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Introdução 

Não é incomum que os debates em torno da presença da arte pública no cenário 

contemporâneo sejam submetidos a uma afirmação que não esconde o desejo de 

redução e de obstrução ao sugerir que “toda arte é pública”. Tal assertiva traz no bojo 

a insinuação de que a arte pública como tal simplesmente não existe, extinguindo, 

assim, qualquer tentativa de debate a respeito do que é efetivamente público na arte.  

A esta afirmação poderíamos contrapor outra, em réplica, e firmar que arte é, antes de 

mais nada, um empreendimento privado. Pelo menos a arte que se produziu sob a 

égide do modernismo hegemônico. Assim, é possível afirmar que o  

moderno promoveu a “privatização” da experiência artística, tendo 

centrado a dinâmica da arte na criação de um único indivíduo – o artista –, 

ensimesmado em suas certezas e imaginações. A arte na modernidade nos 

foi oferecida “como uma investigação individual do escultor ou pintor, o 

epítome da autoafirmação” (FINKELPEARL, 2001 apud OLIVEIRA, 2012, p. 

138), na qual a criação artística tinha como centro e eixo único a própria 

persona do artista, sendo “tida como o produto de um ato de expressão 

autônomo e individual”. (HEIN, 1996 apud OLIVEIRA, 2012, p. 138)  

No cenário do moderno, o artista foi demandado a criar sua obra em processos de 

distanciamento do mundo ou, mais especificamente, do “mundo mundano”. A obra, 

solta das amarras que a atavam a seu criador, percorreria um circuito desenhado de 

maneira a preservar-lhe a autonomia e a garantir o caráter de experiência privada para 

o espectador. Para esta circulação da obra, desenvolveu-se uma arquitetura própria 
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que isola o ambiente da arte daquele outro que poderia enriquecê-la se ela se deixasse 

contaminar pelas coisas do mundo, conforme apontado no famoso ensaio de Brian O’ 

Doherty2. 

É justamente essa secularidade, essa mundanidade da arte que tem nos interessado 

investigar nos últimos anos; um fenômeno que parece sugerir que a produção de arte 

contemporânea não cabe dentro dos limites tradicionais da arte, que ela quer interagir 

e se deixar contaminar pelas coisas do mundo. Como que parafraseando a poeta, essa 

produção de arte, aberta aos encontros, diálogos e negociações, parece fazer um 

convite ao mundo mundano: “Entre por essa porta agora | E diga que me adora | Você 

tem meia hora | Pra mudar a minha vida | Vem vam’bora | Que o que você demora | 

É o que o tempo leva”.3 

 

O contemporâneo do contemporâneo 

Com a instauração das práticas artísticas de caráter coletivo e colaborativo que 

avançam no cotidiano mundano, abandonaram-se posições tradicionais alicerçadas em 

preceitos de autorreferencialidade da arte. Ao mesmo tempo, essas práticas artísticas 

coletivas revelam transformações significativas na constituição e na natureza da arte, 

sendo elas mesmas agentes, partícipes e consequência dessas transformações.  

Com as práticas artísticas de caráter político, em seu sentido mais elástico de 

configuração coletiva e colaborativa, a arte adentra territórios que lhe são estranhos – 

territórios que abrigam uma noção de arte que esgarça seus limites em direção à 

indisciplinaridade –, ao mesmo tempo em que, na mesma passada, abandona 

territórios que compunham a “verdade” e a razão de ser da arte. Por mais de um 

século, a arte afirmou-se como uma disciplina autocentrada e autorreferenciada, em 

que pouca ou nenhuma importância era dispensada àquilo que estivesse além de seu 

território de especificidades, afirmando, incontinenti, a disciplinaridade da arte.  
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Alguns dirão que a arte sempre esteve articulada com o mundo, inexoravelmente 

integrada a esse mundo. Foi o que apontou o artista alemão Hans Haacke em conversa 

com o sociólogo francês Pierre Bourdieu, para quem “o mundo da arte, ao contrário do 

que é geralmente assumido, não é um mundo à parte. O que nele acontece é uma 

expressão do mundo em seu sentido amplo e tem repercussões fora dos limites do 

mundo da arte”. (BOURDIEU; HAACKE, 1995, p. 98) 

