
 

Exposição  

CORPUS 
 

Um corpo não é uma entidade abstracta, um receptáculo onde se podem colocar atributos tais como alto, baixo, forte, magro; não é uma esfera a 

que se circunscreve o ser num determinado tempo, mas é uma energia, onde se circunscrevem circulações, substâncias, forças, pigmentações, 

comportamentos resultantes de técnicas e de linguagens a que está permanentemente sujeito. Esta é uma constatação essencial e  uma alteração 

radical no modo de colocar o problema do corpo no final do século. 
António P. Ribeiro 

 
 

 

 

 

 

  Se pretendermos falar da arte do século XX, e principalmente na arte contemporânea 

das últimas décadas, teremos obrigatoriamente de integrara dois elementos, que não sendo 

nenhum deles novo, ambos têm vindo a impor-se e a ganhar novos protagonismos na arte mais 

emergente, são eles a imagem e o corpo. 

 

                                Anish Kapoor, 

Eyes Turned Inward, 1993 
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A arte e as imagens, a realidade e sua interpretação pelas imagens, sempre foram 

relações que originaram uma constante reflexão desde os autores clássicos. Nos finais do 

sec.XIX, quando muitas das ilusões perderam força, julgou-se que o real iria sobrepor-se e 

prescindir da imagem, mas pelo contrário, as imagens agora já não se constituem como 

interpretação ou representação do real, mas como realidade, ultrapassam a força de 

semelhança e indiciam, substituem a posse, espectacularizam, classificam, controlam, e 

automatizam a própria realidade. Na arte contemporânea é a imagem da era digital que pelas 

enormes possibilidades de manipulação, aparece como o grande triunfo da criação e da 

técnica, distanciando-se da imagem analógica, mergulha “num espaço onírico-fantasmático e 

numa temporalidade que nunca foi a sua”, assumindo-se como uma imagem ilusória, ambígua, 

que questiona a identidade, que se apresenta como monstruoso e banalizado. A imagem 

digital reivindica a “autonomia temporal” e “contraria a irreversibilidade do tempo” i. 

 Helena Almeida 

Nos anos 60 com a body-art alguns artistas utilizaram o próprio corpo como meio 

expressivo e artístico. A arte do corpo vivoii provocou e afrontou os visitantes de muitas 
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exposições, com happenings, performances e outras experiências pontuais de exibição, como 

expressão, comportamento ou chegando mesmo à auto-flagelação. Segundo estes autores, a 

sua intenção era a de “sair da solidão do criador” ou ainda de “se abrir aos outros” iii. Nas 

décadas seguintes o corpo é elemento integrante da obra ou interage com a natureza, os 

artistas se submetem-se a cirurgias estéticas ou apresentam-se como obra num corpo híbrido, 

caminhando dentro dos limites da fronteira entre o homem e a máquina. 

 

Muitos dos artistas da pop-art (Yves Klein), utilizaram o corpo como objecto-fonte de 

desejo, de glamour, de glorificação do prazer, do humor, de perversão, do fascínio e do 

erótico (Julião Sarmento), como sinal de libertação. O olhar do fotógrafo, o voyeurismo e o 

libertinismo na arte são fonte de inspiração para muitos artistas (John deAndrea). Quando 

uma obra limita a nossa liberdade de observador (Anish Kapoor) e nos perturba, apresentando 

um “corpo em trânsito” (Georg Baselitz), que se metamorfoseia, ou quando o corpo se torna 

um espaço de acontecimentos da bio-politica, do holocausto e dos vestígios da memória 

(Christian Boltanski) estamos perante algumas das abordagens mais recentes da arte 

contemporânea. Os limites e fragilidades do corpo, têm estimulado a reflexão sobre o 

humano, alguns artistas submetem ou sugerem o corpo em situações de tensão ou queda (Juan 

Munoz e Jorge Molder), imagens provocatórias questionam a fronteira entre a vida e a morte e 

a sua estetização (Andres Serrano). Experimentam comportamentos em acções directas como 

no happening ou performance (Helena Almeida) e demonstram os limites de um corpo em 

crise e em transgressão das suas fronteiras em próteses, no cyborg, nas réplicas e clonagens 

(Anthony Gormley), confrontando as novas tecnologias, a ética e a moral iv. 

 

Quando falamos de corpo nas artes plásticas poderíamos no entanto ainda apresentar o 

gestualismo (Jackson Pollock), o simbolismo no virar do século XIX para o século XX (Egon 

Schiele), a pintura da alienação e do horror (Francis Bacon), algumas das tendências 

comportamentalistas (Alberto Carneiro, Joseph Beuys) ou ainda de arte Pós-Human ( Matthew 

Barney, Orlan), sendo estas expressões e autores, algumas das lacunas na exposição Corpus. 

