen, a fotografia em

A princípio, a leitura mais comum das instalações de McCollum é aquela que

off-set. Está igualmente presente na repetição das temáticas: tragédias, mortes,

vê nelas a fala da produção cultural daquilo que os economistas políticos iden-

desastres, media, glamour.

tificam como o modo serial de produção. Sua mostra de 1983 consiste de 551

Mas todas as situações de repetição produzem mais um paradoxo, pois são

montagens destas imagens ausentes, agrupadas e espalhadas pelas quatro pare-

ao mesmo tempo efetivas e sem efeito nenhum, resultando em espectadores

des da galeria, num contínuo ondular. Numa outra sala, fotografias tiradas
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diretamente de monitores de TV colocam o artista no local da obra. Tais fotografias são a reprodução da reprodução, imagens (não)reais.
Como os ready-mades duchampianos, a instalação de McCollum real-

Assim esta repetição, considerada como uma conduta externa, ecoa, reproduz uma vibração secreta, aquela que anima o singular, uma mais profunda e
interna repetição contida num original.

mente possui um referente externo: o mercado de arte, a arte como insti-

É paradoxal. Mais um dos paradoxos da reprodutibilidade que se vai desdo-

tuição. Visitá-la passa a ser como olhar vitrines: o vazio das molduras

brando internamente em seus princípios. Como reproduzir o irreproduzível. E

evidencia a falta de significado do ato de olhar mercadorias banais com o

este é o procedimento. Como se algo único contivesse, em essência, sua própria

intuito de comprar. Como Warhol, Allan McCollum utiliza a produção

repetição e, por meio dela pudesse tornar-se ainda mais único.

em série como o modelo dominante para a arte no capitalismo recente da
sociedade de consumo.

Pela utilização da inumerável variedade de meios de reprodução com a finalidade de repetir, ainda é permitido discutir a permanência e a pertinência da arte como

Ao mesmo tempo, o trabalho de Allan McCollum lida com a repetição de

algo único, singular, mesmo que não “aurático”, posto que repetido. Mas diferente.

duas maneiras. A primeira, para discutir realmente a cultura do consumo em

A repetição, no caso, está sempre acompanhada da diferença. Esta diferença

relação à arte e ao mercado. A segunda enfatiza aquilo que é o paradoxo da

é a mesma encontrada em Monet: o primeiro nenúfar que repete todos os

repetição, mas que parece mais uma noção dicotômica: a diferença.

outros e se repete em todos os outros.

Mesmo em relação ao modo de produção serial como tal, a contradição entre

Generalização do particular não é repetição. Ao contrário, geral e particular

diferença e repetição é intrínseca. Ainda que a produção em massa e a lógica

são conceitos tão opostos quanto universal e singular, e a repetição de uma obra

social da homogeneização que ela acarreta trabalhem para eliminar a diferença,

de arte é como um singular sem conceituação e, da mesma forma, uma oposi-

esta reaparece no leque limitado de pequenas variações no objeto de consumo

ção à repetição: a conceituação é o singular.

de massas − uma escolha de cor diferente, de um diferente tamanho etc. Este

O que interessa aqui é a essência da repetição. O discurso apresentado é ten-

objeto, posto que sempre o mesmo, é consumido nestas mínimas diferenças,

tativa de entender porque repetição não pode ser explicada em sua identidade

que iludem o consumidor com individualidades controladas.

formal como conceito ou representação. Ela é, sim, um procedimento concei-

Mas o trabalho de arte serial pela repetição funciona num plano muito além
do sociocultural.

tual. Por exemplo: na repetição de um motivo decorativo, uma figura é repetida
e reproduzida, mas um conceito se mantém sempre idêntico.

Repetir é comportar-se de uma maneira determinada e proposital, mas em
41

A repetição na obra de arte é procedimento totalmente diverso. No uso da repe-

relação a algo único e singular, sem igual ou equivalente. O ato de repetir só

tição num trabalho artístico, a figura não é uma instância justaposta. O que acon-

é necessário e justificável quando relacionado ao que não pode ser substituído.

tece é a combinação dos elementos de uma instância, onde cada um deles apresen-

Reflexos, ecos, duplos, cópias, não podem ser considerados pertencentes aos

ta o original, formando uma única situação, que só existe em todos eles unidos.

domínios da semelhança ou da equivalência. Eles são, em parte, o original. Este,
por sua originalidade, contém sua possibilidade de repetição.

Todos os elementos se entrelaçam e o original passa a ser o signo que acontece no interior de todo o sistema − no caso, o trabalho de arte como situação
onde acontece uma relação com o observador − percebido ao emergir nos

41 Cf. DELEUZE, Gilles. Difference and Repetition. Nova York : Columbia University Press, 1994.
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intervalos de comunicação entre diferentes.
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Nos trabalhos de Andy Warhol, como os Saturday’s Disasters ou a já citada

a outra carrega o segredo de nossas vidas e mortes, das nossas prisões e libe-

garrafa de Coca-Cola repetida, um único elemento não funcionaria, da mesma

rações, do demoníaco e do divino. Uma pretende perfeição, a outra traz a

maneira que um só dos quadrinhos vazios de McCollum também não. O ver-

autenticidade como seu próprio critério.

dadeiro intento desapareceria, pois não existem aura e muito menos original.

Assim, a repetição e a diferença não podem ser conceituadas como generali-

Tudo não passaria de cópia barata de fotografias anônimas, produtos feitos

dades. Se a diferença for inscrita num conceito geral, não haverá a idéia singular

com serigrafia, estamparia de camiseta etc...42

de diferença: restará somente a diferença mediada pela representação. E, neste

Seria correto falar de repetição quando se está frente a frente com elementos

sentido, a repetição nada mais é do que copiar/representar objetos idênticos.

idênticos que apresentam exatamente o mesmo conceito. Porém, é necessário

O que interessa é o encontro entre estas duas noções, diferença e repetição.

distinguir entre estes elementos, estes objetos repetidos, e um sujeito secreto, o

Ele não pode mais ser assumido na generalidade: deve surgir como um resulta-

sujeito real da repetição, que se repete por eles.

do de interferências e intersessões entre as duas linhas. Uma, diz respeito à

Repetição deve ser entendida como pronome. Deve-se encontrar a essência

essência da repetição; a outra, à idéia de diferença.

da repetição, a singularidade dentro do que se repete. Pois não existe repetição sem um repetidor, nada é repetido sem uma alma repetidora. Como
resultado, mais que repetido ou repetidor, o objeto ou o sujeito, distinguir-

Fragmentação e reunificação

se-ão duas formas de repetição.
Em todos os casos, repetição é diferença sem um conceito. Mas num caso,

Ao longo da história, se desenvolveram, opuseram-se e se complementaram

a diferença é tomada somente como exterior ao conceito: é a diferença entre

várias maneiras de teorizar os modos de ver, bem como as técnicas e os debates

objetos representados pelo mesmo conceito, caindo na indiferença do espa-

sobre a visualidade. Estes esforços convergiram para a constituição e a vigência

ço e do tempo. No outro caso, a diferença é interna à idéia. Ela se desenro-

de modelos enfatizadores da tradição ocidental contínua e de longo alcance.

la como puro movimento, criador de espaço e de tempo dinâmicos que
correspondem à idéia.

É certo que, às vezes, faz-se estrategicamente necessário mapear e definir as
linhas de uma tradição visual dominantemente ocidental e contínua, e tal pro-

A primeira repetição é a do mesmo, explicada pela identidade do conceito

cedimento é eficiente: os modelos servem ao intuito explicativo ou comproba-

ou da representação. A segunda inclui diferença e se inclui na alteridade com

tório. Porém é muito importante reconhecer a possibilidade de descontinuida-

a idéia, na heterogeneidade de uma (a)presentação. Uma é negativa, a outra é

des fundamentais, e esses modelos hegemônicos podem representar obstáculos

afirmativa, e ocorre pelo excesso na idéia. Uma é efeito, a outra é causa. Uma

‘a afirmação das descontinuidades, pela força da vocação de permanência de

é estática, a outra é dinâmica. Uma é comum, a outra é distinta e singular.

todo modelo.

Uma envolve eqüalizar, a outra ineqüaliza e dessimetriza. Uma é inanimada,

Apesar da aceitação geral de um paradigma da história da visão − em princípio uma atitude paradoxal −, sempre que este for referido no texto, o será

42 Vale ressaltar que, no caso de um artista famoso e cotado no mercado, só a assinatura vale a obra. Mas não é disso que

num contexto mais amplo, onde as diferenças podem existir conjuntamente. O
paradigma que interessa discutir neste momento − e que, apesar de tudo, con-

se trata aqui.
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Quando, nas primeiras duas décadas do século XX, a fotografia tornou-se
um aparato nas mãos de correntes artísticas que lidavam com a fragmentação
do mundo e do olhar do homem, isto não marcou nenhuma ruptura com a
continuidade do modelo que tinha vigência desde o renascimento.
Segundo Jonathan Crary, este modelo entrara em colapso já nos primórdios do
século XIX, quando apareceram noções diferentes sobre o que seria o observador
e o que constituía a visualidade. Assim, quando Marx, Freud, Bergson, Marcel
Duchamp, Man Ray, Hannah Hoch referem-se à camera obscura, fazem-no dentro de um contexto sociocultural e científico deslocado, onde já ocorrera uma
profunda ruptura com as condições da visão pressupostas por esse aparelho.
Benjamin disse, em “Theses on the Philosophy of History”: “Cada imagem do
passado que não é reconhecida no presente como uma imagem que diz respeito
a si própria [a seu contexto] ameaça cair num irrevogável esquecimento”.43 Como
pode esta afirmação ser relevante, quando o discurso fala de uma era onde a

.32

reprodutibilidade da imagem informa a visão do espectador de arte a respeito de

“O olho e a câmera escura”, gravura de anônimo, séc. XVIII

outros paradigmas, outras situações, outras reações?
Para melhor entender o conceito da fragmentação no contexto de uma teoria

tinua a ser desenvolvido numa variedade enorme de formatos − afirma que o

da reprodutibilidade na arte contemporânea, é forçoso analisar aquilo que, foi

aparecimento da fotografia no século XIX é o complemento da evolução tecno-

banido da arte contemporânea por mais de um autor: a alegoria.

lógica e ideológica do mundo ocidental.

