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Arte como resistência 
 

 
 

Francisco Palma, Fevereiro 2007 
 

 

 

Há um laço profundo entre os signos, o acontecimento, a vida, o vitalismo. 

 

É o poder de uma vida não orgânica, a que pode haver numa linha de desenho, 

de escrita ou de música. São os organismos que morrem, não a vida. Não há 

obra que não indique uma saída para a vida, que não trace um caminho entre as 

fendas da calçada.  

 

Tudo o que escrevi era vitalista, pelo menos assim o espero, constituía uma 

teoria dos signos e do acontecimento. 

 
 

Gilles Deleuze (1990) 

 
 
 
 
 

 
O mundo em que vivo. O mundo que quero conhecer e o mundo que quero 

enfrentar. O mundo com que me quero confrontar. 

 

 
Thomas Hirschhorn (2006) 

   

Introdução 
 

A desmaterialização e a rematerialização na arte e as relações que a arte-corpo, 
arte-texto, arte-imagem e real-arte, constituem-se como os principais 
paradigmas da arte contemporânea do século XX e são ainda conceitos em 
reflexão nas últimas décadas.  
 
A ideia de desmaterialização (Lippard, 1968) do objecto de arte que se estabelece 
nos anos 60/70 do século XX, que consistia na valorização da ideia e considerar 
a forma material em plano secundário, levou muitos artistas a explorar outros 
campos de criação como a arte como a acção, o conceito, aproximou a arte da 
politica, arte como comunicação, pretendiam “escapar” à originalidade, à 
atracção decorativa e contrariar os mecanismos de mercantilização da arte, 

como Lucy Lippard referiu, essas energias ficaram, para ser exploradas pelos 
artistas, como potencial artístico e como expansão do que “arte” pode significar. 
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A desmaterialização ocorreu próximo dos movimentos conceptual, minimalismo 
e artes performativas, através de instalações, de objectos ambientais ou 
esculturais e vídeo-situações. Obras que afirmam “uma actividade, um 
deslocamento, forçosamente transitório e convocado a desaparecer” e “declaram 
apelar a uma outra relação com o espaço e com o tempo… que crê escapar ao 
paradigma do objecto” (Pelzer, 2004:26). As instalações e a land art são disso 
exemplo, reformulando conceitos de autor, processos criativos e a relação dos 
objectos artísticos com os espaços de exposição, como no caso dos site specif de 
Robert Smithson, criando espaços alternativos para essas obras e 
consequentemente alterando a relação e interacção do artista com o público 
(Reiss, 1991). 
 
Como oposição á desmaterialização, e aproveitando um certo ecletismo total que 
se instalou nas artes, surgem no fim dos anos 70, intenções para uma tendência 
de re-materialização, ou seja integrar objectos de fisicalidade assumida nos 
processos artísticos. O desejo de criar a partir de materiais banais e de 
consumo, retirando aos objectos a sua inutilidade ou morte, declarando que 
todos os materiais são capazes de transmitir e integrar uma qualidade 

espiritual. 
O retorno do real que se processou com a re-materialização na arte e, mais tarde 
com o digital, a imagem assume nas artes uma importância central a partir de 
então. Estas foram as experiências a que muitos artistas recorreram e que 
caracterizam o recentramento da arte na actualidade, principalmente a partir da 
década de 80 do séc.XX, provocando o descontrole e excessos na utilização de 
imagens e do objectos, estranhos até então, no campo da arte, possibilitando a 
esta, constituir-se como a única hipótese que temos de relação com o real. Esta 
aproximação e procura do real na arte, já não se processam dentro das 
estruturas da forma, matéricas, de plasticidade ou da cor, mas sim com as 
imagens: a combinatória das imagens como processo e a imagem virtual 
tecnológica como meio. 

A aproximação a estes conceitos serão realizados através do estudo de caso da 
obra de Thomas Hirschhorn que ao pretender integrar o mundo nos seus 
trabalhos artísticos, produz uma arte de grande densidade e excessos. O artista 
propõe uma arte de confrontação e implicação com o espaço público e o público. 
Segundo o autor, embora o seu trabalho não seja uma arte politica, ele pretende 

através da sua obra intervir politicamente.  

