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 DVD
ARTE CONCEITUAL

 Ficha técnica

Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Arte contemporânea; arte conceitual; metá-
fora; artista e sociedade; objeto; ready-made, livro de artista;
experimentação; artista-propositor; relação público e obra.

Foco: Saberes Estéticos e Culturais.

Tema: Arte conceitual.

Artistas abordados: Os brasileiros: Hélio Oiticica, Anna Ma-
ria Maiolino e Cildo Meireles; os estrangeiros: Joseph Beuys,
Hanne Darboven, Eva Hesse, Bruce Nauman, Sol LeWitt,
Lawrence Weiner, On Kawara, Ilya Kabakov, Karel Malich,
Dimitrije Mangelos, Edward Krasiñski, John Latham, Marcel
Broodthaers, Piero Manzoni, Victor Grippo; e os teóricos da arte:
Cristina Freire e Celso Favaretto.

Indicação: Ensino Médio.

Direção: Cacá Vicalvi.

Realização/Produção: Rede SescSenac de Televisão, São Paulo.

Ano de produção: 2002.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
“A arte é muito mais que um objeto a ser contemplado”, diz
Cristina Freire; “A arte pode ser muitas coisas”, explica Celso
Favaretto. São esses dois teóricos da arte que tecem um pano-
rama da arte conceitual neste documentário, tendo como mote
a exposição Além dos pré-conceitos: experimentos dos anos
60, realizada em 2002, no Museu de Arte Moderna de São Paulo
– MAM/SP. Os comentários e as obras apresentadas propõem
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um olhar sobre a arte conceitual, mostrando a ousadia dos ar-
tistas em buscar novas formas de se fazer arte, seja no proces-
so que envolve a criação dos trabalhos, seja na forma como são
apresentados ao público, quase sempre algo distante do que
se convencionou chamar de pintura e escultura.

 Trama inventiva
Há saberes em arte que são como estrelas para aclarar o cami-
nho de um território que se quer conhecer. Na cartografia, para
pensar-sentir sobre uma obra ou artista, as ferramentas são
como lentes: lente microscópica, para chegar pertinho da
visualidade, dos signos e códigos da linguagem da arte, ou len-
te telescópica para o olhar ampliado sobre a experiência esté-
tica e estésica das práticas culturais, ou, ainda, lente com zoom
que vai se abrindo na história da arte, passando pela estética
e filosofia em associações com outros campos de saberes. Por
assim dizer, neste documentário, tudo parece se deixar ver pela
luz intermitente de um vaga-lume a brilhar no território dos
Saberes Estéticos e Culturais.

 O passeio da câmera

Uma exposição: Além dos pré-conceitos: experimentos dos anos
601 , realizada em 2002, no  Museu de Arte Moderna de São
Paulo – MAM/SP, com curadoria da tcheca Milena Kalinovska,
apresenta cento e vinte e cinco obras, abrangendo o período
que vai dos anos 50 aos anos 70, reunindo alguns dos mais
importantes nomes da arte conceitual: Joseph Beuys, Hanne
Darboven, Eva Hesse (Alemanha); Bruce Nauman, Sol LeWitt,
Lawrence Weiner (EUA); On Kawara (Japão); Ilya Kabakov
(Ucrânia); Betty Goodwin (Canadá); Jiri Kolar, Karel Malich
(República Tcheca); Dimitrije Mangelos (antiga Iugoslávia, hoje,
Croácia); Edward Krasiñski (Polônia); John Latham (Zimbábue);
Marcel Broodthaers (Bélgica); Piero Manzoni (Itália); Victor
Grippo (Argentina) e os brasileiros, Hélio Oiticica, Lygia Clark,
Anna Maria Maiolino e Cildo Meireles.
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O espaço da exposição se oferece como paisagem aberta para
a câmera passear lentamente pelas obras, tendo Cristina Freire
(curadora e professora no Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo – MAC/USP) e Celso Favaretto (fi-
lósofo e professor da Faculdade de Educação da USP) comen-
tando as idéias que regem a poética visual da arte conceitual.

Em Sobre e Olhos da arte, apresentamos a arte conceitual por meio
das linhas de força presentes na narrativa visual do documentário.