Qualquer estudioso de teoria da arte, se indagado sobre o papel da alegoria

Implícito neste discurso evolutivo está o ideário de que a relação do observa-

através dos séculos, decerto admitirá que a alegoria, já há mais de dois séculos,

dor com o mundo também evoluiu. É possível nomear uma infinidade de

foi condenada como aberração estética, como a antítese da arte.44 A alegoria,

ensaios sobre história da fotografia que inevitavelmente exibem, ilustrando

como prática artística, é considerada ultrapassada, exaurida, tornando-se um

seus primeiros capítulos, aquela reprodução de certa gravura do século XVII

problema de interesse puramente histórico.

em que a camera obscura é apresentada como a forma incipiente ou inaugural
de uma longa cadeia evolutiva (figura 32).
Deste modelo de continuidade valem-se tanto os que encaram a fotografia
como um passo maior em direção à verossimilhança na representação da realidade, quanto os que a tomam como mais um aparato do poder, elaborado ao
longo de vários séculos, para definir e regular o estatuto do observador.
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43 BENJAMIN, Walter. “Theses on the Philosophy of History”, in Walter Benjamin, Illuminations. Nova York : Schocken Books,
1969, pág. 255.[O esclarecimento entre colchetes é meu, M. M.] Apud Craig Owens. “The Allegorical Impulse: Toward a Theory
of Postmodernism”, in Brian Wallis (org.), Art after Modernism: Rethinking Representation. Nova York : The New Museum of
Contemporary Art, 1984, pág. 203.
44 OWENS, Craig. “The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism”, in Brian Wallis (org.), Art after Modernism:
Rethinking Representation. Nova York : The New Museum of Contemporary Art, 1984.
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revival do classicismo na arquitetura e as obras de arte que lidam com apropriação de imagens, tudo passando pelos anos das neovanguardas, em que a influência de Duchamp e de correntes afins solidificaram um pensamento não
greenberguiano e não formalista. E isso, sobretudo, ao considerar o fato de que
foi o próprio Duchamp quem identificou, nos aspectos fotográficos do Grande
vidro, uma “aparência alegórica” e de que Robert Rauschenberg deu a um de
seus mais importantes trabalhos (1959/60) o nome de Allegory (figura 33).
No sentido de reconhecer a alegoria como ferramenta na busca do sentido de
fragmentação nas artes plásticas da contemporaneidade, restabelecida pela via
da reprodução, e para apresentar uma idéia geral daquilo que ela, digamos,
representa,45 Craig Owens começa simplificando: alegoria ocorre toda vez que
um texto é duplicado por outro. Na estrutura alegórica, um texto é lido através

.33

de outro, mesmo que a relação entre ambos seja fragmentária, caótica ou inter-

Robert Rauschenberg, “Allegory”, 1959-1960.

mitente: o trabalho alegórico tende a mostrar, aprioristicamente e em si, as
direções que seu próprio comentário e crítica devem tomar. Essa descrição,

Mas talvez possa a alegoria ser retomada como instrumento ainda válido,
desde que sua propriedade original e básica seja reconhecida – já que, certa-

entretanto, é voltada para a literatura, uma vez que a alegoria é, de início, uma
figura de linguagem.46

mente, esquecida por aqueles que a execram: sua capacidade de recuperar do

Dentro de um trabalho de artes visuais, a imagética alegórica é a imagética

esquecimento histórico, causado pela descontextualização em direção “a irre-

apropriada, sempre que a imagem não é inventada, mas confiscada. O artista

vogável desaparecimento”. A alegoria, como instrumento, surgiu como resposta

apreende para si imagens culturalmente significativas e pretende ser seu intér-

à luta contra a tradição. Sempre funcionou no espaço entre o presente e o pas-

prete. E, por meio de sua manipulação, essas imagens transformam-se em algo

sado, que poderia desaparecer para sempre sem ela.

além, ou a mais. O artista adiciona significado, mas este significado deve

A tentativa de trazer este passado de volta, ao mesmo tempo garantindo uma

suplantar o anterior, apesar de tomá-lo como origem.

distância conveniente, para que ele não atrapalhasse novos caminhos, é uma

A partir destes pressupostos, é possível estabelecer o elo entre alegoria,

das razões da utilização do procedimento alegórico. Benjamin, talvez tenha

reprodutibilidade e arte contemporânea, por meio da obra de inúmeros

sido o único crítico do século XX a considerar significativa a alegoria, mesmo
que não fosse capaz de explicar por que o potencial estético da alegoria se exauriu ou onde, no decorrer da história, ela foi deixada para trás.
Como exemplos da efetividade de um impulso alegórico na contemporaneidade encontram-se a própria retomada de Benjamin como um autor atual, o
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45 O conceito de representação é utilizado em concordância com Craig Owens, em seu texto “The Allegorical Impulse: Toward
a Theory of Postmodernism”, onde afirma, na página 204, que alegoria é tanto uma atitude quanto uma técnica, uma percepção tanto quanto um procedimento.
46	A alegoria, segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, é construída mediante uma seqüência de metáforas
que significam diferentemente, no sentido, do que dizem as palavras..
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artistas que geram imagens pela via de reproduzir outras. A imagem apropriada pode ser um film still, uma fotografia, um desenho, uma pintura e,
às vezes já é, por si, uma reprodução. Entretanto, ao passar pela reinterpretação ou manipulação do artista, ela perde sua significação original, seu
lugar antes sagrado, caso fosse original, e aparece uma leitura contextualmente nova, emudecendo a anterior, porém sem a erradicar totalmente. De
uma certa forma, a imagem pode parecer incompleta, fragmento ou ruína
a ser “decifrada” em sua nova significação, na maior parte das vezes fragmentada mesmo em relação à imagem primeira, na medida em que a apropriação pode ser feita apenas de parte do original.
A alegoria é, sistematicamente, atraída para o fragmentário, o imperfeito, o
incompleto. Para Benjamin, o emblema alegórico por excelência é a ruína, onde
os processos de distanciamento, dissolução e decadência se completam e onde
a obra do ser humano é reabsorvida na paisagem, para viver somente na história. Ruína e história pertencem à mesma ordem, já que a ruína é o que de
material sobrou daquilo que só vive na história.

.34
Hannah Höch, “Proverbs to Live by”, 1922.

Na alegoria, o observador confronta-se com a visão de Hipócrates da
história como paisagem petrificada e primordial. Tudo aquilo sobre a his-

–, é necessário introduzir uma prática artística que, já nas correntes van-

tória que, desde tempos imemoriais, sempre foi triste, sem sentido, sem

guardistas do modernismo, tratava da fragmentação e lançava mão de

sucesso, expressa-se numa face − ou melhor, numa máscara mortuária. E

motivos alegóricos diretamente vinculados à reprodutibilidade. Trata-se da

mesmo que falte a ela toda a liberdade “simbólica” de expressão, toda a

fotomontagem, onde pode ser detectado o incessante empilhamento de

proporção clássica, toda a humanidade − mesmo assim é esta a forma pela

fragmentos sem nenhum objetivo em especial, numa estrutura provavel-

qual a subserviência do homem à natureza torna-se óbvia. Significativamente,

mente obsessiva (figura 34).

isto demonstra não só a enigmática questão da natureza da existência

A partir do reconhecimento destes aspectos obsessivos de acumulação de frag-

humana como tal, mas também da historicidade biográfica do indivíduo.

mentos como característica da alegoria, outros trabalhos de artistas mais recentes

Esta é a alma do modo de olhar investido da alegoria...

47

também são considerados importantes exemplos de como é possível, na arte da

Antes de passar a uma análise propriamente dita de obras de artistas que

contemporaneidade, ver e ler, a partir de uma teoria da reprodutibilidade: são

lidam diretamente com esta questão – principalmente no campo da land art

aqueles que envolvem uma estratégia de acumulação, coisa sobre coisa, em progressão matemática. Essas estratégias falam da projeção de uma estrutura

47 BENJAMIN, Walter. The Origin of German Tragic Drama. Londres : New Left Books, 1977, p. 166.
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enquanto seqüência, sendo ela não dinâmica, repetitiva, quase ritualística.
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Sol LeWitt, “Variations of Incomplete Open Cubes”, 1974.

Carl Andre, “Equivalent VIII”, 1966.

Neste caso, incluem-se os trabalhos de cunho minimalista, como os de Sol
LeWitt, de Carl Andre e até de Donald Judd (figuras 35, 36 e 37). Não são estes
artistas que, necessariamente, à primeira vista recorrem a meios de reprodução
como ferramenta, mas, tal como aqueles em cujo trabalho essa prática é óbvia
já na aparência, decerto o fazem, só que de forma mais sutil. E, até por isso, são
importantes para esta pesquisa, pois comprovam a existência de uma natureza
visual transformada pela experiência da reprodutibilidade capaz de ser detectada na concepção, se não no resultado aparente das obras. Assim é possível
falar de fragmentação como componente intencional na concepção estrutural
de um trabalho de arte visual, como é o caso na obra destes artistas.
Estruturas, enquanto seqüências, tratam da fragmentação serial, da continuidade, ou de uma unidade da fragmentação. Agora como anteriormente, a arte
pós-reprodutibilidade inverte as posições, ou melhor, coloca posições tradicionalmente opostas como complementares. Esta situação é patente no minima-
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.37
Donald Judd, 1966.
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mento geral que Spiral Jetty (figura 38) teve sua forma derivada de um mito
local, um redemoinho no fundo do Great Salt Lake.
As características principais das obras da land art são sua impermanência,
sua duração limitada e a circunstancialidade. Seus autores nunca desmontam
essas obras, abandonadas para serem reclamadas pela natureza, que as torna
ruínas e símbolos da efemeridade de todo fato no decorrer da história.
Funcionariam como o símbolo do próprio século XX.
Porém, por serem finitos,49 os site specific works só podem ser preservados e
divulgados pela fotografia. E a alegoria retorna, já que a fotografia encerra um
enorme potencial alegórico, no duplo real e na ressignificação de um instante
do passado. Nela existe a apreciação do passageiro e a vontade de resgatá-lo
para toda a eternidade, que são impulsos próprios da alegoria.
Indo mais além, as maneiras de mostrar o trabalho de site specific envolvem

.38

deslocamentos físicos e imagéticos para dentro das galerias de arte, pela via das

Robert Smithson, “Spiral Jetty”, 1970.

fotografias e com recurso a materiais retirados do site, como uma alegoria daquele lugar, onde quer que ele esteja, uma vez que um novo site suplanta o original

lismo, leia-se Judd, onde a estrutura e a repetição, direcionadas serialmente,
ocupam um espaço, formam um todo contínuo e impossível de ser desmembrado. Os fragmentos não funcionam isoladamente.

em significação, sem, como já foi dito, que o significado primeiro seja perdido.
Da mesma forma que, numa fotografia de Atget ou de Evans, existe uma
intenção de preservar a imagem de algo que ameaça desaparecer e esta intenção

A produção da assim chamada land art − ou os site specific works − pode

passa a ser o tema tanto da reprodução fotográfica do site quanto da instalação

igualmente ser lida como parte integrante da arte da pós-reprodutibilidade.

da versão específica para a galeria de arte, a qual, por sua vez, também fica

A ruína, como já dito anteriormente, é o emblema alegórico por excelência.

preservada pelas fotografias. Assim, tanto Atget quanto Evans não pretendiam

E é por ela que a ligação da land art com a arte da contemporaneidade é

colocar o observador em contato com a pura realidade, com a realidade em si.

exposta: os trabalhos site specific supõem a necessidade de se apresentarem

Os enquadramentos afirmam-se isoladamente, pois que o mundo por eles

fisicamente misturados à paisagem, encravados no lugar onde estão situados.