Uma das questões que se pretende colocar neste trabalho é também qual o 
papel que arte total pode desempenhar, como tentativa de resposta à crise da 
actual subjectividade e também na procura de novas coordenadas da nossa 

imaginação e ficção. 

 
Arte como resistência em Thomas 

Hirschhorn 
 

 
A primeira ideia que o trabalho deste autor nos 
transmite é a de um espaço, com muitos objectos, 
textos e imagens aparentemente em abundância 
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excessiva e caoticamente espalhados, apelando a uma aproximação, a uma 
leitura mais pormenorizada e atenta.  
 
Encontramos escritos e reflexões do artista, citações de textos, frases de alguns 

pensadores, filósofos ou poetas contemporâneos. Existem ligações de aparência 
rizomática, neuronal, inter-conectados, sem sentido hierárquico por fios e 
elementos embrulhados em prata, relógios, maquetes de compartimentos de 
interior, instalações com televisores, fotografias de imagens reais de 
acontecimentos sociais, políticos e de actos de violência misturados com 
fotografias de exposições anteriores do artista. Televisores que transmitem 
acções ou performances do autor. Panfletos duplicados em formato A4 com 
alguns textos do artista acerca da arte em geral ou sobre exposições suas, 
catálogos em formato de jornais, mapas, figurinos humanos, objectos fruto da 
intervenção estética do autor e também da intervenção dos espectadores em 
exposições anteriores, tudo isto confluindo para uma enorme tensão, que 
poderíamos enquadrar numa intenção de realizar uma obra próxima do conceito 
da obra total. 
 

A imagem do instante e a mediatização do acontecimento, de brutalidades, de 
barbáries e de violência reconstruídas e integradas em ambientes familiares, 
despidos de expressão e desumanizados, supondo situações de sobrevivência, 
na eminência de acontecimentos catastróficos, de grande insegurança e 
dramatismo. 
 
As figuras de corpos e os mapas espalhados pelas salas fazem referência ao 
mundo, à globalização e ao perigo que se corre no único espaço onde o homem 
pode habitar. Saliências estranhas saem do próprio corpo que as recebe, que 
mais parecem quistos de tumores, alertando para a mutação genética e para o 
estado de trânsito e de hibridez em que o corpo, o 
ser humano e o mundo se encontram. 
 
 Na exposição, de título genérico “Anschool II”, 
realizada na Fundação Serralves, o artista 
pretendeu transmitir a ideia de criação de um 
espaço de oposição à pretensa hierarquia e 
organização de uma escola, contrapondo desta 
forma a liberdade da arte ao constrangimento e 
normatividade do objectivo de formação pedagógico 
a que a escola se propõe e integra. A excessiva informação aqui presente, longe 

de ter um objectivo pedagógico, como propõe Hirschhorn, contempla a ideia de 
criar empatia e implicar o visitante, como possibilidade de trabalho para melhor 
conhecer e enfrentar o mundo em que vivemos. E é através desta formulação, 
que o artista pretende obsessivamente remeter cada visitante, por um lado para 
a sua própria memória e ao mesmo tempo explorar as capacidades individuais 
de acesso ao conhecimento e à experiência vivida. Considera Hirschhorn que no 
caos dos seus “excessos” os diversos elementos têm que lutar pela sua 
autonomia.  
 
 
Em resumo o autor, numa teia onde se avolumam equilibro e desequilíbrio de 
forças, de impulsos e energias, explorando tensões, equívocos e absurdos 
sociais, políticos, económicos e religiosos parece querer com a sua arte 
reconstruir o mundo. 
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A situação de compromisso do artista  
 

O que é que eu quero? Qual a minha posição? Em que situação me 
encontro.  
 

Thomas Hirschhorn (2006) 

 

 
Thomas Hirschhorn é um artista que tem sentido de missão, acredita na 
energia e na obra de arte densa e forte, com identidade. Trabalha 
politicamente, embora afirme que a sua obra não é arte política. Quer a arte 
utópica, que não funcione, sem filosofia, quer dar forma ás coisas, quer 
resistir à moda e continuar a ser livre. 
 
