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RESUMO 
 
 

 
O presente trabalho teve como objetivo principal, compreender o estatuto da obra de Arte 
Contemporânea, de caráter efêmero ou experimental, quanto à construção de uma memória a ela 
relacionada, considerando sua relação de pertencimento ao museu de arte, e este como um lugar 
para a memória. A metodologia do trabalho valeu-se de pesquisa de campo, com o estudo de 
exemplos de obras e exposições do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo (MAMSP), e constituição de análise e fundamentação teórica para uma 
relação entre arte e memória. Os resultados foram analisados e cruzados, a partir de uma 
abordagem qualitativa, com realização de estudos comparativos e análise de casos específicos. A 
hipótese norteadora do trabalho é de que podem existir duas situações opostas que caracterizam 
uma obra de arte: a primeira é que ela se constitui em uma dimensão material e a segunda de que 
ela só existiria em uma dimensão imaterial. Estabelecemos esta separação, como ferramenta 
metodológica que direcionou a discussão e análise dos exemplos escolhidos. Neste estudo, 
definimos a memória como uma construção do presente, mediante determinado contexto, sendo 
produto de articulações entre a memória do indivíduo e da sociedade, além daquela memória 
possibilitada pelos suportes artificiais. Foi necessário considerar determinadas formas de valor da 
arte, que permanecem no meio social através de disposições subjetivas, e pelas movimentações do 
campo artístico, bem como analisar as relações entre a história e o museu de arte na constituição de 
uma memória da arte. O estudo avalia a relação da obra de Arte Contemporânea com as referências 
do passado, para a produção de uma memória a ela relacionada, analisando esses aspectos, no 
ambiente de exposição. Também foram abordados cuidados específicos para a conservação de 
obras efêmeras ou experimentais, que demonstraram a necessidade de uso de novos processos, 
principalmente quanto a uma documentação que se relaciona com a intenção dos artistas, e com 
materiais e configurações escolhidos para cada proposta. Foi com o encaminhamento destas 
questões que este estudo se desenvolveu, e apresentou algumas respostas sobre a construção de 
uma memória relacionada à Arte Contemporânea no espaço do museu. 

 

Palavras-chave: Arte Contemporânea, Memória, Museu de Arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 
 The present work aimed understand the statement of the piece of Contemporaneous Art, with a 
short-living and experimental character, in relation to the construction of the memory related, 
considering its relationships of belonging to the museum of art, and of this site as a place for memory. 
The methodology of the work was based on field research, studying the samples of pieces of art and 
expositions of the Museu de Arte de São Paulo (MASP) and of the Museu de Arte Moderna de São 
Paulo (MAMSP), along with constitution of the analysis and theoretical fundaments to the relationship 
between art and memory. The results were analyzed and crossed, from a qualitative approach, 
realizing comparative studies and analysis of specific cases. The main hypothesis of the work is that 
may exist two opposite situations that characterize a piece of art: the first one constituted on the 
material dimension and the second one that it exists only the immaterial dimension. This separation 
was established as a methodological tool which directed the discussion and the analysis of the 
selected examples. In this study, we defined the memory as a construction of the present, by the 
mean of a determinate context, being a product of articulations between the memory of the individual 
and of the society, further than the memory provided by artificial supports. It was necessary to 
consider specifics ways of value of art; that remains in the social environment through the subjective 
dispositions, and by the movements of the artistic field, as well to analyze the relationships between 
the history and the museum of art in the constitution of one memory of the art. The study evaluates 
the relationship of the piece of Contemporaneous Art with the references of the past, to the 
production of a memory related to it, analyzing these aspects, in the expositive environment. As well, 
it was discussed specifics cares to the conservation of short-living or experimental pieces of art, 
which demonstrated the necessity of using new processes, mainly about the documentation that is 
related with the intention of the artist, and with the material and configurations chosen in each 
proposal. By the mean of these questions that this study was developed, providing some answers 
about the construction of one memory related to the Contemporary Art in the museum space. 
 
 
Keywords: Contemporary Art; Memory; Museum of Art. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A Arte Contemporânea se revela um campo particular de estudos ao 

pensarmos suas relações com o museu, dado que ela pode existir em função, em 

oposição, ou por influência deste. Entender essa situação, certamente é importante 

para a compreensão da arte e do museu de arte, as suas relações, assim como 

para os estudos sobre memória social. Isso é o que motiva esse trabalho, na 

medida em que ele se volta às questões da arte, sua história e memória, assuntos 

que também movem a trajetória percorrida por este autor, assim como seus 

interesses pessoais e profissionais.  

O público que tem contato com o acervo de um museu, de forma indireta, 

apreende uma realidade maior, relativa à história dos objetos expostos que, 

articulados, se apresentam como uma espécie de sintoma, síntese, ou mesmo, uma 

representação do passado a eles ligado.1 Isso porque é o museu um lugar para 

memória. De fato, em todos os museus, se tem um local onde a memória encontra 

espaço propício, em função das articulações que a instituição faz com objetos e a 

história.  

Sendo um lugar para a memória, todos os museus trabalham com ela, 

porém, nem todos os museus trabalham da mesma forma com a história, ou nem 

todas as memórias se configuram da mesma forma a partir dos mesmos museus e 

da história. Nos primórdios da cultura, a memória talvez tenha produzido a história, 

que necessitou de um museu. No entanto, hoje em dia com a sociedade 

impregnada de imediatismo e informação, cada vez mais a memória parece precisar 

do museu e da história.2 

                                            
1 Será a partir do museu, ou somente nele, que muitas vezes se terá acesso a certos objetos, o que de alguma 
forma confere a essa instituição um dos aspectos que a torna fundamental para nossa cultura. 
2 A respeito de história e memória: vide Candau (2006, p. 56-60). Sobre museu e memória: vide Candau (2006, 
p. 95- 99). 



 

9 

 

Hoje os museus têm diferentes tipologias, tão variadas que se os museus 

de arte, história e antropologia, em um primeiro momento, aparecem como os mais 

característicos, na verdade, são exemplos dentre inúmeras possibilidades. Todos 

eles agindo de alguma forma sobre seus acervos, acabam dando configurações a 

memórias: uma memória do homem, do que vem dele ou do que ele investiga, das 

suas realizações, da natureza e da cultura.  

Pensar em um museu de arte pode remeter conseqüentemente às 

questões da história da arte, mesmo que de forma indireta. No entanto, a percepção 

dessa recorrência, quanto às relações da arte e da sua história apresentada pelo 

museu, não se verifica com a mesma facilidade, no  que tange a uma memória da 

arte. 

Com isso, procede a pergunta: se um museu trabalha com a memória, não 

irá o museu de arte trabalhar com uma memória da arte, ou uma memória da sua 

história? A resposta é sim e, desde já, se aponta o campo de estudo no qual este 

trabalho irá adentrar: o museu como um lugar para a memória da arte, com ênfase 

nas questões da Arte Contemporânea.3 

O encaminhamento dessa temática sugere outra questão: como pode um 

museu objetivar ou tornar presente uma memória da arte a partir de suas obras? 

Certamente a partir das atividades necessárias para o seu o colecionamento, 

conservação, exposição e demais atividades próprias de museus, a resposta parece 

simples, talvez demasiadamente óbvia. Por isso, cabe pensar em que tipo de 

possibilidades se manifesta a arte e, nesse sentido, entendo como necessário 

colocar algumas impressões pessoais quanto à presença da arte no museu.  

Nas visitas que realizei ao Museu de Artes do Rio Grande Sul (MARGS)4, 

onde geralmente prevalecem exposições com obras em linguagens artísticas mais 

tradicionais, me causou surpresa no ano de 2003 presenciar “Poética da distância”. 

                                            
3 Em toda uma ampla bibliografia sobre museus, apesar da abundância de museus de arte, se percebe uma 
menor quantidade de estudos sobre este tipo de instituição. Qualquer rápida pesquisa por artigos científicos 
relacionados ao tema “museus”, verá que museus de história e antropologia dominam os estudos, e o museu de 
arte surge normalmente como um “outro” tipo de exemplo. Isso certamente não ocorre por acaso, deve ser fruto 
de uma conjuntura que não cabe aqui analisar.   
4 Principal museu de arte do estado do Rio Grande do Sul, o MARGS foi criado em 1954, organizado pelo 
artista e professor paulista Ado Malagoli. Possui em seu acervo, mais de três mil obras de artistas locais, 
nacionais e internacionais. Disponível em: <http://www.margs.rs.gov.br/inst_historico.php>, acesso em 22 de 
outubro de 2008. 
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Tratava-se de uma exposição com obras de Carlos Fajardo.5 Os salões e galerias 

desta instituição, que normalmente apresentavam quadros e esculturas, de repente 

continham lâminas de tábuas industrializadas, espelhos, peças em parafina, 

instalações e outros tipos de propostas artísticas, aliás, trabalhos esses 

desmontáveis ou que utilizavam materiais frágeis e de difícil conservação. É curioso 

também encontrar em exposições de outros museus, obras, ou derivados destas, 

realizadas a partir de linguagens efêmeras, como imagens de uma performance, ou 

ela própria, “expostos”, ou realizados nos espaços museológicos.  

Com isso, outras questões vêm à tona: como objetos tão diferentes em 

suas especificidades, como performances, instalações ou pinturas, por exemplo, 

são considerados, pensados ou lembrados enquanto arte? Como se configura a sua 

historicidade? De que forma participa o museu nesse processo? 

Quanto à percepção de um tipo de proposta artística efêmera, por exemplo, 

que pela sua própria natureza deixa de existir no momento em que termina de 

acontecer, ou com o término do seu período de exposição, a princípio, parece ali 

existir um choque com a “lógica” da apresentação e da conservação das obras de 

arte tradicionais – como uma pintura do século XIX – e por conseqüência, com a do 

museu. Ainda assim, o museu não pode deixar de ter responsabilidades sobre tais 

propostas artísticas, o que nem sempre acontece quanto a obras de arte de caráter 

efêmero e experimental.  

Entendemos como obra de Arte Contemporânea de caráter efêmero ou 

experimental, as novas linguagens surgidas a partir da década de 60 do século XX, 

(serão abordadas no segundo capítulo), assim como propostas artísticas que 

aceitam a sua modificação, destruição, ou mesmo, a própria inexistência de um 

suporte único e estável para ela. 

No que diz respeito a sua importância para a pesquisa, essas obras 

apresentam situações impensáveis, até pouco tempo atrás, para os museus. Dentre 

elas a efemeridade, a incorporação de seres vivos, a obrigatoriedade de uma 

documentação sobre a proposta e seu processo criativo, dentre outros tipos de 

situações que destoam das ações necessárias para a conservação e apresentação 

                                            
5 Artista brasileiro, nascido em São Paulo – SP, em 1941. Realiza exposições individuais e coletivas no Brasil e 
no exterior. Produz normalmente objetos e instalações, que dialogam com o Minimalismo e utilizam em grande 
parte materiais industriais. Vive e trabalha em São Paulo. (FIDELIS, 2002, p. 155). 
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de objetos de arte independentes, com características mais duradouras e estáveis, 

em linguagens tradicionais da arte.6 

Se houver uma comparação, por exemplo, entre uma instalação efêmera e 

uma pintura do século XIX, os valores e as possíveis diferenças entre elas estão, 

também, para além da matéria daqueles “objetos” e do simples fato de serem obras 

de arte. Não é somente intrínseco a elas aquilo que as condiciona como tais e o que 

remete as suas especificidades. Parece existir uma coisa maior, ou mesmo externa, 

que permite que assim sejam compreendidas ou apreendidas.  

Ao pensar sobre essas questões, podemos perceber que somente as 

diferenças quanto aos materiais e às técnicas, suas configurações formais e 

espaciais, não excluem ou determinam a condição de arte de diferentes obras, 

assim como a compreensão ou a lembrança das suas características, elas apenas 

fazem parte deste processo. 

O museu tem, no mínimo em parte, responsabilidade por essa situação e, a 

partir disso, esta pesquisa entende que todo um trabalho de memória está envolvido 

de forma direta ou não, nessas situações. Portanto, em função dos museus e suas 

atividades desenvolvidas com as obras de arte, e levando em conta as dúvidas 

mencionadas, aqui se dimensiona a questão central dessa pesquisa: como e de que 

elementos se constitui uma memória da Arte Contemporânea de caráter efêmero e 

experimental, junto ao museu de arte? 

A partir dessa questão, o presente trabalho teve como objetivo principal 
compreender o estatuto da obra de Arte Contemporânea de caráter efêmero ou 

experimental quanto à construção de uma memória a ela relacionada.  

A partir do objetivo principal foram delineados alguns objetivos específicos. 

O primeiro foi o de entender como se constitui uma memória social e como o museu 

objetiva ou torna presente uma memória da arte a partir de suas obras. Também foi 

necessário retomar e compreender a história da arte e do museu, apontando 

conceitos importantes e transformações fundamentais que sofreu a arte com a Arte 

Contemporânea. Observar as relações de apresentação e guarda de obras de Arte 

Contemporânea sob a perspectiva de um conflito conceitual entre o estatuto destas 

                                            
6 Esse fato é comprovado pelo número crescente de instituições que incorporam em seus acervos, não somente 
peças tradicionais e estáveis, como é o caso de uma pintura ou uma escultura, mas também trabalhos que 
possuem um caráter efêmero ou experimental, como uma performance, uma instalação, ou mesmo algum objeto 
específico, reconhecido como arte. 
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obras e o museu, foi outra discussão necessária para o trabalho proposto, assim 

como problematizar as relações entre os museus de Arte como instituições para 

memória da arte e guarda de acervos de obras em suportes tradicionais como a 

pintura e a escultura, bem como também de obras de caráter experimental ou 

efêmero. Percorridos esses caminhos, foi possível apresentar algumas respostas 

sobre aquilo que entendemos como a condição memorial da obra de Arte 

Contemporânea, de caráter efêmero ou experimental, os processos de constituição 

dessa memória, em contraponto a trabalhos de caráter mais perene. 

Em função da diversidade de suportes e possibilidades da arte – 

particularmente a contemporânea7 – existir no mundo, essa pesquisa teve como 

hipótese norteadora, a fim de direcionar a realização e alcance dos objetivos, a 

idéia de que existem duas situações que se configuram como extremos opostos, 

reveladoras das relações entre a arte e a memória no contexto do museu, embora a 

divisão desses dois extremos seja apenas uma sistematização metodológica: na 

primeira, a obra de arte é um objeto individual e perene, verdadeiro suporte que 

direciona e objetiva a produção de memórias, como uma pintura a óleo, ou uma 

escultura em bronze, como se uma dimensão material dessa obra de arte fosse 

predominante, ou única, nesses casos. Na segunda, o objeto se esvai, ou talvez 

nunca tenha existido de fato – como em alguns casos da Arte Conceitual8, por 

exemplo – somente restando a possibilidade de se apresentar esta obra de arte a 

partir de uma memória, que venha a ser objetivada através de uma série de 

procedimentos e elementos específicos de cada proposta artística, ou seja, temos 

aqui a imaterialidade total da obra de arte. 

A partir desse direcionamento apontado pela hipótese, se realizou uma 

discussão sobre como a memória pode ser constituída em diferentes tipos de 

situações e dimensões a partir da obra de arte integrada ao museu, além de como 

obra e museu se articulam com o campo da arte e suas construções históricas e 

culturais.  

                                            
7 A Arte Contemporânea pode ser realizada a partir de linguagens tradicionais como a pintura, ou a escultura, 
mas é particularmente importante, para ela, também incorporar o acaso, o tempo, as reações químicas, físicas, as 
idéias, o corpo, podendo ser, até mesmo, deteriorável ou nem existir materialmente; ela pode ser idéia e mesmo 
projeto. O seu campo é amplo e elástico em possibilidades. Na Arte Contemporânea, a vida recupera seus laços 
com a produção artística, que não é mais necessariamente representação, ou somente representação. O segundo 
capítulo do presente trabalho discute estas questões de forma mais detalhada. 
8 O segundo capítulo discutirá algumas questões relativas à Arte Conceitual. 
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Essa pesquisa entende que o museu, ao contrário do que pode parecer, 

não somente homogeneíza a arte alinhada a um discurso histórico, mas 

constantemente, ora constrói, ora reconstrói esta história, esta memória, onde, no 

fundo, história e memória parecem formar uma trama complexa.9  

Desde já fica claro o quão grande é o universo em que o trabalho se insere. 

Logo, transparece que o caminho percorrido não deve ou não pode parar por aqui, 

e o resultado dessa trajetória, torna possível, novas jornadas de pesquisa.  

É importante frisar o caráter genérico daquilo que pode se entender como 

arte, ou a partir da palavra arte. No entanto, este trabalho se atém às artes visuais, 

ou seja, não fala de literatura, música ou teatro, por exemplo.10 Com a grande 

diversidade de possibilidades e de exemplos de obras da Arte Contemporânea, 

esse trabalho optou por uma discussão conceitual pontuada a partir de exemplos 

encontrados junto à pesquisa de campo nos museus escolhidos.  

 Esta dissertação é produto de uma pesquisa de campo e bibliográfica. A 

metodologia consistiu de pesquisa bibliográfica – fundamentalmente levantamento 

de textos para análise e interpretação de conceitos e idéias que são desenvolvidas 

nesse estudo – e de pesquisa de campo – constando essa de visitas a acervos 

(obras e documentos) de museus de arte moderna e contemporânea, bem como de 

entrevistas. Os critérios para escolha dos museus e das obras a serem analisadas 

neste trabalho foram:  

1) Recorte/delimitação para escolha do objeto pelo tempo: Foram 

escolhidas para estudo exemplos de obras de Arte Contemporânea, em função do 

próprio tema de estudo, e também exemplos de obras de arte anteriores ao século 

XX. Essa diferença temporal permitiu a realização de estudos comparativos, 

norteados pelos objetivos da pesquisa; 

2) Recorte/delimitação pelo tipo de obra, material ou proposta: as obras 

deveriam ser de linguagens mais tradicionais, no caso de trabalhos mais antigos, 

tais como pinturas e esculturas, trabalhos os quais entendemos como perenes, ou 
                                            

9 Portanto, entender como o museu presentifica a memória da arte é se aproximar dessa trama constituída pela 
história, pela memória, por questões materiais e imateriais, e pela própria coisidade deste tipo de objeto que é a 
obra de arte, ou seja, como a obra de arte pode “ser coisa”, “ser objeto” e “ser obra”.  
10 Mesmo assim, é importante ressaltar que a restrição do estudo a obras das artes visuais não controla 
exageradamente o ambiente de pesquisa, ou propõe um recorte restrito demais a ponto de soar arbitrário. 
Somente na Arte Contemporânea, temos uma diversidade de suportes e linguagens, que coexistem, e mesmo se 
hibridizam a linguagens tradicionais como a pintura e a escultura, e assim, o recorte aparentemente afunilado, se 
revela amplo e potencial. 
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seja, que possuem, desde que sob boas condições de guarda, um longo período de 

existência e estabilidade física. Por outro lado, propostas características da Arte 

Contemporânea (de acordo com o estudo realizado no segundo capítulo do 

trabalho), tais como performances, instalações e afins, ou seja, não dependem 

apenas de boa conservação física, mas de outros fatores, se estes forem possíveis, 

para sua existência no museu, sendo que poderiam essas obras se desfazer com o 

tempo, de forma definitiva ou temporária. 

Os museus escolhidos para análise foram: Museu de Arte Moderna de São 

Paulo (MAMSP), por esta instituição conservar junto a seu acervo propostas de 

obras da Arte Contemporânea, e o Museu de Arte de São Paulo (MASP), por ter 

junto de sua coleção peças de arte já com séculos de idade, na maioria pinturas e 

esculturas, em bom estado de conservação.11 Outros museus, que não os citados 

acima, porém mencionados ou discutidos ao longo texto, surgiram a partir de 

informações obtidas com o levantamento bibliográfico.  

A estrutura do trabalho ficou organizada da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, são apresentados conceitos sobre memória e o campo da arte, que 

funcionam como aporte teórico e fundo metodológico para a dissertação. Tomamos 

por base para a análise e fundamentos do estudo as tipologias e o conceito de 

memória apresentados por Jöel Candau, os conceitos e relações entre habitus, 

campo da arte e illusio de Pierre Bourdieu, que são apresentados e relacionados 

aos de Candau, sendo ambos adotados como parâmetro para a discussão 

desenvolvida nos capítulos posteriores, além de outros autores. 

O segundo capítulo aborda aspectos da arte, da história da arte e da Arte 

Contemporânea, tendo respectivamente como referência Giúlio Carlo Argan e 

Michael Archer, dentre outros. Fala-se também da dimensão material e imaterial da 

obra de arte e das mudanças na forma de valoração da arte, da história da arte e do 

museu, partindo das discussões de Richard Wolheim, e sobre o museu de Arte 

Contemporânea, tendo como referencial Douglas Crimp e Hans Belting. Assim se 

dá também ênfase a questões de interesse para os capítulos seguintes. 

                                            
11 O Museu de Artes do Rio Grande do Sul (MARGS) e a Pinacoteca do Estado de São Paulo, também foram 
visitados e pesquisados, no entanto, na medida em que foram sendo definidos os critérios e conceitos desta 
pesquisa, devido ao recorte necessário em função das questões concebidas, optou-se por excluir os exemplos 
destas duas instituições na discussão e análise dos dados. 
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O terceiro capítulo desenvolve uma discussão sobre como o museu produz, 

reproduz, ou torna presente, uma memória da arte a partir de sua estrutura, 

relacionada aos valores constituídos junto ao campo da arte, particularmente na 

forma como organiza e apresenta o seu acervo. É realizada a análise da forma de 

disposição do acervo do MASP, com discussão pautada a partir de exemplos de 

obras deste museu. Também se discute a apresentação de obras da Arte 

Contemporânea, como situação criadora de uma espécie de conflito conceitual 

entre o estatuto da Arte Contemporânea e o museu, apontando a proximidade entre 

o conceito de obra e o de exposição, pensando as relações desse contexto com a 

memória. A obra “Vaso Ruim” do artista Nuno Ramos, pertencente ao MAMSP, é 

base para boa parte da discussão, que relaciona esta obra com exposições das 

quais ela participou no museu, conjugada a outras peças, também do MAMSP. 

O quarto capítulo do trabalho trata do que entendemos como a condição 

memorial da obra de Arte Contemporânea, de caráter efêmero ou experimental, em 

contraponto a trabalhos de caráter perene, no que diz respeito a sua guarda e 

estudo por parte do museu, mais uma meta desta pesquisa. São discutidos vários 

exemplos de obras pertencentes ao acervo do MAMSP, retomando as idéias 

desenvolvidas ao longo da dissertação, assim como a hipótese proposta. 

Todos os capítulos são finalizados com um tópico que retoma 

objetivamente as idéias apresentadas, de forma a contribuir para o desenvolvimento 

da problemática apresentada e as discussões posteriores. 

Importante enfatizar que entendemos o momento do levantamento e 

análise da literatura, não como mera construção de uma sustentação teórica, mas 

também como parte do processo de pesquisa, na medida em que foi surpreendente 

a mínima, ou quase inexistente, produção bibliográfica sobre “memória da arte”. 

Pensar esse assunto em termos teóricos demandou um processo cuidadoso de 

leitura e reflexão. Depois de reunidos, os dados bibliográficos e empíricos foram 

analisados, e cruzados a partir de uma abordagem qualitativa, gerando subsídios 

necessários para a construção da dissertação. Por fim, se estabelecem as 

conclusões finais, retomando o conjunto da discussão, e apontando alguns 

aspectos desta tríade: arte contemporânea, museu e memória.  
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1. A MEMÓRIA DA ARTE 

 

 

 

1.1 OS PERCURSOS DA MEMÓRIA 

  
 

Jöel Candau (2006) disse que “Sin memória, el sujeto se sustrae, vive 

únicamente el instante, pierde sus capacidades conceptuales y cognitivas”(p. 5).12 

Podemos estender e problematizar esta afirmação: se não lembrarem os sujeitos, 

como irão lembrar as coletividades? 

A memória é uma capacidade intrínseca ao ser humano, é indissociável de 

sua história social e biológica, e está na base da vida em grupo e da cultura. 

Ampliando-se como um arquivo “interminável”, nas mentes e nos diversos suportes, 

guarda a memória a experiência e conhecimento do mundo, a ponto de permitir que 

se tome consciência dela própria, ainda que não seja apreendida na totalidade de 

seus meios e processos. O que seria da memória humana se ela fosse “descoberta” 

e seus mecanismos pudessem vir a ser reproduzidos? Como isso não aconteceu, a 

memória segue a “sua trajetória” se desenvolvendo de forma relacionada aos seus 

diversos contextos.  

A humanidade parece que começou a tomar consciência de si, 

exclusivamente através da memória biológica, até que inventou o registro por meio 

da imagem, a escrita, os meios técnicos de reprodução e comunicação, e até 

mesmo a arte. Produziu assim um ambiente de alteridade para a memória e o resto, 

em um processo que começou na Antigüidade, tomou corpo na Modernidade, e se 

especializou no presente. Temos aí uma ampla história e teoria.13 

                                            
12 “Sem memória, o sujeito se subtrai, vive unicamente o instante, perde suas capacidades conceituais e 
cognitivas”. (T.A.). 
13 Para a trajetória dos estudos sobre memória e interações da memória com suportes artificiais ver Le GOFF 
(2003, p. 419–476). 
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1.2 DA MEMÓRIA SOMBRA COLADA AO CORPO À METAMEMÓRIA 
 

 

Com a intenção de tomar como base uma concepção sobre memória, 

optou-se por sintetizar uma trajetória da formulação desse conceito tendo como 

referências Bergson (1999) e Halbwachs (2004), como um parâmetro da moderna 

teoria da memória social e Candau (2001), para uma visão contemporânea deste 

campo de estudos. 

Bergson (1999) explicou a memória como ligada às relações entre o corpo 

(que é matéria) e o espírito. Ela seria produto destas relações e também um 

“combustível” capaz de manter ambos em ação e interação. O espírito teria a 

capacidade de registrar a totalidade do passado, objetivando-o no presente sob a 

forma de memória, porém, de acordo com aquilo que o contexto presente solicita. O 

indivíduo não esqueceria, ou perderia, parte de sua memória, toda ela estaria 

armazenada no espírito e teria ele relativa autonomia quanto àquilo que registrou.  

A idéia de Bergson (1999) quanto à individualidade da memória é 

importante, porém, não contempla totalmente a especificidade de um conceito mais 

contemporâneo sobre memória, no campo das ciências humanas. Se a crença de 

Bergson no espírito como portador de uma memória completa é algo discutível, já a 

idéia que ele apresenta sobre a percepção do indivíduo estar amparada por todo 

um conjunto de uma memória anterior, como referência para a compreensão do 

mundo e produção de novas memórias, é de fundamental importância.  

Bergson (1999) também nos apresenta o conceito de duração, que aponta 

a idéia de que a experiência apreendida do tempo é entendida como algo contínuo 

e não dimensionável de forma precisa, ou seja, o passado, o presente e o futuro, 

estariam todos colocados em uma mesma dimensão e embaçados – na 

consciência. O tempo que passou é percebido como um contínuum, de forma 

sintética. Assim, a produção da memória, passaria por uma paisagem de elementos 

passíveis de emergirem com as lembranças, constituindo-se a memória junto das 

mesclas entre tempo e elementos – uma verdadeira imagem ou representação de 

um achatamento desta passagem do tempo, e o que por ela foi contemplado. De 
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fato, tem a memória a possibilidade de proporcionar uma visão de um passado 

amplo, sob uma imagem que é um resumo deste.14 

Halbwachs (2004) que era sociólogo, por sua vez, se opôs em parte às 

idéias do filósofo e seu professor Bergson. Para ele, a memória seria um produto 

social e o indivíduo mero integrante de um grupo, inserido em um contexto com 

determinadas características dadas por fatos sociais, espaciais e temporais, do (e 

no) presente, que acabam por compartilhar e assimilar informações que se 

mesclam às lembranças individuais (fragmentos de uma memória coletiva) que, no 

seu somatório, constituem memórias coletivas. Seria então, a própria memória da 

sociedade que forneceria os dados para a constituição das memórias individuais, 

entendidas como partes de uma memória coletiva, que estaria contida na sociedade 

que a (re)constrói e, ao pinçar do passado fatos que de alguma forma se relacionam 

com o presente, leva outros elementos ao esquecimento. 

Halbwachs (2004) entende a memória como uma reconstrução do passado, 

fruto de um contexto que se encontra no presente. Ele aponta idéias importantes 

para os estudos atuais sobre memória, como o esquecimento enquanto fator 

constituinte desta, sua mutabilidade ou processualidade, e a interação entre grupo e 

indivíduo na sua constituição, além da própria noção de memória coletiva, na qual 

ele enfatiza o grupo como seu portador.15 

Candau (2006) têm em Bergson e Halbwachs referenciais importantes para 

suas idéias, porém, ele os problematiza e, em alguns momentos, se opõe as suas 

relações. Este autor afirma que o indivíduo possui a capacidade de reter 

informações e fatos, por meio de sua memória, e que este é um dos principais 

aspectos a ser considerado para que se desenvolvam estudos a respeito da 

memória do indivíduo e, mais do que nunca, das coletividades. É possível 

compreender, a partir de Candau (2001), que não se pode negar a individualidade 

do sujeito em termos de domínio sobre suas memórias, isso equivaleria a negar a 

possibilidade deste indivíduo de ser entendido como agente em um contexto social, 

que permite, entre outras coisas, a dinâmica da cultura, a produção e a 

internalização do conhecimento e mesmo as mudanças sociais, ou seja, seria o 

                                            
14 Para maiores informações sobre as idéias de Bergson ver: BERGSON, Henri - Matéria e Memória. São 
Paulo: Martins Fontes, 1999 
15 Para maiores informações sobre as idéias de Halbwachs ver: HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. 
São Paulo: Centauro, 2004. 
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equivalente a ignorar a própria humanidade e seu conjunto de realizações. Porém, o 

autor faz a ressalva de que não é correto somente privilegiar a individualidade do 

sujeito, pois isso significaria ignorar sua experiência em sociedade e a alteridade 

entre indivíduo e grupo, ou seja, não é possível abordar a memória do indivíduo 

desconsiderando os grupos aos quais pertence este, e vice-versa, é preciso 

considerar tanto a potência individual da memória, como suas qualidades sociais.16 

Como vemos, Candau (2001) parece adequar e/ou relacionar algumas das 

idéias de Halbwachs e Bergson, mas também, critica sistematicamente vários 

aspectos de seus antecessores. Ele problematiza, por exemplo, o conceito de 

memória coletiva de Halbwachs, para isso, apresenta uma espécie de tipologia da 

memória: ele fala de uma memória de baixo nível, ou protomemória, que seria 

aquela ligada às práticas cotidianas assimiladas e que são realizadas de forma 

“automática”, algo como subir uma escada, por exemplo. O autor menciona também 

uma memória de alto nível, ou a memória propriamente dita, essencialmente ligada 

ao indivíduo e composta pelos conhecimentos intelectuais articulados com a cultura 

adquirida ao longo da vida deste sujeito. Esta memória é então utilizada em 

diferentes tipos de atividades reflexivas e possibilita a vida em sociedade sob vários 

aspectos. Esses dois tipos de memória podem também estar associados, 

dependendo do que se realiza (CANDAU, 2001, p. 20-21). 

Candau (2001) defende que a consciência que um indivíduo tem de (ou 

sobre) a memória, pode ser chamada de metamemória. No entanto, não se trataria 

mais de uma tipologia de memória e sim uma espécie de uso, ou entendimento, que 

passa pela capacidade de representação e conceituação teórica da memória.17 

Quanto às tipologias primeiramente citadas se utilizadas para grupos, ele afirma 

que “cuando se para a la escala de los grupos o de las sociedades, el estatuto de 

                                            
16 Para maiores informações sobre este assunto ver CANDAU (2001, p. 19–25). 
17 “A metamemória é uma parte da representação que cada indivíduo faz de sua própria memória, o 
conhecimento que ele tem e, de outra parte, o que ele diz. É uma memória reivindicada, ostensiva. Porque é 
uma memória reivindicada, a metamemória é uma dimensão essencial da construção da identidade individual ou 
coletiva. Em sua forma coletiva, é a reivindicação compartilhada de uma memória que se supõe ser 
compartilhada. Ela é, a esse nível, a substância mesma do discurso patrimonial que é, sempre, um discurso 
sobre a memória. Ora, essa metamemória tem, como toda linguagem, efeitos sociais poderosos. Ela alimenta o 
imaginário dos membros do grupo os ajudando a se pensar como uma comunidade e contribui para modelar um 
mundo onde o compartilhar patrimonial se ontologiza. Ela faz entrar nas memórias individuais a crença nas 
raízes e destinos comuns.” CANDAU, Joel. Bases antropológicas e expressões mundanas da busca 
patrimonial : memória, tradição e identidade. Conferência realizada no I Seminário Internacional de 
Memória e Patrimônio, Pelotas, Nov. 2007, (texto digitado). 
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estos diferentes términos cambia ou se vê totalmente invalidado” (CANDAU, 2001, 

p. 21).18 Ele continua ainda: “ningún grupo és capaz de memória procedimental, 

aunque esta puede ser común, compartida por una gran mayoria de los mienbros 

de esse grupo” (idem, 2001, p. 21)19, pois ao nível dos grupos “solo puede 

considerar-se la eventualidade de la posesión de una memória de recuerdo y de 

una metamemória” (idem, 2001, p. 22).20 

A partir dessas idéias, este autor também problematiza o conceito de 

memória coletiva: a idéia de uma memória que é comum a um determinado grupo 

ou sociedade. “Solo una proporción más o menos grande de los mienbros de esse 

grupo es capaz de ello de hecho, en su acepción corriente, lá expressión “memória 

colectiva” es una representación” (CANDAU, 2001, p. 22)21. Ou seja, aquilo que se 

compreende ser uma memória coletiva, pode ser entendido como uma forma de 

metamemória, que é uma idéia, ou representação, do que se acredita ser a 

memória comum a uma coletividade. A possibilidade de se entender uma memória 

coletiva como um fato, pode colocar em detrimento a percepção quanto à 

individualidade e à subjetividade própria da memória humana.  

Como vimos, Candau (2001) explica que as diferentes tipologias de 

memória são utilizadas e surgem dentro de um jogo complexo do indivíduo com seu 

contexto e grupo, que passa pelas diversas interferências e influências da cultura, 

da natureza, da história, além de outros possíveis fatores. O autor não ignora a 

influência dos grupos, mas para ele a memória se produz principalmente de forma 

individual. Porém, como pode ser tão recorrente ou apropriada a idéia de uma 

memória coletiva? Em função disso Candau (2001) explica porque a individualidade 

do sujeito deve ser levada em conta, pois só a partir deste fato ele entende que é 

possível falar sobre algo próximo da memória coletiva de Halbwachs. Candau 

(2001) afirma que 

 

 
                                            

18 “... quando se passa para a escala dos grupos ou das sociedades, o estatuto destas diferentes terminalidades 
de memória muda ou seu vê totalmente invalidado” (T.A.). 
19 “... nenhum grupo é capaz de possuir uma protomemória, ainda que esta possa ser comum, compartilhada 
por uma grande maioria dos membros desse grupo” (T. A.). 
20 “... só se pode considerar a eventualidade da posse de uma memória recordativa e de uma metamemória”. 
(T.A.). 
21 “... só uma proporção mais ou menos grande dos membros desse grupo é capaz de tê-la de fato, em usa 
acepção corrente, a expressão “memória coletiva”é uma representação”(T.A.). 
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un grupo no recuerda según una modalidade culturalmente determinada y 
socialmente organizada: solo una proporción más o menos grande de los 
mienbros de ese grupo es capaz de ello. De hecho, en su acepción 
corriente, lá expression “memória colectiva” es una forma de metamemoria, 
es decir, un enunciado que los mienbros de un grupo quieren producir 
acerca de una memória supuestamente común a todos los mienbros de 
ese grupo (p. 22).22 

 

 

O autor (2001) afirma que o conceito de memória coletiva faz parte do rol 

de retóricas holistas. A tendência homogeneizadora das retóricas holísticas que ele 

nos aponta, ignoraria a multiplicidade das memórias que possuem os grupos, onde 

os seus indivíduos leriam o mundo de um ponto de vista sempre particular. Mas o 

conceito de metamemória é importante para a inegável possibilidade, por mais 

problemática que seja, da existência de memórias em comum, de memórias que 

transportam valores, parâmetros de julgamento, nomes de artistas, mitos e valores 

sobre a arte. Como não aceitar isso, se, por exemplo, considerarmos que bem mais 

de uma pessoa lembrará e saberá diferenciar entre uma pintura e uma pedra ao 

natural, tendo reconhecido apenas a primeira como obra de arte? Esse 

conhecimento, ou conceito de um tipo de valor, está introjetado nestas pessoas. Se 

não temos aí uma memória coletiva, o conceito de metamemória, de alguma forma, 

sustenta essa possibilidade, pois inegavelmente, alguns valores em comum têm 

estes espectadores, seja qual for a maneira como eles os retêm e os utilizam a 

partir de suas consciências. Nesse sentido, é importante nos atermos a outras 

idéias do pensamento de Candau. 

O autor lembra que Halbwachs já havia apontado que de acordo com os 

marcos, ou quadros fundamentais da memória23, não é possível a recordação. 

“Esses quadros não são apenas um envelope para a memória, mas integram eles 

mesmos, antigas lembranças que vão orientar a construção de novas.24 Devido à 

enorme possibilidade de elementos que delimitam ou transportam memórias, 

                                            
22 “... um grupo não recorda segundo uma modalidade culturalmente determinada e socialmente organizada: só 
uma proporção mais ou menos grande dos membros desse grupo é capaz de fazê-lo, a expressão “memória 
coletiva” é uma forma de metamemória, quer dizer, um enunciado que os membros de um grupo querem 
produzir acerca de uma memória supostamente comum a todos os membros desse grupo”(T.A.). 
23 O tempo, o espaço e a linguagem, de acordo com Halbwachs, seriam quadros sociais da memória 
fundamentais, mas não os únicos. 
24 Fala registrada a partir de conferência do autor. CANDAU, Joel. Bases antropológicas e expressões 
mundanas da busca patrimonial : memória, tradição e identidade. Realizada no I Seminário Internacional 
de Memória e Patrimônio, Pelotas, Nov. 2007, (texto digitado). 
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Candau (2007) propõe o uso do termo e conceito de “sociotransmissor”. O que, 

segundo o autor, quer dizer: 

 

 
todas as coisas que compõem o mundo (objetos tangíveis ou intangíveis tal 
como os objetos patrimoniais, seres animados, seus comportamentos e 
produções), que permitem estabelecer uma cadeia causal cognitiva  entre 
ao menos dois espiritos-cérebros. Metafóricamente, os sociotransmissores 
preenchem entre os indivíduos a mesma função que os neutotransmissores 
entre neurônios: favorecem as conexões (CANDAU, 2007).25 

 

 

Nesse sentido, todo produto cultural, de valor reconhecido, pode funcionar 

como “sociotransmissor”, na medida em que permite o reconhecimento de algo 

registrado no indivíduo, assim como o compartilhamento desse conhecimento, e a 

própria modificação ou transformação dele. O sucesso dessa situação se dará na 

medida em que for possível uma boa interação entre o indivíduo e o 

sociotransmissor, onde este indivíduo, tomado por um repertório particular moldado 

junto a uma cultura coletiva, atualiza como memória algo do passado e, contribui 

com o seu processo memorial, para os caminhos e trabalho da memória na 

sociedade. Além de que, o próprio indivíduo, também se configura com 

sociotransmissor. 

É interessante notarmos nos exemplos apontados por Candau (2007), a 

possibilidade de “objetos intangíveis” funcionarem como sociotransmissores e, 

nesse sentido, poderíamos dizer que uma canção, ou uma lenda, que se mantém 

pelo imaginário popular, é um exemplo do gênero. Todo bem cultural será um 

sociotransmissor, não menos serão as obras de arte, que se constituem 

normalmente em objetos materiais, sendo assim, serão sociotransmissores de uma 

sensibilidade quanto à cultura e o seu passado.  

Podemos nos convencer disso, tentando apreciar os efeitos de uma visita a 

um museu, onde é necessária uma obra de arte, mas também um espectador, para 

que assim a obra de arte exista na mente que a reconhece e no suporte que é 

reconhecido, para que então se constitua uma memória. Nesse sentido, convém 

                                            
25 Conceito registrado a partir de conferência do autor. CANDAU, Joel. Bases antropológicas e expressões 
mundanas da busca patrimonial : memória, tradição e identidade. Conferência no I Seminário 
Internacional de Memória e Patrimônio, Pelotas, Nov. 2007, (texto digitado). 
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apontarmos outro aspecto da memória: a de que ela não sobrevive somente nos 

indivíduos, mas também nos suportes artificiais. 

 

 

1.3 O TRÂNSITO DA MEMÓRIA: DAS MENTES AOS OBJETOS 
 
 

A memória tem, há muito tempo, diversos suportes artificiais como meio. 

Essa possibilidade se iniciou com as formas de registro e escrita, ampliando-se com 

o desenvolvimento da tecnologia e da cultura. Hoje os meios artificiais de memória 

atingem patamares excepcionais por conta das redes de informação e inúmeros 

arquivos acessíveis via internet, além da própria diversidade da produção cultural 

material humana. Candau (2006) fala que  

 

 
A un hombre no lê basta solamente con el cérebro como unidad de 
almacenamiento de las informaciones memorizadas y, por conseguiente, 
apela a extenciones de la memória [...] ya que ésta se dilato tanto que 
ninguna memória individual puede pretender abarcar su contenido (p. 43).26 

  

 

Livros, monumentos, vídeos, agendas e todo um universo de objetos, 

dentre eles, também as obras de arte, guardam algo do passado. Na verdade, 

qualquer forma material, desde que se tenha criado uma possibilidade para tal, 

poderá funcionar como suporte para a memória, como foi falado a partir do conceito 

de sociotransmissor de Candau (2007). É também no conjunto dos exemplos 

possíveis e na forma como são articulados, que se encontra muito do que se tem de 

uma memória do passado. Nas coleções dos museus, no conjunto de documentos 

de um arquivo, dentre todo um universo, organizados de forma “orgânica”, existe de 

certa maneira uma produção de sentido nessas organizações, que se configuram 

também em memória, ou como memória, que continuará sua trajetória junto às 

movimentações dos sociotransmissores em espaço próprio.  
                                            

26 “Não basta a um homem, somente o cérebro como unidade de armazenamento das informações 
memorizadas, como conseqüência, ele apela as extensões da memória [...] já que esta se dilatou tanto que 
nenhuma memória pode querer abarcar seu conteúdo.” (T.A.). 
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Fica implícito que, estejam isolados ou em conjunto, por maior que seja a 

capacidade de um suporte artificial para a memória reter registros, ele não tem 

sentido sem o auxílio ou relacionamento com o homem, seja em função das 

particularidades do suporte e da memória, ou da forma como está ele disposto e 

relacionado a outros exemplares.  