“representado” já possuía um significado instaurado pela vivência nele, pelo

Inclusive a discussão sobre sua vinculação ao pré-histórico, às culturas extin-

uso. As fotografias de Atget e Evans são signos representando signos.50

tas, aos monumentos de uma era ritual, sempre foi fato, desde os escritos de
Smithson até os textos de Rosalind Krauss e Lucy Lippard.48 É de conheci49 Cf. Formless, de Rosalind Krauss e Yves Alain Bois, (Cambridge, Mass. : MIT Press, 1997) que analisam as características
da land art dentro do quesito Entropy , pp. 169-224.
48 Cf. LIPPARD, Lucy. Overlay: Contemporary Art and the Art of Prehistory. Nova York : The New Press, 1983.
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50 Cf. Walker Evans, “Walker Evans’s Message from the Interior: a Reading”, October Magazine, n.11, 1979.
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Robert Smithson, “Strata: A Geophotographic Fiction”, 1972.

Robert Smithson, “Quasi-Infinities and the Waning of Space”, 1966.

98

99

Além disso, a preservação fotográfica lida com a questão do fragmento sob

ligam numa espiral estonteante. Pois onde mais o trabalho existe a não ser

outra ótica: a ótica do real. Do mesmo modo que nos trabalhos de ambos, ela

no filme que Smithson fez, nas narrativas que ele publicou, nas fotogra-

oferece somente o fragmento. Portanto, não é aleatória a escolha, para exemplo

fias que acompanham a narrativa e nos vários mapas, desenhos e diagra-

neste texto, de Atget e Evans. Também Benjamin escreveu sobre e analisou os

mas que ele fez? A espiral não é percebida realmente a uma distância

trabalhos deles, tanto quanto o fez Barthes posteriormente.

próxima. Ela só se completa a uma certa distância, distância que não é

Outro aspecto importante, mas que será abordado apenas superficial-

alcançada fisicamente, mas apenas por meio de um meio, um mediador

mente, é a questão do texto, da linguagem, sempre presente, principal-

– fotográfico, cinemático, gráfico ou textual – que permite o confronto

mente nos trabalhos de Robert Smithson (figuras 39 e 40). Basta perce-

com a totalidade da obra.

ber a quantidade de escritos de Smithson, para definir o quanto o pro-

E então o deslocamento é completo, tanto do ponto de vista real, quanto

cedimento faz parte também das obras deste artista. Não é por mero

do da significação do trabalho. A obra de land art é uma paisagem alegóri-

acaso que se dá a possibilidade do uso da noção de alegoria para a leitu-

ca, fragmentada, possível somente com a existência de um pensamento e de

ra do fragmentário em seus trabalhos: a alegoria é, como já visto, um

um olhar transformados pela reprodutibilidade.

recurso literário básico.
Porém é necessário estabelecer a diferença entre a ação de Robert Smithson
e as outras, da maioria dos artistas modernistas. Estes escreveram e produziram inúmeros textos que explicavam seus trabalhos, expondo posições teóricas e criando debates e discussões com outros artistas. Mas tais textos eram
secundários e sempre dependentes de uma produção visual.
Não é este o caso de Smithson, cujos escritos são textos estruturados e
encontram-se paralelos aos trabalhos. Os mapas, as fotos, os documentos e
textos em si fazem tanto parte do trabalho quanto a obra em si. O non-site
− um caminho duplo feito de signos, fotografias e mapas − é texto.
“O site é um reflexo do non-site, ou é o contrário?” Este comentário,
significativamente revelador da textualidade do non-site, está numa nota
de rodapé do texto de Smithson para Spiral Jetty,51 seu trabalho que é, ele
próprio, um documento gráfico gravado na superfície do Great Salt Lake.
Como o seu non-site, Jetty é um elo na cadeia de significados que se inter-

51 SMITHSON, Robert. “The Spiral Jetty”, in Kristine Stiles & Peter Selz (org.), Theories and Documents of Contemporary Art,
Berkeley : University of California, 1996, p. 530. Press, 1996, p. 530.
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Depois da pop art: a consciência
de uma irredutível reprodutibilidade
A CONSCIÊNCIA advinda de uma situação modificada que veio à tona com

o aparecimento dos meios mecânicos trouxe um questionamento ao mundo da
arte que persistiu, talvez, até o final do modernismo: deve a arte ignorar, opôr-se
a ou explorar a tecnologia implícita na crescente industrialização? Ou, a produção artística é sintoma ou resultado das modificações?
Segundo os preceitos da modernidade, a produção artística dividia-se entre
duas vertentes: aquela que tratava da arte em relação ao aparato técnico, sendo
pois um resultado posterior, e uma outra que já vinha incorporando as modificações internamente, sendo então um sintoma a priori, lidando com elas já
em sua origem.
Historicamente, porém, a problemática sempre foi proposta como se tudo
não passasse de uma escolha posterior, ou seja, abraçar o uso da tecnologia ou
conservar-se fiel à tradição do fazer do artista. Como a explicação para as duas
correntes modernistas em oposição pode ser somente uma opção aleatória, um
simples aceitar ou não as condições impostas por um mundo totalmente alheio
à própria arte: as vanguardas históricas, de um lado, e as correntes que desaguariam no formalismo, de outro? Aceitação ou negação, sintoma ou resultado, são
meras ilustrações de uma situação controlada por aquisições conseguidas pelo
desenvolvimento tecnológico alcançado por um sujeito descontextualizado?
Aparentemente, um fosso profundo abriu-se entre os artistas que ainda cultivavam práticas e formas tradicionais e os outros que defendiam uma vanguarda da antiestética. Os primeiros – cubistas, fauvistas e pós-impressionistas
– rejeitavam essencialmente a máquina movendo-se em direção à abstração e a
suas preocupações formais. Mas os construtivistas e futuristas mergulharam
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El Lissitzky e Sergey Senkin, painel fotográfico “The Task of the Press in the

Alexander Rodchenko Fotomontagens

Education of the Masses”, para a Exposição Internacional de Imprensa, Cologne, 1928.

para “About this” de Mayakovsky, 1923.

radicalmente no espírito da nova era, glorificando a máquina como ferramen-

exemplo, para rapidamente imprimir cartazes e montar trabalhos de arte (figu-

ta e a estética da máquina em si. Porém uma outra tendência da vanguarda, o

ras 41 e 42). Os dadaístas produziram fotomontagens (figuras 43 e 44) e, tam-

dadaísmo, estava pronta para questionar a própria natureza da arte e toda a

bém, ready mades (figura 45), entre outras razões, para criticar os valores do

relação com o mundo artístico e com toda a sociedade.

sistema comercial das galerias de arte e a própria arte como instituição.

Tanto dadaístas quanto construtivistas, futuristas e surrealistas tomaram a

Porém, mesmo que tivessem em comum a utilização dos meios de reprodução

máquina como ícone, para comentar as realidades do homem e do mundo, e

mecânica na materialização de seus anseios e reflexões, isto não coloca os dadaístas

todos eles usaram a fotografia como instrumento e meio em seus trabalhos.

e construtivistas lado a lado na origem de seus processos de pensamento artístico.

Como as correntes artísticas que se colocavam em oposição, ou seja, os movi-

O que significa que só o meio não pode ser tido na conta de detonador para esses

mentos de ruptura, as técnicas de reprodução representavam, para estes gru-

processos. Uma reflexão que parte da interioridade de um sistema não pode ser

pos, a possibilidade de atingir um público de modo mais amplo e rápido.

reduzida a uma simples conseqüência da evolução de um aparato tecnológico.

A intenção de ataque à tradição também era mais contundente, pois o voca-

Já é ponto pacífico na história da arte que, enquanto o construtivismo é o lado

bulário imagético passou a incluir e exprimir situações de uma aparente novi-

positivo, dada é o lado negativo de uma total e utópica crítica da arte dentro de uma

dade. Os construtivistas usaram métodos fotomecânicos de reprodução, por

modernidade social. Logo, cada qual pensa o mundo da máquina a seu modo.
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.43
Marcel Duchamp, capa da “View”, março de 1945.