No fluxo visual e verbal do documentário movimentam-se dife-
rentes territórios da arte para estudo. Pode-se circular em Lin-
guagens Artísticas, focando a questão dos meios novos; em
Materialidade, a questão da desmaterialização da arte; em
Processo de Criação, a potência criadora enquanto articulação
entre olho e conceito; em Mediação Cultural, o ato de expor e
a discussão do valor e aura da obra de arte; em Patrimônio
Cultural, o modo de documentação para tornar permanente o
imaterial e o transitório da arte contemporânea. Para um me-
lhor estudo sobre a desconcertante afirmação de que “a arte
pode ser muitas coisas”, lançamos este material no território
Saberes Estéticos e Culturais.

Sobre a arte, com Olhos na arte conceitual

Toda a arte desse período, de um modo ou de outro, tem uma tô-
nica altamente conceitual e processual. É sempre uma arte do
processo. Uma arte que dissolveu as delimitações tradicionais do
conceito de arte, da forma da arte, dos modos de fazer arte. Dos
objetos cotidianos aos objetos mais requintados, tradicionalmen-
te artísticos, você tem um grande horizonte de trabalho em que
essas coisas se compõem e não se excluem jamais.

Celso Favaretto

Gestos que traduzem idéias, gestos que buscam conceitos. Na
arte conceitual, a ênfase está na idéia ou no conceito e não no
objeto. As obras Filosofia e prática e Torre Skoob de John
Latham (primeiro bloco do documentário) apontam para essa
direção. Latham usa como matéria os livros, ora por inteiro, ora
pintados, cortados e queimados. O gesto de destruição e o gesto
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de reconstrução do artista se voltam ao livro, encarado como o
símbolo da grande cultura ocidental e seus valores, da forma
como estava sendo construída a idéia de arte.

Em tempos de questionamentos sobre o que é, afinal, a políti-
ca, a ideologia, a vida, o amor, o sexo e, também, a arte, surge
a arte conceitual, na metade dos anos 60, propondo a elimina-
ção da estrutura representativa e a valorização do conceito e
do processo artístico.

Apostando no experimentalismo como marca do processo

criativo e na crença de que o artista não deve enfrentar

mais a matéria, e sim uma idéia – o que necessariamente

exige a participação mental do espectador, a arte conceitual

gera ousadias ao buscar novos modos de se fazer arte, seja

no processo que envolve a criação dos trabalhos, seja no

modo como são apresentados ao público. Os artistas pas-
sam a não se preocupar com a forma, são os conceitos, as idéi-
as que prevalecem sobre a cor, forma e textura dos objetos. A
idéia que sustenta uma obra de arte ou o processo pelo qual se
chega até ela torna-se mais importante do que o produto final.

Na gradativa desaparição da obra de arte, proposta pela arte
conceitual, o americano Joseph Kosuth é referência com sua
desconcertante obra Uma e três cadeiras (1965-66) que mos-
tra uma cadeira real (o objeto tridimensional), uma foto de
cadeira (sua tradução bidimensional) e uma ampliação fotográ-
fica da definição oferecida pelo dicionário ao vocábulo cadeira
(sua versão simbólica). O título enumera uma e três cadeiras:
o nome do objeto apresentado questiona os limites da repre-
sentação, pois o próprio nome do objeto também é usado para
representá-lo, podendo substituir qualquer uma das outras for-
mas de representação.

Leonardo da Vinci sinaliza a arte conceitual com sua observa-
ção de que “a arte é uma coisa mental”, uma idéia que está na
cabeça do artista, do observador. Uma outra ligação mais ime-
diata é a ação de Marcel Duchamp com seus ready-made, (se-
gundo bloco do documentário) como explica Celso Favaretto:
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Quando Duchamp inventou seu ready-made lá por volta de 1913,
podemos dizer que ele escolheu a roda de bicicleta, ou o porta-
garrafas ou o urinol, aleatoriamente. Mas na verdade nunca essa
escolha é aleatória. O artista de certa forma tem uma idéia, uma
idéia da arte, uma concepção do que ele entende como arte e de
que efeito ele quer produzir. Ele escolhe o material que, implicita-
mente, já manifestaria a possibilidade dele configurar uma idéia.
Eis o conceitualismo.

