
 

A autonomia nas Artes Visuais 

 

Com o aparecimento de objectos artísticos “impuros”, por vezes de difícil 

justificação, acentuado pela ausência de um pensamento crítico ou estético e 

num contexto de globalização hegemónica, o actual sistema de artes tem vindo 

a acentuar um discurso ensimesmado que abre espaço para uma legitimação 

artística onde se privilegia o grande mercado ou a mera exibição do acontecer, 

reduzindo a arte apenas a um fenómeno social, e não à sua efectiva 

autonomia, que caracterizou as artes visuais em todo o século XX.  

Através do actual sistema de arte, este discurso, tem vindo a sobrepor-se cada 

vez mais às afirmações das identidades locais e à defesa da diversidade tanto 

das linguagens artísticas individuais como da diversidade de culturas.  

 

Já desde 2004, ao publicar o livro Arte e Globalização, que Anna Maria Guasch 

tem vindo a chamar a atenção para os efeitos hegemónicos da globalização na 

arte contemporânea, eliminando a capacidade que a arte tem de alteridade e 

transgressão. Chamando a este efeito de “novo internacionalismo”, que se 

caracterizava pela pluralização das relações políticas, económicas e culturais a 

nível internacional. O que se pretendia era resolver o problema da invisibilidade 

das culturas colonizadas, dos artistas emergentes ou de áreas periféricas, 



tornando-se entretanto num excesso de visibilidade onde a diferença cultural 

passa a ser lida como algo facilmente mercantilizável.  

Este novo internacionalismo não conseguiu impedir, que muitos artistas a nível 

internacional e mesmo a nível nacional, regional ou local, mesmo que 

aproveitando as facilidades deste sistema imposto pelo mundo ocidental, 

tivesse continuado a afirmar as suas identidades particulares locais. Quanto a 

esta capacidade dos artistas resistirem a esta pretensão de hegemonia nas 

artes, Anna Guasch veio a afirmar que existe na arte actual uma tendência e 

“um interesse renovado pelo real e valorização do estatuto de observador, de 

repórter, de artista comprometido em todos os domínios da vida humana.” 1. 

A nível nacional e local, desde os anos 80 do século XX pelo nosso país, 

constituíram-se, na altura, diversas associações de artistas, como alternativa às 

dinâmicas de mercado e a uma maior programação artística dos grandes 

centros de cultura, e preencheram de certa forma uma lacuna existente de 

programação nas artes existente nas regiões mais periféricas ou de interior do 

país. Essa contribuição não contribuiu apenas em dar uma maior visibilidade 

aos artistas locais como também ajudou a criar um maior reconhecimento 

acerca da importância das artes plásticas da parte das populações locais, como 

estímulo para um pensamento critico e consequentemente para o 

enriquecimento do património e identidade cultural das localidades onde se 

formaram e desenvolveram actividade artística. Como forma de dar 

continuidade a esta realidade é necessário que se continuem a desenvolver 

diversas exposições, que se venha a reforçar ainda mais a intervenção nas 

áreas de formação, em espaços de criação individuais ou colectivos, organizar 

mais encontros de reflexão sobre arte, a todos os níveis, e a criação de mais 

prémios ou residências artísticas.  

Desde a década de 90 do século XX que, no campo das artes, vieram a impor-

se novas dinâmicas que alteraram não só a atitude do artista em relação à 

comunicação que estabelece com o público, como se têm vindo a criar 

diferentes estratégias de programação, de emancipação, de pluralidade, de 

participação e de comunicação das artes em geral, propondo-se que as obras 

de arte, para além de procurarem ser essencialmente uma experiência estética 

cada vez mais subtil, refinada e acutilante, possam também contribuir para 

momentos de sociabilidade, como objetos produtores de sociabilidade. 

Reconhecendo que esta viragem abre novas possibilidades de afirmação das 

artes plásticas, podemos também acreditar que a «relação» entre o artista e o 



público poderá ser configurado, para além do controlo da técnica ou da 

propriedade. Para que tal venha a acontecer, os artistas, não deverão continuar 

a ter como única expectativa dessa relação, a possibilidade de dar visibilidade 

ao seu trabalho criativo numa regular exibição espectacular, muitas vezes 

realizados apenas em locais de legitimação artística local, sendo antes 

necessário que se criem parcerias entre diversos projectos, de diversos locais e 

se estimulem novas oportunidades de encontros e de trocas de opiniões ou de 

experiências. 

As associações de artistas, como a Imargem, ou outros grupos de artistas, 

mesmo que informais, continuam a ser ferramentas importantes para continuar 

a reivindicar esta autonomia para as artes visuais, tanto em relação a outras 

disciplinas artísticas como na defesa de um padrão de independência e 

liberdade da parte dos artistas para a arte que fazem, permitindo a existência 

de uma cada vez maior diversidade na arte em detrimento da diluição do 

conceito e ideia de arte e de um certo nivelamento espectacular e de 

consensos, como por vezes nos é proposto e apresentado. 
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