Historicamente, é posto nos cubistas o crédito pela transição da arte para o
modernismo. De certa forma, esta é uma visão simplista, que não leva em consideração as correntes não-formais das vanguardas históricas. Seguindo o
caminho aberto por Picasso e Braque, os cubistas deliberadamente fizeram
explodir o ponto de vista único do espaço perspectivado e a representação
convencional da natureza. Apesar de ser possível afirmar que o ponto de partida cubista em direção a uma abstração dinâmica foi a imagem fragmentada,
partida e serial, sugerida pelas pesquisas dos fotógrafos Muybridge, Marey
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.44
Hannah Höch, “Corte com a Faca Dada através da Barriga de Cerveja da Última
Época Alemã da República de Weimar”, 1919/1920.
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(figuras 46 e 47)52 e pelo cinematógrafo, o objetivo alcançado foi uma organização sintética e abstrata do plano pictórico.
O meio foi utilizado como aparato técnico para pesquisa e não levado em
consideração como materializador de uma estrutura instrumental para uma
reflexão sobre sua especificidade interna: a reprodutibilidade. É como se houvessem traçado um caminho, que não seguiram até o fim.
Mas importa assinalar que, nas bases para a pesquisa cubista, encontram-se
relações com a reprodução. E essas relações significam que houve um momento em que a questão da reprodutibilidade era real e interna ao campo da arte,
mesmo que certas correntes, dela, se tenham desviado, em outras se forjou uma
conscientização.
Ao proclamar que a arte deve alinhar-se à magnífica irradiação do futuro53,
os futuristas italianos também saudaram a idade da máquina. A máquina deu
a Boccioni, Balla e Severini a principal iconografia para suas artes. Eles quebraram as superfícies estáticas de carros, trens e figuras, buscando linhas de força,
repetindo formas infinitamente com o fim de criar movimentos circulares,
espiralados, sugestivos de uma energia irrestrita e irreprimível.
Num rompimento político com a tradição, dadaístas confrontaram práticas
artísticas convencionais com táticas antiartísticas. De redutos vanguardistas em
Zurique, Berlim, Paris e Nova York, periódicos dada insultaram a burguesia, a
polícia e a instituição arte. Idealizaram assemblages (conjunções) irônicas e

52 Muybridge ficou famoso pors seus estudos do movimento, que iniciou em 1872, quando tentou capturar, em fotografias,
um cavalo a galope. Em 1877, expandiu suas experimentações, colocando 12 câmeras, próximas umas das outras, com o
intuito de poder gravar, fotograficamente, todas as fases do movimento de um cavalo igualmente a galope. Marey também
trabalhava o movimento nas imagens fotográficas, mas de modo diverso. Suas fotografias encaixam-se numa ótica científica
e buscavam contribuir para a medicina do século XIX. As fotos eram feitas a partir de inúmeras exposições seqüenciais numa
única tira de filme. Elas capturavam, visual e acuradamente, o movimento no espaço e no tempo.
53 “Afirmamos que a magnificência do mundo enriquece-se com uma nova beleza: a beleza da velocidade. Um carro em alta
velocidade, cujo capô é adornado com enormes tubos, qual serpentes de hálito explosivo – um carro rugidor que parece
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disparar como um canhão é mais belo que a Vitória de Samotrácia.” Este é um dos itens do “Manifesto futurista” escrito por

Marcel Duchamp, “Estúdio de Duchamp, 33 west 67th street, NYC”, e “Armadilha”, 1917.
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Marinetti em 1909 e traduzido pela primeira vez para o inglês em 1912. Apud Charles Harrison & Paul Wood (org.). Art in
Theory: 1900-1990, Cambridge (Mass.) : Blackwell, 1992, p. 145.
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irracionais com partes de máquinas e produziram escandalosos trabalhos de
fotomontagem. Profanaram a atmosfera elevada e formal de galerias públicas
para levantar questões fundamentais sobre a “pureza” da arte, sobre seu valor
de consumo comparado a seu valor social e sobre a originalidade de objetos
manufaturados em relação a valor das cópias industrializadas.
O interesse dos cubistas por questões formais como espaço, estrutura, ritmo
e composição construiu-se, de uma parte, pelo do desenvolvimento da fotografia e, por outra, como reação às possibilidades de representação abertas pela
nova técnica, envolvendo mesmo uma certa repressão contra elas. Desenvolver
e refinar uma linguagem formalista abstrata e seu vocabulário era a maior preocupação do modernismo, segundo Greenberg,54 até o aparecimento da pop art
no início da década de 1960.
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Os construtivistas russos receberam a era da máquina positivamente, acredi-

Eadweard Muybridge, “Motion Studies/Animal Locomotion”, 1887.

tando que o futuro da sociedade estava nas forças libertárias e benéficas acionadas pela ciência, pela tecnologia e pela indústria. Procuraram fundir arte e vida,
radicalmente, por meio da cultura de massa, da performática e da produção.

Marcel Duchamp e o ato decisivo
Duchamp, levantou questões fundamentais sobre a função da arte na era da
máquina. Por isso é preciso aprofundar mais na análise de suas proposições. Ele
começou seu trabalho artístico como cubista e foi aclamado tanto por dadaístas
quanto por surrealistas. Ele desenvolveu conceitos que se colocaram além dos
confinamentos de quaisquer movimentos e criou um domínio filosófico próprio,
questionando todas as crenças, então firmadas, sobre a função da arte. Sentindo
a máquina como formadora de uma consciência moderna e mais alinhado com
o espírito da era moderna mecanizada do que com a pintura. Ele introduziu e fez
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Etienne-Jules Marey, “Walk”, 1891.
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54 GREENBERG, Clement. Art and Culture, Critical Essays. Boston : Beacon Press, 1961.
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Marcel Duchamp, “Nu Descendo a Escada n.2”, 1912.

Marcel Duchamp, “The Bride Stripped Bare by her Bachelors. Even”, 1915/1923.
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experiências com quase todos os conceitos e técnicas que seriam importantes
para artistas de vanguarda dos cinqüenta anos subseqüentes. O Nu descendo a
escada (figura 48), a partir da fotografia de Marey, que foi exibido em 1913,
transformou-o numa celebridade.
Em 1915, Duchamp iniciou um grande trabalho construído em metal e
vidro, que o ocuparia pelos oito anos seguintes. O Grande vidro – ou The bride
stripped bare by her bachelors, even... – (figura 49), que sugere a idéia de uma
“máquina do amor”, carrega em si uma concepção totalmente nova tanto em
relação ao pensamento artístico quanto aos materiais e ao fazer artísticos. O
uso de pedaços de maquinário com referência à cultura de massa, encadeada às
alusões freudianas, tornaram a obra uma efetiva base para idéias estéticas e
atitudes que continuam a influenciar artistas na atualidade.
Em 191755, com seu primeiro ready made (figura 50), Duchamp elevou um
objeto comum à estatura de obra de arte, na melhor tradição iconoclasta
dadaísta. As perguntas, que foram criadas a partir dali, levantaram várias
dúvidas, que se renovam até hoje. O que pode ser um trabalho de arte? É
sempre um objeto feito pelas mãos do artista? E sua composição é definida a
partir de quais leis?

.50
Marcel Duchamp, “Fountain”, 1917.

Ao negar até a possibilidade de definir arte, apropriando-se da cópia comum
– uma reprodução mecânica – e colocando esta cópia no contexto de uma galeria

De certa forma, a preocupação com a reprodução em Duchamp vai mais

de arte, Duchamp criou a oportunidade para sua significação alterada: um novo

além do que um simples fetiche “aurático”. Isto é, ao retirar a aura do objeto,

pensamento sobre o objeto, voltado para atribuir a consideração estética à esco-

instaura uma outra nos mesmos moldes, porque conserva o atributo, do ori-

lha da mente e não à habilidade ou à destreza da mão. Com isso, subtraem-se as

ginal, como único e, da reprodução, como cópia. Esta retomada da aura é a

qualidades estéticas do objeto, passando a responsabilidade para a mente e,

que se faz na contemporaneidade, mas de modo diferente,. A relação entre

obviamente, para o homem, pois objeto não pensa nem reconhece pensamento.

originalidade e cópia, é preciso refrisar, modifica-se. Talvez esteja aí a proble-

O que o objeto artístico ainda detém – e sempre será assim – é a possibilidade de,

mática duchampiana. Duchamp poderia estar tratando já desta conscientiza-

com sua presença, instaurar no observador uma situação que detone o pensar.

ção da reprodutibilidade como ação e não como conseqüência. O ready made
não encerra uma inadequação à reprodução em sua própria natureza consti-

55	A primeira vez que Duchamp tornou público um ready made foi em 1917, com Fountain. DE DUVE, Thierry. “Echoes of the
Readymade”, in Martha Burskirk e Mignon Nixon (org.), The Duchamp Effect, Cambridge (Mass.) : MIT / October, 1996, p. 107.
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tutiva, como obra. Ao contrário, ele é sintoma da intranqüilidade gerada pela
necessidade de perceber que a realidade já funciona sob outras regras de
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observação e de reflexão. Mas ainda não é suficiente para reinstaurar a efeti-

da diretamente pelas transformações na difusão e na distribuição da arte,

vidade da aura nos moldes contemporâneos e por isso o modernismo de sua

introduzidas pela era da imagem – reproduzida e reprodutível. Ganha terreno

vanguarda associada a Duchamp falhou como projeto, mesmo que acendesse

a compreensão de que a arte, estando no mundo, deve também lidar com as

um estopim para o futuro.

questões do mundo para estar nele.

Como Duchamp afirmou anos depois, um artista pode usar qualquer coisa –

Além do observador da arte, aparece um público para a arte. O público é o sujei-

um ponto, uma linha, o mais ou o menos convencional dos símbolos – para dizer

to coletivo, que pode ou não perceber o desgaste ou o retorno da aura da obra de

56

aquilo que quer. O ato de escolher é aquele que é decisivo. Ele ampliou as ques-

arte, pois é ele que está sujeitado aos meios de comunicação. Sendo um sujeito

tões anteriormente colocadas pela fotografia, sobre a obra única. Minimizou as

coletivo, submete-se, enquanto sujeito individual – observador na situação instala-

atribuições do fazer artístico e enfatizou o processo conceitual, introduzindo a

da – ao conscientizar-se da presença da máquina como intermediadora, torna-se

possibilidade do uso de técnicas industriais e mecânicas, como mais um aspecto

aberto para receber as ondas da aura que navegam o espaço de instalação.

da escolha decisiva. Mas isto não foi feito como simples crítica, ou lançado como

Apesar de estar devidamente limitada a um período, a produção da pop art

posição de ruptura total com o contexto artístico vigente: talvez a intenção implí-

em descompasso com a seqüência lógica do desenvolvimento abstrato e for-

cita de Duchamp tivesse sido uma crença na própria arte, à medida que ela capta

malista do modernismo clássico criou um desvio em direção à estética ligada

as transformações da experiência. Sua concepção influenciou diretamente a pop

antes à cultura de massa que aos cânones vigentes na high art..

art e a maioria dos artistas que se afirmaram a seguir.