Nessa perspectiva, noções aceitas e compartilhadas acerca de
obra de arte foram abaladas e os sentidos de pintura, escultura
e desenho foram expandidos. Termos clássicos do vocabulá-

rio estético, como qualidade, originalidade, autenticidade

e transcendência tornam-se, a partir daí, extremamente

problemáticos, assim como as análises formalistas mos-

tram-se insuficientes para dar conta das obras que se fun-

damentam na equação arte/vida.

Um exemplo da relação arte/vida é Joseph Beuys (primeiro
bloco do documentário). O artista alemão, segundo Cristina
Freire ao comentar seu Terno de feltro (1970):

entendia a arte muito mais como manifestação da vida do que al-
guma disciplina à parte. Toda relação dele partiu de uma questão
profundamente vivencial. O uso do feltro, por exemplo, tem uma
relação simbólica do feltro, do material feltro dentro da vida dele,
o mito que ele cria dentro da própria história de que ele era piloto
aéreo durante a 2a Guerra Mundial e o avião onde ele estava caiu.
Os nômades tártaros cuidaram dele enrolando todo o seu corpo
gelado em feltro e parafina. Esses são os dois materiais que ele
utiliza muito.

Beuys, prossegue Cristina Freire, desenvolve a noção de es-
cultura social, que vai além de criar mais um objeto. “Escultura
social seria criar novas idéias na cabeça das pessoas. Essa seria
a grande e verdadeira dimensão da arte, a possibilidade de mudar
pensamentos, comportamentos e toda uma realidade social”.

Se a obra é a idéia, muitos artistas descobriram que ser míni-
mo é o máximo da expressão artística. O americano Lawrence
Weiner em Dois minutos de tinta spray aplicada diretamente
sobre o chão (segundo bloco do documentário), por exemplo,
faz uma instrução. Nisto consiste seu trabalho: um papel onde
há uma instrução escrita. Nela cabe a idéia para um gesto. É
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esse gesto de alguém que vai interessar, independente de quem
irá executá-lo - o curador, o público ou qualquer um. Na relação
entre um suporte banal e um gesto, entre o papel comum escri-
to e o que vai ser limpo logo depois da exposição, é que está a
ênfase da arte conceitual.

Piero Manzoni (segundo bloco do documentário) coloca a si
mesmo na obra de arte, a sua própria produção, o seu próprio
corpo ou o do espectador são a obra. Em Base mágica (1961)
ou em Scultura vivente, o artista eleva o espectador à obra de
arte: qualquer um que suba sobre o “pedestal mágico” tem que
ser considerado, pelo tempo que ali permanecer, uma obra de
arte. O público é o protagonista da obra. Em Linha-6M, a obra
define-se pela relação com a linha. O artista desenha uma linha
com metros e metros de comprimento e a enlata. O que inte-
ressa é essa lata como o continente de um gesto ininterrupto.
Na arte conceitual, tudo é metáfora!

No Brasil, Hélio Oiticica2  é um dos primeiros artistas a inaugu-
rar a arte conceitual (segundo bloco do documentário). Entre

Cildo Meireles - Inserções em circuitos ideológicos: projeto Coca-Cola, 1970

Garrafas de Coca-Cola, decalque em silk screen, 18cm de altura
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1960 e 1963, Oiticica passa por várias proposições: os
Metaesquemas, os Relevos espaciais, os Núcleos e chega aos
Bólides: objetos onde não há mais o suporte, mas a experiên-
cia da cor, a experiência plástica da cor, a pintura enquanto cor
livre no espaço. Seus Parangolés, um desenvolvimento dos
Bólides, são capas de materiais diversos – tecidos, telas, plás-
ticos – que envolvem o corpo, produzindo as mesmas dobras e
os mesmos lugares explícitos e ocultos dos Bólides. “A idéia é
sair do quadro, sair da pintura, sair dos objetos artísticos e cons-
truir abrigos destinados a manifestações diversas, que vão do
lazer àquilo que se chama especificamente de artístico, com mui-
tas manifestações intermediárias”, diz Celso Favaretto.