As questões centrais, que o artista propõe com a realização dos seus 
trabalhos são principalmente a procura do seu posicionamento e 

compromisso e consequentemente a do espectador. Qual o posicionamento 
do artista contemporâneo em relação a ele próprio, enquanto criador, em 
relação à obra de arte, á arte e ao mundo? E qual o compromisso que o 
artista, o espectador e o critico têm que assumir perante a obra de arte. Em 
ultima instância qual o papel que a arte representa na contemporaneidade. 

 

 

Arte como maneira de resistir 
 
Fazer arte é um acto de solidão. Não tem a ver com o auto-isolamento narcisista ou 
depressivo. Esta solidão é a minha maneira de resistir.  

Este artista não quer assumir a arte apenas como forma de percepção do 
mundo no sentido estético, mas como forma de se confrontar com ele, e isso 
é evidente na série de obras intituladas “Front Page”. Confrontar-se através 

do seu acto solitário de criação, com o mundo e com a vida. 

Nesta exposição as referências a uma ordem e a uma desordem estão 
presentes a vários níveis e pressente-se caminhos para uma nova forma de 
arte que urge fazer. Retomando a ideia que a arte não pode ser desligada do 

real, nem despida de conteúdo, verdade ou linguagem, uma arte não da 

ordem da representação mas do acontecimento. 

Sem separar o racional e o sensível, o artista pretende intervir e marcar a 
sua posição pessoal e de apresentar aqui tudo aquilo com que se interroga 
não só como artista mas também como ser humano. Hirschhorn tem a 
percepção que vivemos tempos apocalípticos, onde o sublime e o admirável 
coabitam com a demência e a barbárie, o mistério da liberdade humana 
afronta o sentido trágico da existência. Estas são igualmente as grandes 
questões do humano, da sua grandeza e da sua miséria, do homem sofredor 
que aspira à felicidade ou do homem mortal que demanda à imortalidade.  

É como forma de resistência ou de estratagema mais sofisticado, para 
contornar ou afastar o sofrimento, que Hirschhorn ultrapassa o escape da 
facilidade de aceitação da demência do espectáculo como forma de abordar a 
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barbárie de alguns acontecimentos do horror da actualidade. Hirschhorn 
quer partilhar esse sofrimento, recusando no entanto a angústia de não ter 
esperança. O sofrimento não se explica, mas é uma forma de 
amadurecimento e de crescimento. O crescimento dói. Hirschhorn não evita 

essa dor. 
 
 
 

Textos integrados 
 
Hirschhorn quer comprometer-se e aproximar-se de alguns teóricos do 
pensamento contemporâneo que considera ser importantes para ele. Quanto 
aos textos que integra, rejeitando o seu papel de legitimador da obra, mas 
como parte integrante da mesma, chamando a esta intervenção de extensões. 
Estes textos são assumidos muitas vezes com objectivos diferentes. Ao “ 
associar o que não pode ser associado”, os textos adquirem novas 
significações ou apenas surgem para “dar forma” a pensamentos, deixando 
que o observador encontre também livremente o seu percurso, não só como 

valor informativo mas também como energia que eles integram. 
 
Estas extensões considera o autor ser uma forma de facilitar o acesso aos 
textos e ultrapassar a autoridade e legitimação que os catálogos impõem, 
muitas vezes como redutores e inactivos. Por isso Hirschhorn assume 
pessoalmente o grafismo e a concepção dos catálogos das suas exposições. 
Um dos seus projectos, o quiosque, passa precisamente pela publicação de 
livros e divulgação de obras de escritores e artistas. 
 
Além da realização de quiosques o artista realizou também monumentos, 

onde homenageia alguns pensadores como Deleuze 
e Bataille, utilizando os textos integrados ou como 
Word play, escritos e pensamentos de sua autoria, 
ou não, como parte integrante da exposição, 
fazendo por vezes referência explicita a textos e a 
conceitos como o de rizoma (Deleuze) e do seu texto 
Mil Platôs. 