Com isso, se faz importante refletir sobre os museus, já que as peças 

dessas instituições – sociotransmissores – carregam consigo uma história particular 

(uma história própria), e uma história a qual representam e/ou objetivam no 

espectador. O museu irá acabar produzindo uma memória dessas histórias, devido 

as suas atividades. Nesse sentido, cabe sugerir que toda peça de museu tem uma 

dimensão material, e outra imaterial, e que a memória pode ser o fator imaterial que 

ativa o primeiro. 

Indivíduo e coletividade, a partir do momento em que estenderam os limites 

da memória, não mais dependem apenas de recordações individuais, pois precisam 

estabelecer uma maneira de se relacionar com os novos suportes para ativá-la, 

ambos são sociotransmissores, e se complementam. Isso faz com que a memória 

aflore de formas diversas e em função desses suportes, além de ser determinada 

por suas próprias especificidades, como já vimos. Pode acontecer de uma memória 

não ter necessariamente relação direta com quem a acessa, ou com quem 

diretamente a produziu, ela muita vezes será nova (ou novidade) e, por isso, 

aprendida, com o auxílio dos sociotransmissores, que são as obras de arte, nesse 

estudo.  

Assim como a memória humana se configura fragmentada e modificável, 

ocorre também com os grupos de objetos e suas representações, já que são 

normalmente apenas parte possível ou que sobrou de uma realidade maior, e 

mesmo que articulados a outros exemplares, serão não mais do que uma espécie 

de resumo, metonímia, ou analogia de um contexto maior – serão memória: 

memória produzida, memória articulada, memória construída, memória 

reconstruída.  

Uma determinada organização de objetos que compõem uma coleção será, 

normalmente, uma representação parcial da totalidade que existiu anteriormente, 

portanto, de fato, será uma memória material, fragmentada e incompleta. 
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1.4 A DISPOSIÇÃO E ACOMODAÇÃO DA MEMÓRIA NO CAMPO DA ARTE 
 

 

O sociólogo Pierre Bourdieu explica que existem vários campos na 

sociedade, tais como o religioso, o econômico e o artístico, todos eles com regras e 

dinâmicas específicas, constituídas ao longo de suas histórias e produto das 

relações que mantêm com seus agentes, agentes estes que podem ser os 

indivíduos. 

 O campo da arte é objeto teórico de nosso interesse. Bourdieu (1996) o 

explica como relativamente autônomo, assim como outros campos (sendo que as 

estruturas de todos eles são homólogas 27). Segundo o autor, hoje temos formatado 

um campo artístico, que no seu interior possui divisões mais específicas, tais como 

o campo literário, o teatral, das artes visuais, dentre outros. Como essa pesquisa se 

volta às obras de artes visuais que se encontram em museus, adotou-se o uso do 

termo “campo da arte”, entendendo que engloba como exemplo, tais manifestações.  

O autor explica que o campo da arte é fruto de uma série de fatores que 

possibilitaram a sua autonomização, tendo sido particularmente influenciado pelo 

capitalismo, que ampliou a demanda e oferta do mercado de arte no século XIX, 

permitindo diminuir sobre a arte, a influência do campo religioso e político. Foi 

analisando a constituição do campo literário que o autor escreveu “As regras da 

arte”. 28 

Para Bourdieu, (1996), o campo artístico pode mudar suas configurações, 

onde os agentes e instituições que o constituem têm peso e influências desiguais, 

além de objetivos diferentes, que se configuram em tendências e, acabam por 

reestruturar constantemente o campo, conjugando a inovação com a tradição (p. 

133–159).  

                                            
27 Esse aspecto é importante e deve ser ressaltado, pois normalmente o autor é criticado por apresentá-lo algo 
isolado da realidade. Bourdieu (1996) nunca limitou seu foco, pois como já explicado, ele diz que “esse 
universo relativamente autônomo” que seria o campo da arte também é “relativamente dependente, em especial 
com relação ao campo econômico e (o) campo político”. (1996, p. 162). 
28 Se Bourdieu (1996) estrutura sua teoria a partir da autonomização do campo da literatura, ele mesmo propõe 
que para seus escritos o leitor pode substituir o termo literário, por artístico, ou escritor por pintor, por 
exemplo. (p. 243). 
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Bourdieu (1996) afirma que o surgimento de uma tendência da “arte pela 

arte”, no século XIX, provocou uma predisposição por novas categorias de 

percepção e valores estéticos, que foram particularmente importantes para a 

autonomização do campo da arte, pois foi preciso inventar “contra as posições 

estabelecidas e seus ocupantes, tudo que a define propriamente” (a arte) e  

 

 
em primeiro lugar esse personagem social sem precedente que é o escritor 
ou o artista moderno, profissional em tempo integral, consagrado ao seu 
trabalho de maneira total e exclusiva que não reconhece outra jurisdição 
que não a norma específica de sua arte (p. 95). 

 

 

As diferenças de interesses entre os agentes do campo o movimentam, 

aceleraram e permitem a especialização de suas regras, categorias e valores, que 

seja quantas e quais forem, não estão limitadas a seus modelos iniciais, ainda que 

não seja possível ignorar as suas influências e algumas permanências.29 O museu 

de arte, por exemplo, que teve o auxílio do campo artístico na delimitação de suas 

atividades, atua neste campo e, conseqüentemente, o muda, influenciando também 

os seus diversos integrantes e agentes, da mesma forma que continua a assimilar 

as influências que vêm dele.  

Os agentes constituem o elemento vivo do campo. Andrade (2006) afirma 

que no modelo de Bourdieu, apesar dos indivíduos terem as suas posições 

predeterminadas pelo campo, a partir daí irão se movimentar em função de seus 

interesses e habitus. Ele lembra que os diferentes campos possuem estruturas 

homólogas, porém as regras do jogo de cada campo são particulares, surgidas 

dentro dos seus espaços e movimentos, comandadas pelos seus agentes 

(ANDRADE, 2006, p. 109). 

Não é possível existir um determinado campo, sem seus agentes e 

repertórios particulares, assim se faz necessário falar do conceito de habitus de 

Bourdieu. Habitus e campo são indissociáveis e vivem mudanças que acontecem 

de forma mútua e dialética. O jogo do campo, impõe, decide e redefine os limites de 
                                            

29 Um aspecto fundamental da teoria de Bourdieu é o fato de campo poder mudar a sua configuração, mas de 
forma que não é possível sem o “trabalho” dos agentes, que no caso da arte, atualmente, seriam os artistas, 
historiadores da arte, críticos, curadores, dentre outros, articulados com o mercado, a mídia e instituições, 
como os museus de arte. 
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seus agentes, (re)construindo o campo e (re)definindo os agentes, seus valores e 

ações, e por fim (re)estruturando os próprios habitus.30 Bourdieu (1983) explica este 

conceito como sendo constituído por disposições individuais, subjetivas, mas não 

dissociáveis da sociedade e do seu campo, eles estão introjetados nos agentes. É 

com seus habitus constituídos, que o indivíduo toma posição, luta, enfim, interage 

com o campo. 

Segundo Bourdieu (1983) o habitus é: 

 

 
um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas 
as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de 
percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 
tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 
esquemas (p. 62). 

 

 

Ao utilizar o termo “matriz de percepções”, o autor sugere também a 

qualidade do habitus como um repertório, que será base no processo de percepção 

do mundo. Nesse sentido, é possível entender o habitus como uma forma de 

memória, particularmente se o pensarmos e relacionarmos com Bergson que, como 

já apontado, falou sobre uma percepção do indivíduo que é amparada pela sua 

memória, ou seja, sem uma memória pessoal e experiência de vida, que se junta à 

leitura de um presente contexto no processo de percepção, não existe uma nova 

memória. 

 Sendo assim, o habitus é o repertório, pode ser produto e, também, 

produtor e motivador de práticas individuais e, por conseqüência, coletivas, estando 

em concordância com uma história pessoal vivida em sociedade, vida essa 

condicionada por uma determinada história e respectivo campo. 

Setton (2002) explica o conceito de habitus de Bourdieu como: 

 

 
capaz de conciliar a oposição aparente entre realidade exterior e as 
realidades individuais. Capaz de expressar o diálogo e troca constante e 

                                            
30 Nos diversos campos, cada agente tem um capital cultural produzido nesses contextos, e os diferentes 
capitais produzem como conseqüência, maiores ou menores influências no poder dos indivíduos em determinar 
as movimentações do campo, seus redimensionamentos, regras e valores; conjugando-se tradição e inovação, 
as novas idéias com as antigas necessidades. 
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recíproca entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo das individualidades. 
Habitus é então concebido como um sistema de esquemas individuais, 
socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e 
estruturantes (nas mentes), adquirindo nas e pelas experiências práticas 
(em condições sociais específicas da existência), constantemente 
orientado para funções e ações do agir cotidiano. Pensar a relação entre 
indivíduo e sociedade com base na categoria habitus implica afirmar que o 
individual, o pessoal e o subjetivo são simultaneamente sociais e 
coletivamente orquestrados. O habitus é uma subjetividade socializada (p. 
63). 

 

 

Portanto, fica claro que, a relação entre o campo e o habitus, permite a 

realização de inúmeras práticas e produção de valores, ainda que limitados pelo 

próprio campo em sua diversidade.  

É interessante também notar analogias na maneira como se estrutura o 

pensamento de Bourdieu, relativo ao campo da arte e habitus, e os conceitos de 

memória e metamemória propostos por Candau, em função da forma como se daria 

tanto a constituição do habitus e da memória, como resultado das trocas entre 

indivíduo e coletividade. 

O habitus existe em condições pessoais e sociais específicas e singulares. 

Porém lembra Bourdieu (1983) que: 

 

 
As experiências se integram na unidade de uma biografia sistemática que 
se organiza a partir da situação originária de classe, experimentada num 
tipo determinado de estrutura familiar. Desde que a história do indivíduo 
nunca é mais do que uma certa especificação da história coletiva do seu 
grupo ou de sua classe, podemos ver nos sistemas de disposições 
individuais variantes estruturais do habitus de grupo ou de classe (p. 81). 

 

 

Uma forma particular de estar no campo, pensar e agir “não é senão um 

desvio, ele próprio regulado e às vezes mesmo codificado, em relação ao estilo 

próprio a uma época ou uma classe” (BOURDIEU, 1983, p. 81). Pensando no caso 

de um artista, é possível entender a relação deste com seus habitus de forma algo 

peculiar, pois é como se o artista tivesse de ter consciência disto, conjugado a um 

conhecimento ou percepção do passado, para assim subvertê-los, ou então desviá-

los, ou simplesmente seguí-los, pois, pensando de forma relacionada aos valores 
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claramente predominantes no campo, ele irá construir sua carreira e produzir suas 

obras de arte.  

Para reforçar esta afirmação vejamos o que diz Setton (2002) 

 

 
O conceito de habitus não expressa uma ordem social funcionando pela 
lógica pura da reprodução e conservação; ao contrário, a ordem social 
constitui-se através de estratégias e práticas nas quais e pelas quais os 
agentes reagem, adaptam-se e contribuem no fazer da história (p. 65). 

 

 

Ela ainda complementa: 

 

 
A total coerência, ou melhor, a total reprodução das estruturas, não é uma 
perspectiva contemplada pelo habitus. O princípio que funda o conceito é o 
da relação dialética entre uma conjuntura e sistemas de disposições 
individuais em processo de interação constante com as estruturas. Assim, 
a perspectiva histórica, a interpenetração entre passado, presente 
(trajetória) e futuro (o devir), são dimensões constitutivas dos habitus 
individuais (p. 65–66). 

 

 

Podemos concluir que nem o habitus, nem o campo, mudam sem levar 

parte de suas antigas estruturas consigo. Com tudo isso, se é incorporado pelo 

indivíduo, podemos entender o habitus como uma forma de memória, certamente 

com algumas afinidades com aquelas tipologias de memória proposta por Candau. 

A idéia dessa matriz de pensamento, introjetada e articulada mediante um campo 

da cultura, no presente, remete à estruturação da memória proposta por Candau, 

memória essa constituída sempre estando relacionada a um presente e um 

contexto, considerando as relações possíveis que o indivíduo tem com este.  

É importante apontar a singularidade do habitus, ainda que o indivíduo 

mantenha laços de proximidade com a coletividade, pois se constituiu junto ao 

campo dessa mesma coletividade. É possível, então, falar de uma similaridade (ou 

interconexão?) entre habitus pessoais dos integrantes de grupos, sejam eles 

esquemas de pensamento ou valores sociais? Quanto a valores e suas disposições, 

vejamos o que afirma Bourdieu (1996): 
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As disposições “subjetivas” que estão no princípio do valor têm, enquanto 
produtos de um processo histórico de instituição, a objetividade do que está 
fundado em uma ordem coletiva transcendente às consciências e às 
vontades individuais: a particularidade da lógica social é ser capaz de 
instituir sob a forma de campos e de habitus uma libido propriamente social 
que varia como os universos sociais em que se engendra e que ela 
mantém (p. 198–199). 

 

 

A partir do momento em que esta libido social se constitui, acaba por 

alimentar e manter em movimento a dinâmica do jogo que se e instaura e desenrola 

no campo: 

 

 
É na relação entre os habitus e os campos aos quais estão mais ou menos 
adequadamente ajustados – na medida em que são mais ou menos 
completamente o seu produto – que se engendra o que é o fundamento de 
todas as escalas de utilidade, ou seja, a adesão fundamental ao jogo, a 
illusio, reconhecimento do jogo e da utilidade do jogo, crença no valor do 
jogo e da sua aposta que fundam todas as atribuições de sentido e de valor 
particulares (BOURDIEU, 1996, p. 199). 

 

 

Essa “libido social”, que movimenta o campo, a qual Bourdieu (1996) 

chama de illusio, é uma espécie de dever, ou crença, de se continuar a 

movimentação no campo. Não fosse esse desejo, também introjetado, bastariam o 

campo e o habitus para a dinâmica social? A illusio, ou a crença no jogo é, portanto, 

uma forma de entender ou representar o que motiva a utilização de habitus pelo 

indivíduo em suas atividades no campo, e assim, se caracteriza o uso dessa forma 

de crença na produção de uma memória.  

Bourdieu enfatiza a individualidade do habitus (ainda que ele não seja 

possível sem uma coletividade), por isso o entendemos como uma qualidade 

individual. No entanto, o que nos interessa nesta discussão é a possível recorrência 

social de um mesmo habitus, semelhante para uma coletividade. Nesse sentido, 

entendemos a possibilidade de aproximar o conceito de metamemória de Candau 

(2001) ao conceito de habitus de Bourdieu (1996).  

Se a metamemória é uma representação daquilo que seria uma memória 

coletiva, o habitus é uma qualidade produzida socialmente. Porém, é também uma 
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propriedade intelectual e cultural de um sujeito que mantém aspectos das estruturas 

de pensamento dos grupos sociais. Se tivessem de ser conceituados tais aspectos, 

poderia se partir para isso da idéia de metamemória.  

O habitus permite com se veicule todo um conceito e forma de se entender, 

perceber, e agir sobre o mundo, assim como perceber e compreender a natureza, a 

cultura, a própria arte, pois o habitus é individual, mas, inegavelmente nele, pode-se 

verificar a manifestação de uma cultura coletiva. Se fosse o habitus igual para toda 

uma coletividade, nesse sentido, seria ele uma espécie de memória coletiva. No 

entanto, como vimos, de acordo com Candau, a memória coletiva é uma 

representação, uma metamemória, portanto, pensar o habitus como uma 

propriedade comum, ou semelhante a um grupo, é sugerir também uma 

apresentação conceitual sobre esse habitus, como uma forma de metamemória.  

Essa solução é importante, pois permite justificar ou apresentar 

conceitualmente a recorrência de valores artísticos que sobrevivem na memória 

social e que são fundamentais no processo de reconhecimento da arte. 

Assim, é importante ressaltarmos esse aspecto do pensamento de 

Bourdieu (1996): 

 

 
a obra de arte, como os bens ou os serviços religiosos, os amuletos ou 
sacramentos religiosos, recebe valor apenas de uma crença coletiva, como 
desconhecimento coletivo, coletivamente produzido e reproduzido. Com 
isso o que se lembra é que, pelo menos nessa extremidade do continuum 
que vai além do simples objeto fabricado, utensílio ou traje, a obra de arte 
consagrada, o trabalho e fabricação material, não é nada sem o trabalho da 
produção de valor do objeto fabricado (p. 198). 

 

 

Nesse trecho, entende-se que o autor fala da capacidade que tem um valor 

– ou por que não alguma dimensão da memória? – em objetivar-se sobre um 

objeto, dando-o significado, nesse caso como arte e, que esse valor, parte de uma 

coletividade. Entendemos aquilo que emerge no processo descrito por Bourdieu, 

não simplesmente como um valor, ou somente uma memória, mas como um valor 

socialmente constituído e introjetado sob a forma de habitus nos indivíduos – 

também uma memória – algo como uma norma, parâmetro para compreensão e 
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julgamento, presentificado através dos movimentos da arte e da cultura, e que pode 

ser apresentado como uma metamemória.  

Apontar ou tentar delimitar esses valores e habitus relativos à arte, é 

apresentar uma forma de metamemória sobre a arte. Inegavelmente, algo 

recorrente que sobreviveu na memória de muitos indivíduos, memórias essas com 

valores em comum. 

 

 

1.5 A MEMÓRIA DA ARTE E O MUSEU 
 

 

Nesse momento, encerramos a análise e relação dos conceitos sobre 

memória e o campo da arte, e com isso, são necessárias algumas considerações a 

respeito do que se discutiu. O pensamento de Bergson é importante para essa 

pesquisa, tal como a idéia de que a percepção não se dá sem o repertório de uma 

memória, que depende de um contexto e que está nos indivíduos. Essa memória se 

dá no presente, além de que ela nos apresenta – ou representa – o passado 

enquanto uma espécie de síntese do tempo e da realidade anterior. Com isso, nos 

damos conta de que as sucessivas épocas passadas são compreendidas 

simultaneamente, ou sobrepostas, no presente.  

Halbwachs amplia nossa compreensão sobre a memória, pois disse que a 

memória é produzida socialmente, pelos grupos e que, para isso, são necessários 

também, determinados marcos sócio-históricos e espaço-temporais, que são como 

uma moldura para a constituição dessa memória. Mas principalmente, nos explicou 

que é a memória uma construção, que se dá no presente e que se modifica de 

acordo com o contexto que se possui. 

Nesse sentido, nosso contemporâneo Candau, permitiu a integração e 

problematização necessária quanto às idéias dos autores anteriores, assim como 

uma ampliação do nosso conceito de memória. Ele nos falou sobre a característica 

individual e coletiva da memória, que elas não são dissociáveis e, que tampouco, é 

possível delimitá-las de forma precisa. O conceito de metamemória de Candau é 

importante, pois se o autor diz que a memória coletiva, como explicou Halbwachs, 

não é possível, também é inegável o fato da recorrência de certas memórias, junto 
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aos diversos grupos sociais. O conceito de metamemória é importante, para 

fundamentar, a existência de memórias de alguma forma em comum, como por 

exemplo, uma forma de valor sobre a arte, e entender esse processo de valoração 

como um trabalho de memória. 

Candau também nos apresenta a idéia de sociotransmissor, e com isso, 

nos permite uma explicação para o fato de bens culturais – tangíveis e intangíveis, 

assim como os indivíduos – serem não só suporte, mas também veículos para uma 

memória, permitindo não somente a sua produção, mas também a sua reprodução 

e disseminação.  

Assim, entendemos que o registro de uma memória existe nas mentes e 

nos suportes materiais. Porém, a produção de uma memória, ocorre no momento, 

em que se dá a relação entre o conjunto de elementos que possibilitam a 

construção dessa memória, por exemplo, uma relação entre um ou mais indivíduos 

que reagem com uma memória moldada por um contexto presente. 

Nesse sentido, como falamos, todo bem cultural terá uma dimensão 

material e outra imaterial, e a memória do indivíduo é um tipo de fator imaterial que 

ativa o primeiro. Da mesma forma que é fragmentada e incompleta a memória 

humana, assim também é aquela que se constitui com objetos e suportes vários, 

articulados no presente. 

A partir disso, é possível pensar o museu de arte com seus objetos e 

relacioná-los a estas idéias e a um conceito de memória.  

Com Bourdieu, vimos uma estrutura organizacional social que permite a 

existência da arte, onde nesse “campo da arte” encontra-se o museu e as obras, 

locais onde se objetiva uma memória da arte.  

O museu de arte é uma das instituições que integra o campo artístico, lugar 

para a memória da arte, socialmente produzida, individual e coletivamente 

armazenada, articulada mediante sociotransmissores tangíveis e intangíveis. 

Memória essa acionada sob os mais diversos interesses, resultante de uma 

impulsão pela illusio, que deriva do campo e movimenta as posições e produções 

dos agentes neste espaço. Uma memória relacionada à arte, que é dominada por 

valores específicos, constituídos e consolidados, porém não imutáveis. Esses 

podem ser conceituados como uma forma de metamemória. 
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Um artista irá articular os seus habitus com o campo artístico, produzindo 

arte, que irá reverberar neste campo, e a partir do enquadramento possibilitado, por 

exemplo, pelo museu, e dos valores consolidados da arte, poderá a arte ser 

assimilada pela coletividade, principalmente a partir de seus habitus individuais 

(produzidos socialmente, retidos na memória individual). Essa relação não termina 

com esse contato, posteriormente e, provavelmente, se desenvolve como algo novo 

no campo da arte, sob a forma de arte, teoria da arte, exposições, dentre tantos 

outros, e, claro, memória. O jogo é contínuo e a utilização dos fluxos de memórias 

individuais e coletivas (metamemórias) (re)produzem ao sabor dos 

redimensionamentos do campo, as estruturas consolidadas. Os sociotransmissores 

contribuem na produção e reprodução de novos exemplares, que nas disposições 

que permitir o campo, irão levar consigo as informações passíveis de se 

configurarem como memória.  

Enfim: habitus e/ou memórias, de diferentes tipologias e propriedades, são 

objetivados por um elemento, instalado em uma certa disposição no campo, no 

caso dessa pesquisa um museu: este elemento centralizador que solicita estas 

memórias, é uma obra de arte.  
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2. UMA TRAMA ENTRE HISTÓRIA, MEMÓRIA E OBRA DE ARTE 

 
 
 

2.1 HISTÓRIA, MUSEUS E OBRAS DE ARTE 
 

 

A história da arte e o museu de arte foram influenciados pelas questões 

surgidas ao longo da constituição da disciplina da história e de um conceito de 

museu, assim como também são responsáveis pelo surgimento desta instituição. A 

influência entre todos foi mútua.31 Apesar disso, foi comum a idéia de que a história 

da arte deveria ser pensada como uma disciplina autônoma, tentando mesmo se 

desligar de uma história universal. Tendo sido esta história da arte, idealizada a 

partir de um suposto desenvolvimento em função de uma lógica interna, que seria 

própria da linguagem artística, particularmente pensada em função de uma noção 

de estilo.32  

Mesmo que isso já tenha sido contestado, não deixa de ser algo influente 

no campo artístico ainda hoje, sendo que foi muito assimilado pelos museus de arte, 

principalmente durante a modernidade. É possível relacionar, até as décadas de 60 

e 70 do século XX, principalmente, uma clara influência entre a “estrutura vigente” 

ou mais aceita de uma história da arte e as disposições das coleções de museus do 

gênero. No entanto, essa situação já é hoje menos recorrente, mas não 

inexistente.33 

Em função disso, e a partir desse contexto, fica a questão: tem a arte 

determinados valores que agora não mais são importantes, como foram? Ligada a 

esta pergunta outra surge: será a arte, somente uma totalidade de determinados 
                                            

31 Para a análise da história do museu a partir do Museu de Arte de Berlim e para uma discussão sobre a 
utilização da história e da história da arte no museu de arte, ver: CRIMP (2005, p. 249–283). 
32 Para esclarecimentos sobre a história da arte e o conceito de estilo, assim como a noção de autonomia da 
história da arte ver: BELTING (2006, p. 41–50). 
33 Ver Hans Belting (2006, p. 105–116) para mudanças na moderna historiografia da arte e Hans Belting (2006, 
p. 135-167) para encontros e desencontros entre “histórias” da arte e museus. 
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objetos com características específicas deles, ou meramente objetos? Ou precisa a 

arte ter mais do que determinadas propriedades físicas, para existir através de 

objetos de arte? Desde já, colocamos a noção, de que a história da arte, parece 

contribuir para a compreensão do que é, ou não, uma obra de arte. 

 

 

2.2 A OBRA DE ARTE E SUA DIMENSÃO MATERIAL E IMATERIAL 

 

 

Algumas questões sobre a história da arte não aportam aqui por acaso. 

Como já sugerido, é a partir do conhecimento da história e da história da arte que 

muitos museus têm parâmetro para suas atividades, e a obra de arte um suporte 

intelectual para o reconhecimento do seu valor.  

Segundo Argan (1998) a história da arte é a história das obras de arte, dos 

valores da arte, e a história da obra e dos seus valores, pode ser vista no museu de 

arte. Argan (1998) explica que: 

 

 
As obras de arte não [são] apenas os documentos primeiros e 
fundamentais, mas também os próprios fatos dos quais se [deve] fazer a 
história. E estes fatos [estão] presentes, [e continuam] a suscitar reações 
emocionais e intelectuais, aliás, sem estas reações que [demonstram] a 
sua presença e atualidade fragrantes, não [é] possível entendê-los, 
interpretá-los, elaborá-los (p. 142). 

 

 

A partir disso, podemos chegar à conclusão de que tem a obra de arte uma 

condição de documento, e com isso ela é material para constituição de uma história 

– e conseqüentemente é ela suporte de uma memória. No entanto, uma obra de 

arte, tem também a função quase sempre essencial, que é a de se fazer presente – 

no tempo presente – a um público e a um local (específico a ela ou não), para “ser 

arte”. Assim, a obra de arte tem simultaneamente suas raízes em vários períodos 

do tempo: algumas no passado e, outras no agora, o que faz com que os limites 

entre essas diferentes temporalidades tenham as suas barreiras embaçadas. 

Sendo assim, tomamos como idéia para a discussão que se propõe neste 

trabalho, a de que a arte (enquanto algo perene ou materialmente veiculada) ao 
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objetivar valores estéticos e com estes a história e/ou memória sobre si, faz com 

que estas questões fluam e possam mesmo vir a se confundir. Mas se uma obra 

simultaneamente é arte e documento, onde reside, ou como entender a sua 

essência ou dimensão ontológica, ou seja, o que a caracterizaria essencialmente 

como obra? Seria possível responder a essa questão? 

Richard Wolheim (1993) propôs uma discussão para definição da arte. 

Falou que é impossível uma resposta precisa, definitiva, o que não significa que 

alguns de seus aspectos não possam ser abordados e explicitados. Ele analisou 

questões aparentemente simples, chegando assim, a algumas definições. O autor 

apresenta a hipótese de que as obras de arte são objetos físicos. Desde o início 

sabe que sim, as obras podem ser objetos físicos, mas também podem não ser 

somente objetos, pois do contrário, segundo ele, a música não seria arte. Porém 

Wolheim (1993) problematiza a própria situação em que obras de arte são objetos 

físicos. Por exemplo: ele diz que, se colocadas lado a lado para que um certo 

público escolha, entre uma escultura abstrata de Henry Moore e uma pedra 

belamente torneada pela natureza, para essas pessoas, provavelmente, o primeiro 

exemplo seria arte, enquanto o segundo não, pelo menos em um primeiro 

momento. Com essa hipótese, Wolheim (1993) explicita que aquilo que constitui a 

obra não está necessariamente – ou somente – intrínseco a ela, mas também 

naqueles que a observam, a desfrutam e a julgam como arte, ou seja, no sujeito 

que aprecia, no espectador. Assim, constata que existem valores simbólicos nos 

objetos que são as obras de arte (p. 9–22).  

É sabido que os espectadores podem se dividir entre um público leigo e um 

público especializado, sabe-se também que nenhuma obra de arte atinge a todos os 

indivíduos da mesma forma, ou é apreciada de maneira similar por todos.34 Ainda 

                                            
34 Lisbeth Rebollo Gonçalves (2004) diz que “a construção da imagem ou de representações na arte implica 
relações tão ambíguas quanto em outras esferas; a imagem projetada pela arte não é isolável de outros 
processos de representação que a procedem. Por outro lado, duas pessoas não evocam a mesma imagem ao se 
deparar com um fato artístico, uma obra plástica, uma exposição. Há sempre uma operação seletiva, tanto por 
parte de quem a observa, aprecia ou interpreta. Na arte, a construção da imagem resulta de uma relação 
dinâmica entre as vivências particulares do criador da obra, do artista e do receptor da obra. Os códigos 
comuns a ambos, situam-se num espaço de princípios bastante gerais de ordem histórica e cultural. A imagem, 
em verdade, está na mente do sujeito, surge como um grau de associação, uma estruturação ativa que ultrapassa 
a organização material da obra e as suas disposições formais. E é essa estrutura ativa que vai dar o referencial 
de significação. Assim sendo, torna-se necessário ressaltar que a imagem projetada a partir de uma obra não 
resulta da obra, mas da memória. Ela desempenha papel fundamental no processo de criação e recepção das 
obras de arte.” (p. 76). 



 

38 

 

assim, ela pode ser largamente reconhecida como arte, por toda uma coletividade, 

com diferentes níveis ou capacidades para a sua percepção e apreciação. Sendo 

assim, se uma obra de arte é reconhecida como tal por toda essa coletividade, 

certamente existem alguns aspectos em comum para que isso ocorra, ou melhor, 

de alguma maneira, percepções e valores individuais e coletivos se cruzam, 

formando uma intersubjetividade que a “reconhece” como arte, devido aos seus 

repertórios pessoais, suas memórias.  

Demonstramos no primeiro capítulo que a memória precisa das mentes, 

mas também dos objetos e contextos, e consideramos ainda que será de acordo 

com aquilo que os objetos “pedem” ao espectador, e bem como em função da forma 

como estes serão organizados, que se (re)construirá uma memória, no caso deste 

estudo, em um verdadeiro “cenário”, que é o museu.  

Com isso algo fica implícito: na medida em que um museu já tem uma 

maneira específica de apresentar as obras com os cuidados que a envolvem neste 

espaço, em função disto, mesmo com a dinâmica das memórias, o valor de arte tem 

a garantia da sua produção e reprodução enquanto valor social. Aliás, assim nos 

explicou Bourdieu quando abordou o campo da arte, que introjetaria habitus nos 

sujeitos, que os utilizam ao longo de suas movimentações do campo, propiciando a 

existência da arte, o seu reconhecimento e apreensão. 

Voltando a Wolheim (1993), no desenvolvimento de sua discussão, ele 

propõe hipóteses e as leva adiante. Acaba abordando valores e aspectos da arte, 

tais como as formas de representação, de expressão, os diferentes estilos, também 

o significado da obra e a intenção do artista, e com isso este autor nos apresenta 

algo que pode ser entendido como uma natureza histórica da obra de arte (p. 23–

132). 

Se a arte se apóia em algo, que não é apenas o objeto que se percebe 

como obra de arte, podemos então considerar que existem marcos conceituais, ou 

categorias históricas, verdadeiros valores necessários e reconhecíveis para o 

“julgamento” ou leitura de uma obra de arte, e mesmo para a sua produção e 

exposição, assim como para a constituição de sua memória. Quer sejam aceitos ou 

não esses valores, eles são parâmetros para se pensar uma obra e também 

reconhecê-la ou não como arte, entendê-la ou não, e ainda, relacioná-la a outros 

exemplares.  
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Esses valores ou marcos conceituais, surgidos em tempos anteriores, se 

afirmam, renovam ou se transformam, a cada nova relação que a arte estabelece 

com a sociedade no presente. Ou seja, dentro das movimentações do campo da 

arte, como nos explicou Bourdieu, esses valores serão parâmetros e irão transitar 

nas memórias dos indivíduos, dos agentes envolvidos, constituindo os seus habitus. 

Seja nos produtores, (que não são quaisquer indivíduos, mas os artistas), seja nos 

espectadores, (que não será todo e qualquer ser humano, mas sim normalmente 

aquele com habitus adequado, para reconhecer algo como arte). 

Com isso, uma conclusão inicial desde já se faz necessária: uma obra de 

arte tem, normalmente, uma dimensão material, mas tem também, uma dimensão 

imaterial, para existir enquanto arte, e elas não estão dissociadas, ainda que não 

sejam completamente dependentes uma da outra. 

Essa noção permeia toda essa pesquisa. É jogando com essas duas 

dimensões que se reconhece, coleciona, se estuda e se preserva arte no museu, 

para também se conhecer a sua relação com a história, configurada enquanto 

memória. 

 

 

2.3 A AUTONOMIA DA ARTE, SUA HISTÓRIA E SEU MUSEU 
 

 

Como mediadores que possibilitam a presentificação da memória da arte, 

museus e história da arte são influências decisivas na manutenção e produção dela. 

Até o período moderno a história da arte foi o parâmetro fundamental para 

organização das práticas dos museus de arte, ao passo que estes foram 

responsáveis por reforçar os conhecimentos da disciplina. No entanto, é engano 

pensar que hoje a história da arte se afastou do museu. Museus e história da arte 

funcionam como um dos principais suportes e produtores da memória da arte.  

Como conseqüência, portanto, as práticas museais e as metodologias de 

construção da história, interferem nas atividades ligadas à arte e na apreensão do 

público espectador sobre a arte. Se mudam as práticas e as ações dos museus, o 

objeto artístico, em sua dimensão material, permanece. Isso confirma nossa noção 

de que há uma dimensão material e outra imaterial da obra de arte, bem como abre 
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espaço para nossa investigação sobre as variações entre essas duas dimensões na 

obra de arte, possibilitadas pela memória. 

De acordo com Marc Jimenez (1999), é sob a influência decisiva de 

teóricos como Winckelmann, Hegel, Kant dentre outros, que dos séculos XVII ao 

XIX, configuram-se de forma próxima da atual, o público, a arte, os artistas e o 

circuito da arte; além de seus derivativos como o mercado, as exposições, a crítica 

e a estética. No entanto, não são frutos somente deste período, trata-se de um 

resultado conseqüente de um longo processo de formação, com raízes na antiga 

cultura Greco-Romana. É com o classicismo que se esboça parte considerável de 

uma tradição da arte, que se consolidou após ter ganho maior notoriedade a partir 

do século XV. De acordo com Jimenez (1999) “será preciso esperar a Renascença, 

no Ocidente, para que o conceito de criação artística seja ao mesmo tempo 

pensado e aceito” (p. 35), quando os artistas passam a ganhar maior destaque, 

tendo valorizada mais sua produção intelectual do que a artesanal. 

 A implantação das academias de arte, o surgimento dos museus e a 

ampliação do público da arte em um período que vai dos séculos XVII ao XIX, são 

desdobramentos de épocas anteriores e complementam a nova importância e 

valorização que a arte terá para a sociedade moderna (JIMENEZ, 1999, p. 42–43). 

Como é possível notar, esse breve panorama apresentado, de acordo com 

as idéias de Jimenez (1999), coincide com o conceito de autonomização de um 

campo da arte de que trata Bourdieu, e que foi apresentado no capítulo anterior. 

Essa concordância permite que tenhamos maior consciência desse contexto que 

proporcionou o surgimento da história e do museu de arte, que nada mais são do 

que elementos que integraram e em grande parte, acompanharam a história 

universal.35 

                                            
35 A palavra história parece ter surgido na Grécia e quer dizer algo como investigar para informar. Com uma 
tentativa de explicação da realidade, inicialmente a história estava ligada à filosofia, quando substituiu de forma 
lenta os mitos que “explicavam” as coisas. A filosofia procurava tratar do conhecimento como um todo, porém 
coube à história tecer explicações para realidades mais restritas, a respeito de fatos e lugares conjugados, e as 
relações destes com outros períodos. Ao contrário de tentar explicar períodos distantes e remotos como faziam 
os mitos no por via de uma narração, a história estava mais voltada para um tempo cronológico, dirigida a uma 
realidade concreta ou passada, e baseada em pesquisa a partir de provas (CADION, François et AL. , 2007, p. 9 
– 26). Se realizarmos um estudo sobre o desenvolvimento do conhecimento histórico, podemos ver que desde 
os tempos de Heródoto e Tucídedes, a história tem sido escrita sob diversas formas: crônica monástica, 
memória política, tratados de antiquários, e assim por diante. Parece sempre ter predominado a narrativa de 
acontecimentos políticos e militares, porém essa tendência começou a ser contestada nos séculos XVIII e XIX, 
passando por ampla revisão e problematização no século XX, quando a sociedade começa a figurar como “ator” 
importante. (BURKE, 2005, p. 15 – 64). 
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Como falado, a história da arte se constitui enquanto área do conhecimento 

junto da história e, com isso, assimilou muitos de seus paradigmas. No entanto, nos 

fins do século XIX e início do século XX, ela começa a se desprender e constituir 

um corpo teórico entendido como autônomo, ou relativamente autônomo, e tem, 

para essa realização, o apoio das novas teorias da arte, que enfatizam as questões 

formais, e a idéia crescente que entendia a obra de arte como um objeto, também 

autônomo. Nesse sentido, no período citado, uma história da arte que a princípio 

estava voltada às obras primas e os grandes mestres, de repente direcionou seu 

olhar à constatação de estilos ou correntes artísticas. Para Belting (2006) a história 

da arte começou com um conceito de história e completou-se com um conceito de 

estilo. “O conceito de história foi a parte da herança do século XIX, o de estilo, uma 

nova aquisição na virada do século” (p. 41). 

Para efeitos explicativos, Belting (2006) diz que a arte pode ser entendida 

como uma imagem e a história da arte como uma forma de enquadramento sobre 

essa imagem. Hoje, o enquadramento que é a tradicional história da arte, teria 

mudado.36 A partir do século XIX, a arte que se entendia como autônoma e 

universal, pedia, portanto, uma história da arte autônoma, porém, a arte sempre foi 

produzida (ligada, por exemplo, à religião ou à política) e, uma história específica da 

arte, como falado, só se desenvolveu a partir do século XIX. Após o surgimento da 

história da arte e do museu, o enquadramento universalista foi fixado, e hoje estaria 

sendo desfeito (BELTING, 2006, p. 23–27). 

Por entender a existência dessa desconfiguração de uma história da arte 

tradicional, baseada em parâmetros universalistas, Hans Belting (2006) apresenta 

uma perspectiva mais ampla, que é a sua teoria sobre o fim da história da arte. 

Entende que, na contemporaneidade, a história da arte enquanto método que 

apresenta fatos, estilos, escolas e movimentos, organizados cronologicamente, não 

apreende mais o dinamismo e a multiplicidade de propostas da Arte 

Contemporânea. “O fim da história da arte é o fim de uma narrativa: ou por que a 

narrativa se transformou ou porque não há mais nada a narrar no sentido entendido 

até então.” (BELTING, 2006, p. 32). 

                                            
36 A história da arte como representante de uma realidade autônoma, que teria se desenvolvido a partir de uma 
lógica interna, em função de estilos de época e suas transformações, teria se desintegrado em várias histórias da 
arte com métodos diversos. 
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Belting (2006) parece acompanhar as discussões que se faz a respeito dos 

métodos da história, pois como se falou, a história da arte não deixa de ser uma das 

suas ramificações. E por isso o autor fala sobre a importância de mudanças nas 

práticas desta disciplina e as maneiras como esta foca o seu objeto, caso contrário, 

a própria Arte Contemporânea não seria devidamente historicizada. Belting (2006) 

fala que hoje os artistas tendem cada vez mais a trajetórias aterritoriais, híbridas, 

experimentais e efêmeras, logo, o historiador da arte não deveria criar seqüências e 

cronologias, e a própria palavra arte pode soar algo complicado (p. 241–248). 

Seriam necessários novos métodos, até mesmo como forma de se melhor entender 

os laços entre obras tão diferentes entre si. 

O que decorre desta concepção é que se um objeto de arte é 

compreendido historicamente, se mudou a história da arte, ou se os seus métodos 

mudaram, a compreensão ou presentificação da memória desse objeto, poderá 

mudar. Outra possibilidade é quanto à forma com que serão apreendidas as novas 

obras, ela dependerá de uma escolha entre os novos ou antigos métodos, o que 

terá, por conseqüência, influências decisivas na memória sobre essas obras. Ainda 

que se negue uma antiga metodologia de construção de uma história da arte, as 

novas não mais farão que reproduzir, até mesmo que seja pela negação, essa 

forma primeira de percepção do passado.  

Belting (2006) aponta que é notória a capacidade da arte e da teoria da 

Arte Contemporânea em contestar a tradição, mesmo que não consiga, ou não se 

queira ignorá-la por completo. É possível entender a partir de Belting (2006) que, no 

museu, se tem um espaço privilegiado para observar essa situação, verificar a 

relação da obra de arte com as discussões da história da arte e, por conseqüência, 

na maneira como se apresenta a sua memória. Nesse sentido, é interessante 

pensar no trajeto que se percorreu até a consolidação de um conceito de museu. 

Normalmente ao museu é atribuída a capacidade de “sacralizar” a obra de 

arte, sendo de certa forma também o museu um lugar com certa conotação 

“religiosa”. A idéia de um museu como um lugar sagrado e sacralizador, pode vir de 

sua história e na forma como se constituíram suas funções originais.  

Na antiga Grécia, a primeira noção que parece ter surgido de museu, era a 

de uma espécie de santuário entre os templos, que eram espaços destinados como 

local de ofertas dedicadas para as musas. Com isso, a concepção de um museu no 
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seu surgimento é de um lugar para homenagens e recolhimento espiritual, não 

estando ligado o museu ao ato de colecionar, e sim à veneração de deuses, que 

eram também os que inspiravam os artistas. 