O retorno à renegada e repudiada “figuração” na arte – em oposição a uma

Esta tendência permeia claramente a produção artística contemporânea.

aparente “abstração” –, pelo uso da fotografia, par a par com os comentários

Conjuntamente com a minimal art e a arte conceitual, a produção da pop art

sobre as condições da vida material e também da cultural na sociedade de

abriu o caminho para inúmeros artistas atuantes hoje. Muitos trabalham suas

massas, está nas origens da nova arte, que não é tanto a rejeição de antigas

questões por meio de estratégias artísticas similares àquelas patenteadas por

fórmulas, mas, muito mais, é a criação das novas relações e das inúmeras

Warhol, num desdobramento até das discussões por ele inauguradas. Para o

leituras contextualizadas, nas quais o artista apresenta a instância para que

modernismo, a distinção canônica feita entre as belas-artes e a cultura de

esses acontecimentos possam realmente acontecer.

massa resumia-se a que as belas-artes criticavam a si próprias, enquanto a
cultura de massa era mero entretenimento.57
Com Andy Warhol, novamente enfocado, impõe-se a idéia de que ambas

A pop art indica um caminho para uma leitura de objetos de arte da contemporaneidade que leva em consideração a consciência implícita e pulsante
de reprodutibilidade, como característica do estar no mundo.58

podem tratar dos mesmos temas e um desses temas é sua audiência, seu
público. Assim, a arte passa a discutir e a endereçar-se à audiência, infuencia58 É neste ponto que o círculo maior, aquele formado pelos pequenos círculos a que se faz referência na Apresentação deste
trabalho, retorna a seu início: quando a estrutura instrumental dos quatro pares de conceitos pôde ser construída e a conceituação específica efetiva-se como instrumento de análise na observação de obras de arte. Neste estágio embrionário da
56 DUCHAMP, Marcel. “O ato criador”, in Gregory Battcock, A nova arte. São Paulo : Perspectiva, 1973.

teorização a ser desenvolvida a partir das primeiras conclusões deste texto, pareceu oportuno voltar à análise de obras de

57 Cf. GREENBERG, Clement. Art and Culture, Critical Essays. Boston : Beacon Press, 1961. Particularmente nos textos que

Andy Warhol, pois é na pop art e e, sobretudo, na obra de Warhol, que a conscientização da reprodutibilidade como questão

falam da pintura moderna.

e processo, como discussão e afirmação, se traduz plenamente..
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A face da consciência: Andy Warhol

aparência e alienação consumista, estaria escondendo, mas com a intenção
de revelar, um artista revolucionário – este sim irresistível para as legiões do

A complexidade deste artista, que no decorrer de quarenta anos incendiou a
atenção de historiadores e teóricos, ainda hoje se comprova, quando vem à baila
a extensa bibliografia sobre ele, que remete a vários Warhols, todos possíveis.59
E contudo, depois de percorridos inúmeros ensaios e escritos, ainda permane-

consumo cultural –, justifica-se plenamente em seus trabalhos mais recentes, realizados depois 1970.
Hoje, é possível encontrar análises em que ele aparece investido de vontade
política, engajada em direção à denúncia.62

ce a idéia de que Andy Warhol apresenta (representa) a virada para uma nova

Em seu caso, objeto e sujeito são fenômenos artísticos e esta convergência

noção de arte, tanto em seu aspecto “produção”, como em seu aspecto “compre-

entre o objeto de arte e seu criador poderia muito bem ser tomada como

ensão”, uma vez que ele abriu a possibilidade de outros caminhos para uma arte

um fator a mais na aproximação entre arte e vida. Mesmo que fosse para

que pensou a reprodutibilidade e a imagem sob inúmeros formas e aparências.

negar qualquer conteúdo, tanto no artista quanto na obra, esta superposi-

Aliás, a palavra aparência é muito utilizada nas análises mais conhecidas de

ção apresenta-se, não apenas pela obsessão de Warhol em aparecer pessoal-

Warhol, pois trabalhar a aparência sempre foi uma intenção revelada por ele,

mente na mídia, mas também pelos inúmeros auto-retratos e fotografias de

ainda que mesclada de um certo desinteresse blasé, característica atribuída a

si próprio que expõe em seus trabalhos. O ser supostamente desumanizado

sua personalidade.

60

pelo consumo permanece humano, está no mundo e – o próprio artista

Mas a ambivalência e a evasividade de Warhol em relação a alguma significa-

inclusive – pode morrer. Pela própria finitude, Warhol comprovou, mais

ção em seu trabalho foi sempre teatral, ou melhor dizendo: possivelmente

uma vez, que a aparência é uma casca vazia e perecível, mas pode continuar

construída intencionalmente com o fito de produzir uma reação. Para alguns

existindo pela via desta própria aparência – a imagem reproduzida –

autores, inclusive, a trajetória posterior do artista confirma a característica

mesmo se construída artificialmente. Pois não interessa a “verdadeira” face,

teleológica em sua obra, evidenciada a partir da época da criação de trabalhos

mas, sim, a face que se perpetua.

como The Last Supper e outros das décadas de 1970 e 80.61

O certo é que a questão fotográfica está totalmente embutida nas obras de

A afirmação de que existe na obra de Warhol uma ideologia política

Warhol. Constitui a base para toda uma “pintura” do deslocamento, da cópia,

pronta para ser consumida e de que ele, ao tentar mostrar que só existem

da repetição, da fragmentação, onde mesmo a palavra pintura põe em evidência
aquele início da era do pós-meio, em que a categorização da técnica cede terreno à preocupação com o resultado e sua relação com o observador pela via da

59 Uma pequena parte desta longa produção pode ser conferida na bibliografia deste trabalho, onde estão incluídos textos
de Terry Atkinson, Roland Barthes, Thomas Crow, Arthur Danto, Thierry de Duve, Luc Lang, Robert Rosenblum.
60 É excepcionalmente interessante ler o que o próprio Warhol escreveu em seu livro The Philosophy of Andy Warhol, Nova
York : Harcourt, 1975. Seu pensamento e suas idéias parecem, em alguns momentos, completamente incoerentes, pela liberdade expressada em suas palavras. Porém, a intenção de apontar para uma filosofia da aparência é bastante evidente em

situação instalada.
Toda a “pintura” de Warhol desliza, de um lado a outro, pelo campo das
conceituações aqui já analisadas. A partir da escolha intencional das práticas

muitos trechos, mesmo que, por trás dela, uma sombra sutil se delineie.
61 Entre estes autores estão Trevor Fairbrother e outros cujos textos e discussões integram o volume publicado pelo DIA
Center for the Arts sobre Andy Warhol, parte da coleção Discussions of Contemporary Art. GARRELS, Gary Garrels (org.). The
Work of Andy Warhol, Seattle : Bay Press, 1989.
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62 Cf. BUCHLOCH, Benjamin, “The Andy Warhol Line” in Gary (org.), The Work of Andy Warhol,. Op. cit..
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.52
Andy Warhol, “129 Die in Jet (Plane Crash)”, 1962.

“pictóricas” – a fotografia, o silk-screen, o off set, e mesmo a própria reprodução
manual das obras do início de sua carreira – todo um percurso de raciocínio,
revelado na materialização das obras, é percorrido.
Para desenvolver um estudo coeso das séries de Warhol, não há como deixar
de admitir que a fotografia, como meio e em sua relação com a “representação”,
está presente e de modo surpreendente, mesmo que, no início de sua produção,
ele próprio pintasse as telas,63 “simulando” até mesmo seu instrumento de
reprodução (figuras 51 e 52), como foi mencionado.

.51
Andy Warhol, “Superman”, 1960.
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63	Andy Warhol pintou páginas de jornal e tiras de histórias em quadrinhos, a princípio (1960 até 1962) sem utilizar o recurso do silkscreen, mas já com a preocupação de semelhança com uma reprodução, até mesmo pela escolha desses temas.
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.53
Andy Warhol, “Sixty Last Supper”, 1986.

Este fato pode servir para esclarecer, inclusive, a importância daquele

ficações intencionais nas imagens –, começa o debate da obra única versus a

momento em que o uso de material fotográfico passou a ser fundamental para

cópia numa escala mais sutil, talvez menos contundente do que aquele que vai

que a obra deixasse ver aquela “aparente preocupação com a aparência real”.

aparecer, bem mais adiante, na série de 1984 intitulada The Last Supper. Vale

Mas a discussão da aparência vai muito além da questão do real, ou melhor, de

assinalar que, desde 1964, Warhol estabelecera uma relação significativa com o

uma aparência de real: deve enfrentar aquilo que Baudrillard chama de

mestre Leonardo da Vinci quando trabalhou com a imagem da Mona Lisa.

64

simulacro, mas com a intenção de apresentar, sob a forma institucionalizada

Se na série The Last Supper (figura 53), a imagem da Última Ceia de Cristo,

da arte,65 a consciência da reprodutibilidade como real. E não um substituto

pintada por Leonardo da Vinci, a obra clássica de um dos pintores mais impor-

para a realidade, via reprodutibilidade.

tantes da história da arte, é reproduzida e retrabalhada, Warhol não pára aí.

Quando Warhol pinta, com a própria mão, utilizando pincéis e tintas sobre

Para servir de matrizes e modelos de seus “quadros”, escolheu uma reprodução

tela, aparentes “cópias” de primeiras páginas de jornal – e o faz inserindo modi-

barata, em preto e branco, amplamente divulgada no século XIX, e um desenho
esquemático encontrado numa edição de 1913 da Cyclopedia of Painters and
Painters. A reprodutibilidade como consciência revela-se tanto na utilização das

64 BAUDRILLARD, Jean. “The Precession of Simulacra”, in Brian Wallis (org.), Art after Modernism: Rethinking Representation.
Nova York : The New Museum of Contemporary Art, 1984.
65 Consideramos a arte como instituição na medida em que oferece legitimação às obras assim chamadas.
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reproduções e de sua referência ao original, quanto no entendimento de que,
mesmo reproduzindo a obra de da Vinci, a gravura e o desenho são originais
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em si, produzidos por outros artistas. Mais: a gravura fora obtida pela impres-

Robert Rauschenberg69 e sobre sua capacidade de transformar a superfície

são de uma matriz em metal, ela própria um pseudo-original.

pictórica numa “cama” – referência à aparência absolutamente plana da “cama”

De certa forma, este processo perfaz uma reavaliação da aura da grande obra.
Não só uma avaliação do rastro da aura “original”, mas também de uma nova
situação instalada pela memória desta, deslocada e ampliada na escala agora
aumentada pelo artista pop: o espetáculo.

de uma prensa, que é a superfície onde são colocados a matriz e, por cima, o
papel antes de o rolo de impressão ser pressionado.
Ou seja, a “cama” constitui uma superfície que pode receber uma vasta gama
de imagens e artefatos a serem impressos, diferentes tipos de imagens que,

Além disso, Warhol introduz, em grande parte das versões do The Last

mesmo separadas no tempo, podem ser organizadas num mesmo espaço plano.