 
Existem na obra de Hirschhorn diversas aproximações ás recentes teorias 
rizomáticas de Deleuze, ela está presente nas estruturas em prata e ligações 

a que percorre em quase todas as salas da exposição, com quadros em que 
cria conexões como se de ligações neuronais se tratassem entre imagens, 
nomes de filósofos, nomes de artistas e fotografias de exposições suas e, 
ainda na multiplicidade dos textos e relação que estabelecem entre eles, com 
os seus escritos e a obra. Tal como Deleuze propõe no conceito de rizoma, 
também aqui está presente um modelo que se afasta do sujeito, que 
estabelecem relações de devires, com espaços e tempos livres e criam graus 
de territorialização e desterritorialização através de vectores que atravessam 
os platôs. Quando entramos na exposição de Hirschhorn é a ligação 
rizomática que nos obriga a estabelecer ligação entres os vários elementos, 
sempre com um desenvolvimento múltiplo e irregular, sem se fixar numa 
ordem, ligados a um centro abstracto que tudo arrasta, seguindo orientações 
e linhas segmentadas, estranhos a eixos fixos, reproduzidos de forma 
infinita.  
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Relação com o público. Arte e Política. 
 

“Na relação que estabeleço com o público procuro criar um excesso, uma 
densidade de motivos que permita ao visitante escolher aquilo que 
realmente lhe importa, ao mesmo tempo que esses motivos deverão 
também lutar pela sua autonomia" 

Thomas Hirschhorn (2006) 

 

 
Uma visão aberta e sempre critica de si mesmo e das suas atitudes enquanto 
artista, faz com que Hirschhorn procure insistentemente não só o seu 
posicionamento como artista, mas também a sua posição como critico e de 
espectador perante a sua obra.  
 
Como no pensamento de Duchamp, também Hirschhorn acredita que o 
espectador descobre, revela, valida e legitima a obra de arte no meio artístico 
onde ela se insere, dando uma enorme importância àquele que olha a obra 

de arte. O espectador ao decifrar e interpretar a obra enriquece o acto 
criativo. O acto criativo adquire um outro aspecto, quando o espectador 
experiencía o fenómeno, a que Duchamp chama de transmutação. A obra de 
arte é um aparato de signos que só o observador pode por em movimento 
(Duchamp, 1957), portanto é “o espectador quem faz a obra”. O significado de 
uma obra de arte reside não na sua origem, mas na sua destinação. Também 
para Hirschhorn a experiência do espectador é importante, quando refere 
que “a minha insatisfação não é como que fiz mas com o seu efeito… eu quero 
que ela produza muito efeito”. Não são alheias a este artista as teorias da 
sociedade do espectáculo de Debord, de “um presente eterno” onde o tempo 
se imobiliza num continuum, assim como as propostas e as práticas de 
alguns artistas da pop art e minimal art, onde a sedução e arte objecto 
clarificando a experiência estética ditam as suas regras, nada mais se espera 
do artista do que explorar o transitório do momento. Na minimal art o 
espectador é integrado na obra, criando uma situação capaz de provocar 
estímulos corporais e reduz-se a obra à experiência que esta lhe provoca.  

 
Hirschhorn quer incluir o público na sua obra. Quer comprometer o público. 
Este artista pretende integrar o espectador activamente na sua obra, tal 
como um performer, exige do espectador uma atitude activa sem ser 
interactiva, quer implicar no pensamento do espectador. O artista, não deixa 

contudo de referir que tem medo “que as pessoas vejam apenas o espectáculo 
da obra e não a continua degradação da condição humana…“ e por isso a sua 
arte como provocação ao sentimento de revolta, e de transformação. È aqui, 
que Hirschhorn assume abertamente a intenção da dimensão política e de 
acontecimento que ele quer para a sua obra. 
Embora sempre assumindo não se querer comprometer politicamente, a sua 
obra, nos seus mais de 20 anos de carreira, nunca esteve alheada à crítica 
política e social. Para ele uma capa de jornal sobre a guerra no Iraque, assim 
como imagens de massacres religiosos são material de trabalho, embora 
afirme também querer lutar por “mais igualdade e justiça”, Hirschhorn 
assume que não faz arte política, mas fá-la "politicamente". Mesmo não sendo 
arte política a sua arte tem assumido e provocado factos políticos. A sua 
visão da arte como princípio em acção, como plataforma de denúncias e 

interrogações, já provocou alguns dissabores na Suíça, seu país de origem, 
com a exposição Swiss Swiss Democracy, sendo considerada ofensiva para 
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certos dirigentes do país, tendo como consequências a redução do orçamento 
para a fundação que a promoveu. 
 
Hirschhorn tem consciência do perigo que representa a apropriação da obra 

pela moda e pelo politicamente correcto, considerando como tal, essa visão 
da sua obra como reducionista e estratificante. 