Os locais onde se colocavam as peças saqueadas, durante as guerras de 

expansão do Império Romano, também ajudaram a constituir uma noção de museu. 

Elas ficavam reunidas com a finalidade de orientar sobre o poder dos seus 

colecionadores sendo exibidas como símbolo da grandeza de Roma. 

Na Idade Média é difícil imaginar algo próximo a um museu moderno, mas 

as obras de arte e relíquias religiosas – devidamente separadas do público, e 

organizadas em nichos específicos – por exemplo, parecem ter contribuído para 

valorar não apenas o santo que representavam, mas também o objeto com suas 

qualidades materiais, e por que não, estéticas. 

No Renascimento, os “museus” manifestavam o poder dos dirigentes, mas 

também acabaram por assumir valores culturais. As áreas da arte e da ciência 

começaram a se dissociar e definirem diferentes perfis para as coleções. Começam 

a se definir galerias de arte e gabinetes de raridades (que reuniam animais, objetos, 

obras raras, fabulosas ou insólitas). Este distanciamento contribuiu para o 

surgimento do historiador da arte e da história da arte enquanto disciplina, com o 

papel fundamental de Giorgio Vasari.37 Porém, essa separação só acontece 

plenamente no século XIX (com a autonomização do campo da arte...).  

No período entre o Renascimento e a era moderna, surgem os gabinetes de 

curiosidades, verdadeiro amontoado de toda espécie de bem cultural tido como 

interessante, e que estava disponível a poucos, pois normalmente era acessível aos 

próprios colecionadores. No entanto, nesse período, começa a se delimitar a 

separação que notaremos adiante entre as artes e as “curiosidades”, duas direções 

a partir das quais surgirão, a seu tempo, o museu de belas-artes e o museu de 

história natural. 

                                            
37 Vasari, Giorgio (1511-74). Pintor, arquiteto e biógrafo italiano, nascido em Arezzo e atuante principalmente 
em Florença e Roma. Vasari era conhecido em sua época como um grande pintor, arquiteto e empresário 
artístico, mas suas realizações nessas áreas foram completamente ofuscadas por seu papel mais importante de 
biógrafo da arte italiana. Seu grande livro,comumente chamado Vidas dos Artistas, constitui não somente a 
fonte fundamental de informação acerca da arte renascentista italiana como também o principal documento que 
moldou por séculos todas as atitudes e estudos relativos as período em questão. [...] A idéia de ‘progresso’ 
artístico promulgada por Vasari marcou subseqüentemente grande parte da discussão teórica sobre o referente 
período (CHILVERS, 1996, p. 543-544). 
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As coleções reais transformaram-se nos museus das nações na era 

moderna, tendo como exemplos fundamentais o Museu Britânico e o Louvre. As 

peças eram expostas ao público e vestiam o caráter de objetos concretos, e 

representativos de uma cultura ocidental superior. Organizadas, apresentavam as 

etapas anteriores do progresso, da arte neste caso, mas os museus, como um todo, 

também mostravam o poder do Estado e da nação, e ainda, permitiam gerar a 

expectativa daquilo que estava por vir no futuro, em termos do progresso. 

Contribuindo assim, para o conhecimento e a consolidação tanto da disciplina da 

história, como de uma percepção da história, assim como da ciência e da arte.38 

O surgimento e a consolidação do museu de arte, contribuiu decisivamente 

para consolidar uma percepção sobre a área da arte, como um campo de atuação e 

de conhecimento autônomo, efeito que prossegue no tempo presente. Ganhando 

espaços maiores, enquanto instituição, o museu – aqui especificamente o museu de 

arte – carrega consigo toda uma epistemologia produzida ao longo da sua história 

e, assim, acaba entrando em conflito com novas e diferentes demandas e produtos 

sociais quando solicitado. O museu é, portanto, suporte de uma espécie de 

memória cultural. 

Belting (2006) retoma em poucas linhas algumas questões com que lidam 

os museus e fala que: 

 

 
O museu sempre foi o oratório privilegiado de uma coleção de originais que 
só tinham um único lugar no mundo. Nele, foi quebrado também o poder do 
presente permitido pelo tempo da história. O lugar do museu, situava-se 
desse modo, fora do tempo dos seus visitantes e, contudo, no interior da 
experiência espacial de seus corpos. Aqui se seculariza a situação do 
templo e igreja, em que os fiéis podiam experimentar, espacial e 
temporalmente, a presença de um tempo mítico: também as imagens 
culturais nesse local eram habitualmente antigas e, no entanto, como 
corpos imagéticos, eram visíveis e presentes, embora somente num 
exemplo e, por isso, num único lugar que era preciso freqüentar 
corporalmente. O museu coloca-se assim, como símbolo de um lugar 
inalterável e do tempo suspenso, contrário a todos os desejos atuais que 
estão articulados na prática contemporânea de exposição com seu caráter 
efêmero. Numa sociedade que, em vez de um tesouro de objetos, 
reverencia um banco de dados com informações, é exigida uma nova 
direção do museu, a fim de espacializar e temporalizar também o museu 
(p. 140–141). 

  
                                            

38 Sobre a história do surgimento dos museus, uma introdução ao assunto pode ser obtida em GONÇALVES 
(2004, p. 13-18) e GYRAUDY (1990, p. 19-39). 



 

45 

 
 

Belting (2006) aponta um olhar crítico sobre o museu, tendo como 

ferramenta uma comparação entre o passado e o presente dessa instituição. Esse 

tipo de questão interessa a essa discussão, pois se entende que a noção de campo 

de Bourdieu com seus redimensionamentos que obrigam o conjugar das influências 

do passado, com as necessidades e questões do presente, tudo isso tomado por 

habitus e diferentes formas de memória, acabam por descrever ou promover, tanto 

a dimensão material como a imaterial da obra de arte, sob a influência de uma 

espécie de memória cultural da qual é o museu portador.  

Enfim, apresenta subsídios para nossa hipótese de extremos conceituais 

enquanto possibilidade de uma existência da obra de arte, que pode transitar entre 

uma materialidade e uma não-materialidade extrema, uma dimensão material e uma 

dimensão imaterial.  

Os museus tiveram então uma longa trajetória até se constituírem enquanto 

instituição, com formato próximo daquele que temos atualmente – isso na 

modernidade – assim como a arte precisou trilhar caminhos semelhantes. Muitos 

desses mesmos museus apresentam em seu acervo, obras de arte com milênios de 

existência. Ou seja, produzidas antes da “era da arte”. Não teriam esses objetos 

neles projetados, alguma forma de valor, ou qualidade, que não reside de forma 

intrínseca a sua matéria? De fato, cada vez fica mais perceptível a dimensão 

material e imaterial da obra de arte, porém não está claro ainda, nem é possível 

afirmar, se alguma das duas pode predominar nas obras de arte, ou em 

determinada obra de arte. 

 

 

2.4 A ARTE CONTEMPORÂNEA DE CARÁTER EFÊMERO E EXPERIMENTAL E 
O MUSEU 

 

 

A Arte Contemporânea em geral tem seu surgimento no período posterior 

as duas guerras mundiais, ou nos anos 60 e 70, assim se percebe um marco 

cronológico para fixar seu surgimento, ou ao menos, o início de um rompimento 

desta produção artística com uma tendência “modernista”.  
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Porém, são necessárias algumas considerações sobre a arte moderna, 

para melhor discussão da Arte Contemporânea. Característico da época moderna 

foi a categorização, ou classificação do mundo. Na arte não foi diferente, pois 

pintura, escultura, arquitetura, música ou teatro, pertenciam ou eram apresentados 

em museus, salas de concertos ou palcos, respectivamente, e eram entendidas 

como linguagens autônomas e consolidadas, se desenvolvendo em vários estilos.39  

A partir dessa tendência classificatória, críticos como Clement Greenberg, 

impunham muitas vezes uma explicação baseada puramente na visualidade – ou 

valor visual – das obras. Ele foi um dos mais influentes críticos do século XX e da 

história da arte, devido a sua teoria sobre a história da arte moderna, que a 

explicava como uma caminhada em direção à autonomia do objeto artístico, 

partindo de Manet, passando pelo Cubismo e culminando no Abstracionismo Pós-

pictórico, rumo a uma situação purista, em busca de suas particularidades. 

Greenberg praticava verdadeira oposição às práticas Dadaístas e Surrealistas. 

A influência de Clement Greenberg sobre a produção artística e sobre a 

compreensão da arte em sua época, foi um dos principais fatores que provocou um 

levante de artistas contra uma tradição moderna. Acabou produzindo todo o tipo de 

hibridização de linguagens da arte e a aproximação da arte com as práticas e a 

cultura cotidiana, se opondo ainda a arte ao mercado, aos teóricos, e não menos, 

ao museu.40 Com resultados semelhantes, porém por vias diferentes, chegaram 

alguns artistas brasileiros na época.41 

Ainda que surjam alguns movimentos artísticos na Arte Contemporânea, 

principalmente nos anos 60 e 70, não é mais possível entendê-los ou pensá-los 

como seguidores do tipo de atividades desenvolvidas pelas vanguardas modernas, 

pois eles não só contribuíram para desconstruir ou problematizar toda uma 

epistemologia da arte, que tinha, por exemplo, muitas vezes na pureza das 

linguagens artísticas ou no desejo de ruptura constante com o passado, a sua 

                                            
39 Ver SHINER (2004, p. 23–30). 
40 De acordo com Michael Archer (2001) a Arte Contemporânea “desafiou a narrativa modernista de história 
da arte, mais particularmente identificada com aquela proposta pelo crítico norte-americano Clement 
Greenberg” (p. 8-9). 
41 Para mais informações ver SMITH (2006, p. 23–43). 
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marcha e intenção, mas também em outros casos, podiam seguir algumas destas 

idéias modernistas (com menos ocorrência).42 

A Arte Contemporânea não foi somente ruptura com a arte moderna. A 

ruptura é uma questão central de muitas das vanguardas e da Arte Contemporânea, 

porém um número muito expressivo de artistas, já no período moderno, e ainda 

hoje, baseou suas atividades na influência do modernista Marcel Duchamp. 

Justamente este que foi um dos artistas menos privilegiados pelas “narrativas 

oficiais” da história da arte, particularmente naquela proposta de Greenberg. É 

irônico, mas a Arte Contemporânea, ao romper com o Modernismo, tem como 

influência principal, um artista moderno. 

Marcel Duchamp realizou um ato que foi fundamental para toda a Arte 

Contemporânea e para a própria história da arte, ao instituir o readymade na esfera 

das artes, onde o exemplo de “A Fonte” é o mais conhecido (ver figura 1). Amy 

Dempsey (2003), afirma que o fato de Duchamp “deslocar os objetos de seu 

contexto familiar e apresentá-los como arte alterou radicalmente as convenções da 

arte visual” (p. 118). Assim, ele acabou se apropriando indiretamente dos 

procedimentos técnicos que possibilitam materializar a peça escolhida. O 

readymade, portanto, possibilitou a eliminação do caráter artesanal da obra e 

também de qualquer tipo de autografia de um artista singular.  

 
Figura 1 – DUCHAMP, Marcel. “A fonte” (1917). Readymade. 

Fonte: < http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?t=a_obra-prima_do_dia&cod_Post=74126&a=111> 

                                            
42 Nesse caso seriam propostas influenciadas principalmente pelo Dadaísmo, Surrealismo ou pelas Vanguardas 
Russas. 



 

48 

 

 

No readymade, o caráter intelectual da obra atinge um patamar ainda não 

visto na história da arte. São famosos os critérios de Duchamp como o de 

indiferença visual ao escolher os seus readymades. Dempsey (2003) também 

enfatiza a importância de Duchamp pelo seu “questionamento das regras da arte, o 

fato de ele incluir o intelecto o corpo e o espectador na criação e recepção da arte e 

de privilegiar o conceito em favor de concepções tradicionais de estilo e beleza” (p. 

240). 

As propostas entendidas hoje como de Arte Contemporânea, embaçaram 

as categorias e linguagens tradicionais da arte moderna, particularmente as 

apontadas por Greenberg, tendo como pano de fundo o surgimento de novas 

mídias, o avanço acelerado da tecnologia, a internacionalização da cultura, e a 

expansão feroz do mercado de arte.  

O Minimalismo, a Pop Arte, a Arte Conceitual, e muitos dos 

desdobramentos desses movimentos, beberam na fonte de Duchamp e no seu 

intento de embaralhar as categorias da arte, desconstruir conceitos surgidos na 

tradição, bem como impor uma discussão sobre a função da arte e dos museus, 

seus acervos, e da história da arte.43 

Contra a autosuficiência de uma obra de arte (como era entendido o 

expressionismo abstrato, uma espécie de auge do modernismo segundo 

Greenberg44), o Minimalismo e a Pop Arte, incorporaram tanto a presença do 

espectador na constituição da proposta, como a cultura de massa em suas 

temáticas, respectivamente. Sendo assim, ao invés de especializarem ainda mais 

os elementos próprios da pintura e da escultura, acentuando uma suposta 

autonomia da obra de arte, esses movimentos estabelecem novos laços de forma 

muitas vezes surpreendentes com o espectador e a vida, utilizando materiais “não 

artísticos”, apropriando-se de imagens ou objetos vários, desmistificando a obra de 

arte, enfim, praticamente seguindo a “cartilha” de Duchamp.  

O Minimalismo, ao hibridizar pintura com escultura e solicitar o 

envolvimento de espectador para a significação da obra, rompe com a suposta 

                                            
43 Ver CAUQUELIN (2005, p. 85–169). 
44 Clement Grenberg explicou que, a suposta marcha que realizava o Modernismo, rumo a puzera e auto-
suficiência dos meios, tinha seu auge com o expressionismo abstrato norte-americano. 
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depuração formal promovida pelo avanço da arte, defendida por Greenberg. De 

forma mais radical que os exemplos anteriores, a Arte Conceitual se esquiva da 

própria noção de produção de um objeto nas artes visuais, dado que privilegia o 

intelecto ao invés da manufatura. O surgimento de novas linguagens artísticas, 

como a instalação e a performance, tem acentuado efeito sobre o embaralhamento 

destas linguagens. Seria uma performance, por exemplo, uma escultura mesclada 

ao teatro? E até que ponto cabe fazer uma afirmação como essa? E ainda, poderia 

uma proposta que acontece em determinado tempo e lugar, e depois não mais 

existe, ser arte? (ou melhor, ser “artes visuais”).45 

Ao que parece, o período dos anos 60 e 70 colocou questões no âmbito 

das artes visuais, mas não produziu muitas respostas, a turbulência foi 

considerável, e depois de tanta contestação, veio um processo de acomodação, 

afinal, muito do que se fez na época, hoje reverbera nas produções atuais, em 

exposições e propostas vigentes da arte e, também, se encontra nas coleções dos 

museus, mesmo que de forma desvinculada de seu contexto original.  

Com isso, no museu, estas produções irão tomar uma postura ambígua, 

pois o que fez a Arte Contemporânea foi “desnudar o rei”, ou seja, ela colocou em 

discussão e subverteu todo um conceito vigente de arte, desde o momento de sua 

produção, até o momento de sua fruição, que normalmente se dava no museu, ou 

espaço apropriado. Com toda essa movimentação, a arte passou a acontecer até 

mesmo na rua, isso se ainda fosse possível vê-la, pois no caso da Arte Conceitual, 

a histórica tradição retiniana, apontada por Duchamp, não dava mais conta dessa 

produção, no que diz respeito a sua apreciação, onde talvez, nesse caso, fosse 

mais correto o termo apropriação ou compreensão.  

Em função desse contexto Arthur Danto (2006) diz que: 

 

 
existe um aspecto da arte contemporânea que, talvez, a distingue de toda a 
arte feita desde 1400: suas ambições principais não são estéticas. Seu 
modo principal de relacionamento não se destina aos espectadores, mas a 

                                            
45 O caso da Arte conceitual, de forma peculiar discute o peso do modernismo e toda uma tradição na arte, 
Cristina Freire (2006) nos explica que ela “de modo geral, opera na contramão dos princípios que norteiam o 
que seja uma obra de arte e por isso representa um momento tão significativo na história da Arte 
Contemporânea. Em vez de permanência, a transitoriedade, a unicidade se esvai frente à reprodutibilidade; 
contra a autonomia, a contextualização; a autoria se esfacela frente às poéticas de apropriação; a função 
intelectual é determinada na recepção” (p 8-9). 
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outros aspectos das pessoas a que a arte se dirige, e, portanto, o domínio 
principal de toda essa arte não é o próprio museu, e certamente, não os 
espaços públicos constituídos como museus em virtude de terem sido 
ocupados por obras de arte, que sejam fundamentalmente estéticas e que 
se dirigem as pessoas basicamente como espectadores (...) o que vemos 
hoje é uma arte em busca de um contato mais imediato com as pessoas do 
que aquele possibilitado por museus, e este, por sua vez, luta para 
acomodar as imensas pressões que lhe são impostas no âmbito da arte e 
fora dele. Portanto, testemunhamos, tal como vejo, uma tripla 
transformação – na criação da arte, nas instituições da arte, no público da 
arte (p. 205). 

 

 

Na Arte Contemporânea, os materiais utilizados podem variar da tinta à 

palavra, da pedra ao movimento, podendo incorporar, em diferentes momentos, 

todo o tipo de fenômeno físico, químico e biológico e, ainda, pode ela estar aliada 

às novas tecnologias, se valer do efêmero, do casual e do inesperado. As propostas 

podem acontecer ao ar livre, muitas vezes só serem possíveis lá, ou seja, fora do 

museu.  

No caso de trabalhos efêmeros, ao invés de exigirem o olhar, podem 

solicitar o olfato, o tato, e pedir que o tempo deixe suas marcas em sua superfície, 

ou matéria. As novas mídias tecnológicas e práticas de experimentação artística, 

também contribuíram para o questionamento da adequação e mesmo da 

necessidade de museus para exposição e legitimação dessas obras de arte.46 

Essas questões são importantes e Marcel Duchamp é de fato “culpado”. 

Ele, como vimos, se opôs a uma arte retiniana demais, justamente essa que 

estamos acostumados a ver nos museus. De fato, o olhar tradicionalmente é o 

sentido mais solicitado pelas disposições nos museus e, agora, se vê incapaz de 

apreender plenamente toda essa multiplicidade de sentidos e sensações vindas de 

uma obra que, ainda por cima, pode não ser atemporal, pelo contrário, pode ter 

hora e local para acabar.  

Reforçando o que já se falou, Duchamp colocou em xeque todo um sistema 

consolidado da arte e, dessa forma, influenciou fortemente toda uma produção 

posterior, provocando mudanças em muitos dos valores e conceitos vigentes na 

produção da arte, conforme explica Cristina Freire (1999): 
                                            

46 Particularmente em relação à arte tradicional Bourdieu (1996) diz que ”o museu requer o olhar propriamente 
estético capaz de aplicar-se a qualquer coisa designada como digna de ser apreendida esteticamente, ou seja, 
capaz de exercitar-se mesmo diante de objetos que não tenham sido produzidos a fim de sustentar tal 
apreensão” (p. 275). 
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Uma alteração do que chamamos “obra de arte” vem ocorrendo desde, 
pelo menos, a segunda metade deste século XX. Não se trata aqui de uma 
simples alteração semântica, mas sim epistemológica, ou seja, não apenas 
o objeto de arte, mas, sobretudo o objeto da arte deve ser reconsiderado. 
O que implica, necessariamente, uma crítica às instituições que 
pavimentam o caminho à legitimação das narrativas (p. 169). 

 

 

Porém, como falou Arthur Danto, apesar das mudanças e das pressões, o 

museu tende a se adaptar e não deixar de exercer sua função de conservação e de 

mostra de um aspecto da cultura. Não perdeu também o museu de arte, espaço em 

função da Arte Contemporânea. A realidade é gritante, não são poucos os autores, 

que confirmam o enorme crescimento dos espaços expositivos legitimadores da 

Arte Contemporânea, particularmente o número expressivo de museus. Ao entrar 

no museu, a arte automaticamente se liga com o passado, mas se ela é 

“contemporânea”, ironicamente, dentro do museu de Arte Contemporânea, quanto 

mais se passa o tempo, estará ela condenada a viver em um eterno presente, pois 

ela é “Arte Contemporânea”.  

Se arte incorporou o efêmero, o acaso, o intangível, o museu vai contra 

essa direção, na medida do possível, para contar a sua história, operar com essa 

memória. Se isso não fosse possível, nem existiriam os museus do gênero, por 

mais contraditório que se possa parecer.  

Em linhas gerais, pode-se dizer que o que existe é um embate entre uma 

instituição que teve suas atividades pensadas e consolidadas a partir e dentro de 

um contexto moderno, com uma arte surgida em outro período – o presente – com 

outros valores e questões, o que provoca um tipo de situação que será mais bem 

desenvolvida no terceiro e no quarto capítulo. 

Enfim, tanto a Arte Contemporânea, quanto o próprio museu, lidam com 

produtos culturais, muitas vezes “incompatíveis” e, com isso, todo um trabalho de 

memória surge junto também como produto, seja a partir das formas de 

representação e apresentação dessa arte, seja a partir dos procedimentos de 

atuação dessa instituição e, na maneira como irá essa produção artística, se 

relacionar com o público e esse contexto.  
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2.5 UMA TRAMA ENTRE HISTÓRIA, MEMÓRIA E OBRA DE ARTE, 
ARTICULADA PELO MUSEU 

 

 

No encerramento deste capítulo, retomaremos as idéias centrais 

apresentadas, e que são importantes para as discussões posteriores. A história da 

arte e o museu de arte, quando estão relacionados, produzem uma memória da 

arte. Mesmo que isso aconteça a partir de uma negação ou ruptura com uma 

tradição, antes disso, existe um reconhecimento da existência deste fato. Isso é 

fundamental de ser percebido, porque é a arte, em grande parte valorizada e 

compreendida historicamente, portanto, processo que interfere em uma memória a 

ela relacionada. Também é a arte uma prática cultural que acontece, seja pela 

continuidade ou pela descontinuidade, da aplicação de valores vigentes ou não. 

Como vimos, a arte tem a dupla função de se fazer presente, enquanto 

efetivação de valores estéticos e, ao mesmo tempo, como um documento autêntico 

que comprova uma história da arte e o seu próprio passado. Com variações 

particulares, a arte assim é reconhecida a partir das suas obras, onde determinadas 

características em comum são percebidas por uma coletividade. Isso é possível, 

porque existem determinados marcos culturais e, uma estável disposição de um 

campo da arte – todos podem ser entendidos como sociotransmissores – que, 

garantem essa manifestação cultural. Marcos esses, que podem se modificar e 

virem a ser reapropriados, ainda que nunca consigam se desligar dos seus 

antecessores, na medida em que têm seus fundamentos nestes, ou são os próprios 

e transformados. 

Com isso, reforçamos a idéia de que se toda a obra de arte tem uma 

dimensão material e outra imaterial, para ser arte, elas não são dissociáveis. As 

dimensões material e imaterial da obra de arte coexistem. 

As articulações entre o museu e a história da arte, estão na base da 

constituição de grande parte de uma memória da arte, que acontecerá ao sabor 

dessas relações. O museu de arte foi também um agente importante para a 

consolidação do conceito de autonomia da obra de arte. 
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No presente, é possível perceber que a história da arte é uma construção 

cultural e, portanto, pode começar a se modificar a partir do momento em que passa 

a ser contestada ou revisada. Se a história pode ser revista e, até mesmo, 

modificada, os objetos que são as obras de arte, mas se mantém materialmente 

íntegros, a partir do momento em que são em parte significados por ela, serão 

também – pelo menos minimamente – ressignificados. Temos aí mais um reforço 

para comprovar a dimensão material e imaterial da obra de arte e, podemos assim, 

sugerir a sobrevivência da dimensão imaterial, pela memória. 

A própria verificação de que o museu surge no século XIX – e que, antes 

disso, outras formas aproximadas de perceber e apresentar objetos que lembram 

aquelas dos museus modernos – terem existido, reforça a concepção de que a 

construção da história pode se readequar. 

O museu de arte ao se relacionar com a história da arte, absorve também 

toda uma epistemologia consolidada no campo da arte.  

A Arte Contemporânea se opõe à tradição, mas como vimos, não consegue 

legitimar-se sem a sua influência, pois acaba por reproduzir os seus valores, 

mesmo que seja pela negação, ou porque os parâmetros da arte anterior de alguma 

forma ou de outra, são adaptados para o reconhecimento da Arte Contemporânea. 

A Arte Contemporânea também iniciou um processo de desconstrução das 

narrativas oficiais de uma história da arte, particularmente focando seus ataques à 

influência de Clement Greenberg. No entanto, o libertar dessa narrativa não pôde 

ser possível, sem o surgimento de outras narrativas que possibilitassem a sua 

legitimação. Ou seja, Hans Belting tinha razão, se acabou algum tipo de história da 

arte, especialmente aquela tradicional de cunho cronológico e estilístico, as novas 

narrativas devem contemplar o caráter de total integração da obra de Arte 

Contemporânea com o mundo, porém, isso não deixa de ser algum tipo de 

narrativa, que justifica uma obra de arte, e que permite o presentificar de uma 

memória, a ela relacionada. 
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3. A MEDIAÇÃO DO PASSADO NO ESPAÇO EXPOSITIVO 

 
 
 

3.1 OS ACERVOS E A MEMÓRIA DA ARTE NO ESPAÇO DO MUSEU 
 

 

O presente capítulo desenvolve uma discussão sobre como o museu 

produz, reproduz e torna presente, uma memória da arte, a partir da forma como 

organiza e apresenta o seu acervo, relacionando isso aos valores constituídos junto 

ao campo da arte. Para isso se vale de exemplos de obras do Museu de Arte de 

São Paulo (MASP)47 e do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAMSP).48 

Discute também a apresentação ou exposição de obras da Arte Contemporânea, 

como uma situação criadora de uma espécie de conflito conceitual entre a Arte 

Contemporânea e o museu, pensando as relações desse contexto com a memória. 

 Já se falou que a arte tem conceitos, que tais conceitos mudam, e são 

incorporados aos discursos oficiais dos museus, onde estas instituições podem 

utilizar não somente um conhecimento específico a respeito da arte, como também 

a própria história da arte, como ferramenta que articula as obras. 

                                            
47 “Museu particular mantido, sem fins lucrativos, pela sociedade civil do mesmo nome. Foi fundado em 1947, 
pelo jornalista Assis Chateaubriand. [...] Suas modernas instalações (com cerca de 10 mil metros quadrados) 
foram projetadas pela arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992), tendo funcionado até 1969 na rua Sete de Abril, 
antes de ir para endereço atual (Avenida Paulista, 1578 – também no centro da cidade de São Paulo). O acervo 
pictórico do MASP é um dos mais respeitados da América Latina, especialmente no que diz respeito aos 
períodos artísticos anteriores ao século XX (dos primitivos italianos aos impressionistas e pós-impressionistas). 
(CHILVERS, 1996, p. 367–368).” 
48 O Museu de Arte Moderna de São Paulo está no Parque do Ibirapuera, integrando a estrutura paisagística e 
arquitetônica projetada por Oscar Niemeyer, entre 1953 e 1954, na região central da cidade. O prédio, 
desenhado por Lina Bo Bardi, foi construído sob a marquise do parque por ocasião da 5º Bienal de São Paulo 
em 1959. O edifício possui duas galerias de exposição, reserva técnica (onde fica acondicionado o acervo do 
museu), auditório, ateliê, loja e restaurante. O MAM inscreve-se na história cultural da América Latina como 
um dos primeiros museus de arte moderna do continente, fundado em 1948, pelo empresário ítalo-brasileiro 
Francisco Matarazzo. Segundo o museu, sua missão é "colecionar, estudar, incentivar e difundir a arte moderna 
e contemporânea brasileira, tornando-a acessível ao maior número de pessoas possível"Disponível em: 
<http://www.mam.org.br/2008/portugues/missao.aspx>, acesso em 22 de outubro de 2008. 
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No Brasil, por exemplo, existem vários museus de arte moderna brasileira, 

porém seria algo problemático dizer que eles se baseiam em uma história da arte 

brasileira, como forma de ter um parâmetro para organizar e apresentar os seus 

acervos. A historiografia da arte brasileira não produziu tantas teorias e formas de 

narrativa sobre sua história, como produziu a historiografia da arte internacional e, 

mesmo sugerir uma história da arte brasileira, baseada em estilos ou reconhecida 

como oficial é algo complicado, devido a este campo de estudos ser algo pouco 

explorado.49 Porém, esses museus de arte moderna, certamente acabam por ter 

como base para suas atividades, ao menos algumas questões referentes à história 

da arte brasileira, tais como o Modernismo e a Semana de 22, o Concretismo e o 

Neoconcretisto, dentre outros fatos (essa discussão não foi lançada por acaso, ela 

irá ser retomada mais adiante). No entanto, no momento não vem ao caso quais 

períodos, nem quais museus poderiam realizar essas exposições, ou mesmo se 

fossem tomados como exemplos outros tipos de museus e períodos da arte, mas 

sim uma suposição: na medida em que estes acervos obviamente apresentam 

coleções diferentes, com obras diferentes, em que medida eles poderiam 

contemplar uma história da arte moderna no Brasil? Fica uma constatação, que 

também se constitui como dúvida: com grupos de obras totalmente distintas, 

apresentariam esses museus uma mesma história, ou trariam ao presente 

memórias várias de uma mesma história da arte moderna brasileira? Ou seja: como 

museus de arte moderna, com obras totalmente diferentes entre si, podem contar 

ou apresentar uma “mesma” história da arte brasileira? São questões que apenas 

fomentam o início das discussões desse capítulo. 

 

 

3.2 AS OBRAS DE ARTE CONJUGADAS PRODUZEM IMAGENS DO PASSADO 
 
 

Da mesma forma como existem museus de arte moderna brasileira, 

existem museus de arte ocidental, africana, religiosa, dentre diversos exemplos 

                                            
49 São poucos os estudos que se propõem a abranger a história da arte brasileira de forma mais ampla. O 
trabalho de Walter Zanini, não perdeu totalmente sua atualidade, mas, por exemplo, é um dos poucos trabalhos 
do gênero, e já tem mais de suas décadas. ZANINI, Walter, (org.), História Geral da Arte no Brasil, São 
Paulo, Instituto Walter Moreira Salles - Fundação Djalma Guimarães, 1983. 
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possíveis. O uso do exemplo de obras de arte anteriores à Arte Contemporânea, e 

suas formas de conjugação com o espaço expositivo, será importante para efeito de 

comparação, com a produção atual. Por essa razão, se justifica a análise de 

algumas situações das disposições de obras e de museus do século XIX, ou de 

museus contemporâneos que lidam com obras de períodos já passados.  

O Museu de Arte de São Paulo (MASP) é um exemplo de museu que 

apresenta uma coleção de arte ocidental, possuindo desde peças que foram 

produzidas na Antigüidade, até exemplares da arte Moderna e Contemporânea. 

Normalmente, é tido como um dos museus mais completos do gênero. É grande a 

dimensão de seu acervo, inversamente proporcional aos limites físicos de sua área 

expositiva, isso faz com que o acervo tenha de ser (re)organizado constantemente, 

também em função das exposições temporárias, propostas ao público, pela 

instituição.50 

A partir do MASP, é possível se ter acesso a uma história da arte, 

internacional e brasileira (inclusive de arte moderna brasileira), dado que esse é um 

dos principais objetivos que move o museu e, em função disso, é o seu acervo 

mobilizado. Essa preocupação estende-se não só aos limites físicos da exposição, 

mas também na forma como são conservadas as obras de arte, e como são elas 

utilizadas como exemplos nos diversos produtos de comunicação baseados no 

acervo do museu.51 

                                            
50 Em geral, bem menos da metade das obras ocupam o espaço expositivo da instituição, enquanto o restante 
permanece na reserva técnica. 
51 O MASP já publicou, por exemplo, livros e catálogos que narram capítulos da história da arte ocidental, a 
partir das obras do seu acervo. Um exemplo é um pequeno manual que tem como ilustrações obras deste museu 
e uma breve história da arte ocidental baseada em uma estrutura estilística e cronológica como estratégia de 
apresentação. Essas publicações são voltadas às atividades de comunicação da instituição que certamente têm 
tanto caráter educativo, quanto a intenção de valorização do acervo o qual conserva. Podemos afirmar, que por 
conta dessas atividades, o que surge é uma memória da produção artística ocidental. É relevante notar como 
pode ser constituída essa memória. Neste pequeno manual se apresenta uma história da arte organizada 
cronológica e estilisticamente, onde na introdução, em função de muitas vezes o público se sentir intimidado 
com a estrutura de um museu ou o conhecimento “necessário” para explorá-lo, o autor diz que “se pessoas não 
se sentem bem em museus deve haver motivos. É que a história da arte tem muitas épocas, artistas e obras. Nos 
perdemos no meio de tanta coisa. Esse pequeno guia é para você entender um pouco a história da arte. Muito 
mais para que você goste dela. Há muitos tipos de guia. Alguns são muito bons. O nosso guia não pretende 
competir com eles. Não deixa porém de ter sua ambição. Pretende despertar o gosto pela arte. As obras de que 
falaremos pertencem todas aos acervo do MASP. O guia pode ser lembrança de sua visita ao museu, um convite 
para visitá-lo, ou até um modo de imaginá-lo”. O autor se utiliza de poucos exemplos, todos encontrados neste 
museu e uma linguagem bastante simples. TASSINARI, Alberto. Pequeno Guia Berlendis de história da 
Arte: do Renascimento ao Impressionismo através das obras do MASP. São Paulo: Berlendis & Vertecchia 
Editores Ltda., 1995, p. 3. 
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No caso do seu espaço expositivo, deve-se ressaltar uma das maneiras 

recorrentes, a que a instituição se vale para dispor sua coleção apresentada ao 

público: atualmente segmentos como Arte Francesa, Arte Italiana e Arte Brasileira, 

são constituídos por grupos de obras conjugadas a partir destes marcos geográficos 

e temporais. As obras são dispostas em painéis brancos52 ao longo do espaço 

expositivo do museu. O espectador percorre este espaço e se depara, portanto, 

com uma representação da história da arte, organizada mediante essa disposição 

baseada nestes critérios de cunho espaço-temporal.53 

 Percebe-se que, desde o primeiro momento, ao espectador são 

solicitados, para uma melhor apreensão daquilo que é visto, suas noções de espaço 

e tempo, e mesmo de história. Pensando no segmento “Arte Francesa” não seria 

exagero dizer que uma pequena noção da história da nação francesa possa vir à 

tona. Mesmo que de forma indireta, de fato pede o museu um conhecimento a 

respeito disto, neste exemplo.  

Caso o espectador não saiba da existência desse país e do seu passado, 

não ficariam as suas lembranças menos consistentes, ou no mínimo, 

comprometidas quanto àquilo que ele vê? Parece de grande banalidade apontar 

isso, no entanto, essas óbvias conclusões podem auxiliar nossa discussão.  

Neste segmento de Arte Francesa, por exemplo, já estiveram próximas 

algumas peças como as obras de Cézanne54, Van Gogh55 e Paul Gauguin56 (Ver 

respectivamente figuras 2, 3 e 4). 

                                            
52 Esta forma de museografia para obras de arte será discutida nas próximas páginas, mas é interessante desde já 
apontar, aquilo que será discutido: elas deixam implícita a noção de obra de arte autônoma. 
53 O autor visitou as dependências do museu em março de 2008. 
54 Cézanne, Paul (1839 Aix-em-Provence –1906 Aix-em-Provence): pai da Modernidade Clássica. Reduziu a 
natureza a diferentes elementos geométricos e fez da cor e do seu valor próprio a característica mais importante 
dos seus quadros. É por isso o maior precursor da arte do século XX. (KRAUBE, 2000, p. 124). 
55 Gogh, Vincent van (1853 Groot Zundert – 1890 Auvers-sur-oise): pós-impressionista e percursos do 
Modernismo, pela expressividade de suas cores e traço dinâmico aplicadas em camadas pastosas. (KRAUBE, 
2000, p. 125). 
56 Gauguin, Paul (1848 Paris –1903 Atuona em Hiva Ao): pintor do Pós-impressionismo e do Simbolismo, que 
emigrou para as ilhas do pacífico, à procura do arcaísmo e a originalidade. (KRAUBE, 2000, p. 125). 



 

59 

 

 
Figura 2 – CÉZANNE, Paul. “Rochas de l’Estaque” (1884). Óleo sobre tela. 

Fonte: < http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?t=a_obra-prima_do_dia&cod_Post=74126&a=111> 

 
Figura 3 – GOGH, Vincent Van. O Escolar (O filho do carteiro - Gamin au Képi), (1888), óleo sobre tela. 

Fonte: < http://masp.uol.com.br/colecao/detalhesObra.php?cob=90> 

 
Figura 4 – PAUL, Gauguin. “Auto-retrato”, (1903), óleo sobre tela. 

Fonte: < http://masp.uol.com.br/colecao/detalhesObra.php?cob=89> 

 

No entanto, recentemente o museu tem estudado e proposto novas formas 

de expor suas coleções, e o resultado disso está sendo apresentado em exposições 

temáticas temporárias, mas que, a partir de 2009, irão compor quatro módulos 
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permanentes para a distribuição do acervo. Um desses módulos se chama “A 

natureza das coisas”, e trata-se de uma disposição que utiliza trabalhos voltados 

para a representação de paisagens e naturezas mortas.57  

Os novos módulos de exposição do MASP irão substituir a apresentação 

baseada em uma estrutura calcada em marcos geográfico/temporais, e em uma 

visão universalista, que costuma propor uma história da arte baseada em estilos, 

escolas e movimentos.  

No já citado módulo “A natureza das coisas”, por exemplo, o mesmo quadro 

de Cézanne “Rochedos em L’estuque” que se encontrava no segmento “Arte 

francesa”, agora se encontra ao lado de obras como as de Franz Post58 e Willian 

Turner59, ou seja, em uma configuração, ou forma de organização, diferente em 

relação àquela proposta, quando se encontrava sob o marco histórico-geográfico, 

baseado na referência à nação francesa60 (ver respectivamente figuras 5 e 6).  

 
Figura 5 – POST, Franz, “Cachoeira de Paulo Afonso”, (1649), Óleo sobre madeira. 

Fonte: < http://masp.uol.com.br/colecao/detalhesObra.php?cob=43> 

                                            
57 Os outros módulos da nova distribuição que terá o acervo são: “A arte do mito” (estruturada a partir de 
trabalhos que se relacionam com a temática do mito), “A natureza das coisas” (disposição do acervo que utiliza 
trabalhos ligados as paisagens e naturezas mortas), “Olhar e ser visto” (trata-se de um corte transversal na 
coleção agrupando os retratos) e “Arte religiosa” (seguindo o próprio nome, trata-se de uma exposição de obras 
com temáticas sacras).  <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u331049.shtml> acessado em 25 de 
junho de 2008, 01:21 h. 
58 Post, Frans (1612-80). Pintor de paisagens holandês, nascido em Leyden e atuante principalmente em 
Haarlem, De 1637 a 1644 tomou parte da primeira viagem da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais ao 
Brasil, tornado-se o primeiro europeu a pintar paisagens do Novo Mundo. Observou a fauna e a flora 
desconhecidas com uma espontaneidade muito apropriada, criando cenas notavelmente vívidas e atraentes, e 
continuou pintando a paisagem brasileira depois que voltou a Holanda. (CHILVERS, 1996, p. 422). 
59 Turner, Joseph Mallord William (1775 Londres –1851 Londres): importante pintor paisagista, cujos quadros 
atmosféricos, diluídos na luz influenciaram a pintura luminosa dos impressionistas. (KRAUBE, 2000, p. 127). 
60 http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u405745.shtml acessado em 25 de junho 01:33 min. 
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Figura 6 – TURNER, Willian, “O castelo de Caernarvon”, (1830/35), Óleo sobre tela. 

Fonte: < http://masp.uol.com.br/exposicoes/2005/as100maravilhas/2.php> 

 

Trata-se, portanto, de articular os trabalhos, não mais pelas noções de 

tempo e espaço, mas agora por categorias como retrato ou paisagem, que são 

construções culturais, realizadas junto ao próprio desenrolar da história da arte.  

Portanto, parece que a simples constatação feita acima, toma sentido, ou 

maior importância, pois o que se vê, é um elemento ou categoria, vindo do campo 

da cultura, se integrar ao discurso da exposição. Com isso, se produz uma nova 

reapresentação do passado da arte. E vem à tona uma memória que evoca 

categorias da cultura, ao invés de referências espaço-temporais. 

Porém, se a representação mudou, os objetos que são as pinturas, 

permanecem na sua essência material os mesmos, apenas ocupam outros lugares. 

A arte continua sendo arte, com todas as suas informações necessárias para sua 

sustentação enquanto tal, independente de ser amarrada a noções geográficas ou 

culturais, e isso é possível, afinal, porque temos como pano de fundo o museu, que 

conserva dentre outras coisas, as propriedades físicas das peças. São essas 

propriedades que nesse momento, solicitam os valores possíveis de serem 

reconhecidos visualmente e que, objetivam, a partir do conjunto articulado e de 

suas especificidades, dentro do enquadramento possibilitado pelo museu, 

determinadas memórias sobre a arte. 

Cabe perguntar: qual é a história da arte afinal que conta o MASP? Será 

ela uma história da arte? Ou será memória? Ou temos ali apenas uma memória 

construída ou objetivada a partir de diferentes recortes da história da arte? 

Sendo assim, é importante retomarmos algumas considerações já feitas em 

capítulos anteriores, como o fato dos habitus pessoais e memórias estarem 

embrenhados na paisagem social, nos grupos e na sociedade. Habitus e/ou 
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memórias se articulam com o presente, mas precisam de uma base sólida que irão 

encontrar no campo da arte, a partir dos seus museus e das obras de arte, por 

exemplo, e ali irão dialogar, se moldar e reagir – para se tornarem memória.  

A memória não existe sem o contexto do presente, ela não se molda se 

isso não existir, assim já vimos com Halbwachs e Candau. A memória é individual, 

mas ela existe no universo comunicante dos grupos. Cada vez que um indivíduo 

produz uma memória, produto do contato com aquela memória a que propôs o 

museu, ele dá a sua contribuição individual para a dinâmica da cultura de um grupo, 

ou a totalidade deste, portanto, a sua contribuição particular para a dinâmica da 

memória social, da memória coletiva (uma metamemória). 