Cildo Meireles3 , no terceiro bloco do documentário, por sua vez,
coloca a idéia de redes, de sistemas em seu trabalho. Se hoje
falamos de sistema e redes por computador, Cildo faz algo mui-
to mais simples, porém intervém de uma maneira muito forte na
rede de trocas de valores. Cildo usa o dinheiro, carimba as cédu-
las anonimamente e as devolve à circulação; o mesmo é feito com
a garrafa de Coca-Cola. É quase uma estratégia de guerrilha que
Cildo nomeia de Inserções em circuitos ideológicos, onde o tra-
balho artístico é justamente a subversão de um sistema.

Questionar o papel das instituições é outra característica da
arte conceitual. Por que é o mercado que valida a arte? Por que
ao museu é destinada a compra das obras? Por que a arte tem
que ser um objeto? O mundo já está cheio de objetos, diziam
os artistas conceituais. O que vale são as idéias, idéias signifi-
cativas que, de alguma maneira, possam alterar um pouco o
sistema em que se vive.

É a pop art, nos anos 1970, que ratifica os valores dos concei-
tualistas de que tudo é possível no mundo da arte, como obser-
va Celso Favaretto4:

A questão da forma não era tão mais colada a estilo. O estilo
desaparece, o gênero desaparece. O que se começa a fazer em
arte é unir diversos gêneros artísticos e diversos gêneros da-
quilo que se chamava artes plásticas. O domínio das artes plás-
ticas e o domínio das artes em geral são explodidos e tudo pode
compor-se com tudo.
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Na produção da arte conceitual, está a subversão dos

métodos tradicionais de pintura e escultura, gerando a

desmaterialização da obra de arte. A representação per-

de força, surge, assim, uma crise do objeto artístico e

uma conseqüente aproximação das idéias. Surgem mais
fortemente as inclinações filosóficas, lingüísticas, políticas,
semióticas, teatrais e também de crítica social. Novos for-
matos emergem como categorias estéticas: os livros de ar-
tista, a arte postal, vídeos com o estatuto da arte, pintura
como documento, o hibridismo de linguagens, e a intensa
procura pela interação com o público. Os artistas conceituais
criam coletivamente uma linguagem artística original para
além da tradição modernista, dando início à chamada poéti-
ca visual do pós-modernismo.

 O passeio dos olhos do professor
A narrativa visual do documentário propõe múltiplos olhares sobre
a arte conceitual. Para ajudar na sua leitura, oferecemos uma
pauta do olhar. É interessante que você inicie um diário de bor-
do, registrando suas percepções, idéias e conceitos, para revê-
los e por eles se orientar durante o trabalho em sala de aula.

O que o documentário provoca em você?

Como você percebe a contribuição dos professores Cristina
Freire e Celso Favaretto no documentário? Dos comentários
que fizeram, quais foram significativos para você?

Cristina Freire comenta: “A pessoa entra numa galeria ou
museu e ela espera ver pintura, escultura, desenho, gravura
ou fotografia no máximo. Porque a idéia de arte não é uma
coisa ligada ao conceitual, mas alguma coisa ligada ao estéti-
co, a apreciação contemplativa. Isso me parece uma expecta-
tiva que se mantém e vem do século 19 e se mantém no con-
temporâneo”. Como espectador da obra de arte, você con-
corda ou discorda de Cristina Freire? O que é arte para você?
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O documentário lhe faz perguntas? Quais? Sobre o que você
gostaria de pesquisar?

Dos artistas e/ou obras mostradas no documentário, qual
lhe chamou mais atenção? Quais artistas são conhecidos e/
ou desconhecidos para você?

O que pode provocar atração ou estranhamento nos alunos
durante a exibição do documentário?

O documentário é editado em três blocos. Por qual deles você
acha interessante começar a exibição na sala de aula?

Quais focos de trabalho você visualiza a partir do documentário?