 
Em Aubervillers depois de ter instalado três dos quatros “monumentos” 
previstos pelo artista, a Spinoza, a Gilles Deleuze, George Bataille e António 
Gramsci, desenvolveu desde 2004 a sua obra de arte que se intitula de 
“Museé Précaire Albinnet”. Nesta obra o artista interveio à volta dos conceitos 
de autonomia da arte, da precariedade e da utopia, trabalhando em 
colaboração com os habitantes do bairro Albinnet. Este trabalho foi 
apresentado na Bienal de Sevilha 2006/2007. Bienal esta que assumiu á 
partida constituir-se como uma Bienal onde os artistas se apresentam como 
autores de obras que, através de ideias e actividades, projectos e propostas, 
acções e gestos partindo de uma profunda perturbação – histórica, económica, 
social, política e cultural – patente na sociedade global contemporânea, e os 

artistas não podem ficar alheios a tudo isto. Hirschhorn ao definir os 
parâmetros com que definiu a sua participação nesta Bienal referiu que 
participou “sem medo de problemáticas, contradições ou proximidades, mas 
desde um lugar artístico, com trabalhos e formas artísticas”. 
 

2.5. O mito pessoal do artista 

Desde os anos 90 que novas esculturas surgem associadas a filósofos, 
antropólogos e políticos, explorando a ambiguidade e distanciamento, 
privilegiando a subjectividade, um destes casos mais conhecidos é Christian 
Boltanski, artista que se preocupa com o campo da bio-politica, discursando 
sobre o holocausto e sobre a nossa memória, procurando novos caminhos 

deixados em aberto pelos simulacros antigos. 
 
Também na exposição de Hirschhorn estamos perante uma dessas 
tentativas, de encontrar novos espaços, novos simulacros que se fundem 
actualmente num mito pessoal, e criam um espaço de véus e dobras que 

apenas podem ser parcialmente 
compartilháveis, como refere Bragança de 

Miranda. O excesso de narrativação desses 
mitos pessoais, como acontece com a obra 
de Hirschhorn, exige a pergunta, se onde 
esses simulacros comunicam ainda será o 
espaço da arte, se da estética ou já da 
política. As imagens e os textos que 
Hirschhorn utiliza são ainda da ordem do 
particular, mas se quando ampliados, como 

refere e pretende o artista, estas imagens adquirem novos efeitos e novas 
significações, e assim não serão já pertença do universal. É necessária a 
presença constante de simulacros de forma que a linguagem se possa 
constituir ainda no interior do discurso estético (Miranda, 2004:41-42). 
  
O que esta exposição vem também questionar não é apenas da ordem do 
tempo mas também o espaço onde a arte se movimenta. Um espaço difícil de 
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determinar e de limitar, pretendendo conter toda a experiência e fundir-se 
com a vida. A arte, como podemos observar em muitos dos trabalhos deste 
autor, vai ampliando cada vez mais os seus suportes, a montagem, os 
materiais, os procedimentos. Ao mesmo tempo que se vai complexificando, 

vai também apresentando uma maior fragmentação. Nesta aposta de 
aproximação à vida e à experiência a arte estabelece ligações ás novas 
utopias tecnológicas do ciberespaço, que se assume como um espaço de 
actualização e apropriação constantes de todo o imaginário. Em relação aos 
meios digitais e maquínicos, Hirschhorn parece manter um acentuado 
posicionamento crítico e de contenção. Hirschhorn recusa a máquina como 
mediação privilegiada, afastando-se assim de algumas das actuais 
tendências da arte contemporânea, assumindo-se ainda refém da afecção 
directa, da experiência do fazer e intervir plasticamente com os materiais 
durante o seu processo criativo, não se abstendo contudo, de utilizar alguns 
materiais com algum “enfeitiçamento tecnológico” como a fotografia e o vídeo 
como suporte de registo de acções, performances suas ou apenas como 
informação de trabalhos anteriores. 