Mesmo que aceitemos – com reservas – a afirmação de Hans Haacke de que arte e 

mundo fazem parte de um todo comum, não podemos desconhecer que, durante 

muitas décadas que atravessaram o século XX, o artista se manteve a uma distância de 

segurança das coisas do mundo. Como se o mundo mundano não merecesse a atenção 

do artista, como se ele não estivesse à altura das preocupações do artista e das 

manifestações de sua arte.  

É bem verdade que em um outro registro do moderno, ainda em 1920 dentro do 

período conhecido como “comunismo heróico”, o artista russo Naum Gabo anunciava 

que os artistas estariam tomando as ruas e as praças com seus trabalhos de arte, 

assumindo essas ruas e praças como o lócus para a realização plena da arte. Neste 

sentido, afirmava Gabo:  

[estamos] convencidos de que a arte não deve continuar como um santuário 

para o ocioso, como um consolo para o triste e uma justificação para o 

preguiçoso. A arte deve esperar-nos onde quer que a vida seja fluente e 

atuante... no banco, na mesa, no trabalho, no lazer, no descanso; nos dias 

de trabalho e de férias... em casa e fora dela... a fim de que a chama de viver 

não se apague na humanidade. (CHIPP, 1999, p. 333)  

Por muitas décadas, o desejo e a visão utópica de Naum Gabo e de muitos outros por 

uma arte articulada e comprometida com as práticas do cotidiano foram postergados e 

suplantados pela jornada do moderno. Naum Gabo não poderia imaginar que quase 

um século transcorreria até que seu desejo – e de seus parceiros nas vanguardas 

históricas – viesse a alcançar seu ponto de materialização. Um século depois, é possível 

afirmar que o contemporâneo da arte contemporânea – o contemporâneo do 

contemporâneo – está fortemente atado e comprometido com a instauração da arte 

em um processo de derretimento no cotidiano, um processo que derruba barreiras e 

aproxima arte e vida de acordo com parâmetros inventados a partir da percepção do 
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fim da autonomia da arte. Assim, dava-se início ao colapso da ideia de uma arte 

fundada em premissas que se fecham sobre elas mesmas, que acentuam o “como” em 

detrimento de outras formulações que fazem esse universo transbordar na busca de 

respostas para “por quê?”, “para quê?” e, acima de tudo, “para quem?”.  

Neste sentido, na encruzilhada em que a arte contemporânea se encontra, um retorno 

ao isolamento da arte, um recuo a revalorizar questões inerentes e exclusivas da arte 

se revela como algo inimaginável em um mundo que clama por transformações e pela 

participação da arte nessas transformações no campo social, na afirmação de uma arte 

que reconheça, preze e assuma seu protagonismo. Diante da encruzilhada que se 

interpõe à frente, a única opção é confrontar os desafios da neutralização,, driblando 

suas armadilhas e resistindo a suas estratégias. 

O contemporâneo do contemporâneo revela-se na transposição do lugar da arte da 

esfera privada para a pública. Em um passado já distante, o lugar da arte parecia 

restringir-se às relações quase incestuosas entre artistas e patronos, quer 

representassem eles o poder eclesiástico, a fidalguia aristocrática ou a burguesia 

abastada. Em tempos mais modernos, o lugar da arte logrou contornos supostamente 

mais públicos, mas nem por isso menos privados ao englobar novos trânsitos de uma 

produção de arte que, partindo do ateliê do artista (o espaço de produção), percorria 

os espaços expositivos dos museus e das galerias de arte (os espaços de circulação e 

de contemplação), até alcançar as coleções particulares (os espaços de distinção para 

aqueles que colecionam, e de homologação para aqueles colecionados). 