 Percursos com desafios estéticos
O documentário possibilita o acesso ao território Saberes Es-

téticos e Culturais, nos movendo para um estudo sobre a pro-
dução da arte conceitual e uma melhor compreensão de que a
arte pode ser muitas coisas. Porém, no mapa potencial deste
DVD, você encontra outras veredas que podem ser inves-
tigadas. Também é possível que você produza um outro mapa,
a partir de uma cartografia do documentário.

 O passeio dos olhos dos alunos

Algumas possibilidades:

O que é arte para os alunos? Antes da exibição do documen-
tário, você pode propor aos alunos que imaginem a seguin-
te situação: alguém percebe, num velho pedaço de pano,
sujo e cheio de manchas, um efeito estético interessante.
Seria legítimo que essa pessoa, a partir disso, caracterizasse
e expusesse esse pedaço de pano como uma obra de arte?
Conversando e provocando os alunos a expressarem seus
pontos de vista, o que eles revelam sobre suas concepções
de arte? O importante nessa conversa não é o julgamento
sobre o que pensam, mas um aquecimento de idéias que os
prepare para a exibição do segundo bloco do documentário,



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpando

poética da materialidade

procedimentos técnicos

procedimentos técnicos inventivos, subversão de usos

materialidade/imaterialidade,
dimensão simbólica da matéria

Materialidade

suporte

ruptura do suporte, pesquisa
de outros meios e suportes

formação de público

espaços sociais do saber

o ato de expor

agentes
relação público e obra, recepção estética,
experiência estética, provocar o espectador

transgressão pela inserção do objeto de arte em
espaços não instituídos, discussão do valor e aura
da obra de arte, espaço expositivo 

Museu de Arte Moderna – MAM/SP

artista, crítico de arte

Mediação
Cultural

Saberes
Estéticos e
Culturais

sistema simbólico

estética e filosofia da arte

códigos de representação, metáfora

arte como idéia, estética experimental

sociologia da arte mercado da arte, distribuição da arte,
artista e sociedade

elementos da visualidade através do tempo,
arte contemporânea, arte conceitual

história da arte

Linguagens 
Artísticas

objeto, ready-made,
instalação, livro de artista,
poéticas visuais

artes
visuais

meios
novos

preservação e memória

acervo, catalogação, coleção, conservação,
documentação, tornar permanente o imaterial
e o transitório da arte contemporânea Patrimônio

Cultural

Processo de
Criação

produtor-artista-pesquisador artista-propositor, arte como forma de pensar

articulação entre olho e conceito, provocação mental

poética pessoal, apropriação de objetos,
valor simbólico e social, experimentação

potências criadoras

ação criadora
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quando Marcel Duchamp é focalizado e o conceitualismo é
abordado por Celso Favaretto. O que surpreende os alunos?
Quais conexões eles percebem com os pontos de vista que
expressaram sobre a questão inicial?

Outro modo de preparar os alunos para a exibição do
documentário é começar com a composição Metáfora (1982)
de Gilberto Gil:

Uma lata existe para conter algo
Mas quando o poeta diz: “Lata”
Pode estar querendo dizer o incontível

Uma meta existe para ser um alvo
Mas quando o poeta diz: “Meta”
Pode estar querendo dizer o inatingível

Por isso, não se meta a exigir do poeta
Que determine o conteúdo em sua lata
Na lata do poeta tudonada cabe
Pois ao poeta cabe fazer
Com que na lata venha caber
O incabível

Deixe a meta do poeta, não discuta
Deixe a sua meta fora da disputa
Meta dentro e fora, lata absoluta
Deixe-a simplesmente metáfora

Em sala de aula, proponha a leitura ou a escuta da composi-
ção Metáfora. Como os alunos a interpretam? Que relações
eles estabelecem entre o artista e a meta na arte enquanto
“simplesmente metáfora”? A conversa sobre Metáfora pode
vir a ser provocadora para olhar a obra de Piero Manzoni, mos-
trada e comentada no segundo bloco do documentário. O que
a exibição ampliou sobre a questão da metáfora na arte? Que
novas questões os alunos trazem após a exibição?