Podemos afirmar que aquela memória material (que podem ser as obras de 

arte, entendidas também como sociotransmissoras), de acordo com a maneira em 

que for disposta, irá dialogar de formas diferentes com as diversas representações 

individuais e coletivas, ou seja, se produzirá conseqüentemente, tantas memórias 

quantas forem as possibilidades de “diálogo”, o que reforça a nossa idéia de uma 

dimensão material e imaterial da obra de arte. E não há também por que não 

estender essa conclusão aos demais museus de arte do gênero.61 

 

 

3.3 O MUSEU E OS SEUS DIFERENTES RECORTES DO PASSADO 
 

 

José Reginaldo Gonçalves (2007) explica que, se uma coleção existe, é por 

que antes já se tinha um sistema particular de colecionamento do objeto, e um local 

ou sujeito (ou instituição) que coleciona e atribui a ela um recorte, a partir de sua 

própria “personalidade”.  

Os museus têm concepções e conotações muito diferentes entre si. 

Museus de arte não iriam apresentar meteoritos, por exemplo. Os museus têm em 

seus acervos, os mais diversos objetos, que, no caso do museu de arte, são as 
                                            

61 Reforçando a discussão, podemos concluir, que sejam quais forem os diferentes exemplos de disposições de 
obras do acervo do MASP, é interessante notar, que por mais que o museu articule e modifique de lugar as 
obras nas exposições, de alguma forma, algo permanece, ou seja, as obras como vimos se mantém na sua 
dimensão material, e são essencialmente as mesmas, as memórias conseqüentes dos arranjos destas são outras, 
em função das formas diferentes em que eles se dão. Isso não é nada mais do que a dimensão material e 
imaterial da obra de arte articuladas para a existência da própria obra de arte. 
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obras de arte, objetos dotados de valores estéticos e históricos. Os diferentes tipos 

de objetos, em função de sua própria natureza e aliados aos contextos onde estão 

inseridos (pensando nas obras de arte, dentre outros tipos de exemplos), exercem 

funções simbólicas “nos processos de formação das modalidades de 

autoconsciência individual e coletiva” (GONÇALVES, 2007, p. 27). 

O sujeito que entra no museu de arte, normalmente sabe o que irá ver lá e, 

além disso, se coloca, conscientemente ou não, na sua condição de espectador. 

Com isso, o museu reforça a idéia de que aquele objeto é uma obra de arte e o 

produto de um artista. Conseqüentemente essa situação empurra para o futuro a 

permanência do conceito do que é ser um artista e do que é uma obra de arte. Ou 

seja, muito mais do que a atualização de toda uma epistemologia da arte, 

delimitada por um campo tomado de memórias e valores da arte, existe todo um 

reforço na afirmação de um indivíduo e sua identidade, e na forma como esse 

indivíduo percebe o outro, de como ele percebe e entende o que é um artista e uma 

obra de arte. 

Confirmamos essa idéia com o que diz Gonçalves (2007) 

 

 
A sugestão é que sem os objetos não existiríamos, ou pelo menos não 
existiríamos enquanto pessoas socialmente constituídas. Sejam objetos 
materiais considerados nos diversos contextos sociais, simbólicos e rituais 
da vida cotidiana de qualquer grupo social, sejam eles retirados da 
circulação cotidiana e deslocados para os contextos institucionais e 
discursivos das coleções, museus e patrimônios; o fato importante a 
considerar aqui é que eles não apenas desempenham funções identitárias, 
expressando simbolicamente nossas identidades individuais e sociais; mas 
na verdade organizam (na medida em que os objetos são categorias 
materializadas) a percepção que temos de nós mesmos individual e 
coletivamente (p. 27). 

 

 

Essa discussão, pautada nas idéias de José Reginaldo Gonçalves, não faz 

mais do que ampliar nossa percepção quanto à possibilidade de objetos materiais, 

como determinadas obras de arte, funcionarem como sociotransmissores da 

memória, conceito de Candau (2007). 

Se os objetos e, nesse caso, as obras de arte, têm a sua dimensão 

imaterial, não é fato novo verificar o impacto que têm esses exemplares na 

constituição dos sujeitos e, mais do que nunca, na forma como possibilitam a 
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construção e a apreensão do mundo por esses sujeitos, o que possibilita a 

formatação de suas memórias. 

Mediado por categorias históricas, valores constituídos – habitus e/ou 

memória – o museu sob a influência do campo, revela-se como uma espécie de 

dispositivo da memória da arte. Douglas Crimp (2005) diz que 

 

 
O conjunto de objetos dispostos no museu se sustenta pela ficção de que 
ele constitui, de algum modo, um universo representacional coerente. Os 
objetos, ou fragmentos do espaço e da vida são selecionados, classificados 
e justapostos para exposição, para produzir uma “compreensão 
representacional do mundo (p. 49). 

 

 

Crimp (2005), de forma crítica, fala também que “o museu constrói uma 

história cultural ao tratar seus objetos independentemente tanto das condições 

materiais da própria época desses objetos quanto das do presente” (p. 182). 

Partindo das idéias acima apresentadas, é interessante analisarmos alguns 

exemplos históricos de museus e como eles resolveram as disposições dos seus 

acervos. 

O Museu de Arte de Berlim é um exemplo histórico da maior importância, 

pela notoriedade de sua existência em si, mas também pelo fato de ter sido uma 

das primeiras instituições do gênero e ter criado uma forma de apresentar o seu 

acervo que faz escola até os dias de hoje: o que se deu com a articulação entre o 

espaço expositivo e as teorias da história da arte.  

De acordo com Douglas Crimp (2005), a arquitetura deste museu foi 

pensada para facilitar a narrativa adotada de uma história da arte, que se 

desenvolveria a partir da arte grega e manteria uma espécie de fluxo de progresso 

ao longo do tempo. Com isso, o arquiteto responsável pelo projeto do museu, criou 

uma organização das galerias expositivas, que conjuga as obras, levando em conta 

esse modelo de história da arte.62 Em um hall central, o espectador teria contato 

com a arte clássica, entendida então como modelo de beleza, e parâmetro que 

deveria ser utilizado para toda a produção e compreensão da arte posterior – esses 

eram valores da época. Assim, o espectador transitaria pelas sucessivas galerias 
                                            

62 Ver CRIMP (2005, p. 254 – 259). 
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que, em cada um de seus espaços, apresentavam obras de arte de determinados 

períodos, em uma seqüência lógica de encadeamento, que era análoga então, a 

esse modelo de história da arte escolhido (ver figuras 7 e 8). 

 
Figura 7 – Planta Baixa do Museu de Artes de Berlim. 

Fonte: CRIMP, Douglas. Sobre as Ruínas do Museu. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 256. 

 

 
 Figura 8 – Vista interna do hall central do Museu de Arte de Berlim. 

Fonte: < http://www.dehio.org/zeitschichten/presse/presseservice/downloads.php>. 

 

Portanto, de acordo com o exemplo de Crimp (2005), este museu 

estruturou seu espaço físico de forma muito parecida com essa estrutura de uma 

história da arte, que enxergava a arte progredindo desde os tempos antigos. Crimp 

(2005) diz ainda que  

 

 
Situando as origens do museu num impulso universal para colecionar e 
preservar a herança estética da humanidade, tal história não se importou 
com o fato de que a estética é em si mesmo, uma invenção moderna, e 
que as coleções sempre diferiam quanto aos objetos e sistemas 
classificatórios de acordo com as diferentes conjunturas históricas, o que 
acontece hoje inclusive (p. 71). 
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Particularmente neste exemplo apresentado, o museu de arte, responsável 

por uma memória da arte, irá se valer da história da arte como critério para 

apresentar a arte no presente. Como vimos, a obra de arte, normalmente pode ser 

compreendida historicamente, além da própria emoção estética que ela provoca ao 

espectador no presente, o que não deixa também de ser uma construção cultural 

que se dá ao longo da história. 

Essa idéia se vê reforçada, com o que nos fala Argan (1992)  
 

 

A história da arte é a história das obras de arte. Os parâmetros de 
reconhecimento e valor da arte já foram o belo, a fidelidade na imitação, 
conformidade com certos cânones, etc. Para nossa cultura que se baseia 
na ciência e considera a história a ciência que estuda as ações humanas, o 
parâmetro do juízo é a história. Uma obra é vista como obra de arte quando 
tem importância na história da arte e contribui para a formação e 
desenvolvimento de uma cultura artística (p. 18–19). 

 

 

Mesmo obras anteriores ao processo de autonomização do campo da arte 

e de consolidação dos modernos valores da arte, passam a ter como base esses 

parâmetros. Porém, nem sempre se tem clareza sobre essa autonomia da obra de 

arte, isso mesmo no século XIX, quando não se tinha ainda pleno conhecimento ou 

confiança no que pode se entender como uma narrativa oficial da arte, uma história 

da arte. Se tal clareza era algo pouco viável, no que se refere à forma de se pensar, 

produzir e apreciar esta produção, houveram outros métodos de apresentação de 

acervos, que foram utilizados. Vejamos o exemplo a seguir. 

O Museu do Louvre, também é uma das mais conhecidas instituições de 

arte que temos hoje em dia e, no século XIX, nos seus primórdios, teve uma forma 

de apresentar o seu acervo bem diferente do contemporâneo a ele, Museu de Arte 

de Berlim (Ver figura 9). 
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Figura 9 – Interior das galerias do Museu do Louvre. Cena pintada por Samuel Morse em 1832/33. 

Fonte: < http://www.edwardsamuels.com/illustratedstory/isc6.htm>. 

 

Nessa época, o Louvre articulava suas coleções tendo como critérios: 

tamanhos, técnicas e temas. As peças eram organizadas, muito mais tendo como 

referência uma ânsia pela classificação de um conhecimento e necessidade de uma 

catalogação, do que uma proposta de se apresentar um recorte do passado 

propriamente dito e, com isso, construir ou apresentar um discurso ou memória 

deste passado. Tratava-se de algo muito mais próximo ao espírito enciclopedista, 

do que de uma memória da arte de fato, ou melhor, até pode se entender que ali 

existiu uma memória da arte, mas não mais do que um conjunto enormemente 

fragmentado.63 

O exemplo do Louvre, no início do século XIX, mostra que não 

necessariamente todos os museus relacionaram diretamente a arte com sua 

história. Nesse momento, o Louvre se utilizava de uma distribuição baseada em 

uma taxonomia de gêneros artísticos, técnicas e tamanhos, o que também foi 

freqüente em diversas instituições. 

Mas é interessante notar, que se não necessariamente houve o aparato da 

história para articular a distribuição das obras, neste exemplo do Louvre, se percebe 

aqueles aspectos que justificam sua eleição, enquanto obra de arte, e enquanto 

exemplar importante para a história, devido a uma necessidade anterior de 

classificação, conforme nos explicou Gonçalves (2007), ou seja, são quadros, 

pinturas, com temas específicos, etc, e por isso, podem ser colecionados e 

organizados.  

                                            
63 Ver O’DOHERTY (2002, p. 4–8). 
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O museu dá também, a garantia de ser o espaço legitimador para o 

reconhecimento destes objetos enquanto arte. Afinal, tais objetos são pinturas, 

esculturas, trabalhos feitos por artistas, com temas próprios da arte, dentre outros 

fatores possíveis de serem reconhecidos como artísticos. Mais do que nunca, estão 

estes objetos em um museu, de arte, verdadeiro templo para a contemplação 

destes objetos de valor, e contemplação do valor destes objetos, que se 

constituíram também como o patrimônio da nação francesa, no caso do Louvre. 

Canclini (2006) pode reforçar estas colocações, quando nos diz que 
 

 

O museu é a sede cerimonial do patrimônio, o lugar em que é guardado e 
celebrado, onde se reproduz o regime semiótico com que os grupos 
hegemônicos o organizaram. Entrar em um museu não é simplesmente 
adentrar um edifício e olhar obras, mas também penetrar em um sistema 
ritualizado de ação social (p. 163). 

 

 

Essa afirmação reforça o que foi dito, ou seja, o museu cria os meios 

necessários para representar os valores do passado, e adota as condições para a 

compreensão e mesmo a reprodução desses valores no presente. Ou seja, o 

museu por integrar o campo da arte e seguir suas regras, e por ser um lugar para a 

memória, é uma instituição específica, estruturada e estruturante das disposições 

necessárias para reconhecimento e valorização da obra de arte: 

 

 
é sem duvida o lugar por excelência do ato de constituição, continuamente 
repetida, com a constância incansável das coisas, através do qual se vêem 
afirmadas e continuamente reproduzidas tanto a condição de sagrado 
conferida às obras de arte, quanto à disposição sacralizante que exigem. A 
experiência da obra pictórica imposta por esse lugar exclusivamente 
consagrado à contemplação pura, tende a tornar-se a norma de 
experiência de todos os objetos pertencentes à categoria mesmo que se 
acha constituída pelo fato de sua exposição (BOURDIEU, 1996, p. 328). 

 

 

Citamos, portanto, Bourdieu (1996). Apesar de o autor ter mencionado a 

pintura, como objeto de contemplação nesse trecho, entendemos ser possível 

estender essa afirmação para a possibilidade de exibição de outros tipos de obras 

de arte. Com isso, finalizamos com as idéias de Crimp (2005). Ele nos explica que o 
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significado de uma obra de arte se constrói tendo como referência suas condições 

institucionais de formulação. Crimp (2005) explica, que a moderna epistemologia da 

arte é o resultado do isolamento da arte no museu, apresentada como autônoma e 

submissa a sua história e lógica interna.64 

Pensando no início deste capítulo, onde tratamos do exemplo do MASP, 

vimos que o museu tem apresentado e utilizado diversas formas de exposição do 

seu acervo e, com isso, tem conseguido uma presentificação de uma memória da 

arte ocidental. No entanto, vimos que essa memória é uma construção, que se vale 

dos objetos, a princípio inanimados, que são as obras, e que se mantêm imutáveis 

materialmente, mas que, conceitualmente, adquirem na medida em que são 

relacionados a outros do mesmo gênero, diferentes tipos de representação ou de 

memória. Funcionam assim, como uma mensagem a ser assimilada pelo 

espectador, que com as suas memórias pessoais, irá atualizar toda uma 

epistemologia da arte, que terá uma maior pertinência ou não, de acordo com o 

conhecimento ou experiência com arte, que terá esse espectador. Nesse sentido, o 

museu atua de forma relacionada à maneira como as mentes produzem memórias: 

com a seleção e justaposição de dados ou fatos (lembranças para os cérebros, 

objetos para os museus), movidos por uma necessidade presente. 

Por mais dinâmico que seja esse processo, por mais experimental que 

sejam os temas que possam ser representados a partir das obras de arte, por mais 

fragmentada que seja a estrutura da sua disposição, elas sempre terão por trás, o 

museu, que garante que ali se tem arte e alguma informação sobre o seu passado, 

trazida para o presente, enfim, se terá ali, uma memória. 

 

 

3.4 O ESPAÇO DO MUSEU E A PRODUÇÃO DE MEMÓRIA A PARTIR DA OBRA 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

 
 

Vimos nos exemplos das obras expostas no MASP, que objetos dotados de 

sua integridade física e reconhecidos como obras de arte, dependendo da forma 

                                            
64 Ver CRIMP (2005, p. 1–26). 
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como foram articulados, remetem a um mesmo passado, que chega ao presente 

como memória, sob diferentes configurações. 

Porém, vimos também que na Arte Contemporânea, com a ampliação do 

conceito e do alcance das propostas artísticas, o campo da arte não pôde se manter 

indiferente, e o museu, mais do que qualquer outro lugar, deixa isso muito claro, 

seja por concordar, ou não, com as mudanças sofridas na arte.65 

É interessante pensarmos em um exemplo como a obra “Vaso Ruim” do 

artista Nuno Ramos.66 Ela pertence ao Museu de Arte Moderna de São Paulo 

(MAMSP), e é composta de várias peças e materiais dispostos e refeitos a cada 

exposição, de forma que, ao mesmo tempo em que se respeitam certas 

preocupações fundamentais que a definem enquanto uma criação artística, também 

a proposta acaba por incorporar o acaso, e literalmente integrar o espaço de 

exposição como um elemento que dá “corpo” à obra.  

Será que é possível afirmar que existe ali, toda vez que essa peça for 

novamente apresentada, uma construção de uma memória dessa – ou sobre essa – 

criação, de forma análoga com o que aconteceu com o quadro Rochedos em 

L’estuque de Cézanne? Isso ocorre da mesma forma estando a obra exposta 

isoladamente ou em conjunto com outros trabalhos? 

Certamente, de alguma maneira, algo de diferente se desenvolve nessa 

situação, e assim continuamos a discussão. Para isso será feita uma análise de 

situações relacionadas à obra de Nuno Ramos, antecipadas por algumas 

considerações sobre a relação entre a Arte Contemporânea e o seu espaço 

expositivo. 

Como vimos, principalmente a arte dos anos 60 e 70 do século XX, 

procurou explorar novas possibilidades para a criação artística. Para isso, chegou-

                                            
65 Ainda que a arte nem sempre tenha dependido do museu para se concretizar, vimos, no entanto, que esta 
instituição permite, no presente, uma memória das realizações da arte. No entanto, para que isso aconteça, ao 
mesmo tempo em que o museu produz e reproduz valores consolidados como artísticos, aos poucos se adapta o 
museu, às inovações da arte – ainda que esta imponha os seus valores tradicionais – e que todos esses 
acontecimentos sejam mediados por um processo de colecionamento e exposição, que sempre irá se dar de 
forma fragmentada e incompleta, ou propositalmente direcionada. Fragmento e incompletude, aliás, são os 
fatores que proporcionam à memória, suas características processuais, de constante redimensionamento, 
reconfiguração. 
66 Nuno Ramos (São Paulo SP 1960). Escultor, pintor, desenhista, cenógrafo, ensaísta, videomaker. Para 
compor suas obras, o artista emprega diferentes suportes e materiais, e trabalha com gravura, pintura, fotografia, 
instalação, poesia e vídeo. Disponível em   <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC 
/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=2916&cd_item=1&cd_idioma=28555> Aceso em 22 de 
outubro de 2008. 
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se à recorrência da ruptura com os materiais tradicionais e com os processos e 

instituições tradicionais. Principalmente o museu, foi praticamente desconstruído, 

seja conceitualmente ou mesmo fisicamente, ou ainda, teve esta instituição de 

enfrentar, com resultados apropriados ou não, a aceitação de “não-obras” de arte 

em suas dependências.67 

No entanto, conforme Belting (2006) nos diz:  

 

 
sem o museu, a arte atual estaria não apenas sem pátria, mas sem voz e 
mesmo invisível. O museu por seu turno, por menos que esteja pré-
destinado a arte contemporânea, mesmo fechando suas portas para ela, 
faria história de si mesmo. Por isso essa aliança forçada elimina por si só 
qualquer alternativa ao museu (p. 136–137). 

 

 

Poderiam ser aqui citados inúmeros casos de trabalhos da Arte 

Contemporânea que geraram algum tipo de atrito com a estrutura consolidada de 

um museu tradicional, e, por isso, revelam os conceitos que mediam essas obras, 

não plenamente assentáveis, neste mesmo museu tradicional.68  

Alguns exemplos de trabalhos propostos pela Arte Conceitual são 

particularmente interessantes, por ser este movimento da arte um dos momentos 

fundadores da Arte Contemporânea e, por já ter passado ele, por algumas revisões 

históricas e por um processo de musealização.69 

                                            
67 O museu – que é uma influência importante, até hoje, no sentido de instituir algo como sendo ou não uma 
obra de arte – foi figura quase hegemônica na legitimação de obras e artistas até o fim do período moderno, 
quando perdeu a sua hegemonia, tendo que “competir” com outros locais e eventos quanto ao seu poder de 
influência, como os centros culturais e os eventos de grandes proporções, como as bienais de arte. Anne 
Cauquelin (2005) explica que o Museu não perde a autoridade sobre a Arte contemporânea, mas também não 
tem total autonomia sobre ela, dado que existe aquilo que ela explica como uma esquema de “rede” na Arte 
Contemporânea, onde se negocia não somente o valor econômico, como também o valor artística da obra, e o 
museu se encontra dentro da rede (p. 57–79). 
68 A arte e a crítica moderna e contemporânea também foram responsáveis por produzir um grande número de 
ações com o intuito de desconstruir padrões rígidos de julgamento e valor da arte, além da influência inegável 
do comércio da arte, como aponta Raymonde Moulin (2007) ao explicar que “A constituição dos valores 
artísticos efetua-se com a articulação do campo artístico e do mercado. No campo artístico são operadas e 
revisadas as avaliações estéticas. No mercado se realizam as transações e se elaboram os preços. Ainda que 
eles possuam, cada um, seu próprio sistema de fixação de valores, essas duas redes mantém relações de estreita 
dependência” (p. 9). 
69 De acordo com Maristela Xavier Cury (2006), a musealização “é um processo que se inicia com a seleção 
realizada pelo ‘olhar museológico’ sobre as coisas materiais, ou seja, ‘uma atitude crítica, questionadora, capaz 
de um distanciamento reflexivo diante do conjunto de bens culturais e naturais“ Chagas (1996 apud Cury, 
2006, p. 24). 
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Cristina Freire (1999), por exemplo, discutiu a situação das criações da Arte 

Conceitual no museu. Ela explica, que refletir sobre a guarda da Arte Conceitual 

nesta instituição e seus desdobramentos contemporâneos, é pensar criticamente o 

museu, e assim como Hans Belting, aponta o fato de que chega a ser paradoxal, o 

museu ser necessário para validar a obra de Arte Contemporânea.  

Freire (1999) também afirma que o museu, ao exibir uma proposta da Arte 

Conceitual, lhe agrega “valor de exibição” 70, e a legitima enquanto obra de arte.71 

O fato, é que isso se dá não somente com a Arte Conceitual, mas com toda 

uma diversidade de propostas artísticas. É curioso notar então, que depois de 

esgotado o efeito contestador deste tipo de proposta, ele foi assimilado pelo museu 

e incorporado pelos artistas contemporâneos, que o utilizam com a mesma 

liberdade poética com que os antigos manipulavam a tinta a óleo.  

De certa forma, a história se repetiu, pois mesmo as propostas pioneiras e 

irônicas de Duchamp, hoje se encontram nos museus de arte, como exemplos 

fundamentais da arte moderna, e para os artistas contemporâneos. 

Gaudêncio Fidelis (2002) diz que 

 

 
A noção de vontade e todas as suas implicações, está historicamente posta 
como um ponto nevrálgico para a arte moderna a partir do Dadaísmo, com 
a criação do readymade. Ali a crença absoluta no poder do gesto do artista, 
que transforma, pelo simples ato de vontade, qualquer objeto em arte, 
trouxe para a obra elementos imprecedentes, cujos reflexos podemos 
sentir até hoje. Entretanto, na medida em que a história esgotou a eficácia 
de tal procedimento, também se encarregou de atribuir-lhe toda a carga 
significativa e ideológica que esse procedimento seria capaz de atrair para 
os objetos, repassando-a à constituição da obra (p. 14). 

 

 

Atualmente, alguns readymades de Duchamp, por exemplo, se encontram 

em salas de museus e galerias, devidamente protegidos com ar condicionado e 

temperatura constante. A exposição “Sonhando de olhos abertos – Dadaísmo e 

Surrealismo”, ocorrida no ano de 2004 em São Paulo, no Instituto Tomie Ohtake, 

contou com algumas das cópias autorizadas por Duchamp, protegidas por vitrines 

                                            
70 Cristina Freire utiliza essa expressão que é baseada em Walter Benjamin, a partir do seu texto clássico “A 
obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.” 
71 Ver FREIRE (1999, p. 35–36). 
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de vidro, assimilando toda a “aura” que o museu e a história da arte podem conferir 

a um “objeto”. Além do fato, por si só notável, de peças com tamanho apelo 

iconoclasta contra uma tradição da arte, terem o tratamento de verdadeiras obras 

primas, elas também não são as peças primeiras que Duchamp escolheu como 

readymades, na sua época original de criação, pois destas, muitas se perderam, ou 

ainda, o artista fez novas edições para que pudessem participar de exposições 

temporárias – como esta mencionada acima – ou mesmo serem adquiridas por 

museus e colecionadores particulares. Duchamp, portanto, não ironiza apenas o 

museu e uma tradição da história da arte, mas os próprios valores de unicidade, 

autenticidade e originalidade da obra de arte. Se lembrarmos do radicalismo das 

propostas de Duchamp – o que foi apresentado no segundo capítulo – podemos 

dizer que, ali, Duchamp de fato foi aprisionado. 

Como dito, não foi só o ato de Duchamp que foi assimilado pelo museu, a 

sua prática de apropriação de objetos, assim como o uso do imprevisível e a 

incorporação de todo o tipo de processo inabitual, já foi um dia utilizado por algum 

artista contemporâneo, e hoje, se pode em muitos casos, encontrar essas propostas 

em um museu.  

Mas e a memória dessa produção da Arte Contemporânea? Como ela se 

dá ou acontece? Ou mesmo, será que ela chega ao presente? 

Como visto, ao adotar o experimentalismo, a obra de Arte Contemporânea 

abandonou em parte sua autonomia conquistada quando se configurava, 

principalmente, por meio de quadros e esculturas, na modernidade. A obra, então, 

passa a depender muitas vezes do lugar onde é exposta, ou do público que a vê e 

interage com ela. Pode acontecer também de que a própria obra só faça sentido, 

em função do lugar e do momento em que ela é feita. Dependendo de determinada 

reação que o artista espera obter por parte do público ou com a própria natureza, 

para ter sentido, de alguma forma, na obra são evocados ou necessários outros 

fatores para que essa manifestação possa existir enquanto obra de arte.  

Um mictório, como aquele que Duchamp elegeu como readymade, ou a 

instalação de Nelson Leirner chamada “Armazém”, pertencente ao MAMSP, (Ver 

figura 10) que é composta por várias peças do qual o artista se apropriou, como 

brinquedos e pequenos bibelôs, não são apenas arte porque têm esse valor 

intrínseco a eles. Assim conseguem ser percebidos, devido à situação em que se 
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encontram, e pelos valores vigentes ou disponíveis que os sustentam enquanto arte 

e, também, devido aos locais que direcionam essa percepção, como é o caso de 

um museu de arte.  

 
Figura 10 – LEIRNER, Nelson. “O armazém” (1994). Figuras de gesso, azulejos, gaiolas em madeira e metal, pintura s/ tela e tecido, 

objetos de papier maché, borracha, vidro e madeira. 

Fonte: Grupo de estudos sobre curadoria (Catálogo), Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2000, p. 50. 

 

Nesse sentido, é muito importante o pensamento de Bourdieu (1996), ao 

nos dizer que hoje, com o atual estágio de desenvolvimento do campo da arte, é 

quase impossível ignorá-lo para ler e produzir arte. “Jamais a própria estrutura do 

campo esteve tão presente em cada ato de produção” (p. 185). Ou seja, para 

produzir arte, deve ter o artista consciência do passado e da estrutura do campo, 

para assim poder conjugar seu processo criativo com os movimentos deste, poder 

realizar um exercício de extração de significados dessas relações e, da mesma 

forma, assim agindo, evocar noções de valor para que o público reconheça em tais 

exemplares, obras de (da) arte.  

Podemos concluir que, como nunca antes, hoje o artista contemporâneo 

que se vale do experimentalismo, ou no mínimo de linguagens menos tradicionais, 

explora os fluxos da memória social, pois pode partir esse artista não só de uma 

estrutura cultural consolidada, como também de toda uma memória histórica e 

cultural que pode ser agregada ao seu trabalho.  

Com isso, é possível afirmar que a dimensão imaterial que apontamos 

presente na obra de arte já no início desse trabalho, de repente, pode ser percebida 

com toda a sua potencialidade na obra de Arte Contemporânea de caráter efêmero 

ou experimental. Sendo assim, na medida em que o objeto pode até mesmo nem 
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existir, ou obrigatoriamente aceitar sua não perenidade, será principalmente através 

da memória e dos valores que povoam as percepções individuais e coletivas, que 

esses trabalhos poderão ser reconhecidos como arte. Vejamos como isso se dá a 

partir do exemplo da obra “Vaso Ruim” de Nuno Ramos, pertencente ao MAMSP. 

 

 

3.5 A MEMÓRIA DESVELADA PELO APARATO EXPOSITIVO 
 

 

“Vaso Ruim” (ver figura 11) tem dimensões variáveis e se constitui a partir 

de vasos cerâmicos, inicialmente preenchidos com vaselina, para que então sejam 

golpeados por tacos de madeira e a vaselina escorra pelas frestas ou buracos 

abertos, até que se chega a uma espécie de estabilidade, ou seja, quando a 

vaselina para de escorrer.72 

 
Figura 11 – RAMOS, Nuno. “Vaso Ruim”, Vasos quebrados de cerâmica e vaselina. 

Fonte: FIDELIS, Gaudêncio. Dilemas da Matéria. Porto Alegre: Museu da Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, 2002, p. 93. 

 

Esta obra precisa sempre ser integralmente refeita a cada vez que for 

exposta, e devido a isso, a instituição precisa adquirir até mesmo o material 

necessário para cada reconstituição. Deve se mencionar, que o artista deixou ao 

                                            
72 Gaudêncio Fidelis (2002) diz sobre a produção de Nuno Ramos que “manter um certo controle sobre essa 
imprevisibilidade” da matéria [...] é um dado freqüente em todo o seu trabalho. Tal pressuposto seria, por assim 
dizer, estabelecer um domínio sobre o informe dentro da perspectiva de construção da obra e lidar com o 
indeterminado. Para Nuno, no entanto, a condição em que se institui essa iniciativa, a feitura, por assim dizer, é 
onde parece residir o momento constituinte, definido pela potência formalizadora.” (p. 92). 
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museu quando a obra foi “incorporada” no acervo da instituição, um roteiro com os 

procedimentos necessários, os materiais adequados, e a distribuição correta dos 

elementos.73 

O ato de quebrar os vasos, algo simbólico, é indispensável para novas 

apresentações da obra, e deverá ser executado pelos profissionais do MAMSP. Por 

se tratar de – ou parecer – um ato de violência, ou mesmo de vandalismo, ele pode 

soar algo irônico se pensarmos nos princípios de uma instituição como o museu, 

pois isso se opõe à idéia de uma obra perene com a qual se deve ter o máximo 

cuidado no seu manuseio e na sua exposição.74 

Outro aspecto notável, é o próprio fato de o trabalho ter de ser (re)feito a 

partir do seu “manual de instruções”, só que em função das especificidades que a 

obra possui, ela permite uma certa margem de imprevisibilidade, ou mesmo de 

risco, quanto ao seu aspecto final e a sua estabilidade. Ainda que esta margem seja 

constituída por determinados limites, ela pode causar surpresas, o que é um fator 

gerador de incertezas para o museu que a “conserva”. Todas as muitas variações 

que o trabalho pode comportar estão circunscritas dentro dos limites conceituais da 

própria obra, pois ela, no geral, permanece a mesma.  

Um aspecto que pode ser apontado, por exemplo, é que a noção de obra 

original (no que diz respeito a um objeto original) se perde, na medida em que a 

instalação sempre deve ser refeita a cada nova exposição. 

Vemos que o trabalho parece discutir dentre outras coisas, esse constante 

“refazer”, ou retomar daquele momento inicial da constituição de uma ação, que no 

caso também coincide com o ato de concretização da obra. O MAMSP por ser seu 

local de “guarda” e exposição, sempre irá promover a constituição deste “evento” e 

reinstituir seu ato inicial. É como se o ato de conservação fosse justamente esse 

constante refazer. 

                                            
73  Esses são os procedimentos para a montagem da obra “Vaso ruim” do artista Nuno Ramos: 1 - Para expor 
sempre usar mais de um vaso; 2- A vaselina se compra em “Duarte Amaral”. Produtos químicos com Renata 
ou Artur, tel: 2730533. 3 - Se protege o vaso com plástico para evitar que a vaselina se derrame sobre o vaso. 4 
- Usar vaso alto e outro baixo e para por a vaselina colocar um perto do outro. 5 - Por a vaselina sólida com a 
mão e completar com vaselina derretida ou vice-versa. 6 - Estas operações deverão fazer com 3 ou 4 dias de 
antecedência para que o vaso fique totalmente cheio. 7 - Ao final derrete um pouco da vaselina para que fique 
uniforme (Vide anexo A). Interessante levantar algumas questões: E se a Renata ou o Artur não tiverem os 
produtos? Se o estabelecimento comercial de Duarte Amaral fechar? 
74 Além dos dados obtidos com pesquisa bibliográfica, as informações referentes a obra “Vaso Ruim” de Nuno 
Ramos, foram obtidas a partir de entrevista com Ana Paula Montes (ver apêndice A), conservadora responsável 
pelo setor de conservação e documentação do acervo do MAMSP. 
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Na verdade, o que o MAMSP conserva de fato, são as instruções 

necessárias para as remontagens da obra, e essa questão será melhor discutida, 

no capítulo posterior.75 

A obra “Vaso Ruim” pode ser entendida como uma Instalação, na medida 

em que comporta certo grupo de objetos e materiais, organizados mediante 

determinadas orientações, e ocupa um espaço de exposição, que chega a se 

confundir com o espaço do espectador, já que não se tem clareza quanto aos 

limites físicos da obra. Por ser uma instalação, o espaço de exposição estabelece 

diálogo direto com a imagem final da obra e não pode ser ignorado. Com isso, 

podemos admitir que o espaço expositivo é um elemento fundamental para pensar 

como expor o trabalho e como ocorrerá a sua apreciação. O que acontece na 

verdade, no caso desta obra, é uma espécie de mistura, embaralhamento, 

amalgamento, entre o espaço expositivo e a própria obra, promovendo uma 

aproximação na dimensão morfológica da proposta: espaço/obra, ou seja, ambos 

podem ser apreendidos, dependendo do ângulo de visão adotado, como uma 

totalidade. 

Das poucas exposições em que a peça participou até então pelo MAMSP, 

após ser incorporada ao acervo, foi possível registrar ou constatar pessoalmente, 

que ela foi apresentada por pelo menos duas vezes, colocada diretamente sobre 

um chão neutro, ou discreto, e contra um fundo construído de paredes brancas, 

respeitando o ideal do “cubo branco” como espaço expositivo. Essas exposições 

foram “Nuno Ramos” em 2000 e “MAM [na] OCA” em 2006 (ver figura 12).76 Esse 

tipo de cenário, aliás, é muito recorrente, ainda que não o único, nas exposições no 

MAMSP. O espaço expositivo a que se denomina “cubo branco” é aquele que a 

princípio entende a obra como um objeto autônomo, de arte, e que por isso, não 

deve receber influências externas, que interfiram na sua apreciação. Trata-se de 

                                            
75 Com isso, é possível dizer que, a cada vez que o trabalho é remontado, ele contém um dado novo em suas 
próprias possibilidades. E ainda que novas formas sempre sejam possíveis com o acaso, o que conta nesse 
trabalho, antes de qualquer coisa, é a sua capacidade de sempre ressurgir e existir “fresco” para a sua apreciação 
estética e intelectual. Apesar de todas as variações e imprecisões formais que surgem nos percursos de suas 
remontagens, ele não deixa de ter a sua característica singular, que o diferencia de outras obras de arte e que o 
torna “único”. Essa peça que é constantemente refeita, portanto, pode talvez continuar não sendo única 
enquanto um mesmo objeto, devido as suas refeituras (se formos pensar em um paralelo com uma pintura 
tradicional, por exemplo), mas se mantém autêntica e original (no sentido que toma como critério a criatividade 
e a singularidade).  
76 De acordo com Gaudêncio Fidelis, “Nuno Ramos” ocorreu em 2000 (FIDELIS, 2002, p. 94), a outra 
exposição visitei pessoalmente: “MAM [na] OCA em 2006, São Paulo- SP. 
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uma solução já histórica, pois paredes brancas foram entendidas já desde a década 

de 30 do século XX, como a forma mais neutra possível de não interferir 

esteticamente na apreciação das obras de arte expostas, particularmente por 

influência do Museu de Arte Moderna de Nova York. 

 
Figura 12 – Vista de um dos andares da exposição MAM [na] OCA. 

Fonte: < http://www.universia.com.br/especiais/mam_oca/creditos.htm>. 

 

Esse tipo de solução, não demorou em se tornar uma tendência mundial, e 

utilizada também para exposições de Arte Contemporânea.77 Lisbeth Rebollo 

Gonçalves (2004) explica que enquanto o museu consolidou 

 

 
o seu espaço expositivo como lugar que quer ser “neutro”, a idéia de lugar 
para os artistas contemporâneos vai assumir importância enquanto 
linguagem. Isso quer dizer que, nesse momento, a arte assume a vocação 
de explorar a construção do espaço e, como sintaxe básica da criação 
artística, utiliza-se da dimensão espacial (p. 54). 

 

 

Essa fala de Gonçalves (2004), de certa forma, proporciona uma explicação 

histórica para a possibilidade tanto de Nuno Ramos criar uma obra que ocupa 
                                            

77 Lisbeth Rebollo Gonçalves (2004) diz que “A partir da segunda década do século XX, define-se claramente 
uma tipologia museográfica para as exposições de arte moderna, mais tarde adotada pela arte contemporânea. 
A nova tipologia desse século aparece com o primeiro museu de arte moderna, o Museu de Arte Moderna de 
Nova York nos Estados Unidos, que convencionou uma cenografia de paredes brancas nas exposições de arte 
moderna. A partir daí, o cubo branco impõe-se como o espaço ideal para a exposição de arte. (p. 37). Pois seria 
esse o espaço, que na impossibilidade de reconstituir a impressão do seu local de exposição original, ao menos 
não interferiria com nenhuma informação nova para a apreciação estética da obra, respeitando, portanto, a sua 
autonomia enquanto obra de arte. Ela diz também que “nos últimos anos do século XX, assiste-se à introdução 
de outros conceitos museográficos. Passa-se a criar verdadeiros cenários para contextualizar a obra exibida. 
Usam-se cores, luz teatral e montagem de ambientes que dramatizam fortemente o contato do visitante com a 
obra de arte.” (p. 39–40). Ainda sobre o “Cubo Branco”, Liseth Rebollo Gonçalves (2004) diz que “O Museu 
de Arte Moderna de Nova York cumpre nesse momento, como aconteceu desde a sua criação, um papel 
fundamental não só para construir uma visão da história da arte moderna (história apoiada nas questões formais 
da arte) mas também para definir um perfil de museografia para essa arte” (p. 54). 
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singularmente certo espaço de exposição, quanto de o MAMSP se utilizar de uma 

concepção museográfica modernista para expor um trabalho de Arte 

Contemporânea: o artista dotado habitus e de uma memória histórica sobre a arte, 

que são parâmetros para seu processo criativo, o museu impregnado de uma 

concepção histórica de como conceber a forma de expor essa arte, e com isso, 

direcionar a forma de como será ela apropriada pelo público, apesar de ser ela 

contemporânea e não moderna.  

O MAMSP, ao expor esta obra que ocupa certo espaço, se vale das 

características dela já mencionadas e reproduz, no presente, uma concepção de 

obra de arte autônoma, que é possibilitada mediante a relação desta obra com a 

forma museográfica escolhida, que é o ideal do Cubo Branco. Esta concepção 

expositiva poderia ser outra, muito diferente, e a imagem que se produziria desta 

obra, teria um impacto considerável e com resultados também diferentes. 

Enfim, podemos concluir, a partir desse exemplo, que o espaço expositivo 

criado nesse momento dentro do museu de arte (ao qual chamamos de um 

dispositivo para a memória da arte) funciona também como um veículo para a 

memória de uma certa concepção sobre a arte. Se o espaço do museu tem os seus 

elementos constantes, tem também aqueles que podem variar devido a 

determinados valores ou concepções culturais, nesse caso, claramente visíveis a 

partir da forma de exposição adotada. 

Até aqui desenvolvemos a idéia de que o museu produz, e também pode 

reproduzir, uma memória sobre a arte. Portanto, aqui temos, um exemplo específico 

da forma como atua esta instituição ao reproduzir também, ou tornar possível, a 

presentificação dos meios que provocam determinada concepção de arte: uma arte 

autônoma, desligada do mundo, ainda que contemporânea. Além de que a própria 

presentificação desta obra em si, não deixa de ser uma espécie de prática 

memorial, porém, essa questão será analisada no próximo capítulo.  

Outros tipos de organizações de cenários e arranjos de exposições em 

museus, certamente irão direcionar outras formas de percepções. Nesse sentido, se 

justifica a análise mais extensa de uma obra, ao contrário de várias, ou seja, entre o 

diálogo e a produção possível de memória a partir de uma obra e de um museu, 

podemos ter tantos resultados, quanto forem as formas em que estiverem 

conjugadas, tudo isso sempre apreendido no presente. 
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3.6 A HISTÓRIA DA ARTE E O ESPAÇO DO MUSEU COMO UMA BASE PARA A 
MEMÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

 

Vamos continuar a análise da obra “Vaso Ruim” de Nuno Ramos. Vimos 

que a peça do artista pode ser enquadrada mediante determinadas formas e 

ambientes de exposição e, com isso, já se tem ali um direcionamento da percepção 

de um público espectador. Tal forma de exposição produz também um recorte no 

ângulo de visão ou configuração da memória que se terá desta obra de arte.  

Devemos considerar que uma obra em um museu, normalmente não é 

exposta sozinha, tampouco a sua exposição é escolhida de forma aleatória, assim 

como a maneira de expô-la não é escolhida sem critérios. A obra, portanto, não 

será colocada sem propósitos em um ambiente qualquer. Antes de qualquer coisa, 

se está disponível ao olhar, a obra de arte está exposta. Exposta de forma isolada, 

ou participando de uma exposição, e, se assim for, estará articulada com outras 

obras de arte, mediante algum tipo de discurso. Nós já vimos, com o exemplo do 

MASP, que as mesmas obras de arte, mediante diferentes critérios de escolha 

destas obras e nas formas dos ambientes de exposição, produzem diferentes tipos 

de memória, diferentes configurações para memórias de um mesmo passado. 