 

 
As referências estéticas 

 
Tal como na pop art, Hirschhorn aproxima-se de uma arte de espectáculo e 
de performance, misturando ao mesmo tempo e no mesmo espaço diversas 
formas de expressão, inspira-se na cultura de massas com colagens e utiliza 
técnicas multidisciplinares à semelhança da publicidade e do design. Realiza 
a sua obra com elementos apropriados de imagens de posters, que circulam 
no mercado, transforma certas composições com se de um ready made 
generalizado se trate, em que o consumidor/espectador esquece por vezes 
qual o seu papel na relação com estes objectos. 
 
Outra das grandes referências que podemos encontrar é a atitude e lema do 
grupo fluxus, Arte é Vida, arte como uma acção de vida, influenciados pela 
cultura Zen, em que a energia em fazer é o mais importante. Na esteira dos 
happenings de Alan Karpov em 1957, tal como eles, também Hirschhorn 
mistura o interior e o exterior, registando acções de rua. A acção directa do 
artista na sua obra e na forma como é exposta é também uma referência de 
aproximação a estas correntes artísticas dos anos 60. 
Sem os extremismos dos accionistas vienenses, mas sente-se que existe aqui 

a intencionalidade de criação da obra de arte 
total.  
 
Hirschhorn elege como uma das suas 
referências principais o artista Andy Wharol. 
Paredes forradas com papel, a reprodução em 
série é uma constante, o rótulo substitui a 
assinatura e a manufactura impõe-se 
livrando-se também nesta exposição da aura 
(Walter Benjamin). 

 
Joseph Beuys é outra das referências que são incontornáveis a este artista, 
embora já não a arte como intenção terapêutica, consciência ecológica ou a 

intenção do politicamente correcto, mas também como Beuys ele realizou as 
suas esculturas sociais, mantendo uma espécie de alquimia pessoal 
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recuperada, onde se integram materiais que lhe são próximos e vitais e que a 
mesmo tempo não deixam de ser ritualizados. A arte para ele, tal como para 
Beuys, não é talento nem habilidade nem dinheiro nem educação mas antes 
energia e criatividade, de cada um individualmente. Tal como em Beuys, 

Hirschhorn tenta escapar a todas as definições de arte e assume também as 
energias e os materiais mais estranhos, colocando a arte não como um fim a 
atingir, mas sim como o meio e o instrumento para revelar as possibilidades 
comunicativas do artista e da obra, ideia esta que também era central nas 
manifestações próximas do movimento Fluxus.  

 

 

Obra de arte total 
 

O conceito de arte total, com origem no século XIX com a ideia de síntese de 
todas as artes de Wagner, a literatura, o teatro, as artes plásticas e a música 
com o objectivo de provocar no espectador uma experiência física, emocional, 
intelectual e espiritual, acreditando Wagner ser a ópera, a linguagem 
artística capaz de promover no público um envolvimento total. 

 
A noção da arte total, tem sido revisitada nas artes plásticas por todo o 
século XX, nos artistas do movimento fluxus com o repto da arte é vida, em 
Beuys com a noção de arte alargada, nas derivas situacionistas em Debord, 
ou na Factory em Wharol, também aqui em Hirschhorn a intenção da arte 
total está presente. Este artista assume que quer trabalhar com o material 
que extrai da sua própria experiência de vida, da política, do social e do 
económico, contudo neste artista a sua obra não pretende intervir como com 
Beuys e Debord. Os artistas como Hirschhorn, ou seus contemporâneos, 
apenas querem contribuir para se comprometerem com uma certa visão do 
mundo e criar novas condições de comunicações entre as pessoas.  
 
Não podermos assegurar que a obra é total por apenas se constituir através 
de um somatório de disciplinas artísticas, mas também pela forma como a 
obra se relaciona com o mundo, podendo cair, por isso, num projecto tanto 
de adiado como de perigoso. No caso deste artista parece ser mais 
conveniente ir ao encontro da ideia de obra aberta, em que a obra “ pulsa 
secretamente, menos por efeito da psyché do «autor» ou dos «receptores», mas 
pelo facto de ser um despenhamento do mundo” (Miranda, 2006: 7). A obra de 
arte está sempre a renascer, é continuamente interpretada e reinterpretada, 

está sempre em busca novas reescrições ao acto «original», se é que ele 
existe. É mais nesta ideia que pensamos situar-se a obra de Hirschhorn, 
enquanto obra que não é pertença nem gratuitidade, mas que convive com 
todos os humanos, “vindos, já idos ou ainda por vir” (ob.cit:7). 