O contemporâneo da arte contemporânea, o contemporâneo do contemporâneo, no 

entanto, se afasta desse modelo de produção e de circulação para assumir os 

ambientes públicos das cidades como seus, um lugar onde a arte promove seu 

derretimento no cotidiano do mundo mundano. Mas não se trata aqui de 

simplesmente ocupar esses espaços públicos com manifestações de arte, como 

sonhado pelas vanguardas históricas em sua ânsia de ocupar praças, pontes e ruas 

com sua arte na expectativa de transformações do mundo e da vida social. No cenário 

contemporâneo, o artista busca agora interagir com esses espaços e, acima de tudo, 
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com aqueles que esses espaços “habitam”. Neste sentido, não se trata de produzir arte 

para as ruas ou mesmo nas ruas, mas com as ruas.  

No rescaldo dos sucessivos conflitos e fricções que têm acompanhado o espalhamento 

da arte na esfera pública desde os anos 1980, eclodiu o reconhecimento da 

necessidade de uma negociação assertiva e aberta que contemple a escuta e que 

considere os desejos das comunidades e/ou sujeitos com os quais a obra (ou projeto 

de arte) é produzida na emergência de uma efetiva dimensão pública e política da arte. 

Isso pode acarretar a instauração de novos modos de criação da arte, contaminados 

por práticas de negociação e de participação que singularizam essas produções de arte 

no contemporâneo, reconhecendo o protagonismo partilhado entre o artista e aqueles 

que participam do processo – os colaboradores. 

Se tanto tempo transcorreu para que as ruas passassem a ser privilegiadas pelos 

artistas no processo de emergência de suas criações, o que certamente tem provocado 

instabilidades à própria natureza da arte, Naum Gabo, ainda nas primeiras linhas do 

Manifesto Realista (1920), nos alertava com uma profecia que parece encontrar sua 

verdade no contemporâneo: “o impasse a que chegou a Arte nos últimos vinte anos 

deve cessar”. (CHIPP, 1999, p. 329)  

Admitindo-se que a arte avança em direção ao mundo mundano em processos nos 

quais o artista partilha as responsabilidades e os prazeres da criação com outros, 

independentemente de quem sejam, nos vemos diante de uma situação incomum que 

provoca dificuldades e apreensões: como fazer com que a arte e o artista avancem em 

cenários que desconhecem? Ou mais que isso, como podem – arte e artista – avançar 

em cenários que desconhecem, uma vez que tradicionalmente lhes foi sugerido que 

evitassem esse mundo que se materializa e que se espraia para além do mundo da 

arte? Como pode o artista avançar em direção ao mundo quando, tradicionalmente, 

lhe foi sugerido que seu lugar no mundo era justamente um lugar fora desse mundo 

que se manifesta no real? O que dizer do artista, historicamente formado e preparado 

para enfrentar o mundo a partir de seu próprio universo, despreparado ou mesmo 

desinteressado em pensar o mundo a partir de outras perspectivas que não sejam as 

suas? Como, no confronto com as coisas do mundo mundano, inundado pelas políticas 
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e pelos interesses díspares das ideologias, pode a arte manter sua integridade e 

garantir sua potência e sua permanência? São muitas as dúvidas e as angústias que se 

oferecem à arte e ao artista no contemporâneo do contemporâneo. 

 

A arte entre impasses e encruzilhadas  

Nos espaços da rua, arte e artistas se defrontam com questões e problemas que são 

próprios a uma audiência desconhecida e ampliada, diferente daquela mantida sob 

controle no interior do sistema de arte. Uma audiência cujos interesses difusos não se 

consegue identificar e que, somente com certa complacência, encontram convergência 

em uma noção genérica do “outro”. A partir de seu ateliê – algo que se alonga para o 

sistema de arte como um todo –, o artista é estimulado a afirmar, a reafirmar e a 

confirmar sua condição de sujeito único na produção de sua arte, da mesma maneira 

que é induzido a definir seu lugar como sendo exclusivo no mundo. No entanto, a 

partir do deslocamento em direção ao mundo cotidiano, a partir desse 

transbordamento da arte no mundo mundano, instaura-se um encontro de alteridades 

que foge ao controle do artista e que demanda cuidadosos processos de escuta e de 

negociação. 