Da mesma maneira, isso também acontece com os exemplos da Arte 

Contemporânea, mesmo aquela que se vale da efemeridade ou de processos 

experimentais. No entanto, devemos refletir: se estas obras possuem as suas 

especificidades e algumas diferenças notáveis quando comparadas com pinturas e 

esculturas tradicionais, será que o modo de construção de uma memória sobre 

essas peças (ou relacionada a elas) se realizaria do mesmo jeito? Entendemos que 

alguns aspectos mudam, por isso se faz necessário aprofundar essa discussão.  

Como vimos com o exemplo do MASP, as exposições que reúnem e 

articulam obras de diferentes tipos e origens, instauram diferentes memórias. 

Podemos reforçar essa constatação a partir do que nos diz Lisbeth Rebollo 

Gonçalves (2004). 
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A exposição é sempre um discurso social que objetiva o entendimento da 
arte. Dela emerge uma mensagem sobre a produção artística que se apóia 
na história e na crítica de arte. É, portanto, um discurso apoiado em um 
conhecimento instituído, dirigido a um público mais ou menos 
especializado. Expressa idéias e quer persuadir. Pode-se dizer que a 
exposição é uma “mídia” fundamental para a comunicação da arte. Ela atua 
como um ponto de encontro de quem a promove – o museu, o centro 
cultural, a galeria, o curador, o artista – com o público, seu interlocutor. 
Implica necessariamente, um discurso e uma recepção estética, situados, 
conforme se viu, numa ordem sociocultural, porque apoiados em valores 
presentes, na conjuntura social (p. 57). 

 

 

O que está implícito é que, para uma obra de arte que esteja exposta em 

um museu, seja isoladamente ou em conjunto, não existe ali neutralidade na 

situação que se concretiza, tanto da parte de quem apresenta e organiza as obras, 

quanto da parte de  quem as vê. E, principalmente, de fato, é necessário um ato de 

escolha sobre qual ou como expor uma obra. Portanto, uma peça exposta ou uma 

exposição organizada, sempre é um ato intencional, que se refere a uma intenção 

ou objetivo específico, de um profissional ou de uma instituição. Sendo assim, na 

mesma medida em que se dá ênfase a determinado aspecto de um tema, um 

momento da história, ou forma de vê-lo, se ignora outros. Com isso, de alguma 

forma, se constitui uma memória do passado da arte, e como a memória, isso 

dependerá de inúmeros fatores encontrados no presente. 

Essa constatação não chega a trazer nada de absolutamente novo ao 

trabalho, na medida em que já vimos que o museu de arte, com elevada freqüência, 

expôs suas obras a partir da escolha de um referencial na história da arte (o que 

também em parte sugere a fala de Lisbeth Rebollo), ou na falta deste, em algum 

critério baseado na cultura para promover a organização de suas coleções e algum 

tipo de classificação, o que não desconsidera o peso da história. O exemplo 

histórico do Museu de Arte de Berlim tinha como parâmetro a história da arte, o 

MOMA uma história cronológico-estilística, o MASP uma divisão geográfica e 

histórica, dentre outros casos que poderiam ser aqui citados. Todos eles permitiram 

no presente a constituição de uma memória da arte, memória essa que tem como 

uma de suas matérias primas principais, justamente essas disposições dos seus 

acervos. 
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Porém, vimos que na Arte Contemporânea houve uma revisão e ampliação 

do conceito de arte, das características e possibilidades da obra de arte, e uma 

intensa problematização sobre a importância da história da arte para a sua 

produção e reflexão. Vimos também que autores como Hans Belting chegam a 

afirmar que a Arte Contemporânea não tem como ser justificada a partir de uma 

história da arte que se vale de estilos, escolas e movimentos, pois suas propostas 

seriam algo como aterritoriais, atípicas e até mesmo, aestéticas.  

O que sobra? Ou, como é possível para o museu, a constituição de uma 

memória dessa produção artística contemporânea? 

Uma aproximação a essa resposta pode se dar com a análise da obra 

“Vaso Ruim” de Nuno Ramos. É importante utilizarmos as duas exposições já 

citadas acima, das quais participou este trabalho, pois ambas, como dito, utilizaram 

um cenário influenciado pelo conceito do “cubo branco”. A escolha desse caso tem 

uma razão em especial. Poderiam ter sido escolhidas outras obras, de outras 

exposições e mesmo de outros artistas. No entanto, explorar várias possibilidades 

de configuração de uma memória da arte, a partir de diferentes situações em que se 

encontra uma mesma obra, nos permite confirmar a nossa percepção quanto à 

dimensão material e a dimensão imaterial da obra de arte, pois se é a obra a 

mesma, um dos seus produtos, que é a memória, se constituirá de forma diferente. 

Apesar do mesmo conceito museográfico se fazer presente nas duas exposições 

mencionadas, sugerindo uma mesma concepção de autonomia da obra de arte, 

veremos que ele não determina sozinho a imagem que se terá desta obra, isso 

dependerá de outros fatores, o que reforça a idéia de muitas memórias possíveis a 

partir de uma mesma obra e museu. 

“Vaso Ruim” de Nuno Ramos já esteve presente, como já mencionamos, na 

exposição individual chamada “Nuno Ramos”, realizada no ano de 2000, e outra 

chamada “MAM [na] Oca”78, que aconteceu em 2006. A primeira exposição era uma 

individual do artista e tinha como objetivo traçar uma espécie de retrospectiva da 

sua produção até aquele ano e, a segunda exposição, apresentava um panorama 

                                            
78 Essa exposição tem a particularidade de ser a maior retrospectiva já realizada pelo museu com o seu acervo, 
porém, ela não foi realizada nas dependências do museu, o cubo branco modernista que recebeu o acervo do 
MAMSP, ficava a poucos metros do museu, na OCA, espaço cultural de São Paulo. 
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da história moderna e contemporânea da arte brasileira, a partir do acervo do 

MAMSP. 

Na primeira exposição, independente do quanto problemático para um 

museu é pensar e apresentar um trabalho como o de Nuno Ramos, é notável 

perceber que o MAMSP se valeu de uma forma para a apresentação da obra de um 

artista contemporâneo que têm sólidos alicerces nos fundamentos da história da 

arte. Trata-se do fato de eleger um artista como representativo o suficiente para 

ingressar na história da arte e, por conseqüência, receber, além de estudos, uma 

exposição de cunho biográfico sobre o seu trabalho, dentro de uma instituição como 

um museu de arte.79 

Esta exposição permitiu, a partir dos critérios dos curadores, apresentar um 

panorama da produção do artista – uma memória daquilo que ele produziu em sua 

carreira – e, a partir disso, proporcionar aos espectadores o estabelecimento de 

relações entre os diversos exemplos, ou seja, determinadas obras, de determinadas 

épocas, que comparadas ou analisadas, propiciaram a apreensão de uma imagem, 

seja de desenvolvimento,  de progresso, ou algo contrário a ele – da arte de Nuno 

Ramos. Deve-se afirmar que as características que o artista tem nos seus 

trabalhos, de explorar a materialidade de certos produtos e os limites das técnicas 

artísticas, nortearam a organização da proposta de exposição, e dos registros 

impressos. O indivíduo que focou seu olhar em “Vaso Ruim”, mediante aquele 

contexto apresentado, pode certamente criar alguma forma de compreensão do 

trabalho de Nuno Ramos, forma esta produzida ou proporcionada pelas 

combinações das ações dos profissionais envolvidos com a estrutura do MAMSP. 

Na segunda exposição denominada “MAM [na] OCA”, a obra “Vaso ruim”, 

que no primeiro exemplo era mais uma dentre as várias obras de Nuno Ramos 

exposta no espaço deste museu, agora era a obra escolhida desse artista, dentre 

uma grande quantidade de obras de outros tantos artistas, que apresentavam um 

panorama histórico da arte nacional, inclusive dentre as inúmeras que ficaram de 

fora da mostra.  
                                            

79 Exposições ou estudos isolados da obra de determinados artistas são situações fundamentais para a história 
da arte. Segundo Arthur Danto, Vasari teria fundado a idéia de narrativa na arte como desdobramento 
progressivo, sendo-a como ficando cada vez melhor ao longo do tempo na conquista da aparência visual, 
conquista essa que seria alcançada sempre por grandes e notáveis mestres da arte, não raro dotados de 
personalidades e histórias particulares curiosas ou mesmo envolventes. Arthur Danto (2006) discute essa 
questão, (p. 45–65). 
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Se antes “Vaso Ruim” poderia ser um ponto de referência para a leitura de 

uma diversidade da produção de um artista, agora, ela também poderia ser um 

ponto de referência, no entanto, para a apreensão da enorme diversidade da 

produção artística de uma nação brasileira, no período moderno e contemporâneo.  

Ambas “imagens” citadas e criadas pelo MAMSP, sobre o passado ou 

algum momento ou período da arte brasileira, têm molduras que as delimitam 

conceitualmente, seja sob o marco que partiu da biografia do artista para o primeiro 

exemplo de exposição, ou da história da arte de um período de um país, no 

segundo caso. 

É interessante pensarmos na idéia de Hans Belting, citada no segundo 

capítulo. Segundo o autor, poderíamos conceber a arte como uma imagem, e a 

história da arte, como um enquadramento sobre essa imagem. Essas exposições 

não propõem necessariamente uma proposta de história da arte, de um artista 

consagrado ou de um período específico, mas não deixam de realizar um 

enquadramento sobre a produção desse mesmo artista, ou do contexto onde está 

inserida sua produção. 

Desde já fica uma constatação: o trabalho de Nuno Ramos pode se 

diferenciar, em muito, da pintura analisada de Cézanne pertencente ao MASP, por 

exemplo, mas vemos que a forma de expor a peça, no caso de “Vaso Ruim”, 

também se vale da articulação entre um objeto e uma narrativa, baseada em 

critérios históricos e/ou culturais.  

Se a forma de se pensar, produzir e perceber “Vaso Ruim” é 

completamente diferente daquela de uma pintura de suporte tradicional, devido à 

relação de interdependência que a peça tem com o espaço expositivo, constatamos 

que ainda assim, determinados procedimentos não podem ser ignorados, ou deixar 

de serem utilizados, quanto ao momento que o museu pretende atualizar no 

presente da história desta peça, e o período da história da arte em que ela participa, 

(pensando no caso de uma exposição, não no caso de uma obra exposta 

isoladamente). Pois do contrário, como entendê-la como uma obra de arte, com 

valor suficiente para fazer parte do acervo de um museu e ser conservada? 

Nesse sentido, é bastante significativa a fala de Bourdieu (2005) 
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o grau em que uma obra contemporânea é legível varia, em primeiro lugar, 
de acordo com a relação que os produtores mantém, em uma dada época 
e numa determinada sociedade, com o código exigido pelas obras da 
época precedente, e tal relação é função da relação que o artista, ou 
melhor, a fração dos artistas e mesmo dos intelectuais, mantém com o 
restante da sociedade e, em particular, com as demais frações das classes 
dominantes, isto é, com os consumidores, seus gostos e suas demandas. 
A transformação dos instrumentos e dos produtos da atividade artística 
precede e condiciona necessariamente a transformação dos instrumentos 
de percepção estética, transformação lenta e trabalhosa já que se trata de 
minar um tipo de competência artística e substituí-la por um outro tipo, por 
um novo processo de interiorização forçosamente longo e difícil. A inércia 
característica das competências artísticas (ou melhor, do habitus cultivado) 
faz com que, nos períodos de ruptura, as obras produzidas segundo um 
novo modo de produção estejam fadadas a serem percebidas, durante 
certo tempo, através dos instrumentos antigos de percepção, justamente 
aqueles contra os quais elas se constituíram (p. 293). 

 

 

A partir disso, podemos concluir que é um exemplo bastante claro o de uma 

obra de Arte Contemporânea tal como “Vaso Ruim”, que contém aquilo que 

denominamos caráter efêmero ou experimental. Para que ela tenha seu valor atual 

reconhecido, e possa emergir após o ato de sua (re)produção, para a sua 

percepção e (re)memoração, não será possível que isso aconteça sem o referencial 

do passado. Referencial este que pode se materializar tanto pela estrutura do 

museu, como pela concepção museográfica e por critérios de curadoria, dentre 

outros exemplos possíveis, todos eles sociotransmissores. Eles permitem uma 

memória que se constitui com o entrecruzamento de representações individuais e 

coletivas, objetivadas por uma estrutura material, o que nesse caso parece ser, por 

exemplo, o “cubo branco” modernista, o museu moderno e o experimentalismo 

contemporâneo representado pela disposição de fragmentos que compõem ou 

refazem “Vaso Ruim”, tudo isso conjugado, constituindo uma memória.  

No exemplo analisado, portanto, a autonomia do objeto artístico aparenta 

estar “intocável”, o museu nos garante que mesmo que seja desfeita depois, “Vaso 

Ruim” é uma obra de arte, o que é propiciado particularmente pelo ambiente neutro 

do “cubo branco”, e pelo museu – o “templo da arte” – durante o período da 

exposição. 

É possível afirmar também, que o referencial da história da arte, continuou 

como ferramenta na constituição de uma memória para arte, a partir da análise do 

caso de “Vaso Ruim” e das duas exposições discutidas, o que demonstra que, 

mesmo para o museu da arte que é contemporânea, e para esta obra que é 
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efêmera, não se desconsidera uma história anterior, nem a importância do museu 

como um espaço legitimador, como já demonstramos com a fala de Hans Belting. 

Pode se afirmar isso, por exemplo, em função da “narrativa” que norteou a 

exposição “MAM [na] oca” de 2006, por exemplo. O termo “Arte traidora” foi o 

escolhido como adotado para uma proposta que tinha como objetivo se opor a 

alguns paradigmas vigentes na história da arte brasileira identificados pelos 

curadores da mostra e que regeriam  

 

 
de forma nítida ou subterrânea, as interpretações mais aceitas sobre a arte 
brasileira dos últimos 100 anos. Tendo como bases o acervo e a história da 
Instituição, a equipe levantou outras possibilidades de significação do 
fenômeno artístico brasileiro das últimas décadas (CHIARELLI, et al., 2006, 
p. 19). 

 

 

O primeiro passo da curadoria foi então identificar três paradigmas 

importantes da arte brasileira, que seriam a Semana de 22, o Concretismo x 

Neoconcretismo e, os desdobramentos do Neoconcretismo representados pela 

produção de Lygia Clark e Hélio Oiticica e suas obras, que parecem se aproximar 

do que entendemos como instalações, performances, bodyart, etc. 

O texto dos curadores no catálogo da exposição diz que 

 
 
A partir da detecção desses três primeiros paradigmas que ainda, com 
maior ou menos poder, dominam o debate crítico brasileiro, os curadores 
desta mostra entendem que a arte aqui produzida possui uma 
complexidade que vai além daquela linha evolutiva, que iria do 
figurativismo nacionalista à superação dos postulados construtivos pela 
exemplaridade neoconcreta de cunho ainda “sensível” ou já devidamente 
“dramatizada”. Entendem que a essa interpretação poderiam ser propostas 
outras interpretações que incluam, de maneira produtiva, questões nem 
sempre contempladas em grandes exposições que buscam abranger uma 
parte significativa da arte produzida no Brasil. A partir dessas primeiras 
considerações, a curadoria de MAM [na] OCA estabelece uma proposição: 
a arte produzida no Brasil nos últimos 100, 110 anos, ao dialogar com o 
público local, sem dúvida como uma espécie de ‘tradutora’ do que se 
produziu nos grandes centros da arte ocidental, opera, muitas vezes, como 
uma intrépida ‘traidora’ desses parâmetros. E isso porque, na tentativa de 
estabelecer as necessárias conciliações, as adaptações das propostas 
internacionais às demandas locais, os artistas mais instigantes acabaram 
por reinventar as primeiras, destruindo suas bases, criando-lhes outras 
estruturas (CHIARELLI, et al., 2006, p. 35). 
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Se formos levar em conta o exemplo de “MAM [na] OCA”, a curadoria não 

se valeu, por exemplo, de uma história cronológico-estilistica para enquadrar essa 

seleção do acervo dentro da história, e configurar uma memória desta produção a 

partir do referencial dos objetos e do cenário. Mas como o próprio texto da curadoria 

aponta, foi partindo de uma noção do que seria mais vigente em termos de história 

da arte, que a curadoria partiu para dizer e contradizer algo sobre a história da arte 

brasileira.80 

É importante mencionar ainda, que a curadoria se valeu de ferramentas, 

como a criação de metáforas sobre as relações entre o espaço expositivo e a 

história do acervo do museu, isso conjugado, com o já apontado conceito de “Arte 

Traidora” e com a problematização dos tais paradigmas da arte brasileira. 

Ainda que se tenha tentado sair de uma narrativa oficial, não foi possível a 

essa exposição escapar do campo da arte mesmo – que produziu essa suposta 

narrativa oficial ou seus paradigmas vigentes: uma história da arte brasileira. Tanto a 

arte brasileira ao ter “traído a tradição”, e a curadoria ao se distanciar dos supostos 

paradigmas, não fizeram mais do que indiretamente reconhecer a importância do 

campo artístico na atualização de um conhecimento e memória sobre a arte no 

presente, e não fizeram mais do que deixá-los implícitos na estrutura dessa memória 

da arte que se constitui naquele espaço expositivo, naquele período, e nas 

atualizações da memória que cada um dos espectadores fizeram com aquilo que 

lhes foi disponibilizado.  

De fato, Bourdieu está correto, por mais que se possa tentar o maior 

número de inovações na produção e leitura da arte, no mínimo por algum tempo, os 

habitus ou antigas estruturas irão nortear parte significativa da produção e recepção 

desta arte que inova em relação ao passado e, não por acaso, na memória dela 

também. 

Esse análise que focou basicamente as questões que envolvem a obra 

“Vaso Ruim” de Nuno Ramos, mostrou que as variantes para produção e reprodução 

de uma memória sobre esta peça e seu momento histórico, são muitas, e só se 

                                            
80 É interessante notar que essa tentativa de desconstruir uma história da arte tradicional, de alguma forma se 
aproxima daquela realizada no MASP, em seu intuito de substituir a história da arte tradicional como fio 
condutor da exposição, pelas quatro temáticas discutidas no capítulo 3. 
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ampliam essas diferentes possibilidades, na medida em que se ampliam ou variam 

também as formas como pode a peça ser apresentada e relacionada. 

Esse universo que se mostra, justifica o porquê se realizou uma análise 

mais extensa de uma mesma obra, em detrimento de outras. E agora, ainda que não 

tenhamos verificado o alcance que terão as práticas memoriais para todas as obras 

de Arte Contemporânea do MAMSP, e de obras de outros museus também, ao 

menos temos uma visão ampliada sobre o que, de alguma forma, envolve as tramas 

da memória sobre as peças. 

“Vaso Ruim” tem a particularidade de ser totalmente refeita a cada 

exposição, e ainda, parcialmente suportar variações quanto a sua disposição e 

forma final. O mesmo não se pode dizer, por exemplo, de uma obra de Regina 

Silveira81, também pertencente ao MAMSP, chamada “Masterpieces (in Absentia: 

Calder)”. Esta proposta de Regina Silveira se constitui em uma imagem vazada, 

totalmente preta, que deve ser recortada em vinil e aplicada sobre a parede (Ver 

figura 13). 

 
Figura 13 – SILVEIRA, Regina. “Masterpieces (in Absentia: Calder)”, (1998), Poliestireno e madeira. 

Fonte:< http://www.universia.com.br/especiais/mam_oca/sub_05.htm >. 

 

Da mesma forma que “Vaso Ruim”, a peça de Regina Silveira deve ser 

totalmente refeita quando for necessária sua remontagem, porém, ao contrário de 

“Vaso Ruim”, esta peça tem medidas e disposição que devem ser rigorosamente 

respeitadas. No entanto, a obra de Regina Silveira tem uma dependência muito 

maior com o espaço expositivo, já que o “Cubo Branco” é fundamental para o bom 

resultado visual final da proposta, pois o vinil preto tem como objetivo, criar a 
                                            

81 Regina Scalzilli Silveira (Porto Alegre - RS 1939). Artista intermídia, gravadora, pintora, professora. 
Disponível em <http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_ 
biografia&cd_verbete=3119&cd_item=1&cd_idioma=28555>, acesso em 22 de outubro de 2008. 
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sensação de sombra de um objeto ausente. O uso de uma parede preta, por 

exemplo, inviabilizaria o sucesso de exposição desta peça, além de que, sem a 

sustentação da parede, o vinil perderia completamente a sua estabilidade, pois ele 

não é autoportante e precisa ficar completamente estendido, para melhor apresentar 

a forma que simula uma sombra.  

Aquela espécie de mistura, quanto à dimensão morfológica que vimos entre 

o espaço expositivo e a própria obra em “Vaso Ruim”, que interfere definitivamente 

no resultado visual final da proposta, se apresenta potencializada nessa peça de 

Regina Silveira.82 

Poderiam ser citados outros trabalhos pertencentes ao MAMSP, que 

compartilham dessas questões, como “O tellhado” de Marepe83, “Nota sobre uma 

cena acesa ou os dez mil lápis” de José Damasceno84 (ver figura 14), “Templo” de 

Franklin Cassaro85, “Copulônia” de Ernesto Neto86, para ficarmos entre esses 

exemplos. Alguns deles serão retomados no capítulo posterior. 

                                            
82 Ana Paula Montes (2003) diz que “A instalação de Regina Silveira “Masterpieces (in Absentia: Calder)”, de 
1998, é composta de vinil adesivo e um pitão. Quando não está em exposição, guardando apenas o pitão, pois, 
o vinil é recortado toda vez que a obra é exposta. Para tanto, a artista deixou um arquivo em disquete, no 
museu, o qual já foi substituído por um CD. Nesse caso, a obra é praticamente refeita, a cada exposição. Não é 
necessária a preocupação da preservação do que se vê, mas do que não se vê, ou seja, do disquete que guarda a 
informação. A artista deixou também, especificados, os limites de tamanho em que a obra pode ser realizada, 
possibilitando a montagem em diversos lugares” (p. 181). 
83 Marcos Reis Peixoto (Santo Antônio de Jesus – BA - 1970). Conhecido como Marepe. Trabalha com 
instalações, fotografia e diversas linguagens artísticas. Suas obras têm como referência as tradições populares 
nordestinas.  Disponível em <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ ic/index.cfm? 
fuseaction =artistas_biografia&cd_ verbete=2651&cd_item=1&cd_idioma=28555, acesso em 22 de outubro de 
2008. 
84 José Damasceno Albues Júnior (Rio de Janeiro RJ 1968). Escultor, trabalha principalmente com objetos e 
instalações. Disponível em <http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm? 
fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=2288&cd_item=1&cd_idioma=28555>, acesso em 22 de outubro de 
2008.  
85 Franklin Cassaro (Rio de Janeiro – RJ – 1962). Artista visual trabalha com dança, escultura e instalações. 
Disponível em <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_ 
biografia&cd_verbete=6236&cd_idioma=28555&cd_item=3>, Acesso em 22 de outubro de 2008. 
86 Ernesto Sabóia de Albuquerque Neto (Rio de Janeiro - RJ - 1964). Artista multimídia. Ernesto Neto realiza 
esculturas e instalações, nas quais emprega tubos de malha fina e translúcida, preenchidos com especiarias de 
variadas cores e aromas, como açafrão ou cravo da índia em pó. As esculturas apresentam alusões ao corpo 
humano no tecido que se asemelhha à epiderme e nas formas sinuosas que se estabelecem no espaço. 
Disponível em <http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/ enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction= 
artistas_biografia&cd_ verbete=1677&cd_item=1&cd_idioma=28555>, acesso em 22 de outubro de 2008. 
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Figura 14 – DAMASCENO, José. “Nota sobre uma cena acesa ou os dez mil lápis”, (2000), Painel de madeira e dez mil lápis. 

Fonte:< http://www.universia.com.br/especiais/mam_oca/sub_10.htm#>. 

 

Enfim, de alguma forma, as características de cada uma das obras se 

diferem ou aproximam, ainda assim, todas estão circunscritas pelo campo da arte e, 

em parte, determinadas pelo espaço expositivo e pela forma como ele está 

configurado. E também, estas obras se tornam presentes, se compreendem, 

conhecem e reconhecem no presente, e se relacionam com suas iguais, por conta 

dos trabalhos da memória, memória essa direcionada por aquilo que se configura 

entre a obra, o museu e o cenário escolhido para a exposição. 

 

 

3.7 A PRODUÇÃO E A REPRODUÇÃO DA MEMÓRIA DA ARTE E DA OBRA DE 
ARTE NO MUSEU 

 

 

Terminamos aqui este capítulo que se propôs a pensar a obra de arte no 

ambiente expositivo e suas relações com a memória. Com isso, algumas 

considerações são pertinentes, dentre elas, o fato de que uma obra de arte pode 

não ter significado, ou tê-lo modificado, se for ignorado o lugar, ou posição, que ela 

ocupa na cultura, no caso desse estudo, sob o enquadramento de um museu. O 

museu de arte proporciona uma representação do mundo, dos fatos, ou da história 

desta arte. O museu não reproduz aquilo que seria a realidade, mas ele a “significa” 

para nós e, facilita a sua compreensão, isso a partir dos seus objetos expostos e 
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articulados, que constituem, objetivam e direcionam, a produção de uma memória 

da arte. A discussão exemplificada com o caso do MASP ilustrou esse processo.  

O museu de arte é o responsável por nos apresentar uma imagem do 

passado da arte, uma memória. Com a impossibilidade de nos apresentar uma 

totalidade do passado, essa memória tem várias possibilidades de reconstrução. O 

interessante é notar, que se o recorte ou o tema pode até mesmo mudar nessas 

reconstruções de uma imagem parcial do passado, aquelas obras de arte 

permanecem na sua dimensão material, as mesmas, ainda que seja a partir delas 

que todos esses diferentes discursos venham a ser construídos. 

Vimos também, que o museu tem uma estrutura produtora e reprodutora de 

uma memória da arte. Nesse sentido, a obra de arte se apresenta como um objeto 

que direciona a memória, que será apreendido, através do resultado da intersecção 

de variantes, como as diferentes formas de se construir um cenário no espaço do 

museu, assim como, nas interfaces entre memórias individuais e coletivas, 

constantemente conseqüentes de contextos variáveis no presente. 

Neste capítulo, percebemos a exposição de obras da Arte Contemporânea, 

instaurando uma espécie de conflito conceitual, entre o estatuto da Arte 

Contemporânea e o do museu. A obra de Arte Contemporânea, de caráter efêmero 

ou experimental, abandonou em parte a autonomia conquistada pela arte moderna, 

que foi realizada principalmente a partir de quadros e esculturas, e agora, essa Arte 

Contemporânea, passa então a depender muitas vezes, até mesmo do lugar onde 

ela é exposta e do público que a vê ou mesmo interage com ela. A obra pode fazer 

sentido, em função do lugar e do momento em que ela é feita. Isso foi demonstrado 

com o exemplo da obra analisada de Nuno Ramos, “Vaso Ruim”, ainda mais 

levando em conta diferentes resultados, possibilitados por diferentes contextos, por 

onde passou essa mesma obra. O museu de arte é um lugar onde isso se torna 

possível, ou seja, de um objeto existir enquanto obra de arte e participando de uma 

história da arte, mantendo, mesmo que seja parcialmente, sua proposta 

experimental. No entanto, fizemos a ressalva necessária, de que a análise mais 

aprofundada desta obra, não esgota o assunto, ainda que permita adentrá-lo com 

certa segurança. 

Constatamos que a história da arte, ao menos em parte, permanece um 

instrumento que enquadra bastante bem o objeto, que então é entendido, como 
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obra de arte. Isso porque, no mínimo por algum tempo, os habitus antigos irão 

nortear parte significativa da produção e da recepção dessa arte, e não por acaso, 

da memória dela. O estudo de exposições de que participou a obra “Vaso Ruim” de 

Nuno Ramos, exemplificou essa idéia. 

Ainda que as características de cada uma das obras da Arte 

Contemporânea sejam diferentes das suas congêneres, todas estão circunscritas 

pelo campo da arte, que embora esteja tomado de memórias que são 

constantemente redimensionadas por contextos no presente, não são 

completamente transformadas, mas sim adaptadas.  
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4 A GUARDA E A CONSERVAÇÃO DA OBRA DE ARTE EFÊMERA OU 
EXPERIMENTAL 

 
 
 

4.1 A CONSERVAÇÃO PARA ALÉM DA FORMA E DA MATÉRIA 
 
 
Nos capítulos anteriores, foram discutidos vários fatores que envolvem as 

obras de arte em ambientes de exposição e, a partir disso, se analisou como se dá 

a memória que daí se constitui, como ela configura uma imagem ou conceito que se 

constrói sobre uma obra de arte, ou sobre obras conjugadas, a respeito do seu 

passado e da sua história. Este capítulo pretende ir além dessas questões. 

É interessante mencionarmos o exemplo de “Uma e três cadeiras” de 

autoria de Joseph Kosuth87 (Ver figura 15). A obra enfrentou uma situação estranha 

ao ingressar no acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA). Neste 

trabalho, o artista justapôs três peças: uma cadeira e, duas formas de 

representação de uma cadeira, que são uma fotografia da mesma, e a definição de 

uma cadeira feita por um dicionário, que foi reproduzida em uma imagem de 

grandes dimensões.  

 
Figura 15 – KOSUTH, Joseph, “Uma e três cadeiras”, (1965), Cadeira, fotografia e impresso. 

Fonte:< http://www.cnac-gp.fr/education/ressources/ENS-ArtConcept/image03.htm>. 

                                            
87 Joseph Kosuth (1945, Toledo, Ohio), artista conceitual americano. Ver (FREIRE, 1999, p. 45) 
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Segundo Cristina Freire (1999), a obra “foi destruída ao ser incorporada à 

coleção do museu, uma vez que a cadeira foi encaminhada ao departamento de 

Design, a foto ao Departamento de Fotografia e a fotocópia da definição de cadeira 

a Biblioteca!” (p. 45–46). 

A função de um museu, na maioria de suas tipologias, é preservar, estudar 

e promover estratégias de comunicação do seu acervo. Assim, o museu de fato 

trabalha para uma memória daquilo a qual é responsável. 

Ao despachar os objetos pertencentes à obra “Uma e três cadeiras” de 

Kosuth para os departamentos citados, o MOMA entendia que estava garantindo a 

preservação da obra, quando não se dava conta na verdade, de que o que 

promoveu, foi o seu desmantelamento, de fato a sua destruição, como apontou 

Cristina Freire (1999). Esta desconstrução foi temporária, decorrente da estrutura 

organizacional dessa instituição ser claramente influenciada por um ideal moderno 

de conhecimento, que classifica as coisas em categorias, no caso do MOMA, 

devido aos departamentos específicos de fotografia, escultura, pintura, etc, enfim, 

não havia um departamento preparado para receber aquela obra, que consistia de 

um grupo de objetos não unidos.  

Cristina Freire, como já apontamos, falou sobre uma mudança no objeto da 

arte, mudança de cunho semântico e epistemológico e, que essa obra ampliou seu 

novo alcance conceitual, para além da mera visualização ou contemplação estética. 

Após isso, a arte passou então a depender também do contexto onde se encontra, 

para ser arte, como vimos com alguns exemplos dos capítulos anteriores, além de 

outros aspectos já mencionados.88 

Com o exemplo de “Uma e três cadeiras”, vimos que não basta o aparato 

necessário para a simples exposição, ou a sua mera conservação física, nem 

apenas o dispositivo de memória que é o museu, para garantir uma memória para 

essa obra de arte. A estrutura do museu deveria ter se adaptado para receber essa 

(nova) obra.  
                                            

88 A afirmação de Anne Cauquelin (2005) reforça essa idéia, ao afirmar que “Para apreender a arte 
contemporânea, precisamos estabelecer certos critérios, distinções que isolarão o conjunto dito 
‘contemporâneo’ da totalidade das produções artísticas. Contudo, esses critérios não podem ser buscados 
apenas nos conteúdos das obras, em suas formas, suas composições, no emprego deste ou daquele material, 
também não no fato de pertencerem a este ou aquele movimento dito ou não de vanguarda. Uma estrutura se 
revela, pois indispensável como envoltório” (p. 12). 
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Fica a questão: preservar a integridade física de um objeto da arte é 

fundamental para a memória desse objeto e da arte? Está certo que sim. Agora: 

preservar apenas a integridade física do objeto é o suficiente para a memória dele? 

Nos parece que não. Até porque já apontamos que uma obra de arte tem a sua 

dimensão material e imaterial e a dimensão imaterial não sobrevive, ou é intrínseca 

aos suportes da arte, e isso vale para obras de arte de qualquer período. É função 

do museu, assegurar não somente a qualidade material, mas também os aspectos 

imateriais das obras, se assim quer o museu produzir e/ou reproduzir uma memória 

da arte.  

Agora, se relacionaria a Arte Contemporânea com a memória, da mesma 

forma que uma pintura ou escultura do século XIX? 

Esta questão fomenta ainda mais a discussão que este trabalho apresenta, 

e que neste capítulo discute aquilo que entendemos como a condição memorial da 

obra de Arte Contemporânea, de caráter efêmero ou experimental, em contraponto 

a trabalhos de caráter perene, no que diz respeito a sua guarda e pesquisa por 

parte do museu. 

 

 

4.2 A HISTÓRIA, A CULTURA E O OBJETO DE ARTE 
 

 

Como se pode perceber, a partir do exemplo da obra de Kosuth “Uma e 

três cadeiras”, o armazenamento de uma obra de arte, particularmente de Arte 

Contemporânea, não deve se preocupar somente com a integridade física da obra, 

existe algo além disso que diz respeito à particularidades daquilo a que se propõe 

esta obra. Isso deve ser de alguma forma, cuidado também.  

A resposta parece vir da afirmação que fizemos no início do capítulo, ou 

seja, não basta conservar apenas a integridade física de um objeto – quando isso é 

possível – para conservar tal objeto e possibilitar a sua memória. 

Antes de adentrar mais nessa questão, vale mencionar novamente o 

exemplo de obras do MASP. Quando as analisamos, vimos que eram elas pinturas 

em suportes tradicionais – obras de arte autônomas em objetos únicos e individuais 
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– e que a partir das diferentes articulações possíveis destas peças conjugadas com 

o espaço do museu, se produzia diferentes memórias sobre um passado da arte.  

Na medida em que essas pinturas do MASP, por exemplo, são 

autoportadoras das características que as definem como obras de arte, elas devem 

ser conservadas na sua integridade total, tomando todos os cuidados necessários 

para a estabilização das suas características físicas e químicas, sem alterações na 

sua estrutura.89 

Deve o museu, procurar de todas as formas, adiar ao máximo o inevitável 

processo de envelhecimento das obras de arte, pois assim manterá a qualidade das 

cores, das formas ou pinceladas, que são em grande parte o veículo das 

informações importantes para a presentificação de uma memória da arte, e sobre 

esta própria obra de arte.  

Isso é claramente conseqüência da influência da história da arte, que é 

uma ferramenta, como vimos, muitas vezes utilizada como base para articulação 

das obras. A história da arte, como foi explicado, é constituída a partir de critérios 

de análise que se valem das personalidades artísticas, dos estilos individuais e dos 

estilos das épocas e, portanto, se essas características não puderem ser 

percebidas nas obras de arte, não se teria mais a mesma importância90, pelo menos 

a princípio, para as instituições mantê-las (na medida em que vimos que a obra de 

arte é compreensível historicamente). 

E quanto à Arte Contemporânea? 

Faz sentido analisar o estilo da manufatura de “Vaso Ruim” de Nuno 

Ramos, por exemplo? A resposta para essa questão, de certa forma, parece ter 

sido dada ao longo do texto: não faz sentido, ou não necessariamente, e mais uma 

vez lembramos Cristina Freire (1999) que nos disse que na Arte Contemporânea 

                                            
89 Para isso, deve o MASP ter cuidados com a intensidade da luz, manter controle de temperatura e umidade 
constantes, ter cuidados com a segurança das peças, com o surgimento de súbitos nefastos como é o caso das 
catástrofes de ordem natural ou artificial e mesmo com o vandalismo. Deve as peças, quando não expostas, 
continuarem em reserva técnica adequada que garanta as condições favoráveis para sua manutenção, e deve o 
museu se preocupar também com todos esses itens, para quando a obra for alvo de empréstimo para outras 
instituições. Parâmetros para conservação de acervos em museus podem ver vistos em DRUMOND, Maria 
Cecília de Paula. Preservação e Conservação em Museus. In – Cadernos de diretrizes museológicas. Brasília: 
Ministério da Cultura/ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/ Departamento de Museus e 
centros Culturais, Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Cultura/ Superintendência de Museus, 2006. 
90 Nesse caso, a obra sofreria prejuízos quanto ao seu valor estético, no entanto, ainda assim, teria valor como 
documento histórico, a não ser que até mesmo neste quesito a obra tenha sido prejudicada. 
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ocorre uma alteração não apenas semântica, mas epistemológica quanto à obra de 

arte. 

Mas que alteração foi essa que provoca a necessidade de adaptação de 

um museu para a conservação da Arte Contemporânea? Devemos recorrer à 

história da arte, para responder, ao menos em parte, a essa questão, e 

prosseguirmos com o capítulo. 

Depois da trajetória que até então se percorreu, podemos retomar a 

afirmação de que o significado de uma obra de arte não se instala dentro de si, mas 

através do lugar que ela ocupa num determinado sistema de valores e 

representações do qual participa, dentro de um sistema das artes.91 

Um completo sistema da arte, ou campo da arte, é possível, quando se tem 

instituições próprias – museus, por exemplo – além de outros fatores que permitem 

a produção, exposição, apreciação, circulação e comércio da arte, bem como 

existência do artista e do público. O sistema da arte, da mesma forma que o museu 

de arte, irá criar os meios para que a arte continue a existir e ser produzida, criando 

formas de garantir que o sistema de valores e representações da qual ela participa, 

se mantenha. Foi o museu de arte, uma figura central no processo de afirmação, 

reconhecimento e reprodução, de um valor de arte, que foi construído ao longo da 

história. Essas idéias foram abordadas no primeiro e segundo capítulos.  

Como entender o surgimento de um valor de arte, ou a idéia de que uma 

obra tem determinados aspectos, que a diferencia das demais, e, ao mesmo tempo, 

continua ela a ser uma obra como tantas, e, por isso, pode ser reconhecida como 

tal, apesar de sua singularidade? Relatar o processo de separação conceitual entre 

arte e artesanato, pode não explicar completamente o surgimento de um valor 

artístico, e de um sistema das artes, mas permite ampliar nossa compreensão sobre 

como se constituiu o valor da arte, e um já citado, campo da arte, pois o artesanato 

sempre foi uma forma de apoiar ou garantir um conceito de arte, por supostamente 

ser o seu oposto, ou diferente. 

Esse processo de separação iniciou-se no Renascimento92 e culminou no 

século XIX, quando o artista veio a ser visto como criador de obras, enquanto o 

                                            
91 Por isso, e com isso, reafirmamos mais uma vez que a obra de arte é compreendida, ou possível de ser 
compreendida, historicamente, e a memória está na base desse processo. 
92 No Renascimento (nos primeiros passos da já citada autonomização do campo da arte). Neste período, a 
pintura e a escultura, por exemplo, foram denominadas de “Artes Liberais” (porque na época se entendeu que 
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artesão era um mero fazedor de coisas úteis, o que se acentuou, quando na 

Revolução Industrial os artesãos foram assimilados pela indústria e viram seus 

rendimentos e status caírem ainda mais. Essa percepção acabou sendo 

incorporada pelo público e pela cultura, ou seja, a arte era vista como algo de maior 

valor, ao contrário do artesanato.93 

Em um movimento contrário, o artesão ficou “escondido” no trabalho 

industrial e, a suposta falta de reflexão da atividade artesanal, acentuada pela 

condição de trabalhador do artesão, permitia que o artista fosse entendido como 

intelectual e tivesse toda liberdade para criar enquanto indivíduo, para ser original e 

único, assim como suas obras. Essa percepção quanto ao artista criador, era 

entendida de forma positiva e, completamente diferente de como se percebia a 

estandardização promovida pela produção mecânica e a repetição do trabalho 

artesanal.  

Sendo assim, o artista era um criador livre e, portanto, também algo 

superior. Se tanto o artista, quanto as suas obras, eram supostamente superiores 

aos artesãos e seus artesanatos, as suas vidas e suas obras deveriam ser 

respectivamente estudadas e preservadas. As obras particularmente foram a partir 

de então, preservadas na sua integralidade, pois eram entendidas como uma 

espécie de canal de acesso para toda essa genialidade, ou mediação para o 

(re)conhecimento desse valor de arte e, do contrário, senão preservada, deixariam 

de portar essa possibilidade.94 

É também devido ao surgimento das “massas”, que o valor subjetivo do 

indivíduo ganha corpo no meio das artes, afinal estamos em plena era do 

Romantismo, o que reforça o valor da personalidade do indivíduo que cria coisas 

                                                                                                                                       
essas manifestações envolveriam a intelectualidade e, portanto, eram mais nobres), ao contrário das 
denominadas “Artes Mecânicas” (que se entendia como mera repetição sem um fundo de reflexão intelectual). 
(SHINER, 2004, p. 57-82) 
93 Na arte, as preocupações estéticas assim estariam garantidas, já que estavam as obras separadas dos prazeres 
ordinários e da “utilidade” do artesanato. No século XIX, para evitar problemas ou confusões quanto a razão de 
determinadas peças como a pintura e a escultura serem arte, e um belo tapete a princípio ser algo de valor 
menor, o surgimento de um termo como “Artes Decorativas”, garantiu essa “epistemologia da arte”. 
(JIMENEZ, 1999, p. 51 – 182). 
94 Esse contexto, portanto, foi determinante, na medida em que favoreceu a autonomia da obra de arte (assim 
como a sua exposição em um museu, “desligada do mundo”, o que também é fator fundamental). A 
possibilidade de uma apreciação puramente estética da obra de arte, assim como a própria divulgação da arte e 
do artista pelo museu e pela história da arte, criou os meios necessários para manter essa hierarquia, com 
participação constante e ativa das memórias.  
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únicas, originais e autênticas, ou seja, um artista95, e que por isso, essas 

produções, deveriam ser preservadas, sob pena de perdê-las definitivamente. 