 
A obra de arte total em Hirschhorn pretende integrar o mundo total. Poderá 
assim por excesso entrar no que já alguns autores consideram ser uma nova 
alienação da arte. Por um lado de tanto mundo que a arte apresenta, ela 
pode embater nos próprios limites desse mundo e perder a ilusão1, e por 
outro lado necessita de um maior esforço para criar a sua identidade e para 
se diferenciar do real, e fugir ao perigo de ser integrada. É por sentir esta 

                                                
1
   Jean Baudrillard em O Paroxista Indiferente,“…Com Duchamp “a banalidade faz-se arte e a 

partir de então esta, em vez de inventar uma outra ilusão, um situação forte, contenta-se em 

apoderar da realidade”, p.125. 
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dificuldade em se identificar demasiado com a realidade, que a arte na 
actualidade, mais do nunca, recorre ao comentário e à linguagem para se 
poder afirmar e assumir como arte. Impondo-se “talvez, de novo invocar a 
realidade da obra. Já não para destacar das ilusões da representação, mas 
para a distinguir da ganga interpretativa, que por vezes nos cega” (Millet, 
2000:121). 

 

 

A imagem  
 

Nos anos 80 imagens já existentes em diversos suportes, foram apropriadas 
por artistas como John Baldessari e Sherrie Levine e voltaram a textualizá-
las, retirando qualquer intervenção do artista, deixando assim á imagem 
uma autoridade própria na circulação e na relação com o público, já sem o 
sentido, ou a discursividade ganha na sua origem pelo seu autor original. 
Perdeu-se a origem e o controlo das imagens. 
 
A imagem que nos prende pelo fascínio e pelo desejo, é ainda uma das 

ligações mais fortes no nosso acesso ao real. Quanto á imagem 
contemporânea Bragança de Miranda fala-nos de “um mundo sem imagens”. 
Todas as distinções em que elas se apresentam são “efeito desse apagamento 
da «imagem» em proveito do «real», e é a arte que cumpre a apropriação e 
controle das imagens selvagens e arcaicas. 

 
A questão é saber se sendo a imagem e a letra o meio pelo qual a arte adere 
ao real, não existirá o perigo de ela aí se perder. Estaremos a percorrer o 
caminho dos objectos trans-estéticos, de que a obra desta artista já poderá 
fazer parte, ou ainda envoltos no apelo á nostalgia da beleza ou à prática de 
uma imagem corporalizada2 (Sardo, 2006:14), de que o retorno à pintura 
através de propostas mais recentes de Ritcher ou de Tuymans nos afronta, 
conceitos estes já então considerados como perdidos para a arte na 
contemporaneidade.  
 
Ou então ambas as anteriores propostas fazem sentido no âmbito de 
estratégias que a arte ainda possui, no papel que ela ainda pode 
desempenhar, sem cairmos no perigo de incorrer na confusão entre a arte e a 
vida, e sem deixarmos que ela nos imponha criarmos uma vida para esta arte 
(Molder, 1996: 38), mas sim apostar na actualização “de todo o real-virtual 3 
de que o homem de hoje é capaz” (Gil, 2005:109), continuando mesmo aqui, a 
colocarmos mais perguntas do que respostas.  

                                                
2
  “Enquanto, no entanto, a pintura continuar a constituir uma retoma da corporalidade e da 

fisicalidade da imagem, o seu lugar como imagem corporalizada poderá permitir-lhe retomar uma 

discussão sobre o sentido das imagens, o seu profundo sentido antropológico e a sua liberdade-

porque a pintura tem o enorme privilégio de eleger a sua realidade, de a fazer, a partir da 

definição do seu modelo” (Sardo, 2006:14). 

 
3
 José Gil faz aqui referência a um novo desafio para a arte contemporânea, que afirma, “em 

tudo semelhante ao que a técnica da fotografia lançou à pintura do séc. XIX”, quanto ao 

paradoxo criado pela “imagem virtual das novas tecnologias”, para este autor, “responder ao 

desafio é, para a arte contemporânea, dar-se a si própria um poder superior de criação do 

real, explorando, para além do campo tecnológico virtual, todo o virtual-real de que o homem 

de hoje é capaz”. 
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