Uma garrafa de Coca-Cola. Ela pode ser um trabalho de
arte? Proponha essa discussão para os alunos, mostrando
a garrafa e problematizando: o que é a Coca-Cola para
vocês? O que a Coca-Cola pode significar na sociedade de
consumo? Alguém poderia escolher esta garrafa para fazer
uma experiência artística? Sugira aos alunos que transfor-
mem a garrafa de Coca-Cola numa proposta artística. Após
a exposição e conversa sobre as soluções encontradas na
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produção dos alunos, o terceiro bloco do documentário pode
ser exibido, quando o trabalho de Cildo Meireles é mostra-
do. O que causa estranhamento ou atração nos alunos?

 Desvelando a poética pessoal
Na produção dos artistas conceituais, surge a arte postal5 , uma
modalidade na qual o correio passa a ser o suporte privilegiado
da arte. Uma obra de arte postal consiste de uma série de ações,
destacando-se, entre elas, duas mais importantes: a produção
e o envio do trabalho. Ao produzir um trabalho para ser envia-
do, o artista tem toda a liberdade de escolher os materiais e o
modo de utilizá-lo, bem como, escolher as dimensões, a forma
interior e exterior da obra. No que se refere ao trabalho da arte
postal, só o que conta é a chegada das respostas. Nesse sen-
tido, a arte postal é a criação de um sistema de arte para a
intercomunicação dos artistas.

A proposta, aqui, é a criação de um movimento de arte postal,
por meio de trocas de mensagens criativas entre os alunos,
utilizando o sistema de correios para a veiculação. Os alunos
podem produzir qualquer tipo de imagem: pintura, desenho,
carimbos, adesivos, envelopes, colagens, fotografia, etc... O
importante é ter uma idéia visual a ser oferecida.

Você pode ajudá-los oferecendo uma listagem com o nome e
endereço completo do grupo de alunos da sala de aula, para
que eles possam fazer a postagem. O movimento de arte pos-
tal pode acontecer entre os alunos de uma mesma sala ou ser
ampliado com alunos de outras séries ou, ainda, com alunos de
uma outra escola. Outra possibilidade é utilizar a internet e seu
serviço de e-mail que hoje também desempenha o papel de
“correio”. Muitos artistas têm projetos desenvolvidos especi-
almente para essa rede mundial.

 Ampliando o olhar

A exibição do documentário, congelando as imagens das obras
que são mostradas, é um jeito de aprofundar o olhar sobre a
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arte conceitual, o que equivale a dizer a arte de endereça-
mento conceitual e conceitualismo. Para mover a conversa,
você pode oferecer focos à percepção do olhar, tais como: as
estratégias utilizadas pelo artista na elaboração da obra (pre-
ponderância da idéia); as características freqüentes nas pro-
posições, especialmente a transitoriedade dos meios e a
precariedade dos materiais utilizados; a atitude crítica frente
às instituições artísticas; as formas de circulação e recepção
da obra e o corpo como tema central. Mapeando o
documentário, há as seguintes obras: primeiro bloco – Filo-
sofia e prática e Torre Skoob, de John Latham; Energia, de
Dimitrije Mangelos; Árvore, de Karel Malich; La rivoluzione
siamo noi, Apagadores de lousa silenciosos e Terno de feltro,
de Joseph Beuys; Feliz é a vida cigana, de Hanne Darboven.
No segundo bloco – Modelo para acréscimo, de Eva Hesse;
Metaesquemas, Bólide-caixa 8, Parangolé, de Hélio Oiticica;
Dois minutos de tinta spray aplicada diretamente sobre o
chão, de Lawrence Weiner; Scultura vivente e Linha-6M, de
Piero Manzoni; Ponto a ponto – Livro objeto, de Anna Maria
Maiolino. No terceiro bloco – Como a ditadura de grupos pode
ser superada, de Joseph Beuys; Alfabeto III, de Dimitrije
Mangelos; Analogia IV, de Victor Grippo; Malhas da liberda-
de; Inserções em circuitos ideológicos – Projeto cédula e
Projeto Coca-Cola, de Cildo Meireles; Oct.6, de On Kawara;
Caixa com entulho, de Ilya Kabakov; Peça dupla para pare-
de, de Sol LeWitt; Andando pra cima e pra baixo, de Bruce
Nauman; ABC, de Marcel Broodthaers; ABC, de Edward
Krasiñski e Buraco negro, de Anna Maria Maiolino.