Esse transbordamento em direção ao mundo se dá como se o artista tivesse sido 

despejado de seu tradicional espaço de criação, do seu ateliê, “como se o acúmulo de 

realidades a invadir o ateliê do artista [...] o despejasse, o desalojasse, o desabrigasse. 

E essa seria a nova realidade a ser enfrentada pelo artista na contemporaneidade: um 

desabrigado itinerante a buscar, com sua arte, respostas às realidades com as quais é 

confrontado”. (OLIVEIRA, 2011, p. 118)  

Entre essas realidades, um choque do real no qual o artista deixa de estar só para se 

juntar a outro(s), eventualmente na constituição de coletivos, os chamados coletivos 

de artistas; em outras ocasiões, em situações que encontram melhor definição diante 

da vagueza do que sugere a noção de comunidade: um encontro de alteridades que, 

sem uma razão precisa, se constitui supostamente como uma comunidade. As práticas 

desses coletivos de artistas introduzem um elemento – a colaboração – que mesmo 

que encontre no contemporâneo colorações e perspectivas com certo acento político, 



- 7 -  

 

não pode ser caracterizado como algo novo no campo da arte, uma vez que a história 

da arte moderna é copiosa em registrar colaborações entre artistas desde Picasso, 

Braque, os surrealistas, os dadaístas, as ações do Fluxus, os happenings organizados 

por Allan Kaprow, e a lista poderia se alongar à exaustão. 

No contemporâneo do contemporâneo, contudo, essas práticas colaborativas acabam 

por assumir contornos políticos que provocam instabilidade no sistema de arte e na 

própria natureza da arte. No entanto, essa arte que se faz política e que se quer 

política se vê diante de um impasse e de uma encruzilhada: talvez ela não saiba 

exatamente o que quer, ou se sabe, talvez ainda precise encontrar os caminhos para 

atingir sua meta, conforme sublinhado por Rancière:  

A vontade de repolitizar a arte manifesta-se assim em estratégias e práticas 

muito diversas. Essa diversidade não traduz apenas a variedade dos meios 

escolhidos para atingir o mesmo fim. Reflete uma incerteza mais 

fundamental sobre o fim em vista e sobre a própria configuração do terreno, 

sobre o que é a política e sobre o que a arte faz. (RANCIÉRE, 2012, p. 52) 

 

As práticas coletivas e a reinvenção da arte 

Nos deslocamentos e inquietações desse movimento coletivista e colaborativo da arte 

contemporânea, o artista, tendo abandonado o ateliê e passando a atuar diretamente 

nos espaços desabrigados do mundo mundano, se vê agora envolto em processos nos 

quais resulta o enfrentamento e o desmoronamento de um dos pontos basilares do 

sistema de arte, incluído neste cenário o mercado de arte: a questão da autoria. Mais 

que uma questão, trata-se de uma pedra fundamental sobre a qual se assenta o 

sistema de arte.  

No cenário das práticas coletivas de arte, a autoria se torna difusa, quando não oculta, 

posta em disputa de tal maneira que acaba por sugerir certo processo de desaparição 

desse artista-autor, como que a ecoar as dúvidas assertivas de Michel Foucault quando 

indaga “o que importa quem fala?”. Claro está que para o sistema de arte, edificado 

sobre a permanente construção de carreiras e de reputações, isso importa muito. No 

entanto, para os olhos de quem vê do lado de fora, quem fala continua não tendo 

importância e os nomes dos artistas-sujeitos são suplantados por uma percepção do 
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coletivo, sendo os nomes dos sujeitos-artistas apresentados como uma 

desnecessidade condenada ao esquecimento.  