Supper, imagens da propaganda e de objetos do cotidiano contemporâneo:

É certo que o trabalho artístico de Rauschenberg lida em grande parte com a

sapatos do tipo tênis, rótulos de embalagens para batatas fritas etc. Este pro-

arqueologia de imagens, algumas delas “escavadas” da história da arte e das

cedimento, um pouco diferente do das latas de sopa Campbell na década de

imagens de museus. E, pela via da arqueologia, o artista dispõe suas escavações

1960, faz sobressair o elemento temporal, ao expor aquele esmagamento,

numa “cama” única, o quadro, onde as imagens dos museus e as do mundo

aquele estreitamento resultante da aproximação da imagem imóvel (imobili-

contemporâneo convivem em harmonia.

dade) desta obra-prima renascentista à imagem móvel (deslocamento) do

Ora, o procedimento de Warhol, de certo modo, equivale ao de Rauschenberg,

cotidiano da cultura de massa. Se a história é o discurso, o real é a imagem

com a “escavação” da gravura baseada na Última Ceia, de Leonardo da Vinci,

– a imagem reproduzida.

uma obra-prima de “museu”. A analogia com a “cama” da prensa é vital. Ela

The Last Supper retira a obra de Leonardo da Vinci de seu espaço atual espe66

evidencia a manifestação das causas e efeitos da reprodutibilidade na consciên-

Porém – reiterando –, por se tratar de uma

cia, não sendo todo o procedimento um simples meio de reproduzir. A posse

igreja, por si só a aura emana do espaço, do sentimento transcendente na cono-

arqueológica, sua apresentação na obra – no quadro, isto é, na pintura –, e seu

tação do sagrado. E, por ser a obra um afresco, é muito mais imóvel do que um

deslocamento para a superfície da pintura só são viáveis graças à faculdade de

quadro, pois não pode ser fisicamente removida. Com seu procedimento apro-

reproduzir como ação do intelecto.

cífico que funciona como museu.

priativo, Warhol recoloca a imagem numa instituição de arte, mas numa insti67

tuição dinâmica, a galeria de arte : assim, amplia sua significação, expande sua
penetração, incorpora questões e redefine os limites de sua ação.
68

Este momento é o limite do modernismo, o portal para uma lógica que
vai além dele.
Ao definir o museu como ruína, no sentido de que a história faz o discur-

Uma das primeiras vezes em que o termo pós-modernismo , aplicado às

so da destruição,70 a obra do museu da mesma maneira se torna ruína e,

artes visuais, apareceu, foi ao curso de uma discussão sobre o trabalho de

segundo Benjamin, – como a ruína é o elemento alegórico por excelência –,
a apropriação da imagem de Leonardo da Vinci por Warhol trabalha a

66	A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, foi restaurada recentemente e está disponível à visitação pública.

ampliação da significação.

67	A obra The Last Supper foi encomendada pelo marchant Alexadre Lolas para uma exposição em sua galeria de arte,
anteriormente o refeitório do Palazzo delle Stelline, em Milão.
68 CRIMP, Douglas. “On The Museum’s Ruins”, in Hal Foster (org.), The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Seattle

69 Os trabalhos deste artista já foram mencionados anteriormente, por ocasião da apresentação do conceito de fragmentação.

: Bay Press, 1983.

70 Cf. STEINBERG, Michael. Walter Benjamin and the Demands of History. Nova York : Cornell University Press, 1996.
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Andy Warhol, “Marilyn Diptych”, 1962.
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Pela noção de apropriação, a extensão do sentido da imagem apropriada –:

relevância artística – naquele momento uma quase exclusividade dos Pollocks,

um procedimento alegórico, agora, necessita ser enfrentado. O fragmento con-

Rothkos e Newmans – eram, no mínimo, remotas. Mas, como a arte não pode

temporâneo, aliado ao histórico (fragmentação), investe-se de unidade (reuni-

ser previsível, o “aqui e agora” da década de 1960, – o cotidiano da vida norte-

ficação), na superfície plana da “pintura” pop.

americana – foi introduzido no campo artístico de modo surpreendente pela

As séries de Warhol onde aparecem Marilyn Monroe e as outras persona-

jovem geração de artistas da qual Warhol faz parte.

gens, cujas imagens são construídas e transformadas pelos media em obje-

E o que pedia atenção imediata – atenção esta aguçada pelo consumo, pela

tos da atenção pública, materializam, sob este enfoque, todos os pares de

indústria da cultura de massa, desde supermercados e auto-estradas até apare-

conceitos aqui expostos.

lhos de televisão e eletrodomésticos –, foram o cinema de Hollywood e sua

Apesar de real em si, a fotografia prende-se ao real “original” mediante os fios
71

galeria de estrelas que encabeçaram a lista.

invisíveis da luz que a imprimiu. “A fotografia adere ao real”, adere ao tempo,

Com um oportunismo e inteligência incomuns no artista moderno,

envolvendo-se em sua cronicidade. Ela invoca um real original, na medida em que

Warhol ressuscitou a categoria moribunda da retratística para impregnar a

percorre um ir e vir constante entre o presente-presente e o presente-passado.

arte de realidade, aquela realidade imaginada, reproduzida infinitamente e

Qual é o real “original” no caso de uma Marilyn Monroe? A resposta
estaria relacionada com Norma Jean – ou com a imagem dela construída

sempre reprodutível, supostamente reconhecível por todos os componentes
da sociedade massificada.

pelos meios de comunicação e absorvida pela massa, em que até as caracte-

Os retratos pintados por Warhol são impressões em silk-screen cujas matri-

rísticas físicas já não são mais as mesmas entre elas: Norma Jean e sua

zes, transferidas de forma fotográfica, são reproduções em off-set de ilustrações

figura popular e pública, Marilyn Monroe. A construção de uma realidade

de revista que, por sua vez, tinham como base fotografias criadas de negativos

artificial deslocada, mas ao mesmo tempo considerada real pela imagem

que resultaram da reflexão da luz sobre pessoas reais, conhecidas de milhares e

divulgada, é debate dentro das questões pop.

milhares de pessoas, mas conhecidas somente pela e na imagem que os media

Quando, em 1962, Warhol “pintou” a série de “retratos” Marilyn Monroe

delas construíram e fizeram reproduzir.

(figura 54), “pintou” com as técnicas da serigrafia e utilizou reproduções foto-

Como tal, esta é a Marilyn real, ela própria, existindo unicamente como ima-

gráficas já existentes. Ele escolheu uma foto e a reproduziu, acrescentando

gem. Como imagem, apresentava-se pela via de um artifício: uma criação a

pequenas modificações ao original. E isto, por convenção, seria a reprodução de

priori, destinada a ser consumida pela massa, baseada no que a esta consumir,

uma reprodução.

numa resposta aos seus anseios, mas nem por isso menos real.

Naquela época, a retratística contemporânea acusava uma quase total parali-

O anonimato do sujeito real, tanto a “verdadeira face” do retratado, quanto

sia, estava moribunda, talvez até já falecida. As perspectivas de que qualquer

o indivíduo que a retratou – Warhol apropriava-se de fotos produzidas por

mortal, vivo ou morto, pudesse ser retratado de modo pictórico com alguma

fotógrafos anônimos, usava fotografias sem autoria –, reforça o aspecto da
dialética e do paradoxo na obra de Warhol. A imagem, em sua gênese, foi
criada para ser multiplicada – consumida – e não possui qualquer original.

71 BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1984, pág.16.
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Mesmo que possuísse – a matriz é a fotografia de jornal –, o original já é uma
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Andy Warhol, “Skull”, 1976-1977.

Andy Warhol, “Skull”, 1976-1977.

cópia, uma reprodução da fotografia “original”. Porém, Warhol assina seus

desindividualização do sujeito. Tanto do sujeito que parece ser retratado, quan-

quadros, chama a todos e a cada um deles de “pintura”, em suma, determina

to do que contempla a obra.

originais: altamente cotados no mercado de arte, admirados pelo público e

Esta desindividualização completa-se e se inverte de série para série. Aos

pelos mídia, “glamourizados” pela propaganda que o próprio artista fez de si

“retratos” das figuras famosas, “indivíduos” criados em resposta aos desejos e

próprio: único, original, diferente.

anseios das massas, seguem-se as séries de acontecimentos relacionados aos

A consciência da reprodutibilidade da imagem implícita o processo técnico
de transferência,. Esta consciência explícita na maior parte dos exemplos das

“desindivíduos”, os anônimos, os homens e mulheres que povoam esta massa:
são os desastres de carro, os suicídios, as tragédias urbanas.

séries de “retratos” e também das séries de desastres e objetos, em que imagens

As já citadas séries de retratos de Marilyn Monroe iniciam o mecanismo

quase idênticas foram impressas numa mesma tela. Inclusive, com a recorrên-

interno de todas as outras séries de retratos, na própria origem delas: come-

cia ao artifício das cores fortes e chocantes com o fim de alterar as feições do

çam por ocasião da morte da estrela, por suposto suicídio, em agosto de

“retratado”, Warhol aumenta a diferença e a distância entre a imagem e a per-

1962. Até mesmo a escolha de cores e a composição formal – só o rosto

sona, parodiando o uso do make-up como meio de transformar um indivíduo

colocado sobre o fundo, em tratamento similar ao que é dado ao ícone

(ator) em personagem.

medieval – pode referir-se a uma função comemorativa ou funerária, como

Ao mesmo tempo, a combinação visual de uma suposta fidelidade às feições

uma imagem sagrada.

da personagem e o efeito de distanciamento resultante do tratamento dado,

Como o povo administra, racionaliza, uma morte célebre? A morte é a

principalmente pelas cores escolhidas, ocasiona e cada vez mais desvenda a

única certeza, a única verdade, o único real. Por ser única, iminente e irreme-
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diável, é necessário o acostumar-se a ela como idéia. E, sendo aquilo que

na e uma certa tendência para a melancolia73 possibilitam esta aproximação e

existe de original para cada um, o ser humano, para conviver com a idéia,

o elo acontece com Baudelaire, que tanto motivou Benjamin.

repete a experiência da morte alheia.

