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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. 

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 meados do 

século XIX, quando muitas das velhas ilusões perderam força e com o pensamento científico, 

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 (Sontag, 1973: 135).  

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” (Gil,s.d) , 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” 1. 

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

fortes no cinema ou na dança, onde 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, a outra, pela proximidade corporal que temos com as obras, isto 

é, as condições de recepção e percepção onde existe um espaço colectivo exige maior 

cumplicidade e interacção com os outros espectadores.  

                                                             
1 Teses sobre a imagem digital apresentadas por Inês Gil no artigo “Autoretrato e Imagem Digital”, onde a autora refere 

ainda que na era digital, as imagens têm como “vantagem da autonomia temporal, a de ser reversíveis, podendo 

sempre voltar à primeira imagem”. 



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. 

Se no corpo a alma era já uma imagem, é também da ordem da imagem o que 

pressiona a carne. O cinema e a fotografia ajudam ao conflito entre imagem e carne e, 

consequentemente, à crise no espaço do corpo. Bragança de Miranda afirma acerca da hibridez 

actual, que ela não é mais do que um efeito de plasticidade combinatório de imagens, num 

momento em que se podem realizar tecnicamente. 

Nos anos 80, imagens já existentes em diversos suportes artísticos foram apropriadas 

por artistas como John Baldessari, Sherrie Levine ou Richard Prince que voltaram a textualizá-

las, retirando qualquer intervenção do artista, deixando assim à imagem uma autoridade 

própria na circulação e na relação com o público. A atitude assumida era a de antiautoria e 

destruição da originalidade da obra, aproximando-a do observador, perdendo-se assim 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 à imagem contemporânea, Bragança de Miranda fala de 

“um mundo sem imagens”. Todas as distinções em que elas se apresentam são “efeito desse 

apagamento da «imagem» em proveito do «real»” (Miranda, 2006:10) e é à arte que cumpre a 

apropriação e controlo das “imagens selvagens e arcaicas”. A questão é saber se, sendo a 

imagem e a letra os meios pelos quais a arte adere ao real, não existirá o perigo de ela aí se 

perder.  

Estaremos a percorrer o caminho dos objectos trans-estéticos, ou ainda envoltos no 

apelo à 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. Ultrapassando a ideia de que a prática da pintura já seria considerada como perdida 

para a arte na contemporaneidade, estes artistas, afirmam que “qualquer imagem pode ser 

uma pintura” reabilitaram esta prática artística, influenciando as novas gerações, embora já 

numa atitude de apropriação de imagens oriundas dos mais variados suportes como fotografias, 

                                                             
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). 

 



imagens de vídeo, televisão e cinema ou mesmo até de outras pinturas da história de arte. 

Estes procedimentos podem ser enquadrados em “duas tipologias de modelos: uma localização 

da citação ou do recurso à reinvenção de modalidades de visualidade que têm correspondência 

histórica, por um lado, ou a reinvenção dos próprios procedimentos da pintura (…)”( (Sardo, 

2006:12). Ou, então, ambas as 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 ter de “criar uma vida que 

se adapte a esta arte” (Molder, 1996: 38), mas sim apostar na actualização “de todo o real-

virtual 3(Gil, 2005:109), continuando, mesmo aqui, a colocarmos mais perguntas do que 

respostas. 
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3 José Gil faz aqui referência a um novo desafio para a arte contemporânea, 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” (Gil, 2005:109). 

 