Se não importa quem fala, se a noção do artista-autor parece em colapso e em 

processo de desaparição nas práticas coletivas colaborativas, outro problema se 

instaura: a ênfase no vigor do processo (de diálogos, de negociações, de trocas e de 

relações) acarreta o desprestígio do objeto artístico como resultado da ação coletiva 

de arte. Enquanto o artista não mais se afirma como criador, ou pelo menos não como 

criador-único, da mesma maneira a obra de arte, como criação ou criatura, também 

experimenta certo desinteresse quando se afirma e se enfatiza que o processo é o que 

realmente importa; ou nas palavras de Suzi Gablik, “um aspecto central do 

pensamento do novo paradigma envolve a mudança significativa do objeto para as 

relações, no qual o paradigma emergente reflete a vontade de participação social [do 

artista]”. (GABLIK, 2002, p. 7) 

Nesta situação em que se enfatizam as relações e o processo, em que se enfatizam 

práticas efêmeras e desmaterializadas, a arte parece em processo de derretimento, 

em processo de liquefação ao gosto de Bauman. Nesta condição líquida parece 

encontrar os meios para se espalhar e para penetrar as entranhas da vida social, 

atacando de forma vigorosa dois dos mais caros e tradicionais redutos da arte, 

interligados como irmãos siameses: sua autonomia diante das coisas do mundo e seu 

lugar de destaque no mundo. Um lugar de destaque em que a arte está 

simultaneamente dentro e fora, no qual a arte parece ser parte do mundo e, ao 

mesmo tempo, parece manter-se apartada do mundo. 

O processo de liquefação garante maior penetração da arte na vida social, tornando o 

binômio arte-vida no conceito campeão e naquele mais referenciado no 

contemporâneo do contemporâneo. Aqui podemos localizar outra questão a merecer 

nossas reflexões: o processo de liquefação da arte entre as coisas do mundo pode 

acarretar, em processo similar àquele experimentado pelo artista, a própria 

desaparição da arte nos termos conhecidos pelas sociedades contemporâneas do 

ocidente. 
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Certamente pode-se lembrar e alegar que, desde Marcel Duchamp e de Andy Warhol, 

com seus respectivos ready-mades, arte e vida passaram a trilhar caminhos de 

proximidade. No entanto, diferentemente do que ocorreu naquelas situações nas 

quais os gestos de Duchamp e de Warhol permaneciam abrigados e protegidos pelas 

molduras das instituições de arte, no cenário contemporâneo, o derretimento das 

distâncias entre arte e vida não acontece no cenário próprio e abrigado da arte, mas, 

ao contrário, diretamente nas vias da vida, nas vias do cotidiano onde a vida se 

viabiliza e se materializa no real. Some-se a isso o fato de o gesto do artista não ser 

mais chancelado como algo especial – afinal, que importa quem fala? – e teremos um 

cenário novo e diferenciado de outras tentativas de se borrar as fronteiras entre arte e 

vida.  

É bem verdade que nesse processo de embaralhamento entre a arte e as coisas do 

mundo, algo já chamado como “a mundanização da arte”, diferentes formatos de 

invólucros institucionais têm sido criados para além dos muros de uma constituição 

arquitetônica; assim, têm-se avançado as redes de proteção e de controle em paralelo 

ao próprio alargamento da arte em direção ao seu campo expandido. Isso porque, ao 

contrário do sucedido com o urinol ou com as caixas de sabão, homologados nos 

recintos institucionais, essas práticas expandidas nos territórios ordinários da vida 

cotidiana acabam por demandar novas formas e novas estratégias de absorção e de 

homologação pelo sistema. No contemporâneo do contemporâneo, o movimento 

entre arte e vida se faz em um sentido reverso, já que não é mais a vida que vem para 

os espaços da arte, mas é a arte que, ao contrário, se desloca em direção aos universos 

desconhecidos do mundo mundano.  