A série Skulls – produzida na década de 1970 – já traz em si a iconologia da
72

ruína universal, o rastro, o traço. Após o episódio em que Warhol quase mor-

Na repetição, habitua-se o olhar. A imagem que representa a morte, ou sua

reu, quando uma “fã” disparou dois tiros de revólver contra ele, seus trabalhos

experiência, repetida infinitamente nas séries de Warhol, habitua a mente na

passaram a demonstrar uma preocupação ainda maior com destruição, morte,

certeza universal. A tragédia, a destruição sempre estiveram presentes na obra

impermanência, principalmente com sua própria destruição, sua própria

de Warhol. Desde aquela pintura – Plane Crash – que representa uma página de

impermanência, sua própria morte. Afinal até aquele momento Warhol era

jornal noticiando a queda de um avião e a morte de mais de uma centena de

indestrutível, já que era persona (figura 57).

Segundo Deleuze, “somente um original pode ser repetido pela reprodução”.

pessoas (figura 52), os pensamentos dele, voltados para a morte, determinaram
uma temática aparentemente obsessiva que se manteve por anos a fio.

Onde está a ligação da morte célebre com a morte anônima do homem desconhecido, pequena partícula da grande massa? O que aproxima o famoso do

Celebridades – série dos retratos – e desconhecidos – séries dos desastres

desconhecido é a sensação de perda, da ausência de uma presença imaginada

de carro, suicídios – unem-se na série Skulls (figuras 55 e 56) que lida com

abundantemente, posto que construída. A aproximação só é possível graças ao

uma questão muito contemporânea: a da impermanência como qualidade

uso do aparato fotográfico, à imagem impressa, ao material que o artista só

universal da irredutível angústia humana. Onde se encaixariam os inúme-

conseguiu achar nos meios de comunicação.

ros auto-retratos, feitos por Warhol em todo decorrer de sua trajetória?

É pela via destes meios que personagens, eventos e objetos são idealizados e

Podem ser vistos como uma tentativa de permanecer pela história, pois,

devolvidos ao dia-a-dia contundentemente: tornam-se elementos familiares,

como ser humano, Warhol e todos os outros seres, celebridades ou não,

mesmo não pertencendo ao “real”. E é pela via do sofrimento que todos os

mais cedo ou mais tarde encontrariam a finitude na terra.

homens são iguais. No drama e na tragédia, o astro de cinema, o presidente da

Mais do que a crença na aparente “aparência” superficial pop, a crença na

república, o funcionário público e a dona-de-casa se encontram. Os referidos

história é um eco que reverbera em Warhol desde Benjamin – um elo a mais

“retratos” de Marilyn Monroe, os de Elizabeth Taylor e, mesmo, os de Jackie

entre ambos, além do pensamento voltado para a reprodutibilidade: a his-

Kennedy são todos visões determinadas de um mesmo ângulo.

tória como lugar de recuperação, como escavação e arqueologia que salvam
o mundo da total destruição a que está fadado.

Estes são os heróis e heroínas do tempo da cultura de massa, de igual forma
tão eternizados, pelas gravuras vastamente distribuídas para o povo., quanto os

Existem mais relações entre Warhol e Benjamin do que seria possível encon-

heróis e santos da idade média. A construção da personagem, sua colocação no

trar em personagens aparentemente tão distantes. Embora filhos de épocas

cotidiano da massa por intermédio da divulgação da imagem reproduzida, seu

diferentes, preocupações e questionamentos comuns são detectados por um
olhar afinado neste sentido: a postura dândi de Warhol, evidente em sua perso73 Cf. BUCHLOCH, Benjamin.”The Andy Warhol Line”, in Gary Garrels (org.), The Work of Andy Warhol, Seattle : Bay Press, 1989, pág.
64. Benjamin Buchloch compara Warhol a Manet, ao posicionar os dois artistas como dândis disfarçados e assinalar, nos trabalhos
72 Cf. deste texto: Repetição e diferença.
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artísticos de ambos, uma ambigüidade entre um conservadorismo apolítico e blasé e uma precisão subversiva na temática.
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reconhecimento como a imagem materializada dos anseios e desejos do
homem comum e, finalmente, a sacralização pelo sofrimento e a subseqüente
adoração pelo povo são aspectos muito similares aos encontrados na história,
quando do aparecimento da gravura em madeira impressa sobre velin.
Da mesma forma que a imagem substituiu o discurso na idade média, pois então
quase todo o povo era analfabeto, na era da reprodutibilidade técnica, mesmo
sendo quase generalizado o acesso às letras, a imagem também substitui o discurso
e o hábito da reprodução faz com que a imagem não passe, para além dos olhos, até
o intelecto. Warhol racionaliza e mostra a consciência da reprodutibilidade, utilizando aquilo que sabe: fazer arte. Quer colocar, na arte, um olhar que passe pelo
intelecto, pondo em discussão a aparência vazia, a cópia, o fragmento, a repetição.
Assim, Warhol, negando a profundidade, enfatizava a superfície e elegia a máscara, não o indivíduo que, enquanto sede de uma personalidade manifestada por
intermédio da linguagem e da ação, foi desprezado. Warhol incorporava em sua
vida a mesma estratégia que mobilizava para sua arte e era essencial para que
permanecesse absolutamente neutro e rigidamente alheio, arvorando-se um
papel de completo afastamento e insistindo em que ele próprio não possuía toda
a complexidade de um ser humano, de um sujeito individualizado.
É fundamental compreender a posição de Warhol na construção de sua própria personagem. Pois, exatamente o que ele pretendia, ao incluir-se entre as
figuras que compõem sua galeria de “celebridades” era isso: construir uma
persona para si próprio. E também se colocar como um dos retratados, daí a
grande quantidade de auto-retratos que existe em sua produção.
Ao encarnar uma persona na vida real, Warhol discute não só o conceito de realidade, como a conscientização da reprodutibilidade no olhar habituado à reprodução e a construção de um real neste olhar. Como se fosse possível olhar-se de fora
para dentro, olhos nos próprios olhos – num diálogo entre um herói construído
pela imagem reproduzida e divulgada amplamente e um artista preocupado com

.57

sua condição mortal e com a infinitude do poder da arte. E, enfim, se perguntar:

Richard Avedon, “Andy Warhol, artist, New York City, 8/20/69”, Foto P/B.
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quantas realidades podem existir na era da conscientização da reprodutibilidade?
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Conclusão
Em direção à conscientização: a pop art.
Uma das maneiras importantes de discutir as relações entre arte e mundo,
hoje, é pela da visualidade. Ela implica a experiência cognitiva, atemporal muitas vezes, que afeta o receptor de uma obra de arte. Não é só o olho nem só o
espírito nem mesmo os dois juntos: o acúmulo de informação, entre outros
fatores, afasta a possibilidade de uma visualidade pura e virgem.
De certa forma a arte, além de fenômeno histórico, desnaturalizado e materializado, desvenda hoje seus próprios objetivos e intenções abertamente, mesmo
que de modo sutil. Agora todos sabem que esse procedimento sempre foi próprio
e interno da arte, embora, por um período, ainda pertencesse à ordem da intuição. Esta é uma característica particular do saber artístico, talvez a única que
ainda é detectável, numa época em que, cada vez mais, declaram a arte em crise,
ou seu fim, sua morte, e até mesmo falam em não-arte, em antiarte.
Talvez seja desnecessário dizer que todas estas noções apocalípticas emparelham a
trajetória histórica, teleológica, objetivada e completa no último baluarte do modernismo – o expressionismo abstrato –, com a própria noção de arte. Resumindo,
confundem a noção de arte com modernismo. As vanguardas históricas, verdadeiras
bandeiras da modernidade, personificaram a idéia de que apenas esta era é revolucionária e progressista. A tradição passa a ser reacionária e tudo que vem do passado é
considerado um cansativo obstáculo a ser afastado rapidamente.
O novo mundo moderno, da velocidade e da tecnologia carecia de uma
nova linguagem de formas que, ao invés de virem do passado, deveriam vir
do futuro. A partir do momento em que a arte começou a busca da não-tra-
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dição, cada novo “estilo” era como um início, um novo mergulho um pouco

mesma forma que, antes do modernismo, não representava o real verdadeiro.

mais adiante que o anterior. Crenças tinham que mudar constantemente,

Ela é o real, sem conter a realidade. A visualidade contemporânea reúne mais

substituídas e descartadas em função do mais novo e do supostamente

do que forma, conteúdo, significação, aparência, narrativa e linguagem: é com-

melhor, para serem, por sua vez, rejeitadas. Neste sentido, com certeza, é

posta de todas as possibilidades para o pensamento.

possível falar de morte ou fim da arte.

A constatação da viabilidade de diferentes possibilidades para a arte fica mais

Mas, na década de 1960, a produção pop comprovou que a arte não mais

clara, em especial, com a pop art. Foi nela que os conceitos embutidos na noção

comportaria este parâmetro, tornado clássico e estabelecido pela modernidade:

de reprodutibilidade se manifestaram por completo, quase como uma prova da

a busca do novo. A convivência entre mundo e arte, em vez de pôr fim à auto-

continuidade e perenidade da arte num mundo que passou pela modernidade

nomia desta, que, para os modernistas clássicos, estava contida no aspecto

e absorveu, sem qualquer volta, sua complexa vocação de “progresso”.

formal, ampliou ainda mais seu campo particular de ação: é mais esclarecedor
ver o mundo por meio da arte do que a arte por intermédio dele.