No caso do museu de arte, obviamente as questões da arte e suas 

construções históricas e culturais, como os conceitos de originalidade, autenticidade 

e unicidade da obra de arte, estão tramados a toda essa memória que “transita” 

entre objetos, indivíduo e coletivo, e as proposições e atividades que desenvolve 

um museu com seu acervo.96 

Após a autonomização do campo da arte, o artista continua a ser um 

indivíduo destacado e, com a sistematização e constante reapresentação do 

passado, pelo museu e a história da arte, um conceito ou forma de percepção da 

arte e do artista se consolidam no meio social, permitindo, por exemplo, o 

surgimento de habitus sobre esses assuntos, o que só vem a reforçar os aspectos 

acima citados, num verdadeiro círculo vicioso.  

Porém, a instaurada busca desenfreada pela novidade, acaba esgotando 

algumas categorias artísticas que haviam se consolidado, e elas começam a sofrer 

“ataques”, pois a busca de uma arte sempre nova, única e original, às vezes esgota 

suas possibilidades, quando não esgota até mesmo, aquilo que se entende por obra 

de arte.  

Enfim, não demora muito e se pronuncia a Arte Contemporânea, 

antecipada particularmente por Duchamp, e assim retomamos a importância da 

discussão realizada no segundo capítulo e, de toda a desconstrução promovida no 

conceito de arte e de obra de arte – aquela mudança não somente semântica, mas 

também epistemológica – de que nos fala Cristina Freire (1999). 

Como já apontamos na afirmação de Hans Belting97, ao contrário das 

épocas anteriores, a ambição da Arte Contemporânea não é estética. Hoje se 

                                            
95 Deve se mencionar, por exemplo, que no moderno sistema das artes, como a obra é uma criação e não uma 
mera construção, como seria no artesanato ou na indústria, um indivíduo paga pela “arte” e não apenas pelo 
objeto. O que se percebe no fundo, é que cada vez mais a obra de arte apresenta uma dimensão imaterial, ou 
seja, que não reside no objeto, que não é uma característica intrínseca dele, mas um valor, que se dá a esse 
objeto que é a obra de arte.  
96 Todo esse contexto cria motivações para a continuação desse movimento do campo da arte, e mesmo a 
geração da necessidade de sua existência, pois assim, se tem não somente a autonomia da arte no museu, mas a 
autonomia de todo esse campo da arte. E assim, pode o museu como já visto, produzir ou reproduzir, ou no 
mínimo tornar possível, uma memória da arte. 
97 Como vimos Belting disse que apesar de ser pós-histórica e plural, a arte contemporânea não está livre da 
história, já que é possível em função desta. 
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testemunha uma tripla-transformação: na criação da arte, nas instituições da arte, 

no público da arte. 

Perceber como pode ser pensada a Arte Contemporânea, a partir do 

museu, sob os critérios da originalidade, autenticidade e unicidade da obra de arte, 

pode ser particularmente útil, para se pensar sobre a memória da produção artística 

de caráter efêmero e experimental, pois vimos acima que esses valores, foram 

alguns dos alicerces na consolidação de um conceito de arte na modernidade.  

Pensar nos conceitos de originalidade, autenticidade e unicidade da obra 

de arte, logo remete também à idéia de aura, surgida no início do século XX e 

apresentada por Walter Benjamim (1992). Ele detectou, já na primeira metade do 

século XX, o inegável impacto das tecnologias de produção de imagens técnicas na 

arte, que tratar-se-á de um fator relevante, nas mudanças estruturais da arte 

moderna e contemporânea. 

De acordo com Benjamin (1992), a imagem técnica, por exemplo, a 

fotografia, eliminou o caráter artesanal do produto final, entregando ao olho e à 

máquina, a solução do trabalho. Ele disse também que a noção de unicidade e 

autenticidade da obra de arte, perdem importância, frente à reprodução técnica, e 

que conceitos pejorativos de cópia e falsificação perdem também sentido, já que faz 

parte da natureza da técnica, a reprodução de um número até mesmo ilimitado de 

imagens.98 Benjamin (1992) fala que: 

 

 
a esfera da autenticidade como um todo, escapa à reprodutibilidade técnica 
(...) mas enquanto o autêntico preserva toda a sua autoridade com relação 
à reprodução manual, em geral considerada uma falsificação, o mesmo 
não ocorre no que diz respeito à reprodutibilidade técnica (p. 167–168). 

  

 

Para a pintura e demais formas tradicionais de arte, Benjamim (1992) 

comenta a conseqüência das reproduções geradas através de fotografias, por 

exemplo, quando então introduz o conceito de aura e sua conseqüente perda, o que 
                                            

98 Para Benjamin (1992) a obra executada por meios técnicos não era de qualidade negativa por não possuir 
“aura”, pelo contrário, o fato de sua reprodutibilidade ser parte de sua essência tem implicações até mesmo 
políticas, visto que quanto mais reproduzida maior o alcance social desta, e vendo por esse lado, a perda de 
consolidados valores tradicionais como a autenticidade e a originalidade seriam toleradas, ou mesmo 
desejadas, o que também não significa que as “obras” técnicas não pudessem possuir “aura”, como era o caso 
dos daguerreótipos. (p. 167-169). 
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excluiria destas reproduções o caráter de autenticidade, devido à separação do 

original e da imagem contida na reprodução, do seu “aqui e agora”, o que constitui o 

conteúdo de sua autenticidade; nele “se enraíza uma tradição que identifica esse 

objetivo até os nossos dias, como sendo aquele objeto sempre igual e idêntico a si 

mesmo” (p. 167). A noção de autenticidade de que nos fala Benjamim, está 

diretamente relacionada ao contexto local e histórico da obra.99 

Reforçando a percepção da relação entre a noção de aura e obra original e 

autêntica, é importante citar Douglas Crimp (2006), que, ao explicar as idéias de 

Benjamin, reafirma que “a aura tem a ver com a presença do original, com 

autenticidade, com a existência única da arte no lugar em que, por acaso, se 

encontra” (p. 101). 

Simpático à reprodução técnica, Crimp (2006) afirma que ocorreu uma 

perda de aura da obra de arte, particularmente da Arte Contemporânea, que se 

processou ao longo do século XX. Ele explica que nas décadas de 60 e 70, 

aconteceu o que definiu como um momento de aceleração e intensificação do 

“processo de esvaziamento e de esgotamento da aura e da contestação da 

singularidade da obra de arte” (CRIMP, 2006, p. 104). Segundo Crimp (2006), a 

aura é o “aspecto da obra que pode ser submetido aos testes das análises químicas 

ou dos pareceres de especialistas, sendo a sua autenticidade de que a disciplina de 

história da arte tem condição de validar ou invalidar” (p. 103). 

Crimp (2006) conclui afirmando que: 

 

 
é esse aspecto que faz com que a obra de arte seja aceita no museu ou 
banida dele. Pois o museu não tem nenhum caminhão com falsificações, 
cópias ou reproduções. A presença do artista na obra tem que ser 
detectada, é assim que o museu sabe que possui algo autêntico (p. 102) 

 

 

A reprodução técnica como vimos, contribuiu para desestruturar o caráter 

de autenticidade, originalidade e unicidade, e, com isso, a aura da obra de arte, da 

                                            
99 Giulio Carlo Argam (1992) precisa mais uma noção de autenticidade, dizendo que “em um sentido restrito, o 
autêntico é o contrário do falso, e o falso em arte, é a coisa que passa por ser o que não é, a contrafacção do 
estilo de um artista ou de uma “época” Apresentando o conceito de forma mais abrangente “não é arte 
autêntica tudo aquilo que é repetição, conformidade com modelos, operação técnica separada de qualquer ato 
ideativo”. (p. 19). 
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mesma forma que a influência de Duchamp100, exclui o fazer manual da peça; 

ambos acabam por problematizar a organização artística do campo na 

modernidade. Enfim, foram fatores levados em conta no momento em que a arte 

tomou novos rumos epistemológicos na contemporaneidade. 

Porém, se a reprodução técnica, os readymades, e outros exemplos se 

postaram contra noções seculares da arte, não conseguiram levar a discussão às 

suas últimas conseqüências. Apesar de entender de forma crítica e como um dos 

sintomas de uma suposta crise do museu na era contemporânea, Douglas Crimp, 

explica que os museus souberam se adaptar rapidamente, e, de alguma forma, 

executaram várias tentativas de recuperar a questão da aura. O exemplo da 

exposição com obras de Duchamp, citada no terceiro capítulo, deixa isso muito 

claro. 

Se hoje formos analisar em uma retomada histórica os acontecimentos que 

transitam entre a supervalorização da obra de arte e a sua completa negação, de 

certa forma, a reprodutibilidade técnica e as apropriações falharam.  É 

procedimento comum a realização de fotografias artísticas com tiragens limitadas, 

readymades com certificado de propriedade e procedência, dentre outros tipos de 

exemplos. Como pode ser o caso de uma obra efêmera, que pode sumir sem deixar 

rastros de sua existência, porém, está garantida, ao menos enquanto memória, na 

documentação que um artista pode produzir para um museu, quando a peça passa 

a integrar o acervo desta instituição, junto com o certificado de posse daquela “coisa 

etérea”. É como se o museu, de repente, fosse o proprietário de uma obra ao 

mesmo tempo reprodutível e única (obviamente essa hipótese foi formulada tendo 

em mente “Vaso Ruim” de Nuno Ramos).101 

A aura é um elemento valorizado pelo museu, a obra única e autêntica tem 

aura, do contrário, parece que não serve para o museu. Segundo Benjamim (1992), 

com a reprodução mecânica a aura se esvai, mas diferentemente de como se 

pensava, Douglas Crimp (2005) diz que “é evidente que a aura não é uma categoria 

                                            
100 Apesar da influência dominante de Duchamp, o modernismo também apresentou situações de apropriação 
de materiais não tradicionais e novas formas de trabalho na arte até então, como por exemplo, os assemblages 
cubistas, importantes como exemplo histórico. 
101 Se noções de autografia artística, unicidade e originalidade foram colocadas em questão, um de seus 
precursores, Marcel Duchamp, não tardou em executar em séries, réplicas de seus readymades originais, sob 
sua supervisão, o que irônicamente impede de serem considerados como falsos, ou “cópias”, por mais 
contraditório que isso possa parecer. Para mais informações ver CABANNE (2002, p. 20). 
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ontológica, e sim histórica” (p. 103).  Tanto que, como citado, são feitas várias 

ações para recuperar o autêntico e o único para obras reprodutíveis. “A aura agora 

também é um aspecto da cópia e não só o original” (CRIMP, 2005, p. 108). O fato 

de Crimp afirmar que a aura é uma categoria histórica, nada mais faz do que 

reforçar a noção de que uma obra de arte é compreensível historicamente e, 

portanto, sua memória também estará impregnada desse conhecimento. 

Para o senso comum, a obra de arte que é autêntica e original, é 

insubstituível, única, e com certa identidade própria, que a diferencia ou destaca da 

totalidade das obras de arte. No entanto, ainda que se considere o que falou 

Douglas Crimp, parece problemático em um primeiro momento pensarmos a noção 

de obra original e única, para a Arte Contemporânea, quando exemplos como “Vaso 

Ruim” de Nuno Ramos, devem ser completamente refeitos ou remontados a cada 

nova exposição, ignorando procedimentos básicos, ou tradicionais, para 

conservação de uma obra, funções originais de um museu.  

Essa peça deve ser reproduzida, ou refeita, e com isso, não traz consigo 

qualquer marca da história, qualquer traço singular de um indivíduo criador em 

especial, por que mesmo o trabalho de refeitura da obra, será realizado por outra 

pessoa, que não o “artista criador”. Depois do fim da exposição, a peça é eliminada, 

não existe a necessidade de sua conservação de fato. Toda vez que é exposta, a 

peça realmente é refeita, talvez nesse caso, não necessariamente reproduzida. 

Nesse sentido, vale pensar sobre o que disse Crimp, ao afirmar que o 

museu desenvolveu suas táticas, para recuperar ou perceber certa aura junto às 

obras de Arte Contemporânea, na medida em que a aura agora seria também um 

aspecto da cópia (entendemos que podemos ampliar o alcance dessa afirmação, 

também para remontagens, fragmentos, e outros tipos de produtos que surgem a 

partir de proposições da Arte Contemporânea).  

Não por acaso, a obra “Vaso Ruim” pode ser refeita e eliminada, mas 

pertence exclusivamente a um museu – o MAMSP – onde até mesmo a reprodução 

de imagens desta obra, é de difícil autorização, quando muito a possibilidade de 

remontagem ou reprodução da peça em outro local.  

Até onde se sabe, isso não aconteceu, mas se “Vaso Ruim” fosse montado 

fora do MAMSP, sem a sua autorização, que tipo de juízo se faria dessa obra? 

Seria uma cópia, ou uma obra falsa? Mesmo que fossem seguidas todas as 
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orientações fornecidas pelo artista, o que impediria essa remontagem, de ser a obra 

de fato? A resposta está para além das formas materiais que compõem a suposta 

remontagem. 

O fato, é que não temos essa resposta, porém, buscando base em idéias 

também já citadas de Bourdieu, é possível desenvolver uma reflexão. Como vimos 

anteriormente, ele nos disse que as propostas mais experimentais da Arte 

Contemporânea, não terão como deixar de ser percebidas, ainda que não na sua 

totalidade, pelos habitus e/ou valores antigos – memórias – que ainda se fazem 

presentes no presente, e que são o repertório disponível, para produção e recepção 

da arte. 

Se “Vaso Ruim” é “eliminado” após o fim de cada exposição, se ele não é 

mais do que cacos e fragmentos esparramados pelo chão, em grande parte fruto do 

acaso provocado, sendo obra quando remontado no MAMSP, é também “Vaso 

Ruim”, fruto de um artista reconhecido pela instituição, onde a remontagem deve 

obedecer a regras por ele fixadas, que serão garantidas e conservadas por este 

museu. Esta criação será exposta em espaço que reconhece sua autenticidade e 

originalidade enquanto obra de arte, ainda que não reconheça sua unicidade, o que 

a princípio não prejudica a aceitação do trabalho como obra de arte, pois os outros 

fatores já asseguram sua existência enquanto tal. Ou melhor, estes outros fatores, 

já permitem com que os habitus antigos e/ou a memória, sejam ou componham, 

subsídios suficientes para atualizar o conjunto como obra de arte. Levanto isso em 

consideração, não há porque não entender que é possível estender essa conclusão, 

para outros exemplos de obras da Arte Contemporânea. 

Enfim, se a tripla transformação de que nos fala Hans Belting (2006) 

aconteceu na criação da arte, nas instituições da arte e no público da arte, essa 

tripla transformação não poderia ocorrer de forma completa – uma total 

transformação na totalidade desses três aspectos – pois a arte sempre carrega 

consigo algo do passado, que será atualizado pelo fator humano e pelas estruturas 

institucionais, enfim, pela memória. 

 

 
4.3 A MEMÓRIA SE SOBREPÕE SOBRE A OBRA DE ARTE 
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Ao analisarmos alguns aspectos da Arte Contemporânea, e exemplificá-los 

principalmente a partir da obra “Vaso Ruim” de Nuno Ramos, identificamos a 

mudança epistemológica da obra de Arte Contemporânea, como apontou Cristina 

Freire. Verificamos também, uma certa relação conflitual que tem a obra de Arte 

Contemporânea – particularmente aquela em que identificamos o caráter efêmero e 

experimental – com o museu.102  

Vimos também que Bourdieu tinha razão, os parâmetros antigos são 

necessários para a compreensão, para a produção e reprodução, apresentação e 

reapresentação, de uma obra de arte mais recente, e também para a sua memória. 

Mas então, se para uma obra de arte como “Uma e três cadeiras” de 

Joseph Kosuth, ou “Vaso Ruim” de Nuno Ramos, não se deve levar em conta 

apenas a sua qualidade material, para que se torne possível a sua apreensão e 

presentificação, como deve atuar o museu em relação a isso? Certamente, não é da 

mesma forma que atua o MASP com o quadro de Cézanne, pois essa obra, por 

exemplo, tendo como critérios as teorias vigentes da conservação103, não passaria 

pelas situações dos dois exemplos anteriores. No entanto, não passaria, não por 

uma razão qualquer, mas sim pelo fato de que, a intenção original dos outros dois 

exemplos, as prevê como algo além de um simples apelo estético. No caso de 

“Vaso Ruim”, por exemplo, a refeitura faz parte da própria proposta do trabalho, ou 

seja, conservar a obra é também conservar essa intenção do artista, ou torná-la 

possível, de alguma maneira.  Esse exemplo, reforça o que diz Gaudêncio Fidelis 

(2002) a respeito da conservação da Arte Contemporânea, quando explica que, os 

procedimentos levados a cabo pelo artista, nunca podem estar desvinculados da 

trajetória da obra e de sua durabilidade (p. 30-37).  

Com isso, ele também fala que é importante preservar a intenção original 

do artista em um processo de conservação e restauração da Arte Contemporânea, 
                                            

102 Esse todo, conjugado com a influência da história e da cultura, que não pode deixar de se fazer presente na 
constituição de uma memória e compreensão dessas obras de arte, sob pena de tudo se perder nesse processo, 
ou, na verdade, inviabilizá-lo de fato completamente 
103 Adotamos o conceito que Ana Calvo (1997) tem de conservação, quando diz que “entende-se como 
conservação o conjunto de operações e técnicas que tem como objetivo prolongar a vida dos bens culturais. 
Para conservar os objetos há dois caminhos: a preservação da deterioração (conservação preventiva ou 
preservação), e a reparação do dano (restauração), ambos se complementam, no entanto, a restauração é 
conseqüência da ineficiência ou ausência de métodos preventivos. A conservação coloca como finalidade 
manter as propriedades, tanto físicas quanto culturais, dos objetos para que persistam ao longo do tempo com 
todos os seus valores.” (p. 64). 
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tendo como perspectiva os procedimentos adotados por este, e levando em conta 

se as ações do tempo e os materiais adequados participam com suas reações da 

poética do artista. Fidelis (2002) também diz que a questão da autenticidade na Arte 

Contemporânea “está implicada na intenção do artista, na interdependência entre 

resultado e material e em outras variações dentro dessa jurisdição, como, por 

exemplo, o dado histórico imposto pelo próprio envelhecimento e decadência da 

obra (p. 31).  

Aqui estão alguns aspectos diferenciais da Arte Contemporânea em relação 

a sua antecessora e, por isso, os tratamentos, ou as ações sobre os objetos dessa 

arte, são tão específicos e diferentes entre si, pois dependem de uma concepção 

sobre a arte, mas dependem também, de que tipo de concepção teve a obra ao ser 

feita, para que assim se decida como será manuseada. Ou seja, a conservação 

depende mais do que nunca da intenção original que teve o artista ao produzir a 

obra. 

Cesare Brandi é uma das principais referências, na teoria do restauro e da 

conservação. Ele diz que uma obra de arte é composta pela sua matéria, que 

produz uma imagem própria da obra, e que, qualquer ato, seja de conservação ou 

de restauro, deve observar ou promover o mantimento ou restabelecimento da 

unidade potencial da obra de arte (uma harmonia e integração entre a matéria e a 

imagem originalmente produzida por essa matéria para essa obra de arte), sem que 

isso possa cometer um falso artístico ou um falso histórico em qualquer passo, e 

sem apagar os traços da passagem da obra no tempo. Qualquer procedimento que 

se realize com uma obra de arte, segundo Brandi (2005), deve respeitar a natureza 

da complexidade histórica da obra de arte.104 

Ficam os questionamentos: como poderia se dar um “falso histórico”, em 

uma obra como “Vaso Ruim” de Nuno Ramos, que deve ser simples e 

completamente refeita? Que marca, ou pátina do tempo, deve se respeitar naquela 

obra? De fato, o conceito de arte mudou e, com isso, fica a questão: deverá essa 

nova arte ser conservada sob os mesmos parâmetros? Que memória do tempo, de 

uma história particular dessa obra de arte, e dela dentro da história da arte, é 

possível a partir de, por exemplo, reconstruções e remontagens? E para outros 

exemplos, que se valem de tantos outros procedimentos verificáveis na Arte 
                                            

104 Ver BRANDI, Cesari. Teoria da Restauração. Cotia: Ateliê Editorial, 2005. 
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Contemporânea, como pensar ou atuar, levando essas questões em consideração, 

e pensando no peso da história, e em aspectos como a originalidade, a 

autenticidade e a unicidade da obra de arte?  

Temos enfim, uma gama de questões, das quais, pelo menos parte 

tentamos responder. 

Na mesma medida em que mudou a epistemologia da arte, deve mudar 

também a postura do museu, e se a arte agora pode ser efêmera ou experimental, 

não basta mais apenas o controle dos agentes físicos, químicos e biológicos, para 

conservar a obra, pois a sua dimensão imaterial tomou, como já sugerimos, 

proporções maiores, que não se sustentam imutáveis a 22° C e 55% de umidade 

relativa, mas sim (também) sobre uma boa documentação, ou correta apresentação 

das peças. De repente, conservar e apresentar essas obras de Arte 

Contemporânea é mais do que estabilizar e classificar suportes materiais. 

Isso é dito, por exemplo, por Cristina Freire (1999) 

 

 
Obras efêmeras ou transitórias “sobrevivem” e são “expostas” através de 
uma documentação ou dos objetos utilizados que sobreviveram ou 
precisam ser refeitos, constituindo o suporte material necessário para que a 
memória da ação, ocorrida em lugar e momento definidos, “exista” no 
tempo e no espaço (p. 154). 

 

 

Esta autora fala isso, a partir da pesquisa105 que realizou junto ao Museu 

de Arte Contemporânea de São Paulo, tendo como referência um recorte que 

pautou a Arte Conceitual. No entanto, entendemos que isso pode ser aplicado para 

as demais manifestações de outros períodos, que compartilham dessas 

especificidades, que a autora percebe na Arte Conceitual. Inclusive, na pesquisa 

junto ao MAMSP, identificamos que a documentação, é já uma forma constante 

para a conservação da obra de Arte Contemporânea. 

Um primeiro exemplo que facilmente comprova a idéia de Cristina Freire e 

que encontramos no MAMSP é “Vaso Ruim” de Nuno Ramos, pois como vimos, o 

museu conserva as instruções fornecidas pelo artista, que devem ser respeitadas, 
                                            

105 O livro “Poéticas do processo: Arte Conceitual no Museu” (ver referências) de Cristina Freire, foi resultado 
desta pesquisa. 
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para a execução da remontagem da peça. Nesse sentido, o que se conserva de fato 

é uma documentação, a obra em si existe enquanto não exposta, apenas como 

informação, e pensar, por exemplo, as questões de restauro para essa peça, é algo 

sem razão. 

Porém vale perguntar: pode uma documentação, ou possíveis elementos 

sobreviventes, darem conta das especificidades da conservação e da memória da 

Arte Contemporânea, principalmente aquela de caráter efêmero e experimental? E 

de que forma podem interferir, contribuindo ou não, na construção de uma memória 

da arte sobre essas peças, e sobre essas peças e sua inserção na história? 

 Depois de “esgotarmos” a discussão em torno de “Vaso Ruim”, entende-se 

que outros exemplos de obras também pertencentes ao acervo do MAMSP, e 

algumas das especificidades destas peças, são úteis para iniciar nossa percepção 

sobre esse assunto. Antes, cabe ressaltar que muitas obras da Arte 

Contemporânea, podem ter como critérios para conservação, os mesmos de uma 

pintura para Cézanne, por exemplo. O fato é que cada obra trará consigo a sua 

história e/ou as suas especificidades, assim como as suas necessidades 

particulares para a conservação. Iremos nesse caso, apresentar trabalhos que 

compartilham das questões desenvolvidas ao longo do texto e, portanto, 

importantes para este trabalho. 

“Telhado” do artista Marepe (Ver figura 16), é um trabalho importante para 

ser analisado. A obra possui uma estrutura composta por madeira, parafusos e 

telhas de barro, sendo exatamente o que o título diz, um telhado, só que colocado 

diretamente no chão.106 Da mesma forma que na obra analisada de Nuno Ramos, 

esta peça de Marepe precisa ser completamente refeita a cada nova exposição, 

pois o que MAMSP guarda na verdade, é apenas um conjunto de regras de 

operação e, após a exposição, os materiais são descartados. O Museu conserva 

além de algumas instruções de montagem, também os desenhos de caráter técnico 
                                            

106 Felipe Chaimovich (2007) sobre essa obra diz que “O telhado só acolhe a si mesmo. Essa cobertura sem 
edifício é proposta como escultura cuneiforme, feita de cumeeira e tesoura, sarrafo e caibro, telhas canal. 
Apoiado sobre a própria base, impede a todos de entrarem, mantendo-se impenetrável, altivo e volumoso. 
Marepe explora um construtivismo térreo. Apropria-se de elementos cotidianos, repetidos como tijolos de peça 
modular. Porém, suas estruturas não projetam utopia inalcançável: ao contrário, aferram-se ao comum. O 
universo de referências materiais de O telhado é rapidamente reconhecível por nós. Os elementos da peça 
remetem a depósitos de pronta entrega e serrarias, exigindo o trabalho de operários de construção civil para 
serem montados a cada nova exposição” (p. 73). Ver CHAIMOVICH, Felipe. Marepe. In Obras comentadas 
da coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo - 
MAM, 2007, p. 73. 
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(Ver figura 17), com especificações precisas de medidas e tipos de materiais a 

serem utilizados.107 

 
Figura 16 – MAREPE, “O Telhado”, (1998), Tijolos, madeira e parafusos - Instalação. 

Fonte:< http://www.universia.com.br/especiais/mam_oca/piso02_06.htm >. 

 

 
Figura 17 – Projeto da Instalação “O Telhado” realizado pelo artista Marepe, conservado nos arquivos do MAMSP. 

Fonte: Foto do autor. 

 

No caso desta remontagem, existe uma precisão a ser seguida. Isso 

impede que se incorpore na obra, as interferências do acaso, ao contrário do que 

ocorre em “Vaso Ruim”. Após a exposição acabar e todo o material ser eliminado, o 

museu continua a conservar os documentos que irão nortear as montagens nas 

próximas exposições. Chega a soar estranho, mas, ao que parece, essa estrutura 

composta de materiais tão sólidos e estáveis, é efêmera.108 

                                            
107 As informações sobre esta obra de Marepe foram obtidas além de pesquisa bibliográfica também com 
entrevista realizada com Ana Paula Montes (ver apêndice A), Conservadora responsável pelo setor de 
conservação e documentação do MAMSP. 
108 A fala de Felipe Chaimovich (2007) sobre essa obra é interessante, pois ele diz que “o telhado implica a 
preservação de um patrimônio imaterial: a técnica de montar coberturas de telha canal, envolvendo a 
subsistência da produção dos componentes de cerâmica e madeira, tal como da mão-de-obra capacitada a 
articular o conjunto” Ver CHAIMOVICH, Felipe. Marepe. In Obras comentadas da coleção do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM, 2007, p. 73. 
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Ou seja, por mais sólidos e perenes que sejam os materiais, faz parte da 

poética da obra, a necessidade dessa ação que refaz a peça a cada exposição. 

Conservar os materiais utilizados em uma primeira montagem, por exemplo, seria 

como ir na direção contrária à intenção original do artista, e portando, da obra. 

Sendo assim, conservar a peça, ou conservar a proposta original da peça, é refazer 

constantemente essa estrutura. Isso é diferente das preocupações que se deve ter, 

com a pintura de Cézanne do MASP, por exemplo, pois para ela, a boa percepção 

das cores, traços e materiais originais, é um fator fundamental para o 

reconhecimento do seu valor artístico, da sua historicidade, e das questões 

necessárias, para relações possíveis, e presentificação de uma memória a ela 

ligada.  

Porém, o MAMSP precisa conservar os desenhos técnicos e os 

documentos que permitem à proposta reviver no futuro. E nesse caso, os cuidados 

são os mesmos que se aplicam a uma pintura ou escultura tradicional, na medida 

em que, o que torna possível a presentificação dessa obra, são esses documentos. 

Ainda que não sejam estes documentos a obra de fato – eles apenas fazem parte 

da proposta – verificamos aí uma situação muito recorrente na conservação da Arte 

Contemporânea: conserva-se a documentação do processo criativo.  

Nessa situação, pode se perceber no seu conceito inicial, os valores de 

originalidade, autenticidade e unicidade de uma determinada peça e a necessidade 

de sua preservação, afinal, essa documentação em grande parte é de punho do 

artista. 

É notável como na Arte Contemporânea, cada proposta artística tem os 

seus interesses ou intenções específicas, o que torna cada obra singular não 

somente pelas idéias do artista, mas também pelas situações e necessidades que 

elas apresentam ao museu. Vejamos agora a obra “Bandeiras” de Emmanoel 

Nassar109, que também pertence ao MAMSP, e apresenta em comum com as duas 

obras citadas anteriormente, o fato de que precisa ser remontada a cada nova 

exposição (Ver figuras 18 e 19).  

                                            
109 “Emmanuel da Cunha Nassar (Capanema PA 1949). Pintor, desenhista. Realiza instalações e relevos 
pintados.” Disponível em <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction 
=artistas_biografia&cd_verbete= 1651&cd_item=1&cd_idioma=28555>, acesso em 23 de outubro de 2008.  



 

111 

 

 
Figura 18 – NASSAR, Emmanuel, “Bandeiras”, (1998), Bandeiras dos municípios do Pará. 

Fonte:< http://www.universia.com.br/especiais/mam_oca/piso01_01.htm>. 

 

 
Figura 19 – NASSAR, Emmanuel, “Bandeiras”, (1998), Bandeiras dos municípios do Pará. 

Fonte:<http://www.canalcontemporaneo.art.br/e-nformes.php?codigo=569>. 

 

Moacir dos Anjos (2007) explica que este trabalho tem como princípio 

promover o contato entre diferentes objetos da cultura material, vindos de diferentes 

campos da cultura110, e com isso, “a ação empreendida por Emmanoel Nassar em 

Bandeiras desdobra e dá seguimento, portanto, ao contraditório processo de adição 

                                            
110 Moacir dos Anjos (2007) ao discutir o trabalho de Marepe diz que “Uma das questões que mais mobilizam 
Emmanoel Nassar é traduzir, sem a hesitação do cuidado excessivo, códigos visuais que marcam o campo do 
que é popular e suburbano, para o campo da visualidade culta e cosmopolita. Embora haja, nesse processo de 
tradução, um evidente apreço pelo que é tomado como matéria simbólica a ser transportada de uma a outro 
campo de sentidos, não existe nele a mitificação do vernacular como espaço de criação original e casto, 
supostamente contraposto ao espaço híbrido do contemporâneo. Tal como a operação que o artista realiza, 
também a produção da qual ele se apropria resulta da prévia condução – deliberada ou passiva – de materiais 
ou signos de uma tradição cultural a outra distinta. A co-existência de campos diversos, e por vezes antagônico, 
de conhecimentos em seus trabalhos, parece atestar, contudo, o fato de não haver nunca transparência perfeita 
naquilo que é resultado de uma tradução, restando sempre algo opaco e, por conseguinte, intraduzível de uma a 
outra formação cultural.” Ver ANJOS, Moacir dos. Emmanuel Nassar. In Obras comentadas da coleção do 
Museu de Arte Moderna de São Paulo. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM, 2007, p. 
151-153. 
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e subtração de sentidos que marca todo contato entre campos culturais distintos” (p. 

153). 

Trata-se essa obra de uma instalação, composta por 120 bandeiras, que 

devem ser dispostas mediante determinados critérios particulares apontados pelo 

artista. Um aspecto interessante de “Bandeiras”, é que as bandeiras que compõem 

este trabalho, foram conseguidas através de doações de anônimos, que atenderam 

ao apelo que o artista realizou em seu estado natal, o Pará. Foram doadas então, 

peças vindas dos mais diversos municípios do interior deste estado, cada uma 

delas tomada de cores e formas simples, todas características da cultura visual 

daquela região. 

 O trabalho montado, nada mais é do que estas bandeiras penduradas de 

forma seriada sobre a parede, obedecendo às citadas regras que o artista forneceu 

ao museu, e que hoje estão disponíveis a partir de um memorial com tais 

informações.111 

Justamente por cada bandeira ter a sua origem e história particular, isso 

agrega uma importância a cada um dos elementos, que faz com que devido à 

intenção original do artista, elas sejam conservadas com todo o cuidado necessário 

para a boa integridade física das peças. Isso, porque cada bandeira, além de ter a 

sua história particular, remete também à história e à cultura de alguma localidade 

remota, o que metaforicamente transforma “Bandeiras”, em uma espécie de 

caldeirão cultural. Com uma rigidez inversa aos cuidados de conservação com os 

objetos que a compõe, essa peça pode ser montada sobre paredes que aceitam 

espaços maiores ou menores, assim como um número maior ou menor de faces, 

em ordem semi-aleatória. Essa proposta de Emmanoel Nassar, permite até mesmo 

                                            
111 No memorial que o artista deixou ao museu ele explica que “o principal critério para organizar a seqüência 
das bandeiras é o da diversidade, ou seja, não devem estar próximas as bandeiras que tenham semelhança na 
cor, nos elementos figurativos, nas formas geométricas, nas linhas (horizontais, verticais e diagonais). Deve-se 
manter o aspecto de ‘colcha de retalhos’. Nunca deixar uma bandeira que tenha a mesma cor da parede nas 
extremidades. Bandeiras desse tipo são boas para serem colocadas em locais de difícil encaixe, para ‘tapar 
buracos’. Em caso de necessidade, é possível dobrar as partes das bandeiras para que elas se encaixem nas 
extremidades ou espaços, desde que não se perca a configuração geral da bandeira. A montagem se adéqua ao 
local, depende do comprimento e da largura da(s) parede(s). Freqüentemente não são usadas todas as 120 
bandeiras. Quando for usada mais de uma parede, deve-se preencher todos os cantos com bandeiras que não 
tenham seu desenho comprometido. Evitar colocar bandeiras em todos os cantos. Algumas bandeiras devem 
estar, obrigatoriamente, em todas as montagens...” Nessa direção o artista especifica quais as bandeiras são 
obrigatórias, e dá mais algumas instruções como essas mencionadas, que se encontram em memorial da obra 
nos arquivos do MAMSP (Vide anexo B). 
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que se use um número maior ou menor de bandeiras nas diferentes remontagens, 

ou seja, nem todas as peças precisam ser utilizadas, para as bandeiras serem 

“Bandeiras”, e não um outro aglomerado qualquer, também de bandeiras, e que não 

seriam nesse caso, a obra pertencente ao MAMSP, mesmo que se valessem das 

bandeiras originais.  

Pode-se dizer que, para essa obra ser autêntica e original, é necessário 

que as bandeiras originais com suas histórias particulares participem da montagem, 

mas obedeçam também aos ideais do artista, pois só os objetos primeiros, 

organizados sem critério, não garantem isso. Vemos que o conceito de obra original 

não é possível de ser percebido aqui, somente a partir da autenticidade material das 

peças. Nem o conceito de obra única ou autentica se perceberia aqui também 

dessa forma. Ambos dependem agora, também da forma de articulação proposta 

pelo artista. Enfim, com a mudança do conceito de obra de arte, essa é uma 

situação extensível a diversos outros exemplos com variações conseqüentes das 

especificidades de cada obra. É interessante notar a proximidade conceitual de 

“Bandeiras”, com o exemplo de “Uma e três cadeiras” de Kosuth, no que diz 

respeito ao fato de que ambas as obras, para que se tenha uma boa possibilidade 

da memória de suas intenções artísticas, precisarem tanto da conservação física 

das peças, assim como do registro da intenção do artista. Com esse cuidado, as 

peças não serão somente matéria ou objetos, mas será então uma obra de arte. 

Além do mais, se “Bandeiras” requer um cuidado muito maior quanto à 

integridade física de seus elementos integrantes, desde a dimensão material, e 

também estética e a histórica, o resultado final do trabalho é enormemente 

adaptável ao espaço expositivo onde a obra será inserida. Ela pode incorporar uma 

grande possibilidade de algo não imaginado na sua totalidade pelo artista, no 

resultado final da remontagem, como se “a imagem” da obra não tivesse relação 

(necessariamente) direta com a sua matéria, se é que é possível pensar a 

conservação ou manuseio desta obra dessa maneira. Aliás, se fossemos pensar na 

teoria de Brandi, não seria exagero dizer que na Arte Contemporânea, quando se 

explora o experimentalismo e a efemeridade, a imagem em muitos casos, estaria se 

dissociando, ou dissociada, de sua matéria original, da matéria da obra de arte. 

Uma obra que também pertence ao museu, e que compartilha de vários 

dos aspectos já mencionados nos exemplos anteriores, é “Doador” de Elida 
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Tessler.112 Trata-se de uma instalação, que é composta de vários objetos, que 

também foram doados por anônimos depois de pedido da artista, com a 

particularidade de que todos eles possuem o sufixo “dor”. Ventiladores, moedores, 

batedores, e toda uma gama de objetos, são distribuídos por um corredor 

precisamente construído, porém, a distribuição dos objetos será apresentada 

mediante alguns critérios, determinados pela artista (Ver figura 20).113  

 
Figura 20 – TESSLER, Elida, “Doador”, (1999), Diversos objetos doados. 

Fonte:< http://www.elidatessler.com.br/obras/obras.htm>. 

 

Foi necessário por parte do museu, após a aquisição da obra, consultar a 

artista para levantamento de quais eram as preocupações que deveriam ser 

levadas em conta no seu processo de remontagem, pois até então, não estava claro 

quais seriam essas preocupações. Estas informações foram relacionadas junto ao 

laudo de conservação dos elementos da obra, e depois integradas à documentação 

museológica da instalação, pois informam não somente sobre o estado de 

conservação dos objetos que a compõem, mas também sobre seu “significado”, ou 

como torná-lo possível no presente. 

“Copulônia” de Ernesto Neto, também compartilha do diálogo com o espaço 

expositivo, assim como aceita algumas alterações formais, e mesmo a reposição de 

certos materiais. A obra se constitui em uma espécie de estrutura tensitiva, feita por 

meias de nylon recheadas com bolinhas de isopor e, para que seja possível a sua 

                                            
112 Elida Tessler (Porto Alegre, RS, 1961) Vive e trabalha em Porto Alegre. Disponível em 
<http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/biografias.pdf>, acesso em 23 de outubro de 
2008.  
113 As informações sobre a obra “Doador” de Elida Tessler foram obtidas a partir de entrevista realizada com 
Ana Paula Montes (ver apêndice A), Conservadora responsável pelo setor de conservação e documentação do 
MAMSP. 



 

115 

 

remontagem e a reconstituição desse “jogo de tensões”, que é aquilo a que 

verdadeiramente interessa o artista nesse trabalho, foi necessária a realização 

também de uma documentação do processo de construção da peça. Porém, nesse 

caso, o que se fez foi um vídeo, onde o artista passo-a-passo, explicou como se 

deve proceder para obter a organização desejada, para então as meias e bolinhas 

de isopor, voltarem a ser “Copulônia”. A necessidade de se obter o correto jogo de 

tensões é de fato mais importante, dado que o artista informou que o material 

original, se necessário for, pode ser substituído, na medida em que apresentar 

problemas de conservação, ou mesmo não tornar mais viável a repetição da 

forma.114 

Dentre outros possíveis, temos até aqui apontados, alguns exemplos de 

obras de Arte Contemporânea e, antes de maiores considerações, podemos dizer 

que eles apresentaram em comum, uma espécie de estrutura básica, ou sistema de 

organização, que precisa ser construído ou recuperado. Isso é possível pela 

possibilidade de conservação dos elementos que compõe a peça – ou a sua 

reposição em casos específicos – devido a uma documentação que garante o que 

se deve saber para a montagem, ou mesmo devido a uma combinação entre ambas 

as atividades. 

No entanto, que outros tipos de situações, encontramos na Arte 

Contemporânea? Sem pretender esgotar tais possibilidades, vejamos mais alguns 

casos, a partir de peças do MAMSP.  

O museu é proprietário de duas performances da artista Laura Lima.115 

Elas apresentam propostas semelhantes, pois requerem a participação humana, 

mediante determinadas regras e, deverão também utilizar alguns objetos fornecidos 

pela artista. Além do mais, é interessante mencionar que, apesar de serem 

performances, onde normalmente é o próprio artista que realiza a ação, nestas 

propostas a artista não usa o próprio corpo, e sim o de terceiros. “Bala de homem = 

carne/mulher = carne”, é uma delas. Como se trata de uma performance, ela é 

apresentada em um determinado lugar e num determinado tempo, depois se acaba. 
                                            

114 As informações sobre a Obra “Copulônia” de Ernesto Neto foram a partir de entrevista realizada com Ana 
Paula Montes (ver apêndice A), Conservadora responsável pelo setor de conservação e documentação do 
MAMSP. 
115 Laura Lima (Governador Valadares, MG, 1971). Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Trabalha com 
performances. Disponível em <http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/biografias.pdf>, 
acesso em 23 de outubro de 2008. 
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No caso dessa obra, um determinado objeto se agrega a performance, e isso é o 

que de fato foi integrado ao acervo do museu. Esse objeto é um instrumento que 

possibilita que um homem, ao utilizá-lo, permaneça de boca constantemente aberta. 

Mas esta performance, não se resume a essa ação, pelo contrário, a artista 

forneceu ao museu um memorial, onde descreve detalhadamente com o que deve 

se preocupar a instituição, no momento de sua reapresentação, quando se usará 

então essa peça. O memorial dessa obra descreve também como o performer 

escolhido deverá se comportar.116  

No caso, o indivíduo utilizará o “abridor de boca” e ficará com uma bala 

sobre a língua, até que ela se desvaneça com a saliva. O voluntário deve ficar nu 

sobre uma cadeira, e assim aguardar, só interrompendo o processo, de acordo com 

o que possibilita o memorial da artista: se houver problemas físicos ou de saúde. 

Além do memorial, a artista enviou para o museu também uma fotografia de boa 

resolução, que permite perceber o modo como deve ser utilizado o “abridor de 

boca” (ver figura 21). 

 
Figura 21 – LIMA, Laura, “Bala de homem = carne/mulher = carne”, (1997), Homem nu dissolvendo uma bala com a boca. 

Fonte: Foto do autor. 