Na soma dos três problemas aqui elencados, observados a partir da vigência e do vigor 

práticas coletivas de caráter colaborativo no contemporâneo, a saber: (1) o 

questionamento em torno da autoria e do artista-sujeito da criação, (2) o desprestígio 

da obra de arte como resultado da ação do artista e (3) o processo de 

embaralhamento e de indistinção das coisas da arte entre as coisas mundanas do 

mundo, uma quarta questão se impõe e se desdobra em inúmeras indagações: até 

onde esse processo de imbricação entre arte e vida pode avançar? Se a arte não é 

produto exclusivo da criação do artista, o que é então? Estariam os artistas dispostos a 
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encampar práticas radicais no campo social e político que sugerem o desaparecimento 

da arte? A partir das experiências observadas no contemporâneo do contemporâneo, 

como ainda se falar de arte e sob quais registros? Estaríamos diante do fim da arte? 

Claro está que os artistas, em suas práticas de experimentação, são muito mais 

cautelosos do que se pode depreender à primeira vista. Ao se lançarem sobre os 

espaços das cidades, entendidos como espaços de interação, experimentação e 

transbordamento, esses artistas parecem não abandonar a consciência de quem, de 

antemão, conhece o ponto de partida, o percurso e o ponto de chegada, coincidente 

com aquele da partida, ou seja, aquele mesmo sistema de arte contra o qual o artista, 

supostamente, se insurge ao reconhecer seus vícios, elitismo e arrogância. 

No fundo, ao fim e ao cabo, os caminhos preconizados por Naum Gabo nos momentos 

inaugurais de um processo civilizatório utópico – o socialismo –, quando os artistas, 

assumindo certo protagonismo político e social, se dispunham a ocupar os espaços 

públicos na construção de mudanças radicais na sociedade, parecem muito distantes 

do real contemporâneo. Um século depois, consolidado o aniquilamento de outros 

processos civilizatórios com a ascensão triunfante do capitalismo, o artista, por vias 

transversas e mesmo que eventualmente sugira o contrário, parece ainda lutar contra 

uma maldição que o acompanha há mais de cinco séculos quando passou a acreditar 

que o mundo se organizava em torno de seu “olho de príncipe”, aquele mesmo em 

torno do qual emergiu a perspectiva renascentista, com suas linhas convergentes e sua 

visão de mundo. 

Se por um lado, os avanços da arte no campo social, em especial aquelas práticas 

coletivas de caráter colaborativo, precisam e merecem ser festejados, celebrados, por 

trazerem em seu bojo a necessidade de rediscussão e de reinvenção do lugar da arte 

nas sociedades contemporâneas, por outro lado, os termos desses avanços impõem 

novos desafios para a arte que precisa exercitar suas práticas reflexivas e discursivas 

na busca do enfrentamento de seus impasses. Com os avanços da arte no campo 

social, com os avanços da arte no mundo mundano, uma encruzilhada nos desafia ao 

se afirmar diante de nós, impondo-nos um enigma à espera de ser decifrado.  
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Para muitos, a solução deste enigma estaria na redefinição do lugar da arte na 

sociedade, com o deslocamento de suas forças em prol das demandas políticas, 

colocadas a serviço de ideologias e do atendimento de questões que se fazem 

prementes no plano social. No entanto, outros tantos têm outra percepção do 

problema a partir de outras perspectivas; para estes, o artista é aquele para quem 

permanecer simplesmente “soprando ao vento”, como diria Bob Dylan, parece fazer 

mais sentido e parece carrear o verdadeiro sentido da arte.  

 
Francis Alÿs, Sometimes Making Something Leads to Nothing, 1997. 

Cidade do México (Fonte: http://francisalys.com/) 
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