Um modo de (re)olhar a arte conceitual de Marcel Duchamp,
dentro de um contexto contemporâneo, pode ser estudando
o que é feito atualmente na área do design, fazendo uma
conexão com os trabalhos dos irmãos Campana6. Duchamp,
pelo conceito de deslocamento, coloca um objeto banal no
lugar da obra de arte e como obra de arte. A partir dessa
substituição, o que não era arte passa a ser. Deste modo, ele
mistura o espaço da indústria com o espaço da arte, causan-



material educativo para o professor-propositor

ARTE CONCEITUAL

15

do obviamente uma ruptura. O design dos irmãos Campana
desloca objetos de seus locais ou funções habituais e os trans-
forma em objetos verdadeiramente artísticos por meio de sua
manipulação. Por exemplo, no design de uma mesa de cen-
tro, feita a partir de uma embalagem de pizza, hoje exposta
no MoMA, os designers deram à peça força expressiva e fun-
cional. Com papelão, eles fazem cadeiras, com plástico cons-
troem mesas infláveis, com cordas fabricam poltronas.

Na 26a Bienal de São Paulo (2004), o artista tailandês Navin
Rawanchaikul pede a participação do público em seu processo
de criação. O artista escreve em uma parede “Por favor, doe
suas idéias para um artista da Bienal”, que pode ser preenchi-
da pelo público em folhas de papel que são disponibilizadas.
Tendo a instrução de Navin como referência, os alunos podem
escolher pessoas da sua família, amigos ou professores da
escola e pedir a doação de uma idéia em arte que pode ser
anotada, desenhada, cantada ou mesmo performática. Para
registrar as idéias, é preciso não esquecer de ter em mãos
papel, gravador ou máquina fotográfica. Quais idéias foram
doadas? É possível fazer relações entre a proposição de Navin
e a de Lawrence Weiner mostrada no documentário?

 Conhecendo pela pesquisa

Partindo da exibição do final do terceiro bloco do documen-
tário, Cristina Freire diz:

Então se arte é gesto, se é comportamento, se é ação; como que
isso pode ser exposto? Pode ser exposto pelo registro. O museu e
a arte contemporânea parecem uma contradição. Se a gente pen-
sa que dentro do museu a gente está construindo uma história da
arte que vai ficar para as gerações futuras, os anos 1970 não po-
dem ser uma lacuna. É importante a gente saber que, de alguma
maneira, esse gesto estava indo contra idéias aceitas e
tradicionalizadas do que seja obra de arte. O museu tem que parar
para pensar como tornar permanente o imaterial e o transitório.
Porque o museu trabalha com permanências e isso também deve
ficar para contar nossa história recente.

Tendo como tema o museu e seu papel na sociedade, a in-
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vestigação pode cercar a relação entre a instituição de arte,
a arte conceitual e contemporânea. É possível fazer entre-
vistas para descobrir o que pensam as pessoas que traba-
lham ou não em museus. Qual o papel do museu na socie-
dade? A preservação de um objeto de arte é necessária? A
quem cabe a preservação? No museu, quais as dificulda-
des na preservação de trabalhos conceituais e/ou contem-
porâneos? Você acredita que seja cabível ao museu a sal-
vaguarda do objeto de arte?