 

É possível estabelecer várias analogias com os exemplos anteriores, mas 

antes de tudo, o que de fato é notável aqui, é o uso de um ser humano como 

“material” para a constituição da obra. No caso desta obra, o que se conserva é 
                                            

116 De acordo com o memorial fornecido ao museu pela artista “Considera-se, neste 
“Homem=carne/Mulher=carne” que, qualquer homem (com possibilidade de alteração de sexos) é escolhido. 
Os desenhos demonstrativos sempre foram feitos com pessoas magras, mas isto não se institui como uma 
regra. O corpo encarregado de encontrar a “Pessoas=carne” que se prestariam mais facilmente como: 
bailarinos, atores, modelos, performers, etc. Evidentemente, em muitos casos, pessoas destas facções 
categóricas também são potenciais “Pessoas=carne”; porém, visto que uma instituição “corpo” de arte que se 
incumbe de fazer acontecer a obra em questão deve, como em um “sentido” de “obrigação”, optar pelo 
caminho menos cômodo em “Homem=carne/Mulher=carne”. Necessita-se de uma Pessoa=carne que deve 
sentar à uma cadeira. O único aparato necessário é o abridor de boca, por isso as roupas são dispensadas e a 
cadeira serve para descansar o corpo enquanto a bala é chupada. Pede-se ao Pessoa=carne que permaneça 
calmo enquanto a bala se desvanece e a qualquer problema fisiológica, a obra se interrompe. (transcrição do 
memorial enviado em março de 2001,Vide anexo C). 
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também uma documentação, uma informação, pois não faz sentido pensar em 

conservação material, com exceção em relação ao “abridor de bocas”. Um aspecto 

diferencial é a própria idéia de exposição da obra. Como pensar em uma memória 

da arte, em relação a uma obra, que está ali, acontecendo? Seria uma espécie de 

memória simultânea a própria coisa a qual ela remete? Claro, também é uma 

repetição de uma “criação” anterior, possibilitada por uma documentação – um 

memorial da obra – mas ao mesmo tempo, é a própria obra que está ali exposta, 

em toda a sua plenitude.  

Na verdade, não está nem um pouco claro se o que ali temos é uma 

reapresentação ou uma “presentação”. Seria essa performance uma obra original, 

única e autêntica? Afinal de contas, se trata da própria “Arte Contemporânea”, ou 

somente um reviver de alguma coisa que já aconteceu? E se formos retornar aos 

exemplos de “Vaso Ruim”, ou de “Telhado”? Toda vez que as obras são 

reapresentadas, são as obras de fato? Ou são somente materiais e objetos que 

remetem a uma criação, ou intenção, ou porque não, um fato passado que vem ao 

presente, enquanto memória?  

Enfim, nós temos nesses exemplos, uma obra de arte de fato, ou uma 

memória, ou ainda, uma situação híbrida, uma memória que em parte é a obra? 

E o que pensar daquelas propostas que inicialmente não foram pensadas 

para sobreviver longamente no museu mesmo que através de refeituras? Ou que 

não encontraram ainda uma forma possível para isso. Ficaremos aqui com mais 

alguns exemplos, que demonstram na verdade, assim como já se falou desde o 

início do texto, que admitimos ser impossível dar conta da amplitude do assunto que 

se discute. 

O MAMSP possui em seu acervo, algumas partes de uma instalação 

adquirida em 1985, denominada “Aqui entre nós”, do artista Genilson Soares.117 O 

museu adquiriu-a incompleta e, no presente ano, ao resolver expô-la, enfrentou um 

                                            
117 Soares, Genilson (1940). Artista brasileiro, trabalha com instalações, escultura e objetos, discutindo questões 
da percepção e do espaço e da representação da perspectiva. Disponível em <http://www. 
itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_criticas&cd_verbete=1879&cd
_item=15&cd_idioma=28555>, acesso em 23 de outubro de 2008. 
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dilema, ou problema: se admitia a sua incompletude, ou se substituiria o que faltava 

para a peça retomar sua configuração original?118 

Em contato com o artista, tomou-se a decisão de que as peças restantes 

iriam compor uma nova obra, que se chama agora “As testemunhas” 119. Sendo 

assim, 23 anos depois, ele voltou ao museu. O próprio artista restaurou as peças 

restantes, além de apresentar um projeto e uma maquete virtual (Ver figuras 22, 23 

e 24) para orientar as futuras remontagens da antiga/nova obra, que denominou 

então de “As testemunhas”, em um nome que de alguma forma, remete a sua 

condição. O artista também realizou uma planta baixa para a remontagem da 

instalação, que deve ser usada pelos profissionais do MAMSP (Ver anexo D). 

 

      
Figuras 22, 23 e 24 – SOARES, Genílson.  Imagens de maquete digital da obra “As Testemunhas”, (1997), que aproveitou fragmentos da 

antiga obra “Aqui entre nós” de 1985. 

Fonte: Fotos do autor. 
 

                                            
118 As informações sobre a obra “As testemunhas” de Genilson Soares foram obtidas a partir de uma entrevista 
realizada com Ana Paula Montes (ver apêndice A), Conservadora responsável pelo setor de conservação e 
documentação do MAMSP. 
119 O artista assinou um termo para o MAMSP aceitando ou determinando a mudança conceitual da peça que 
mudou e pertence agora a nova proposta. Nesse termo ele declara que “Esta peça de título: ‘ A testemunhas” – 
(02) “foi originalmente apresentada durante o Panorama da Arte Brasileira em 1985. Era parte integrante da 
instalação ‘Aqui entre nós’, sendo composta por 05 pranchas de chapa prensada (Duratex), pintadas com tinta 
acrílica e faixas em esmalte sintético. Sua exposição deve segui a disposição apresentada na planta baixa e 
perspectiva em anexo. Para melhor circulação e fruição do observador, as dimensões do espaço expositivo 
deverão seguir a proposta na planta baixa anexa.” (Vide anexo E). 
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É interessante notar a contribuição direta entre artista e conservadores e 

profissionais do museu, nesse caso, o que se revela também, algo bastante 

recorrente no MAMSP, assim como em outros museus de Arte Contemporânea. 

Essa, também é uma recomendação procedimental, aconselhada por vários 

autores, como Gaudêncio Fidelis (2002), que aponta a necessidade de troca de 

informações entre artistas e os profissionais especializados dos museus. Enfim, 

essa é mais uma forma de criar condições para o museu atuar com a dimensão 

material e imaterial da obra de Arte Contemporânea e, tornar possível uma memória 

disso, ou isso como memória. 

Mas existem também as situações em que não é viável, por exemplo, uma 

ação ou negociação como esta. Podemos pensar nesse caso em obras de artistas 

que já faleceram, em obras que pela sua própria especificidade, não aceitam 

refeituras ou remontagens, e incorporam as mudanças ou a sua finitude de forma 

incondicional. 

Uma peça sem título de Iolanda Mazzoti120, que pertence ao MAMSP, é um 

exemplo peculiar. A peça se propõe a realizar uma espécie de comentário crítico 

sobre os valores da fé. Ela foi construída com uma caixa de vidro, que contém no 

seu interior, uma imagem sacra policromada, água e óleo (Ver figura 25). A peça 

sacra será encontrada parcialmente coberta pelo líquido, toda vez que for exposta, 

e a artista observa, que devem ser respeitados os efeitos da corrosão que sofrerá a 

camada policromada, sem admitir futuros retoques ou restauros.  

 
Figura 25 – MAZZOTTI, Iolanda, “Sem Título”, (1993), Instalação. 

Fonte:< http://www.mam.org.br/acervo/online/zoom.php?registro=1999.239-000>. 

 

                                            
120 Iolanda Mazzotti é artista brasileira, nascida no Rio Grande do Sul em 1952. Trabalha com instalações e a 
temática da fé. Disponível em <http://www.mam.org.br/acervo/online/zoom.php?registro=1999.239-000>, 
acesso em 28 de outubro de 2008. 
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Ou seja, a cada nova exposição, a obra irá tomar uma nova imagem, que 

deve ser respeitada, somente restando ao espectador, além de entender sua 

condição presente, também imaginar como seria a aparência original da peça.121 

Outro exemplo é o trabalho de Mônica Rubinho122, “Vivos e isolados”, de 

1999. A peça é composta por papéis fungados, montados entre placas de vidro, 

vedadas com silicone. Um papel fungado, em um primeiro momento, é tudo o que 

não deve entrar em uma reserva técnica. Por medida de segurança, o museu 

conserva essa peça separada das outras. Os fungos tomando conta de um suporte 

de papel é também uma das formas mais adversas de degradação de um suporte. 

Mais notável ainda, é o fato de que assim eles devem permanecer. A artista tomou 

como método colocar esses papéis fungados entre vidros, que estão vedados por 

cola de silicone, para assim estabilizar a evolução dos microorganismos. O fato é 

que não se sabe por quanto tempo será possível estabilizar a evolução desses 

microorganismos, nem controlar a não entrada de ar.123 

Estamos diante de um processo de conservação de um bem cultural, onde 

literalmente se trabalha com o imponderável, e o máximo que se pode fazer é 

prolongar o tempo de vida da obra, para garantir a sua presença no futuro. Da 

mesma forma, para que se possa também remeter a seu processo de criação, ou 

mesmo a maneira como a peça se comportou ao longo do tempo.124 

Assim como podem existir obras que se perderam, ou se modificam 

definitivamente na Arte Contemporânea, a situação inversa também é possível. Ou 

seja, a obra pode ter sido concebida, porém, não necessariamente concretizada, 

sobrevivendo como uma documentação, ou mesmo como um projeto não levado a 

                                            
121 As informações sobre a obra de Iolanda Mazzoti foram obtidas a partir de uma entrevista realizada com Ana 
Paula Montes (ver apêndice A), Conservadora responsável pelo setor de conservação e documentação do 
MAMSP. 
122 Mônica Rubinho, artista paulistana realiza obras com poética intimista, revelando estados de reflexão sobre o 
tempo, memória e sentimentos. Disponível em <http://www.leobahia.com.br/expo-2004-08.htm>, acessado em 
23 de outubro de 2008. 
123 As informações sobre a obra de Mônica Rubinho foram obtidas a partir de uma entrevista realizada com Ana 
Paula Montes (ver apêndice A), Conservadora responsável pelo setor de conservação e documentação do 
MAMSP. 
124 O que explica Gaudêncio Fidelis (2002) pode particularmente ser relacionado ao caso dessa obra. Não 
bastaria apenas conservar a integridade física de uma obra de arte contemporânea, é preciso verificar se as 
especificidades do material não são aspectos decisivos do trabalho, junto das decisões do artista. Muitas vezes é 
preciso rever os pressupostos do museu para acolher este tipo de obra. Mesmo que um trabalho seja 
completamente transitório, o museu deve retardar este processo ou superá-lo dependendo da relevância da obra. 
(p. 24 – 36). Por fim, se falará aqui de um último exemplo. 
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cabo. Esse é o caso de “Poema enterrado” de 1960 de Ferreira Gullar.125 A 

conservadora do MAMSP relata, que nunca foi possível concretizar o projeto, 

devido a dificuldades em relação a leis públicas, por se tratar de uma obra que 

deveria ficar em área urbana, em frente ao museu. A peça ficaria ao mesmo tempo 

exposta na rua e pertencendo a coleção do MAMSP.126 

Devido a impossibilidade da concretização de “Poema enterrado”, o museu 

conserva o projeto e desenhos originais das peças, documentos esses, que 

inclusive foram apresentados junto à exposição “MAM [na] Oca”, que analisamos no 

capítulo anterior. Ao que parece, temos aí um híbrido entre documento e parte de 

uma obra, que nos leva a uma memória de algo que nunca existiu completamente, 

e somente o que existiu, é a história daquilo que os documentos representam. 

 

 

4.4 A CONDIÇÃO MEMORIAL DA OBRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
EFÊMERA E/OU EXPERIMENTAL 

 

 

Devemos agora, voltar à hipótese inicial desta pesquisa, e a uma das 

condições iniciais que colocamos para compreensão do que é uma obra de arte. 

Sugerimos duas situações limites para a existência de uma obra de arte: aquelas 

perenes, que são suportes, produtoras e reprodutoras de memórias e se constituem 

somente em uma dimensão material, e aquelas memórias que remetem a uma obra 

que nunca chegou a ser algo palpável, ou seja, se dá em uma dimensão imaterial. 

Apontamos que na verdade, essas duas dimensões não são dissociáveis. 

O que vimos com a discussão desenvolvida neste capítulo, a partir dos 

exemplos pertencentes ao MAMSP, foi a percepção das obras de arte com suas 

dimensões material e imaterial. Porém, em particular, vimos a dimensão imaterial 

                                            
125 José Ribamar Ferreira Gullar (São Luís MA 1930). É poeta, ensaísta e crítico de arte. Eventualmente realiza 
obras de arte, foi figura central no movimento Neoconcreto. Disponível em <http:// www. 
itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=5153&cd
_item=35>, acessado em 23 de outubro de 2008. 
126 As informações sobre a obra de Ferreira Gullar foram obtidas a partir de uma entrevista realizada com Ana 
Paula Montes (ver apêndice A), Conservadora responsável pelo setor de conservação e documentação do 
MAMSP. 
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adquirir uma importância sem precedentes para a obra de arte visual, desde que o 

campo da arte se autonomizou.  

Como vimos, a memória é presentificação de fatos passados, mediante um 

contexto definidor. Contexto esse, que pode ser uma determinada obra de arte, 

dentro de determinado museu, sob determinadas configurações espaço-temporais e 

critérios de conservação e exposição, influenciados pela história da arte. 

Se com uma pintura temos um objeto que é um elemento centralizador, 

onde a partir dele a memória se produz, reproduz ou circula, com uma instalação, 

ou uma performance e outros tipos de obras da Arte Contemporânea, a memória 

(seja ela documental ou mental, conjugadas ou não) será o fator que poderá tornar 

possível a “forma”, ou configuração formal, destas obras de arte.127  

É como se os objetos, ou a matéria possível ou disponível dessas obras de 

arte, estivessem subjugados por alguma forma de memória, onde em alguns casos, 

a obra de arte não mais existe materialmente e, só nos é possível ter acesso, a uma 

memória desta obra. Em outros exemplos, existiria alguma matéria, algum objeto ou 

mesmo os seus fragmentos, porém não fazem sentido esses, sem uma influência, 

ou mesmo um trabalho de memória. Como é o caso da obra “Vaso Ruim” de Nuno 

Ramos. Afinal, toda vez que temos remontada a instalação, ainda que seja essa a 

proposta original do artista, ela se deu no tempo passado, portanto, está integrada à 

história128, e sem o aparato do museu e, o registro das intenções do artista, a obra 

dificilmente seria possível e compreensível. 

Remontar essa peça, não significa apenas expor a proposta do artista, mas 

revivê-la, tornar presente a memória dessa criação, com o auxílio das informações 

que preserva a instituição e o (re)conhecimento, a afirmação do público, de que 

aquilo é uma obra de arte. Significa também, tornar presente todo um recorte de 

                                            
127 A forma é por onde se veicula o valor artístico de uma obra. A forma comunica e vale como “significante 
somente na medida em que a consciência que a recebe a julga como tal. Portanto a história da arte não é tanto 
uma história de coisas como uma história de juízos de valor”. (ARGAN, 1992, p. 14). 
128 Mas é interessante perceber, que se o artista busca uma espécie de contenção de um processo de destruição, 
e obtém parte de sua expressividade artística com isso, ele provoca no espectador a possibilidade de imaginar o 
processo de construção da peça, já que ao olhar o estado físico em que se encontra o conjunto, imediatamente 
irá o espectador imaginar que foi necessário um ato de violência - seja ele vindo de quem for - e que o material, 
no caso a vaselina, precisou de um tempo para se equilibrar em uma situação até que parasse de se mover. De 
alguma forma a peça apresentada guarda em sua realidade material uma memória do processo de construção, 
que é possível recuperar pela percepção. Isso é interessante, pois essa proposta não guarda consigo a marca do 
tempo sobre seus suportes, o que é um valor importante normalmente esperado nas peças históricas, e que 
conferem a uma obra de arte, não somente seu valor estético, mas também seu valor documental. 
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uma memória da arte, na medida em que essa peça pode remeter, por exemplo, a 

questões da Arte Contemporânea, da arte brasileira e internacional. Todos esses 

fatores podem emergir ou não, em função do dispositivo de memória que é o museu 

de arte, e em função de como esse dispositivo, irá conectar determinada obra com 

os laços do passado. Essas considerações, em maior ou menor grau, são 

extensíveis a todos os exemplos citados neste capítulo. 

Para uma obra de arte em que a dimensão imaterial assume a dianteira no 

tempo presente, em relação a sua dimensão material, é importante reconhecer que, 

ainda que obrigatoriamente se use algum objeto, ou mesmo um ser humano, eles 

podem não trazer consigo qualquer traço de historicidade. Sendo assim, a 

imaterialidade da obra, deve partir de outros meios, que não somente a 

materialidade característica de cada proposta. Portanto, é quase impossível pensar 

uma obra de arte somente na sua dimensão material, ou no contrário. De fato, 

mesmo nas propostas mais experimentais, ou simplesmente falando, mais 

imateriais, não se pode aceitar essa dissociação entre dimensão material e imaterial 

da obra de arte, como algo possível ou viável, pois será necessário em algum 

momento, algum tipo de objeto ou algo visível que objetive a proposta nas tramas 

da memória. Essa separação não é possível, mesmo se fôssemos pensar em uma 

pintura ou escultura em suportes tradicionais. Isso reforça ainda mais aquilo que já 

havíamos apontado: toda obra de arte tem a sua dimensão material e imaterial e 

elas não estão dissociadas. 

De fato, com as propostas da Arte Contemporânea, onde percebemos o 

experimentalismo como base do processo de criação e uma certa duração temporal 

ou mesmo efemeridade como particularidade, a dimensão imaterial da obra de arte 

se soprepõe à dimensão material, que pouco mais é, do que um suporte para a 

primeira. 

 

 

4.5 A MEMÓRIA NA OBRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
 

 

Nesse momento em que encerramos não somente este capítulo, mas o 

desenvolvimento da dissertação, algumas colocações são necessárias, pois elas já 
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encaminham o trabalho para as conclusões finais. Demonstramos que o museu não 

deve se preocupar apenas com a integridade física de uma obra da Arte 

Contemporânea, para garantir ou tornar possível, uma memória relacionada a essa 

peça. Nem mesmo com uma pintura isso seria possível, mas aqui, essa 

dependência se amplia. É necessária a realização de outros tipos de ações, como a 

documentação específica para cada exemplar conservado, levando em conta as 

suas especificidades e a intenção original do artista. Com isso, a memória se 

transforma em uma espécie de meio fundamental para tais propostas. O museu, 

como já dissemos, é um lugar para a memória da arte e, mais do que nunca, será 

um lugar para a memória da Arte Contemporânea, que de repente, mais do que 

qualquer outra, se viu dependente de uma estrutura externa para sua legitimação, 

ou também para que, uma memória dela seja possível. 

Demonstramos que um processo social separou a arte de outras áreas da 

cultura, consolidando para a obra de arte, determinadas características, entendidas 

como suas. Vimos que, com as mudanças que sofreu o conceito de obra com a Arte 

Contemporânea, não é possível evitar todos os parâmetros do passado, em 

qualquer contato que se estabelece com ela, do contrário, temos a possibilidade de 

falta de um repertório para a sua assimilação. O museu, enquanto instituição que 

permite a produção e a reprodução de uma memória cultural, contribui para que 

essas características continuem a ser percebidas. Com a Arte Contemporânea, 

cada obra, dentro de seu pequeno universo, chegará ao futuro de forma mais ou 

menos completa, ou ainda, só chegará enquanto uma memória, na medida em que 

a proposta original dela poderá ser, até mesmo, a de sua perda definitiva. Ao 

contrário da intenção artística de uma obra, como é a de uma pintura de Cézanne.  

Nesse sentido, podemos dizer que a memória (enquanto uma dimensão 

imaterial) domina, ou acomoda, a dimensão material de uma obra de Arte 

Contemporânea. Podemos também dizer que, nos casos de objetos ou fragmentos 

originais variados que compõem uma obra, ao serem apresentados no presente, 

eles são então aglutinados pela memória e percebidos como obra, porém, 

simultaneamente, podem ser também a memória do que foi a sua proposta original. 

É importante frisar que, independente de uma proposta ser mais ou menos 

efêmera, mais ou menos imaterial, sempre existirá uma articulação e uma 

associação entre a dimensão material e a imaterial da obra de arte. 
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CONCLUSÃO 
 

 

A questão central desta pesquisa foi: como e de que elementos se constitui 

uma memória da Arte Contemporânea de caráter efêmero e experimental, junto ao 

museu de arte? 
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A partir dessa questão, o presente trabalho teve como objetivo principal 

compreender o estatuto da obra de Arte Contemporânea de caráter efêmero ou 

experimental, quanto à construção de uma memória a ela relacionada, a partir do 

entendimento do museu de arte, como um lugar para a memória.  

A diversidade de possibilidades no campo das artes visuais fez com que 

apontássemos, a hipótese de que existem duas situações extremas, reveladoras 

das relações entre a arte e a memória no contexto do museu, entendidas como 

extremos opostos: na primeira, a obra de arte é um objeto perene, que existe em 

uma dimensão material e que, seria suporte ou produtor de memórias. Na outra 

situação, o objeto de arte se esvai, ou talvez nunca tenha existido, a obra de arte 

seria somente imaterial, restando a ela a possibilidade de se apresentar, a partir de 

uma memória, a ser objetivada, através de uma série de procedimentos ou 

elementos específicos de cada proposta. 

Para o desenvolvimento da questão e objetivos da pesquisa, foi necessário 

entender como se constitui uma memória social e como o museu de arte objetiva ou 

torna presente, uma memória da arte, a partir das obras de arte a ele relacionadas, 

junto ao campo da arte.  

Sendo assim, no primeiro capítulo, apresentamos conceitos sobre memória 

e o campo da arte. Concluímos que é a memória uma capacidade individual do ser 

humano, mas que ela não é possível, sem a interação do indivíduo com os grupos e 

com os suportes artificiais de memória, pois é a memória, uma construção do 

presente, baseada no repertório de um indivíduo ou grupo, muito influenciada por 

aquilo que se dá ou existe, neste presente. Portanto, um certo contexto, irá 

direcionar uma determinada memória, que irá mudar na medida em que mudar tal 

contexto. Vimos também, que a memória está nos indivíduos, entre o universo 

comunicante dos grupos, mas está também, impregnada em uma diversidade de 

suportes artificiais, que precisam para serem ativos, do trabalho dos indivíduos que 

a eles têm contato.  

Essa discussão teve como aporte teórico, os conceitos de habitus de 

Bourdieu e de metamemória de Candau, que aproximados, proporcionaram uma 

explicação para a recorrência de valores artísticos, introjetados como memória, na 

subjetividade dos indivíduos, valores esses moldados no espaço social das 

coletividades e de uma cultura relativamente comum. Concluímos também, que os 
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objetos, ou os grupos de objetos, produzem, de acordo com suas organizações, 

determinadas memórias, que irão variar também, em função dos sujeitos que a eles 

têm acesso, e dos seus habitus constituídos junto ao campo da arte (que pode ser 

entendido como um contexto presente). 

Enfim, uma memória, e no caso desse estudo, uma memória da arte, 

sempre será uma construção do presente, fruto de um contexto organizado pelo 

museu, que a provoca. 

No segundo capítulo, abordamos a história da arte, da Arte Contemporânea 

e a história dos museus, falamos também da dimensão material e imaterial da obra 

de arte e sobre mudanças na forma de valoração da arte. Para entender a 

dimensão material e imaterial da obra de arte, partimos das discussões de Richard 

Wolheim. Na abordagem sobre museus de Arte Contemporânea, tivemos como 

referencial Douglas Crimp, Michael Archer e Hans Belting, dentre outros.  

Verificamos que no século XIX, a arte criou um meio propício para ser 

produzida, consumida e apreciada. Junto disso, firmou-se um conceito de arte, do 

qual o museu foi em grande parte responsável, por consolidá-lo na percepção do 

público, como a princípio imutável, algo eterno. No entanto, no século XX, a arte viu 

alguns de seus conceitos passarem por um processo de revisão e problematização, 

principalmente em função da Arte Contemporânea. Com isso, o campo da arte se 

expandiu e até mesmo sofreu modificações.  

A Arte Contemporânea se consolidou em um processo de ruptura e 

continuidade com as produções que lhe antecederam e, da mesma forma, com os 

parâmetros que lhes dão valor de arte. No entanto, a transição de uma forma de 

produção, consumo e apreciação da arte, não passou de um sistema para o outro 

(na verdade esse processo ainda é vigente) de forma regular ou sistemática. Os 

valores ou conceitos do passado e do presente convivem juntos, muitas vezes, de 

forma harmoniosa ou não.  

Concluímos que a história da arte e o museu de arte, quando estão 

articulados, produzem uma memória da arte. Essas articulações estão na base da 

constituição de grande parte dessas memórias, que se darão, em função dessas 

relações.  

Vimos que o museu de arte foi também, um agente importante para a 

consolidação de uma idéia de autonomia da obra de arte. Esta instituição, ao se 
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relacionar com a história da arte, absorve toda uma epistemologia consolidada no 

campo da arte e permite a sua manutenção. A arte tem, assim, a dupla função de 

se fazer presente, para efetivação de valores estéticos e, ao mesmo tempo, como 

um documento autêntico que comprova uma história da arte e o seu próprio 

passado. Com isso, chegamos a noção de que, se toda a obra de arte tem uma 

dimensão material e outra imaterial, para ser obra de arte, estas dimensões não 

estão dissociadas. 

Constatamos que a Arte Contemporânea se opõe à tradição, mas ela não 

consegue se legitimar sem a sua influência, pois acaba por reproduzir os valores 

dessa tradição, mesmo que seja parcialmente ou pela negação, ou porque os 

parâmetros da arte anterior, de alguma forma, são adaptados para o 

reconhecimento da Arte Contemporânea. Um exemplo é o fato de que, a própria 

Arte Contemporânea, iniciou um processo de desconstrução das narrativas oficiais 

de uma história da arte, particularmente focando seus ataques à influência de 

Clement Greenberg. No entanto, não conseguiu ela, se livrar das narrativas do 

passado, para ter seu necessário vínculo com este, no sentido de tornar possível 

uma memória a ela relacionada.  

O terceiro capítulo analisou a produção e a reprodução de uma memória da 

arte, a partir da estrutura do museu, relacionada aos valores constituídos junto ao 

campo da arte, partindo do exemplo do MASP, com discussão pautada em obras 

deste museu. Em um segundo momento, o capítulo abordou também a 

apresentação de obras da Arte Contemporânea, como situação criadora de uma 

espécie de conflito conceitual, entre o estatuto da Arte Contemporânea e o museu, 

apontando a proximidade entre o conceito de obra e o de exposição, pensando as 

relações desse contexto com a memória.  

Concluímos que, uma obra de arte pode não ter significado, ou tê-lo 

mudado, se for ignorado o lugar ou posição que ela ocupa na dinâmica da cultura, 

onde o museu é uma figura central nesse processo, proporcionando uma 

representação do mundo, dos fatos, ou da história, possibilitando então uma 

memória da arte e sobre esta obra. Vimos que, o museu, constrói uma memória 

materializada ou representada pelos seus objetos e que o espectador tem a sua 

própria memória, que não é, necessariamente, ligada a estes objetos. Ao contatar 

com os museus, o espectador adquire um conhecimento, assimila, ou interage, 
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produzindo para si, uma memória daquilo que viu. Ao mesmo tempo, o objeto 

exposto, objetiva e direciona de certa forma, a memória do espectador. Através 

desta troca, se renova tanto a memória que “envolve” a coleção do museu, como a 

memória individual e, por conseqüência, a memória coletiva (entendida como 

metamemória), dos espectadores.  

Podemos concluir que o museu de arte conscientemente (re)constrói uma 

memória, que jamais existiu da forma como é apresentada. Essas descrições da 

realidade, que não se pretendem totalidades desta, são determinadas por todo um 

conjunto de características estruturais do museu e de suas funções. Desta forma, é 

impossível se constituir uma totalidade do passado e, com isso, o museu nos 

apresenta uma imagem deste passado, que é nada mais do que uma memória, 

produzida com a articulação dos objetos artísticos e o aparato do museu, tudo 

ativado pela cultura e a memória do público. O exemplo das pinturas do MASP 

pretende ser didático: por mais que seja dinâmica a cultura e os processos de 

construção da memória, ao pensarmos neste caso, as obras no museu estão 

conservadas, com o intuito de assim serem mantidas, com a plenitude de suas 

características materiais, enquanto que a discussão, que surge ao redor delas, é 

moldada ao sabor das movimentações do campo artístico – do qual participa o 

museu – a partir da matéria destas obras de arte. Enfim, a dimensão material da 

obra de arte estará garantida nesse objeto conservado, que será compreendido ou 

lembrado como obra de arte, a partir da sua dimensão imaterial, ativada pelo campo 

da arte e os fluxos de memórias.  

Como já falado, neste capítulo, foi possível perceber que a exposição de 

obras da Arte Contemporânea pode criar situações que instauram uma espécie de 

conflito conceitual, entre o estatuto da Arte Contemporânea e o do museu, e que 

isso, surge particularmente, quando ocorre uma proximidade morfológica entre o 

conceito de obra e o de exposição.  

Vimos que a obra de Arte Contemporânea, de caráter efêmero ou 

experimental, abandonou em parte a autonomia conquistada pela arte moderna, 

que foi realizada principalmente a partir de quadros e esculturas. E agora, essa Arte 

Contemporânea passa então a depender, muitas vezes até mesmo do lugar onde 

ela é exposta, do público que a vê, ou interage com ela. Com isso, discutimos que 

uma obra pode fazer sentido, em função do lugar e do momento em que ela é feita 
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e também apresentada. E a montagem da obra, relacionada com um espaço de 

guarda e exposição adequado, que especialmente pode o museu proporcionar a 

ela, dispõe dos parâmetros para produção e reprodução da memória, evocando os 

valores que tornam possível a ela existir enquanto obra de arte. Isso ficou mais 

evidente com o exemplo da obra analisada de Nuno Ramos, “Vaso Ruim”, ainda 

mais levando em conta as possibilidades que surgem a partir desta obra exposta e 

de seus diálogos possíveis com a história da arte. No entanto, fizemos a ressalva 

necessária, de que a análise mais aprofundada desta obra não esgota o assunto, 

ainda que permita adentrá-lo com certa segurança. 

Vimos também que toda reação, negação, ou problematização das 

realizações da arte, não são mais do que atualizações de um valor consolidado no 

campo artístico, que acaba por ser atualizado pela negação mesmo. Além de que, a 

história da arte, ao menos em parte, permanece um instrumento que enquadra 

bastante bem o objeto que é então entendido como obra de arte, isso porque, no 

mínimo por algum tempo, os habitus antigos, irão nortear parte significativa da 

produção e da recepção dessa arte, e não por acaso, da memória dela.  

O quarto capítulo do trabalho discutiu o que entendemos como a condição 

memorial da obra de Arte Contemporânea, de caráter efêmero ou experimental, em 

contraponto a trabalhos de caráter perene, no que diz respeito a sua guarda e 

estudo por parte do museu. Foram analisadas obras pertencentes ao acervo do 

MAMSP, tematizadas algumas questões da história da arte e, retomadas idéias 

desenvolvidas ao longo do texto, assim como a hipótese proposta no início do 

trabalho. 

Vimos que não basta o museu preservar ou se preocupar, apenas com a 

integridade física de uma obra de Arte Contemporânea, para garantir ou tornar 

possível a memória relacionada a essa obra, e a memória dessa peça relacionada a 

um passado da arte. Isso, devido ao conceito ampliado de obra dessas produções, 

que se transformam muitas vezes, em estruturas complexas, podendo se valer da 

efemeridade e até do imprevisto. Apesar de ter mudado, de repente a obra de arte 

se viu mais dependente de uma estrutura legitimadora, para continuar reconhecida 

como tal e existir ao longo do tempo, nem que seja enquanto uma memória. Com 

isso, concluímos que a memória se transforma em uma espécie de material 

fundamental para estes feitos. É importante ressaltar que, mesmo os casos de 
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obras de arte realizadas em suportes tradicionais como uma pintura sobre tela, têm 

necessidade de uma adequada documentação para sua conservação. Mas, no caso 

da Arte Contemporânea, essa documentação não diz respeito apenas à história da 

obra, mas sobre a própria possibilidade de conservá-la. Por tudo isso, o museu será 

um lugar para a memória da Arte Contemporânea. 

Vimos que uma espécie de processo social separou a arte de outras áreas 

do conhecimento e da cultura, consolidando para a arte, determinadas 

características tidas como próprias dela. O museu, enquanto instituição que permite 

a produção e a reprodução dessa memória cultural, contribuiu para que essas 

características se mantivessem. Particularmente, por tornar viável, ou ainda vigente 

mesmo enquanto parâmetro, critérios ou conceitos, como os de originalidade, 

unicidade e autenticidade da obra de arte. Também por reconhecer determinadas 

propostas como artísticas, o museu lhes atribui uma “aura”. Ainda que não seja 

possível entender em sua acepção tradicional, nas obras da Arte Contemporânea, a 

autenticidade, a originalidade e outros valores, podem então vir a ser pontuados 

como forma de legitimá-las e, como ferramenta conceitual no processo de 

atualização da memória destas obras. Pois vimos que, mesmo com as mudanças 

que sofreu o conceito de obra de arte – provocadas por Duchamp, a 

reprodutibilidade técnica e, outros fatores dentre a própria Arte Contemporânea – 

não é possível evitar parâmetros do passado no contato que se estabelece com 

essa nova arte, sob pena de poder tudo perder o seu sentido. 

Sendo assim, a partir dos exemplos do MAMSP, foi possível considerar que 

o processo de conservação da obra de Arte Contemporânea teve de acompanhar 

essa mudança epistemológica e adotar novas formas para a sua conservação, 

principalmente a documentação de informações específicas sobre as criações, que 

podem ser fornecidas pelos artistas. O próprio termo “documento” já dá uma 

conotação daquilo que identificamos como a qualidade memorial da obra de Arte 

Contemporânea, de caráter efêmero e experimental, visto que essa documentação 

terá peso decisivo na sua possível presentificação, seja como pura memória, ou 

ainda, como a obra de arte de fato. Isso é possível de ser dito, pois como apontado, 

cada obra dentro de seu pequeno universo, chegará ao futuro de forma mais ou 

menos completa, de forma mais objetual ou não, ou ainda, só chegará enquanto 
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memória, na medida em que a proposta original da obra poderá ser, até mesmo, a 

de sua perda definitiva.  

Sendo assim podemos realizar uma pergunta, onde a resposta irá variar 

para cada tipo possível de obra: temos uma obra de arte, ou, apenas uma memória 

dessa obra? Uma resposta mais precisa para essa questão deverá ser objetivo de 

um novo trabalho de pesquisa. Porém, uma conclusão mais genérica sobre essas 

situações pode ser feita: com a obra de arte de caráter efêmero ou experimental, a 

dimensão imaterial da obra, como já falamos, toma importância maior que já teve. 

Ela domina, ou acomoda, a dimensão material desta mesma obra de arte, ou ainda, 

podemos ter um híbrido entre duas situações, ou seja, o caso onde alguns objetos 

ou fragmentos, aglutinados pela memória, chegam ao presente simultaneamente 

como obra e a memória da mesma. 

É importante frisar que, independente da proposta ser mais ou menos 

efêmera, mais ou menos imaterial, sempre existirá uma articulação e uma 

associação entre essas duas dimensões, a dimensão material e imaterial continuam 

indissociáveis, mesmo que a primeira seja apenas um suporte necessário para 

ativar a segunda. 

Retomadas as conclusões possibilitadas pelos capítulos apresentados, 

algumas conclusões de cunho genérico são possíveis de serem realizadas. 

Vimos ao longo do trabalho, que nenhuma obra de arte pode perder os 

seus vínculos com a trama formada entre as memórias individuais e coletivas, sob a 

pena de perder a sua importância, já que sendo em grande parte uma construção 

histórica, precisa a arte que o passado venha à tona, como memória, para ela 

continuar a ser arte. Isso é uma implicação da constatação de que toda obra de 

artes visuais tem uma dimensão material e imaterial, que elas não estão 

dissociadas, porém, podem se manifestar em maior ou menor grau, tendo maior ou 

menor importância, para cada exemplo possível, e que isso depende do contexto. 

Na obra de Arte Contemporânea, podemos perceber uma verdadeira 

importância da dimensão imaterial para tal obra, ou podemos chegar a afirmar, 

dependendo do caso, que o que existe é uma memória da obra, e só isso que pode 

levar o sujeito ao conhecimento de uma história, a uma apreciação estética, a 

percepção do seu lugar no mundo.  
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Podemos afirmar, que se antes tínhamos uma obra perene – 

exemplificadas neste estudo com as pinturas do MASP – que aglutinavam e/ou 

produziam memórias, sozinhas ou agrupadas a outras, hoje, nos casos mais 

experimentais da Arte Contemporânea, temos memórias várias, que precisam de 

objetos ou suportes, para existirem enquanto arte. Nesse sentido, nossa hipótese 

tanto foi válida por permitir a formatação dessa resposta, como inválida, na medida 

em que constatamos que não é concebível uma obra de arte apenas com uma 

dimensão material, ou imaterial, pois ela precisa de ambas para se dar no presente. 

Se o museu de arte quer continuar a articular história e memória da arte 

com a Arte Contemporânea, assim como a arte se transforma, deve o museu 

assimilar (sem deixar de resistir quando necessário) a estas transformações, para 

continuar a operar com essa memória. 

Portanto, na Arte contemporânea de caráter efêmero e experimental, a 

memória a ela relacionada irá derivar das relações possíveis e variáveis em função 

da estrutura de cada obra proposta, do local e da forma de disposição em que ela 

será apresentada no museu, conjugado isso tudo ao campo da arte. Tendo também 

o museu, o cuidado de respeitar a expoente condição imaterial da obra de Arte 

Contemporânea de caráter efêmero ou experimental e, com isso, criar condições 

materiais suficientes para que a proposta artística, possa ao menos, ser possível de 

ser percebida.  
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APÊNDICES 
 

Apêndice A 
 

Entrevista com Ana Paula Montes, coordenadora do acervo do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo, realizada no dia 11 de março de 2008, no MAMSP. 
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1- Qual é a especialidade do acervo do MAMSP? 
  

Apesar do nome ser Museu de Arte Moderna, o foco do acervo é em arte 

brasileira contemporânea, a partir da segunda metade do século XX, do 2° pós-

guerra; esse é o foco do MAMSP, eu acho que você conhece o acervo... 

  

2- Como o museu classifica o seu acervo? 
  

A gente tem um sistema de catalogação do acervo, mas ele é um 

instrumento de pesquisa nosso e isso não é divulgado, no site você também tem um 

processo de buscas por artistas, por categorias, por datas, por doações, isso nós 

temos também no sistema. Mas então nós temos aquelas categorias: pintura, 

escultura, fotografia, depois a gente foi acrescentando outras coisas, como 

performance, vídeo, instalações, e, então, também tapeçaria, aquarela, essas 

coisas, as categorias tradicionais, e depois, as menos tradicionais que foram 

aparecendo. 

  

3- Como essas obras ingressam no acervo? 
  

Elas podem ingressar por doação, por aquisição, por comodato, 

(entendendo-se que é um empréstimo temporário que depois pode ficar definitivo, 

mas aí ele muda para doação ou aquisição) espólio; a gente tem caso de espólio e 

de legado também. Agora; existe uma comissão que analisa as obras, então 

mesmo que seja uma proposta de doação, ou então que se tenha um dinheiro para 

aquisição, essa comissão vai analisar e ver se essa aquisição é interessante para o 

acervo do museu. 

  

4- O MAM possui obras tombadas pelo patrimônio histórico e artístico 
nacional? 

  

Não. 

  

5- E pelo patrimônio do estado de São Paulo? 
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Não. 

  

5- Existem peças de design, filmes, músicas, e coisas afins no acervo 
do MAMSP? 

  

Nós temos peças de Design, temos alguns objetos dos irmãos Campana, 

são designers, nós temos..., música não, mas nós temos vários vídeos, mas feitos 

já como obras de arte, não são como cinema. 

  

6- Como se dá a documentação das obras colocadas no acervo do 
museu, vocês fazem uma documentação individual das obras, por exemplo? E 
quais são critérios que vocês utilizam para realizarem essa documentação nas 
incorporações ao acervo? 

  

Bom, se ela vem por doação a gente tem um determinado tipo de 

documento, que se chama instrumento particular de doação, então nele constam os 

dados do doador, os dados da obra, isso sempre individuais; quando o doador é o 

próprio artista, nós procuramos inserir neste documento já a cessão dos direitos de 

uso de imagem, por parte do MAMSP, sem as limitações do artigo 49 da lei de 

diretrizes da imagem, porque a lei limita o uso das imagens por cinco anos, se você 

não fizer por cinco anos, e dentro do território nacional, então a gente pede para 

retirar sempre essas limitações para que a gente não precise repetir essa petição a 

cada cinco anos, para que a gente possa utilizar em catálogos, por exemplo, 

produzidos no exterior, isso quando o doador é o próprio artista, quando é um 

terceiro, então não tem essa parte, lógico, e depois a gente manda o pedido de 

seção dos direitos para o artista, lembrando que esta seção é para uso do MAM-SP, 

só do MAM-SP, para o uso do seu material..., material educativo, sem fins 

lucrativos, é..., para folders, catálogos, e para o uso do site também. Quanto um 

terceiro pede uma imagem, a gente pede que ele entre em contado com o detentor 

dos direitos de uso da imagem daquela obra daquele artista. Bom, se é um 

processo de aquisição, é uma documentação que vem via administração, por que 

tem todo um pagamento, então eles têm que ter lá os recibos, e depois uma cópia 
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disso vem para o acervo, o comodato, é um contrato específico de comodato 

também. 

  

7- Vocês fazem alguma contextualização histórica nessa 
documentação? 

  

Não, essa documentação é uma documentação bem burocrática mesmo. 

  

8- A Arte Contemporânea  absorve “mitos” da modernidade, como a 
originalidade, a autenticidade... Tu achas que o museu, ele pode mudar de 
concepção em relação às obras modernistas em função da Arte 
Contemporânea? 

  

Não, eu acho que são casos diferentes, por exemplo, em Arte 

Contemporânea, você tem a questão da substituição muitas vezes, ou obras 

efêmeras, e isso não acontece com pinturas tradicionais, com as coisas antigas, 

então, o conceito de obra modernista, de arte mais antiga, fica com ele, a Arte 

Contemporânea tráz um novo conceito que eu creio, válido para ela, e não aplicável 

para as obras antigas, mesmo na questão da originalidade, e a autenticidade, por 

que elas foram concebidas nesse meio de objeto único, e coisa e tal, e elas são; o 

são. A Arte Contemporânea é uma outra coisa. 