Na pop art,75 uma das condições fundamentais para a crença na continuidade
da arte despontou de modo contundente: a arte já não trata de originalidade,

A necessidade de buscar novos parâmetros, novos códigos que ajudem a

se no próprio mundo nada mais é original, ou único. A questão da conscienti-

esclarecer a produção artística, mesmo que seja uma busca voltada para a his-

zação da reprodutibilidade na arte e, conseqüentemente no mundo, revela-se

tória, não nos traz de volta àquelas questões, nunca respondidas. O que é a arte?

objetivamente aqui.

Onde está seu campo de ação? Ele está no mundo? Ele é o mundo? O que é a
arte contemporânea?74
Uma das respostas, com certeza não definitiva, mas talvez a única com algum

A arte não constitui nenhum sistema de signos convencional e arbitrário. Ela
se introduz pelo olhar e é principalmente por meio deste olhar que uma situação específica se apresenta ao observador ou espectador.

sentido para nossos dias, estaria na constatação de que a obra de arte produzi-

Este olhar, que deveria ser neutro, não o é, pois a rigor só o seria ao significar

da no período pós-pop instala uma situação artística, uma instância, quando

neutralidade – algo que, por certo, não é de nenhuma ordem sequer próxima à

vários fatores concorrem para sua “existência” como arte. E esta instância se faz

da arte. O olhar está, paradoxalmente, repleto de signos, logo impregnado de

presente pela via do discurso, na busca de conceitos comuns a grupos de obras

repetição. Trata-se de um olhar investido de repetição, de um “olhar repetido”

que possam auxiliar no mapeamento das idéias estabelecidas pela produção da

que não quer dizer textualmente, “olhar que se repete” – impossível como já dito

arte a partir de um dado momento.

anteriormente –, mas um olhar repleto, povoado da repetição de imagens e, por-

Este discurso não é a explicação do trabalho artístico, da obra, mas a elaboração das questões que esta pode vir a determinar. A obra se “apresenta” no
mundo, ela está nele, mas não mais encerra ou revela uma verdade absoluta, da

tanto, de signos que o investem. E a responsável pelo aparecimento deste olhar,
que significa sem ser signo, mas que não é neutro, é a reprodutibilidade.
Sendo a arte oposta à ordem dos signos, com afinidade para a significância,
e da ordem do olhar, conseqüentemente ela também se transforma, graças à
influência da reprodutibilidade.

74 Esta pergunta cabe em qualquer época, já que é formulada cada vez que a contemporaneidade se instaura. Por “contemporâneo”
entendemos o significado literal da palavra: que é do mesmo tempo, que vive na mesma época (aquela da qual se trata), como se lê
em BUARQUE DE HOLANDA, Aurélio. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa,. Op. cit., p. 463.
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75 Quando falamos de pop art, devemos ter em mente o trabalho de Andy Warhol, especialmente.
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A consciência da reprodutibilidade é parte da construção deste olhar. E

Partindo das transformações da visualidade que, principalmente a partir da

tudo isto está contido no círculo maior da observação da produção de obras

revolução industrial, afetaram a vida contemporânea, a incorporação dos efei-

de arte na contemporaneidade. No observar da obra de arte contemporânea,

tos da conscientização da reprodutibilidade na ação dos artistas é necessária a

uma situação de olhares, de experiência e de reflexão se instala. Esta trama

uma compreensão da arte na contemporaneidade. As chamadas neovanguardas

espaço-temporal é detonadora de reações diversas, entre as quais está o exer-

absorveram as artes da cultura de massa e as belas-artes num único fazer, numa

cício da imaginação. Esta, alimentada pela imagem olhada na consciência de

única discussão: Arte.

sua reprodutibilidade, é um efeito da arte hoje: olhar a imagem informa; os

Esta reflexão, por sua vez, está sendo desenvolvida em meio a uma transfor-

olhares (observador e imagem) cruzam-se; o olhar possui a imagem – pelo

mação na natureza da visualidade, provavelmente mais profunda do que todas

olhar, o ser humano toca, alcança, capta e é captado. Na situação instalada,

as outras registradas desde a idade média. A rápida evolução tecnológica dos

concorrem o pensar e o sentir, o espírito exercita-se e a mágica se faz por

aparatos de produção da imagem é parte da reconfiguração das relações entre

meio da reprodução mecânica das imagens e da aparição da reprodutibilida-

o observador e os meios de apresentação de imagens, tanto que muitos dos

de como força irreversível na experiência do mundo e da produção artística.

conceitos mencionados e discutidos aqui já não encerram uma significação

Este é o campo para uma teoria particular, mas nunca única nem que descar-

culturalmente estabelecida. Termos como imagem, representação, natureza,

te quaisquer outras perspectivas relativas à visão, percepção, fruição ou con-

realidade etc. são discutidos já há algum tempo, segundo diferentes parâmetros,

templação da arte. Principalmente porque o núcleo de significância do olhar

ou mesmo sem nenhum parâmetro compartilhado a priori.

– aquilo que lhe dá importância – está envolto numa aura, num halo, num

Os produtos das tecnologias da imagem estão se tornando os modelos domi-

campo de expansão infinita em que até o sentido transborda, irradia, impreg-

nantes da visualidade. É de acordo com estes modelos que os processos sociais

na, mas mantém sua impressão.

primários e as instituições funcionam. A maior parte das funções historica-

A epígrafe – : “Podemos afirmar que olhamos o mundo com olhos comple-

mente importantes do olho do homem estão sendo exercidas por práticas em

tamente diferentes” – que encabeça este trabalho e que foi retirada das formu-

que as imagens visuais não possuem mais nenhuma referência ao observador,

lações de László Moholy-Nagy, professor na Staatliches Bauhaus, tanto no

tal como este era até pouco conhecido, nem qualquer relação com aquele

período Weimar (1919-1923) quanto no período Dessau (1925-1926) traduz a

mundo “real” oticamente percebido.

postura geral desta escola na década de 1920, advinda também das possibilida-

Esta incansável, irredutível abstração da visualidade pode ser absorvida à

des abertas pelos meios mecânicos de reprodução e pelas tecnologias da ima-

medida que é desmitificada de das explicações meramente tecnológicas. As

gem. O olhar é móvel e não mais direcionado pelo ponto de vista perspectivado

questões que aqui interessaram não são da ordem da técnica, do meio, mas da

do renascimento. As vistas aéreas, os diferentes ângulos, transformavam a pai-

experiência, da observação, do resultado sob a forma de arte.

sagem familiar num novo mundo a ser explorado com a racionalidade e a

Se ocorreu e ainda ocorre uma mutação na natureza da visualidade, terão

vitalidade do modernismo. E, por conseqüência, por meio da reprodução, esta-

sido descartados os meios e as formas anteriores? Mesmo que os olhares para o

va sendo construído um mundo moderno capaz de fazer-se também moderno

mundo e para arte sejam diferentes, ainda permanecem no tempo as obras do

para um público cada vez mais amplo.

passado, as aparições longínquas e silenciosas em suas moradas olímpicas, res-
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guardadas na idolatria da história. Os meios e procedimentos para sua produ-

Esta estruturação consiste da articulação de conceitos antes opostos como

ção e suas formas plásticas igualmente permanecem: sempre serão gatilho para

antinomias e agora contraditoriamente dialéticos: deslocamento e imobilidade,

experiências particulares e subjetivas, para reflexões pertinentes em sua apre-

originalidade e cópia, repetição e diferença, fragmentação e reunificação. E é pela

sentação ao homem da contemporaneidade. Se o olho de qualquer era é a

modificação desta condição de oposição que se torna possível captar aquela

mente desta era a observação de obras de arte já legitimadas no tempo e na

movimentação sistêmica que determina outros parâmetros para a visualidade,

história pode percorrer hoje caminhos cada vez mais variados e ricos, contri-

que já se vinham delineando desde o momento das neovanguardas – décadas

buindo para o entendimento da arte produzida em nosso tempo.

de 1950 e 1960. Trata-se de um outro momento, diverso daquele situado por

O modernismo veio como sintoma deste observador que funcionava já a

Crary, no início do século XIX, mas decerto dele dependente.

partir de novas regras – quando as limitações e convenções mudam, muda

Assim, voltando a falar na primeira pessoa, intuo o fim da modernidade: um

também o observador –, e não como a apresentação do novo para um observa-

diferente pacote de regras para o observador, deflagrado por fatos sistêmicos,

dor basicamente imutável. É possível estender esta noção regressivamente, a

detonadores do regime heterogêneo da visão contemporânea. Sob este regime

partir do início do século XIX, quando o primeiro apanhado de regras – aque-

heterogêneo, a produção de arte trata de “somatizar” o que anteriormente exis-

le do renascimento – se teria modificado. Mas hoje, o observador já não fun-

tia na intuição do mundo.

ciona modernamente.

Em minha posição particular, como artista que lida com imagens reproduzi-

As modificações das regras de observação vieram de vários acontecimentos,

das, esta intuição ficou aparente a partir do instante em que, com um tempo

tendências e transformações que se foram verificando no decorrer dos séculos

grande de experiência, pude ter distanciamento suficiente de meus trabalhos

XIX e XX. E um desses acontecimentos é a consciência da possibilidade da

para observá-los. Mas não tinha ainda conseguido apontar nada concreto para

reprodutibilidade, e as reflexões sobre ela, e não o desenvolvimento do aparato

compreender o que esta intuição sussurrava. Foi este o ponto que esperei alcan-

técnológico em si. Este também é conseqüência desta conscientização, que

çado com esta pequisa. E já é um início. É o que me basta, por hora.

ocorre pouco a pouco, nunca de uma hora para outra. A história da arte não
coincide com a história da percepção. A arte não vem como ilustração de
mudanças na história da visualidade. Ela é o fato material destas mudanças.
As reflexões elaboradas sobre os conceitos apreendidos da noção da reprodutibilidade facultaram a verificação das novas regras para o observador e a
sugestão de um novo enfoque sobre as artes visuais após o modernismo.
Ao considerar válida a afirmação que determina a reprodutibilidade como
fator diretamente incidente num regime mais heterogêneo da visão, aparece a
definição de uma estruturação teórica que se produz desde o interior da própria noção de reprodutibilidade, à produção artística e a sua apresentação ao
mundo contemporâneo.
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