Com Orlan, é já de cirurgia sistemática do que estamos a falar, onde a autora se apropria de 

modelos da história de arte (queixo de Vénus de Boticelli ou a testa de Mona Lisa) e impõe ao 

seu corpo uma transformação definitiva. A arte sai do âmbito da actividade simbólica e deixa 

de representar a realidade. O imaginário já não é representado, torna-se realidade. 
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 Matthew Barney 

Este não é o caso de Matthew Barney, com obras baseadas em “próteses, adição de 

silicone e a hibridação”v. O hibridismo de género (masculino/feminino), de espécie (humano, 

animal, mitológico, fantástico) e de estados (orgânico, inorgânico, fluido). Utiliza-se todas as 

técnicas artísticas desde a pintura ao cinema, à dança e à ópera para nos propor, no início do 

século XXI, uma nova forma para a ideia de uma obra de arte total. 

   

Embora Matthew intervenha artisticamente com o seu corpo, mas ao ser uma 

encenação, permite o controlo e a possibilidade de poder voltar sempre ao início e 

reconfigurar o seu imaginário, o que não acontece com Orlan. Este um dos paradigma, que a 

arte actualmente atravessa, e que Orlan nos coloca de uma forma “nua e crua”, e por isso 

tanto nos choca. Embora pretenda despertar as consciências para a generalização do 

desrespeito pela ética em contraponto pela tentativa de domínio do código genético, pela 

apatia e uma certa apetência do humano por um espectáculo de decadência, a arte de Orlan, 

ao mesmo tempo pode correr um enorme “risco de desencadear um processo que poderá não 

controlar”, porque altera a realidade e ultrapassa o âmbito da arte, e como refere Bragança 



 5 

de Miranda, no catálogo desta exposição, leva “o artístico a ponto” de se poder constituir 

como imperativo de “uma solução politica” vi, deixando de vez o campo da arte. 

 

A ambiguidade entre as fronteiras entre o que é “obsceno” ou “pornográfico”, o que 

faz referências à sexualidade ou ao erótico, ao nu, à sedução ou ao prazer aumentam porque 

todas essas expressões estão certas quando se fala do corpo. Nas artes plásticas dada a 

condição de “representação” que prevalece em todas as suas manifestações, pode levar a 

interrogar se serão ou não artísticas. Estas fronteiras, conflitos e sensibilidades não são tão 

fortes no cinema ou na dança, em que lhes é permitido uma maior amplitude de expressão 

emotiva. Poderemos ainda referir a diferente força entre a imagem e o objecto artístico, onde 

um vale pela percepção visual distante e a outra pela proximidade corporal que temos com as 

obras, isto é as condições de recepção e percepção na exposição, onde existe um espaço 

colectivo que exige cumplicidade e interacção com os outros.  

 

O discurso nas artes plásticas alterou, a utilização de imagens vem tornar a linguagem 

mais agressiva, e embora exista encenação também existe um maior índice da realidade que a 

fotografia nos impõe. As artes do corpo, por outro lado, apelam a cada um de nós sobre as 

nossas opções, medos, o nosso íntimo, transformando-se em algo que nos pode agredir, ou 

revelar, algo que pode ser explosão ou evasão - o nosso corpo. Quando se fala do corpo as 

fronteiras são ainda muito abertas para poderem receber classificações. 

 

Muitos dos trabalhos e artistas apresentados nesta exposição, embora com as limitações e 

condicionalismo que uma colecção impõe, integram-se num dos mais actuais e importantes 

paradigmas que se colocam à arte contemporânea, que é o da hibridez da arte, onde o corpo 

se faz “presente”vii, em oposição a uma arte onde o corpo era uma presença apenas simbólica, 

vem agora assumir o seu lado carnal, frágil, desprotegido dos seus “véus” e revelador das suas 

debilidades, como refere Bragança de Miranda. Se um por lado não deixa de ser perigoso, por 

outro lado a aproximação ao real, facilitado pelas possibilidades técnicas da imagem digital, 

em que a arte também se envolveu muitas vezes perturba-nos e parece sem sentido, no 

entanto, ela não deixa de ser consumida e de constituir uma referência e um espaço onde 

todos ainda continuamos a querer acreditar, onde é possível reflectir, questionar e abrir novos 

caminhos para um melhor conhecimento do humano. 

 

 

Francisco Palma, Maio 2005 
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