  

9- E sendo assim, vocês têm que ter duas linhas de trabalho para 
obras diferentes entre a arte moderna e a contemporânea? 

  

Cada obra é uma obra (individual), cada caso é um caso, e então a gente 

trabalha com “cinco mil linhas” assim digamos. São cinco mil obras que a gente tem 

no acervo, e cada uma é tratada na sua particularidade, mesmo... então, até em 

uma montagem, em uma moldura, nos temos que preservar essa moldura, porque o 

artista que escolheu, então, faz parte da concepção da obra, se a gente está 

falando de obras tradicionais, então a gente tem essa preocupação geral, com tudo, 

isso vale para todas as obras. 
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10- Os artistas são consultados sobre como expor, conservar e 
restaurar as suas obras?  

 

Sim, eles são, sobretudo então com a Arte Contemporânea, porque os 

artistas são todos vivos, ou a maioria deles, e quando a obra entra, a gente já 

procura tirar todas essas dúvidas, fazer todo esse questionamento com ele, mas 

muitas vezes outras questões aparecem na primeira vez que você vai expor a obra, 

até uma obra comum, uma fotografia que a gente tem agora na sala 2, uma 

fotografia da Rosangela Rennó, ela está em uma exposição que foi organizada por 

um grupo de alunos de um workshop de curadoria que foi feito aqui pelo Ricardo 

Resende, e na hora da montagem eles quiseram por a obra mais para baixo, por 

que ela tem dois pés, e eles quiseram dar essa sensação mais para baixo porque 

seriam os pés, e até para isso a gente consultou a artista, porque você sai do 

padrão, tudo que sai do padrão a gente consulta. Isso é uma obra tranqüila, uma 

fotografia, agora quando são instalações, ou, geralmente aqueles objetos, então a 

gente consulta o artista, desde a dimensão do espaço, a altura; então cada obra vai 

ter os seus questionamentos, então às vezes quando a obra entra no acervo, o 

artista já dá mais ou menos o esquema de montagem, mas às vezes quando a 

gente vai manter, daí aparecem outras dúvidas: ou porque o curador quer fazer algo 

diferente, então a gente tem que consultar se existe essa flexibilidade, ou porque 

surgem dúvidas mesmo, ou porque o pé direito deste lugar é diferente daquele onde 

a gente montou, ou esta obra vai ficar mais alta, ou será que a gente põe uma 

extensão para a obra ficar mais baixa, qual será o ideal? A gente procura fazer 

estes questionamentos todos antes, já prevendo o que pode acontecer, mas a 

gente não consegue prever tudo, sendo assim a gente sempre consulta o artista. 

Assim foi com a Elida Tessler e a obra “Doador”. Eu precisei pedir que ela ajuda-se 

na montagem da obra, e assim ela foi contato coisas que motivaram a criação da 

obra, e o que deveria se preocupar com ela na hora da montagem. Eu anotei isso 

tudo em um laudo, e hoje a gente utiliza essas informações para montar a obra. 

  

11-  Se vocês fazem esse apontamentos com o artista, vocês também 
fazem apontamentos estéticos e ideológicos, não especificamente relativos as 
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questões materiais da obra de arte? Este tipo de apontamento seria 
importante para a conservação? 

  

O que é importante... na sala 1 tem por exemplo, uma obra do Ernesto 

Neto, “Copulônia”, que são meias de nylon com bolinhas de espuma, no esquema 

dele de montagem, que não foi bem dele... foi assim... em 2001, ele veio montar a 

obra dele e aí a gente fez todo um trabalho de filmagem, fotografia e entrevista com 

ele, e aí, então, nesse material que ficou, está dizendo que tem que se conservar 

algumas linhas padrão, por exemplo, a gente vai começar a obra colocando os 

pitões no teto, porque tem que ter o formato de cruzeiro do sul, isso precisa sempre, 

e já tem as distâncias de cada pitão para facilitar, e a meia que fica no centro é 

preta... e a meia mais curta é a branca... e depois tem os grupos de meias que ele 

nomeia, e diz como tem que soltar a meia, é os números das meias em cada 

grupo... agora... rasgou uma meia, pode trocar, põe de uma cor parecida... não 

precisa ser igual, o espaço que a obra ocupa não precisa ser exatamente igual, 

então ela tem as variações permitidas, mas é importante que ele dê para a gente  

uma diretriz, do que é importante que seja imutável, então, a partir disso a gente 

consegue ver o que dá para fazer em cada proposta. (O que vale mais é a proposta, 

não a forma final) é lógico, a forma final é uma conseqüência, mas tem alguns 

detalhes, como ele disse, não precisa ser a meia exatamente da mesma cor, mas a 

do centro tem que ser preta, então essas coisas, são imutáveis, as outras não. (é... 

no livro do Gaudêncio ele fala que é a intenção do artista que dirige a forma final) é.. 

mais do que aquela dimensão “quadradinha” que você toma, quer dizer, não é 

importante que a dimensão da obra do Ernesto tome exatamente a mesma 

dimensão que tomou em outro lugar, mas que eu consiga ter todas essas questões 

dele, que ele tinha pensando, das intenções dele. 

  

12- E como se manifestam essas questões tradicionais de unicidade, 
originalidade, autenticidade da obra de arte, que foram constituídos na 
modernidade, que é uma questão que sei o tamanho de sua complexidade, 
principalmente em relação à fotografia, que tem tiragens, atestados, etc.? 
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É, a fotografia, mais agora do que antes... essa preocupação com a tiragem 

é um pouco mais recente, não quando a gente começou a ter fotografias no acervo, 

isso acontece também com as gravuras, então a numeração... às vezes nem o 

fotógrafo tem esse controle, muitas vezes ele não tem, ele também passou a ter 

essa preocupação um pouco mais tarde, por que antes ele fazia as cópias, e não 

tinha esse controle de numeração, agora ele tem, e ele passa isso para a gente que 

é o número de nossa foto aqui, e da gravura sempre teve né, já é uma coisa um 

pouco diferente. Os vídeos a gente tem transferindo de suporte, de VHS para DVD, 

por que é uma coisa natural da evolução da tecnologia, se eu deixar o VHS, aquilo 

vai estragar, eu não vou ter aparelho para mostrar, e não vou ter como, e muitas 

vezes o próprio artista nos procura oferecendo: “olha você tem uma obra minha aí 

em VHS, eu já fiz em DVD, vocês não querem?” Então, muitas vezes, isso já parte 

do próprio artista, que já sabe dessa questão, que sabe da longevidade ou não da 

tecnologia; então uma transferência de suporte para a gente também é... então 

essa questão de transferência de suporte o que importa é você ter a obra, você 

torná-la possível à exibição, não adianta você ter o VHS, o que você vai fazer com 

aquilo, vira um objeto, já não é a obra, (e vocês fazem cópias desses vídeos para 

expor as cópias?). Sim, sim, por exemplo, se a obra viaja, então, a gente fez uma 

exposição na Espanha em que ia um dos vídeos, então a gente fez uma cópia do 

DVD, para mandar para lá, por que eu não vou mandar o filho único, e em 

fotografias, as mais delicadas, as mais antigas, que já têm uma certa fragilidade, a 

gente faz cópia de exibição, quando elas vão para fora, para isso, tem artistas que 

já mandam as cópias para a gente, o Orlando Brito foi um artista que, a pouco 

tempo, nós pedimos as imagens para ele, por questão de necessidade de 

divulgação, imagens digitais, ele disse olha: “já vou mandar uma cópia de exibição, 

por que assim você pode expor em melhor condições”, (ele mandou as originais e 

as cópias de exibição, ah que interessante, e quando vocês tomam a iniciativa de 

copiar para expor, vocês não enfrentam problemas com direitos autorais?) Não, a 

gente consulta o artista, a gente fala que vai fazer isso, se é possível, se ele 

permite, e a gente explica que é importante por questão da preservação da obra 

(afinal é do interesse deles né?), geralmente não tem problema quando é colocado 

desse jeito mesmo, que é o que acontece..., os artistas contemporâneos eles são 

muito acessíveis, já é uma dificuldade, por exemplo, com artistas mais antigos, já 
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falecidos, que você tem que lidar com a família, então às vezes você tem que pagar 

direitos autorais, a família quer cobrar pelo uso de imagem, vai ter restrições à 

divulgação, então já é uma questão mais difícil, mas os artistas contemporâneos, 

eles são muito acessíveis. Sobre o ingresso de fotografia, o acervo do MAMSP, 

particularmente ele tem uma coisa interessante que é, começou com a fotografia 

tradicional, mas quando o Tadeu Chiarelli ele foi diretor aqui do museu, ele criou 

uma outra vertente, que ele mesmo chama de “fotografia contaminada”, é a 

fotografia que sai do suporte tradicional, e ela é muitas vezes um objeto, então, 

fotografia sobre tecido, e..., fotografias fazendo parte de instalação, ou então, uma 

própria instalação sendo feita só de fotografias, fotografias sobre vidros, então ela 

ocupando outros espaços, indo muito além daquele suporte tradicional da fotografia, 

e com isso, você tem tratamentos específicos para ela, então quando você vai 

consultar fotografias... é... a gente tava até discutindo isso, eu tava discutindo com a 

Magali, o sistema de busca, o sistema de catalogação: se eu peço só fotografias, eu 

vou ter um limite de obras que o sistema vai me dar, mas eu também tenho que 

lembrar de pesquisar instalações, objetos, vou ter que ter essa visão mais 

abrangente, porque a fotografia está ali no meio (No caso da classificação por 

linguagem ela limita? E daí, como será que se faz? Deve se repensar a 

classificação por linguagem?) É muito difícil porque, como fazer? Ou eu ponho uma 

coisa muito abrangente, e que depois eu não vou ter o específico, aí vem tudo, ou 

eu... por enquanto a gente está trabalhando com o específico, e daí você tem que 

conhecer o acervo, então a ferramenta de busca do acervo infelizmente é só a 

máquina, ou felizmente, mas é o elemento humano que está trabalhando com o 

específico, então a ferramenta de busca do acervo infelizmente é só uma máquina, 

ou felizmente, mas é o elemento humano que está ali trabalhando no dia a dia, que 

goza do conhecimento e experiência. (isso é interessante, porque foi a própria 

forma como o museu foi pensado, aí o Canclini, ele fala, que o museu contribui para 

o significado e o entendimento da obra, por que a estrutura do museu foi pensada 

dessa forma, tu acreditas que os museus vão se modificar, deixar de pensar a obra 

em categorias para poder melhor apresentar essa obra, dentro das especificidades 

da arte contemporânea?) Não sei, é..., por enquanto eu acho que não, por que essa 

classificação como eu te disse, é uma coisa interna, é uma coisa que nós aqui do 

setor manuseamos, e... nós somos intermediários diante do pesquisador, do 
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curador, então, quando o curador vem, a gente está junto, então a gente conhece 

bem o acervo, a gente sabe dessas especificidades, a gente acaba sendo uma 

ferramenta a mais, então eles fazem as solicitações, e a gente acaba fazendo a 

pesquisa, então a gente também contribui na pesquisa dessa forma: “olha, você 

pediu isso, mas a gente tem isso também”; “olha, chegou essa obra que eu acho 

que te interessa”... porque as pesquisas são diversas, a gente já teve pesquisa 

assim: “olha me vê aí tudo que é “natureza morta” do museu”. Imagina, eu não 

tenho classificação por tema, então, vamos tentar refinar a pesquisa junto com o 

curador (e o próprio conceito de natureza-morta é vago, e o conceito dele, qual 

seria...) então, aí é que tá, vai saber! Então, você tem que refinar essa pesquisa 

com ele, então às vezes eles vêm aqui, “mas olha: tem uma Sandra Cinto que você 

pode considerar natureza morta também”, “e tem o Bonadei também”, então, é isso 

mesmo que ele quer, ele quer relacionar arte moderna com contemporânea dentro 

das temáticas, que foi uma coisa que aconteceu, eu não sei se você já viu o 

catálogo do panorama 2005, que foi curado pelo Felipe Chaimovich, que hoje é o 

curador aqui do MAMSP, e ele brincou com as categorias da história da arte, e só 

tinha ate contemporânea lá, e..., e foi muito interessante justamente essa 

discussão. 

  

13- Como que estes recortes estão acontecendo aqui no MAMSP. O 
acervo do MAMSP tem sido apresentado dessa forma? 

  

Então, isso varia muito do curador e do pesquisador, então a nossa função 

é dar as ferramentas para eles, de acordo com o que eles querem. O que está 

acontecendo agora, a exposição que a gente tem aqui na sala 1, a atual, eu já te 

falei que é um grupo né, muito interessante, eu acho que talvez te ajude na tua 

discussão, a da sala 2, foi um Workshop de curadoria do Ricardo Resende em que 

os trinta alunos iam fazer uma exposição, e ele dividiu os alunos em três grupos de 

dez: um ia falar sobre o contemporâneo, e o outro ia falar sobre o moderno, e o 

outro ia falar sobre o moderno que é o contemporâneo, e os três grupos tinham que 

usar apenas o acervo do MAMSP, e nós fomos dando as ferramentas, então eles: 

“ah! O que tem de moderno aí?” “Então levanta por artista, levanta por data?” 

Então, o contemporâneo, o contemporâneo... foi muito legal! Por que o 
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contemporâneo, o grupo resolveu mostrar aqui o que não se vê no MAMSP, então 

nós temos cinco mil obras, nós não temos exposição permanente do acervo, então, 

tem muitas obras que nunca foram vistas, aí eu até questionei o grupo, eu falei: 

“olha eu tenho obras que não foram vistas de todos os períodos”, então, você tem 

que ver o que você quer mostrar, o que não foi visto, o que entrou recentemente, o 

que entrou por doação, o que compraram e  ninguém nunca mostrou, então eles 

fizeram um recorte mais ou menos por artistas que eles queriam mostrar, e de 

obras do acervo e que nunca tinham sido mostradas antes, também tem isso, nunca 

foram mostradas no MAM, mas ela pode ter vindo já com uma história, ela pode ter 

sido mostrada em outros lugares, então, tem um monte de discussão bem 

interessante, então, com um monte de discussão dentro de um só questionamento, 

e o moderno e o contemporâneo, para abranger tudo, em vez de escolher por 

moderno e contemporâneo, eles optaram por fazer uma grande vitrine que conta a 

história do museu, com informações da biblioteca do museu que conta a história da 

perda do acervo para o MAC... ele usou uma obra do Fabiano Marques, que eu não 

sei se você conhece, a proposta é um teleiro, que ele coloca lá no espaço, com 

caixas de papelão que tem o selo dele na frente, são feitas uma para cada obra que 

está sendo exposta junto com a dele, e semanalmente, geralmente semanalmente, 

algumas obras da exposição são cobertas com a caixa dele, e qual o critério de 

cobrir essas obras? Justamente ele deixou no memorial: é o critério do curador, 

então hoje ele pode escolher: “vou cobrir, os Livios Abramos na exposição, hoje 

ninguém vai ver o Lívio Abramo, então semana que vem, eu mudo, eu faço 

paralelos”, conversas entre obras, que estão lá dentro, dessa forma eles 

conseguiram atuar sobre as obras modernas e contemporâneas, e também a sala 

1, tem uma exposição do Ricardo Resende, só que ele escolheu falar dos 

panoramas, você conhece a história dos panoramas da arte brasileira? (Sim), então 

ele resolveu falar sobre um panorama do panoramas, então ele escolheu várias 

obras que foram premiadas nos panoramas, e desta forma que elas ingressaram 

para o MAMSP, por prêmio, por aquisição, após a vigésima edição, que no ano 

passado foi a trigésima exposição do panorama, então também são todas obras do 

acervo do MAMSP, que entraram por aquisição via a premiação, e que ele colocou 

lá, ele colocou como uma panorama dos panoramas mesmo. Essa obra do Fabiano 

Marques também interfere lá, então o critério dele, era muito simples era: me passa 
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as listas das obras premiadas nos panoramas, e aí, essa foi uma pesquisa objetiva, 

não tinha divagação dentro dessa lista, ele escolheu o que ele quis por, ele quis por 

quase tudo na verdade, então são alguns critérios de pesquisa que variam, então a 

gente trabalha com isso, com essa variedade e vê como pode ajudar.  

 

14- Existe algum caso de obra que em função da conservação ou da 
exposição vocês tiveram que colocar em alguma moldura, ou pedestal, ou 
suporte? Ou algum fragmento que vocês tiveram que colocar em algum 
envoltório, mesmo que não fosse à proposta original do objeto ser isolada? 

  

A gente tem obras - por que daí ela entra para o acervo, porque foi 

considerada obra - que não foram concebidas para serem consideradas obras, mas 

entraram para o acervo... a gente tem uma coleção de obras do Lívio Abramo, que 

é um caderno de anotações, desenhos que ele fez para cartões de natal, que ele 

mandou para a família, desenhos de viagem, que ele fazia, e a família doou para a 

gente; a família doou recentemente para nós, então claro, ela é tratada como obra, 

ela é tratada como obra sobre papel, obra sobre papel é exposta com pass-partout, 

com vidro na frente, com moldura, por que daí você já tem um outro tratamento, 

porque ele fez e não era, hoje é, (ganhou a aura do museu), ganhou a aura de obra, 

é um cartão postal, ou é um cartãozinho de natal que ele mesmo desenhou, e..., 

não é por isso que eu vou deixar assim de qualquer jeito. Às vezes é uma escolha 

de curadoria também, então a gente trabalha com as escolhas de curadoria 

também, às vezes a obra está montada em pass-partout e o curador fala: “não, eu 

quero montar todo esse material em vitrine”, então a gente tira do pass-partout, 

coloca em vitrine, faz um outro tipo de montagem que possa ser colocado em 

vitrine, mas é isso, é a questão de conservação dela, essa mudança de status que 

ela tem, e a questão da curadoria também, às vezes para expor, a gente muda 

aquilo que a gente já tinha feito, então tem esses casos, geralmente obras sobre 

papel que acontece isso. 

  

15- Tem algum exemplo de obra de arte que o museu é proprietário de 
um fragmento dela, e não todo, por exemplo, uma performance, que uma parte 
tenha ficado aqui no MAMSP e outra parte tenha ficado em outro museu?  
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Ah..., tem um caso interessante, que está exposto na sala 1, que é uma 

obra do Genilson Soares, que ela participou do Panorama, se não me engano de 

1985, e ela era uma grande instalação, e na época ela foi uma das escolhidas para 

ser adquirida pelo museu, só que ela não foi adquirida na totalidade, adquiriram 

alguma peças, e inclusive o resto está com ele, às outras peças, e nós o chamamos 

para montar, esse fragmento de instalação aqui, inclusive ele deu outro nome, ele 

não falou que era instalação tal, ela falou que era..., o nome que ele deu foi “as 

testemunhas”, da instalação aqui entre nós, e aí a gente o chamou inclusive para 

ele rever as peças, eram peças pintadas sobre eucatex, então se ele podia mesmo 

restaurar, nos pedimos que ele mesmo restaura-se as peças, ele ficou três dias 

conosco restaurando, como..., depois eu te mostro a pasta, por que é muito 

interessante, ele é muito detalhista nesses projetos de montagem dele, então, essa 

obra que tava no panorama de 85, ela ocupava três paredes, tinha uma figura no 

fundo,  e outras peças também, só que essa figura do fundo por exemplo, ela não 

foi adquirida, então o que ficou no fundo..., ele trabalha muito com perspectiva, com 

profundidade, aí ele pediu nessa montagem, que eu acho que foi a primeira desde 

esse panorama, eu não sei dizer isso agora imediatamente para você, mas posso 

ver depois, bom, não tem a figura, ele pensou em trazer a figura, em fazer uma 

ampliação fotográfica da foto daquela obra na época, e a gente discutiu com o 

curador junto: “poxa, mas é que, a gente vai mostrar o que o museu tem, o museu 

não tem isso por enquanto”, aí ele mesmo sugeriu, o artista sugeriu, de pintar a 

parede do fundo com azul, primeiro para dar mais profundidade para o trabalho, por 

que a idéia, ele trabalha com isso, e depois porque era um azul que o MAMSP tinha 

nas paredes dele, um azul que a Lina Bo Bardi projetou, o projeto aqui do museu é 

da Lina né, e as paredes todas aqui do museu eram azuis, a parte interna era um 

dégradé de azul, e ele escolheu um desses tons, até para remeter aquela época, 

então é uma obra que a gente só tem uma parte dela, então, junto com o artista, ele 

nos ajudou a criar um meio de exposição suficiente para esse fragmento que a 

gente tem, ele tá pensando agora, em apresentar um projeto, de como apresentar 

essa obra de forma mais completa, não sei se propondo a doação das outras 

peças, ou se ele ainda vai tentar um outro meio de expor, (e ele considerou como 

um trabalho novo ou o mesmo ainda?) é a mesma, são peças daquele, são essas 
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duas questões, por que é um outro trabalho, não é o mesmo, obviamente não é o 

mesmo, mas remete aquele, eu acho que, foi legal que desde a época da aquisição, 

até o título que ele deu, já se refere que é de uma outra instalação, então quer 

dizer, é um fragmento mesmo, no próprio título, então, foi um caso bem recente, 

que aconteceu agora, e eu achei interessante, bom, e com todo o aval do artista,  

  

16- Vocês têm múltiplos no acervo do museu, como vocês trabalham 
com essa questão, como o museu pensa os múltiplos em seu acervo, como o 
museu procede com isso? 

  

É engraçado que, você sabe da existência dos clubes de gravura e 

fotografia (sim), eles são praticamente clubes de múltiplos, sobretudo da gravura, e 

às vezes da fotografia, ele saiu do tradicional, por que antes era uma gravura 

tradicional, dimensão 40x70 e tal, até ser um objeto do Vik Muniz! Então é um 

objeto (e tem aquele do Iran do Espírito Santo...), então são objetos, os dois clubes, 

eles acabam saindo do tradicional para isso, e geralmente a gente tem mais de um 

exemplar de cada obra, recentemente foi pedido que a gente pegasse dois, um vem 

pro acervo, dessa vez mais que um, vem dois, para a gente ter mais possibilidade 

de exposição, para a gente deixar um mais preservado, e enfim, a gente trata como 

a gente trata a gravura, com..., vendo a tiragem, vendo que número é, pensando 

dessa forma, não sei se teria mais alguma coisa que você queria saber? (Não, mais 

eram essas informações, para refletir sobre a situação de um trabalho que é cópia e 

é original ao mesmo tempo) ah não, no caso do múltiplo nós não encaramos como 

uma cópia que é original, cada um é uma peça mesmo. 

  

17- Existe alguma obra do museu que se perdeu completamente, e 
existe alguma documentação dela no museu, que é exposta? 

  

Tem uma coisa engraçada, tem o oposto, tem uma obra que a gente só 

expõe a documentação, por que ela é um projeto de uma coisa que nunca foi feita, 

que é do Ferreira Gullar, que é o poema enterrado, era um projeto de uma obra que 

era para ser feita no jardim de escultura, e nunca foi feita, por que também para 

você instalar uma obra no jardim, tem toda uma questão de prefeitura, 
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administração do parque, museu, e isso faz tempo, e nunca foi concretizado, e a 

gente tem os desenhos, por que ele fez o projeto, e são três desenhos, até na 

exposição da OCA a gente expôs os desenhos, e a gente tem os desenhos, e a 

gente tem o projeto parede, você conhece o projeto parede? (Eu queria te 

perguntar, por que a obra, depois que acaba o tempo, ela some né?) Ela... não 

significa que por ela ta lá ela é obra do acervo, ou vai virar obra do acervo, por 

exemplo, tinha o grupo “Nunca”, que eram grafiteiros, e depois foi feita a parede do 

Marepe em cima, e nada aconteceu, mas nós temos alguns casos em que o projeto 

do projeto ingressou no museu, nem sempre ele ingressa, por exemplo, a Sandra 

Cinto, ela fez uma espécie de um objetinho que era a maquete da parede, super 

detalhado, e entrou isso para o acervo do museu, o Paulo Buenos, eles fez uns 

desenhos preparatórios para o projeto do projeto, esses desenhos entraram para o 

museu, esses desenhos entraram como desenhos, o objetinho da Sandra Cinto 

entrou como objeto, então, de alguns que eu já te falei nós temos registros, alguns 

entraram as peças, como o da Nézia Pacheco Chaves, entraram as peças, tem o 

outro da Luciana Pitto, da “ovo”, que eram várias peças em inox, peças de design 

inclusive, que estavam lá, e uma delas entrou para o acervo, e as outras não, e ela 

já foi exposta como uma individual, até aqui na outra parede do MAMSP ela foi 

colocada como uma obra, e individual. (E já aconteceu de vocês refazerem algum 

trabalho?) Não, do projeto parede não (e nem é a intenção né?) É por que é site 

specific né... então ele é feito para aquele lugar, a idéia é essa, e o projeto já tem 

mais de dez anos. Não sei se você viu, a gente tem um catalogo de dez anos do 

projeto parede (Não o catalogo eu não vi, eu já vi algumas vezes que eu estive aqui 

no museu, e reportagens que li, mas eu não sabia se existia a possibilidade de se 

refazer o trabalho ou não), não, nunca foi pensado nisso também, e o que entra é 

isso né, o projeto, a maquete do projeto. 

  

 18- Algum trabalho aqui do museu tem como proposta incorporar a 
ação do tempo ou mudanças físicas no suporte do trabalho?  

  

O da Iolanda Mazzoti, e é uma questão bastante curiosa, trata-se de uma 

espécie de aquário, e que você quando vai expor a obra, você enche ele de água, 

até a altura da boca da santa, daí você coloca a santa lá dentro, que é uma santa 
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mesmo, que ela comprou, ela é policromada, até a altura da boca você põe água, e 

depois você põe óleo até a altura dos olhos, e evidentemente, durante a exposição, 

isso vai deteriorando a peça, e isso vai fazendo ela perder a policromia, e a idéia 

dela é essa, é que cada vez que ela for exposta, ela vai perdendo a policromia, até 

que ela perca toda a policromia, e é interessante que se você vê a santa lá na 

reserva técnica, você já vê a santa sem boa parte da policromia, eu já tive caso de 

visitantes que olhavam e disseram: “nossa, essa santa precisa ser restaurada né”, e 

não é o caso, é uma coisa que foge, então é um conceito de restauração que a Arte 

Contemporânea também muda, (e vocês não documentam os vários aspectos que 

essa santa teve em cada exposição?) é, a questão de o que fica é a fotografia dela, 

mas ela não é muito exposta, a gente tem o foto que a artista mesmo fez, e tem a 

foto de uma das exposições, eu estou aqui há sete anos, e não sei se aconteceu 

mais de uma.  

  

19 - Algum trabalho aqui do museu, utiliza materiais orgânicos?  
  
Deixa eu pensar..., não, eu acho que eu falo de um caso lá no trabalho, que 

é o da Mônica Rubinho, que é o dos papéis fungados, que ficam prensados dentro 

de vidros, essa obra precisa ficar separada do restante do acervo, nós não 

sabemos exatamente como ela chegará no futuro. Tem o da Rosana Monnerat, que 

tem cera, mas é a matriz da gravura que ela fez para o clube, então a matriz é um 

objeto lindo, que tem uma parte que é de cera de abelha, e tem outro dela que ela 

usa cera de abelha, mas nada assim... (é interessante o caso da gravura, que pelo 

aspecto experimental, a matriz tem um aspecto maravilhoso, quase como o de 

obra), sim, e é um resultado completamente diferente da gravura em si.  

  

20 - E essa questão da refeitura das obras, como no caso da obra do 
Nuno Ramos, isso tem sido bastante freqüente no museu, e como que o 
museu encara isso, individualmente? Obra por obra? Ou tem questões mais 
genéricas, que devem ser respeitadas, como o museu procede em relação a 
isso?  
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É, a gente analisa caso por caso, como eu disse, no trabalho do Ernesto 

Neto, rasgou a meia, troca a meia, não tem grandes problemas, o caso do Nuno 

Ramos, é uma questão interessante, por que a gente tinha uma foto desse trabalho, 

do “Vaso Ruim”, quando ele foi exposto aqui, até foi ali na frente do museu, era uma 

foto com três vasos, um deles quebrado, ou dois deles quebrados, e nós fomos 

reapresentar na OCA, (foi quando eu vi lá), foi quando você viu lá, só que você 

perdeu o “ato” de quebras os vasos, que foi muito legal! (isso eu não vi...) Não por 

que nem a exposição tinha sido aberta ainda, então, então encontrei com ele, foi 

engraçado, porque antes de entrar em contato oficialmente com ele, eu o encontrei 

num show, do Rômulo Frói, que é o assistente dele, ele é músico, e o Nuno também 

é poeta e tudo também, e então eu encontrei com ele lá no show e disse: “olha, a 

gente vai reapresentar o teu trabalho, aparece informalmente lá, a gente já tem uns 

vasos guardados, então a gente vai ter que refazer dois, e são vasos que não são 

assim comprados né, são feitos em oleiro, são vasos grandes”, aí ele disse: “não, 

eu vou por sete na OCA”, (ah! aí, ele disse...), “eu vou por sete, eu vou por sete!”, 

rsrs, Aí eu perguntei, será que ele vai querer deixar vários aí de reserva, e ele não, 

a idéia dele foi remontar a instalação só que com sete vasos, aí eu passei isso para 

o curador, porque foram três curadores, e acho que inclusive era o andar da 

curadoria do Felipe Chaimovich, e tá bem, foi sete, o artista pediu para fazer sete, e 

foi aceito, é o mesmo princípio de trabalho, mas apresentado com sete, com mais 

peças, (no livro do Fidelis que tem, ele tem mais ou menos uma ordem de como 

deve ser feito, como deve ser quebrado, como deve ser montado, então ali com a 

iniciativa do artista foi alterado...), mas aí a gente tem que sempre pensar, e aí, 

quando a gente não puder contar com o artista? Tem que tentar aquele princípio, a 

gente tenta, temos um material aí que ele fala sobre isso, sobre a obra, e daí foi 

legal acompanhar a montagem, por que o Rômulo que é o principal assistente 

dele... você compra a parafina, e você tem que derreter, você a coloca quente, mas 

você não pode quebrar com ela muito quente, senão ela vai se espalhar muito, ela 

tem que estar quase sólida, para quando você bater ela esparramar só um pouco, 

senão você vai perder o material e você vai encerar ali o chão, torna até perigoso o 

chão, o andar ali, e a gente até colocou alguma faixas ali no chão, por causa da 

Oca, porque era escorregadio, nos locais próximos, então as pessoas podiam 

escorregar e cair, mas foi uma situação assim que a obra cresceu né, mudou e tal, 



 

157 

 

e ele quebrou todos os vasos daí (foi ele mesmo que quebrou?) foi ele mesmo, e 

daí era um baita machado, uma marreta, e foi muito legal assim, por que é muito 

linda, isso que é uma coisa que daí o visitante não vê (Pois é, é uma pena), que é 

bacana, eu sei foi fotografado, mas não sei se foi filmado. Tem também o exemplo 

da obra “O telhado” do Marepe, que tem que ser refeita toda vez que é exposta, e 

nós temos o projeto do artista que nos orienta, depois da exposição tudo vai fora, 

nós não guardamos as telhas e o resto, porque o artista quer que a obra seja 

sempre refeita.  

  

21 - E em relação a esse tipo de trabalho, vocês chegam a expor assim 
fotografias ou um vídeo do artista refazendo esse trabalho, ou imagens, para 
acompanhar, para complementar essa percepção?  

  

Então, na exposição, que eu me lembre nunca foi feito, o que a gente tem, a 

gente tem esse material para a gente, como documentação, de auxílio para a 

remontagem, como a gente tem do Ernesto Neto, nem foi ele, a gente tem fotos 

dele montando, mas a filmagem foi feita bem objetiva, o modo como ele monta as 

meias, (foi bem técnica?) bem técnica.  

  

22 - Em relação às obras que utilizam equipamentos eletrônicos, quais 
são as questões que vocês têm se deparado, quais são os procedimentos 
padrões, ou no caso específicos?  

  

É, tem essa questão dos vídeos, que a gente tem transportado para DVDs 

sem problemas, a gente tem uma obra do Waltércio Caldas, que é a experiência 

Mondrian, que é uma obra de dificuldade para a gente, por que ela dá muitos 

problemas, ela já foi restaurada, foi mexido no motor, agora a gente quer fazer um 

planejamento de como melhorar, por que ela para muito durante a exposição, por 

exaustão mesmo, então arrebenta a correia, aquilo esquenta muito, então, como 

fazer de modo que ela conserve as características dela, mas ao mesmo tempo não 

dê tantos problemas? Então a gente vai ter que fazer um projeto, e apresentar para 

o artista, para ver se ele aprova, pois é um caso que, ele não aceitaria mudar para 

um sistema digital, por exemplo, por que ele quer que continue isso, e a gente vai 
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tentar resolver, (por que dependendo da situação pode mudar a configuração formal 

da obra né?) por que pode mudar a configuração, por que tem a velocidade que ele 

quer ali que aquela fita corra, que está escrito Mondrian, tem toda uma questão 

mecânica ali, que é interessante, da obra, e vê até que ponto a gente consegue ir 

levando isso, também tem os casos da obra do Palatinik, que ele mesmo gosta de 

mexer, ele mesmo restaura, limpa, é... a gente já levou coisas para ele mesmo, lá 

no Rio, por que é um sistema engenhoso lá dentro, de motor, etc, mas eu não vejo 

assim tanto problema assim nela, dentro desse sistema, se ele consegue ser bem 

resolvido, bem articulado, eu acho mais problemático quando é transferência de 

mídia mesmo, isso, de não perder o conceito da obra, mas quando são esse casos 

que são só esses vídeos de arte, que foram feitos para serem obras de arte, o 

artista não tem se mostrado contrário, quando é só projeção, a mudança de cor..., a 

mudança de mídia não chega a interferir tanto, é mínima, a mudança da obra, e é 

uma forma de que a obra continue sendo vista né, (eu me lembro de ter visto na 

OCA a obra do Chelpa Ferro!) A do Chelpa Ferro, a sim, a gente já teve problemas, 

com um dos sensores, ainda mais por que é uma obra de manuseio né, (é uma 

obra complexa né) Ai, é uma loucura aquela obra! Rsrs! Tem toda essa questão do 

manuseio, que ele é feito supervisionado, com orientador, mas você não controla, 

sempre vai dar alguns problemas, e ela foi adquirida na época da Oca, então uma 

das primeiras vezes que ela foi exposta, foi lá, (eu me lembro que na bienal do 

MERCOSUL, várias obras dos cinéticos estavam em manutenção, o que foi 

frustrante), é porque o que acontece, essas obras, você tem que criar um 

mecanismo de exposição para elas, elas não podem mesmo ficar ligadas o tempo 

todo, ou elas têm sensores, que quando o visitante entra, ela é acionada, então 

quando não tem ninguém ela vai ser desligada, ou com períodos de funcionamento, 

de vinte em vinte minutos... essa do Waltércio, a gente tenta colocar assim, de 

tantos em tantos minutos ela liga. A bolha vermelha do Marcello Nitsche, ela 

também a gente liga, põe um timer, que ela infla, e depois esvazia, murcha, então o 

movimento é interessante, por que às vezes ela tá toda murcha ali no chão, e daí 

chega o visitante, e tá bem no tempo que ela liga, e ela começa a inflar (fica quase 

um evento né) são obras que produzem barulho na exposição, ela na Oca você 

nem percebia, mas aqui no MAMSP fazia um barulho grande no espaço.  
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23 - Já foi refeita alguma obra para manuseio?  
  

A gente não tem esse tipo de “obra” de tanto manuseio, (interativo por 

exemplo), se tivesse... tá... a gente teve uma exposição, mas foi um empréstimo: 

Raymundo Colares, ele tem uns "Gibis”, que são obras em papel coloridinhas, e ele 

fez isso para mexer, só que agora não mais né, o que foi feito, essa exposição que 

rodou o mundo aí, a Tropicália, aí, a gente fez uma caixinha de acrílico né, como 

outros emprestadores que também fizeram caixa de acrílico, e a gente soube que a 

produção fez um fac-símile da obra, para deixar disponível para as pessoas 

manusearam, então, tem o fac-símile, é uma possibilidade de manuseio, sem você 

perder a parte material da obra, por que eu sei que ela foi feita para aquilo, então o 

bicho da Ligia Clark foi feito para o manuseio, (na bienal do Mercosul ela estava 

intocável, assim, e não tinha uma réplica pra poder manusear,) eu acho que a 

réplica, o fac-símile ele é a opção de você sentir a obra né, mas também sem 

perder a parte material da obra, por que se você também deixar manusear aquela 

única peça, ela vai acabar, e você nem mais ver poderá ver a obra, (mas uma 

reprodução, eu assim, acho interessante, por que na bienal do MERCOSUL mesmo 

quem nunca tinha visto aquelas peças, ficou perdido, não sabia que era interativo, 

achou que era simplesmente uma composição geométrica) sim, por que você perde 

completamente o conceito da obra, você encara aquilo como objeto de 

contemplação, (que é o que menos interessa), é o que menos interessa, e aí você 

pode explicar as duas coisas: é um objeto museológico, mas você tem que 

preservar a parte material, mas essa é uma réplica, para você ter a sensação, de 

como o artista concebeu a obra (eu acho interessante na arte contemporânea que 

se os museus começassem a discutir essas questões na exposição, talvez o próprio 

público tivesse mais capacidade de compreensão da arte contemporânea), sim, isso 

é uma questão muito de curadoria, então, muitas vezes nós somos consultados 

sobre isso, até sobre a questão da conservação, a questão da iluminação no 

espaço, como a gente pode fazer? Mas isso são questões de curadoria, então a 

palavra final acaba sendo do curador, mesmo por que cada curador é um curador, 

atua de um jeito, tem uns que interagem mais ou menos com a equipe de trabalho, 

tem uns que já vêm com essa idéia pré-concebida, até essa coisa de se vai colocar 

na vitrine ou não, se vão colocar numa caixa ou não, tem algumas questões que 
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são de segurança, então... a gente tem aquele vestido de giletes da Nazaré 

Pacheco, que esta ali exposto, então a gente pediu: coloca uma basezinha em 

baixo, por que daí é um bloqueio para a pessoa chegar, mesmo por que é perigoso 

para a pessoa chegar, a pessoa sabe de antemão que a pessoa não pode tocar, 

mas acidentes podem acontecer, então aquilo já é um bloqueio, delicado, mas 

também que protege a obra, e a pessoa, por que também tem que pensar no 

visitante,  

  

24 - Em relação a trabalhos com materiais com diferentes tempos de 
deterioração, como vocês procedem com isso, principalmente quanto à 
questão da exposição e percepção da obra, e no entendimento da obra?  

  

Geralmente com as instalações, pois elas utilizam mais de um tipo de 

material como suporte, a gente não chegou a trabalhar muito com substituições 

ainda, o próprio corredor da Elida Tessler, que se chama Doador, que tem todo o 

tipo de objetos, aquilo são objetos usados, tem toda uma história aquela obra lá, e 

não cabe ali substituir, por que foram doados (pois é, eu conheço a história), mas 

eu imagino uma instalação que você tem vários tipos de suporte, você vai trabalhar 

cada suporte quanto as suas particularidades, então você tem um papel lá, você 

tem que tratar aquele papel, para deixar ele disponível, se tem uma tela também 

que faz parte, a do Nelson Leirner, a instalação armazém, não sei se você conhece, 

uma instalação bem grande que a gente tem (A dos bonecos?) é uma prateleira, 

bom tem de tudo nessa instalação do armazém, tem quadrinhos que ele comprou, 

interferiu com adesivos, a gente tem um caso recente, a gente verificou que um 

desses quadrinhos, tava com cupim, então a gente levou para restauro, e ele tinha 

uns adesivos colados, e esses adesivos a cola ressecou, então, soltaram, então, a 

foto que eu tinha da obra, estava muito longe para ver qual era exatamente a 

posição de cada adesivo, a gente entrou em contato com o artista, por acaso ele 

vinha para São Paulo, então eu e a restauradora, nos fomos encontrar com ele no 

Itaú Cultural, por que ele tinha umas palestras lá, e ele olhou a obra e disse, ah, eu 

posso levar, e aí eu colo “outros”, e ele colou “outros” adesivos, e ele até falou que 

ia por um Batman lá no meio do quadro, e ele pôs outros adesivos, diferentes 

daqueles que ele tinha posto lá, não utilizou aqueles que a gente tinha recuperado, 
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que estavam lá no envelopinho, e ele tem esse hábito, ele já é conhecido por isso, 

por que cada vez que ele monta a própria obra, ele pode tirar ou colocar peças, mas 

nesse caso específico isso não alterava nada, por que, no geral, aquela é uma peça 

pequena, diante de uma instalação, a troca dos adesivos, não interferia na leitura da 

obra, primeiro você tem o aval do artista né, e depois fazia todo o sentido isso, não 

ia interferir na leitura geral da obra, então foi um caso que aconteceu assim, do 

próprio artista interferir, e sair ali do meio, mas tem isso, tem objetos de plásticos, 

geralmente são objetos industrializados, e a gente faz reposição se for o caso, mas 

no caso dele a gente não teve esse problema, só essa peça, ela foi tratada como 

tela, foi trocada o chassis dela, foi trocada a moldura dela, é aí foi, essa parte do 

adesivo, foi por conta do artista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
ANEXO A – Imagem do documento com procedimentos para a montagem da 
obra “Vaso Ruim” de Nuno Ramos, pertencente ao MAMSP. 
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Anexo B – Documentação para instruções de montagem da obra “Bandeiras” 
de Emmanuel Nassar, pertencente ao MAMSP.  
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ANEXO C- Informações transcritas em documentação pelo MAMSP, para 
registro e reapresentação das performances de Laura Lima, pertencentes ao 
seu acervo. 
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Anexo D – Planta baixa realizada pelo artista Genilson Soares, integrada aos 
arquivos do MAMSP, e utilizada para guia na remontagem de sua instalação 
intitulada “As testemunhas” 
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ANEXO E – Termo de autorização do artista Genilson Soares para reutilização 
de peças de sua antiga obra “Aqui entre nós”, em sua nova criação chamada 
“As testemunhas”. Instalação pertencente ao MAMSP. 
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