Todo o questionamento sobre arte conceitual provoca uma
série de novas experiências artísticas, renovando e trans-
gredindo as normas e os conceitos estabelecidos, alargan-
do a atividade artística a campos e a universos até então
inexplorados. Essas novas expressões aspiraram a uma li-
berdade total e a expansão de sua ação abarca operações
de todo gênero. Para tal, apropriam-se das paisagens, dos
ambientes, das tecnologias, dos materiais e de todas as lin-
guagens a fim de introduzir o puro ato estético. Estamos
em pleno processo de desmaterialização do objeto artísti-
co. Nesse contexto, a pesquisa pode envolver: a land art
(arte da terra), que abandona o ateliê e reformula a lingua-
gem da arte, tendo como protagonistas os artistas Robert
Smithson, Michael Heizer, Richard Long, Walter de Maria,
entre outros; a arte povera (arte pobre), de origem italiana,
que explora as propriedades físicas e químicas de materiais
vulgares e insignificantes, numa tentativa de fundir a natu-
reza com a cultura, trazendo nomes como Mario Merz,
Michelangelo Pistoletto e Giuseppe Penone; as perfomances
e a idéia de que o objetivo da arte não é representar a vida,
mas, sim, fazer parte dela, como faz Joseph Beuys, um dos
pioneiros com suas “ações públicas”; o happening (aconte-
cimento) como a forma mais incisiva de interferência artís-
tica na vida e no quotidiano, praticado por artistas como
Claes Oldenburg e Jim Dine; a body art, integração do cor-
po do artista na perfomance, tal como acontece com os
artistas Vito Acconci, Arnulf Rainer e Dennis Oppenheim.
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Conforme analisa o crítico de arte Paul Wood7

Como convém a uma arte do pensamento, “arte conceitual” pro-
põe problemas desde o início. O que foi? Quando ocorreu? (Estará
sendo criada, hoje em dia, ou já será coisa do “passado”?) Onde
ocorreu? Quem produziu? (Devemos considerar “X” um artista
conceitual, ou não?) E, enfim, a pergunta central: por quê?

As questões colocadas por Wood possibilitam uma pesqui-
sa que pode resultar na produção de uma linha de tempo
sobre a arte conceitual e seus protagonistas na arte brasi-
leira. O que os alunos podem descobrir sobre a criação atu-
al da arte conceitual?

Em outras linguagens, também podemos encontrar “concei-
tos”. Por exemplo, John Cage e a música que questiona os
concertos tradicionais de piano e os padrões de música oci-
dental. Qual a importância de John Cage na história da mú-
sica? Na dança, no teatro, há ressonâncias da arte conceitual?

 Amarrações de sentidos: portfólio

O portfólio, como um modo de organização do que foi estudado
e vivenciado, pode ganhar impulso se a sua confecção também
envolver um desafio estético. A proposta aqui é a construção
de um livro/objeto utilizando, por exemplo, elementos gráficos,
papéis de cores diferentes, intervenções no papel como cor-
tes, dobras e costuras com linha. A referência pode ser o tra-
balho Ponto a ponto – Livro objeto, de Anna Maria Maiolino,
mostrado no segundo bloco do documentário.

 Valorizando a processualidade

Olhar com os alunos as soluções que cada um encontrou para
seu portfólio oferece também uma oportunidade para conver-
sar sobre o que eles percebem que estudaram; o que ficou mais
significativo no projeto; o que poderia ter sido diferente; o que
gostariam de saber mais... Você, retomando seu diário de bor-
do, pode olhar seu percurso de professor-propositor. O que você
percebe que foi diferente neste projeto? Quais são suas novas
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descobertas de ação pedagógica? Surgiram novas idéias para
futuros trabalhos a partir deste projeto?

 Glossário
Arte conceitual – “Surge como categoria ou movimento no final da década de
1960 e no início da década seguinte. Também costuma ser designada arte da
idéia ou arte da informação e seu preceito básico é o de que as idéias ou concei-
tos constituem a verdadeira obra. A obra e as idéias de Marcel Duchamp foram
uma influência primordial. (...) Boa parte da arte conceitual assume a forma de
documentos, propostas escritas, filmes, vídeos, performances, fotografia, insta-
lações, mapas ou fórmulas matemáticas. Os artistas muitas vezes usavam de
modo consciente formatos visualmente desinteressantes com o intuito de focar
a atenção sobre a idéia ou a mensagem central. As atividades ou pensamentos
apresentados poderiam ter acontecido em outros lugares, espacial ou temporal-
mente, ou simplesmente na cabeça do espectador. Estava implícito o desejo de
desmistificar o ato criativo e dar poderes ao artista e ao espectador, rompendo
com as preocupações do mercado de arte. (...) O que a maior parte das obras
conceituais compartilha é um apelo às faculdades intelectuais do espectador. O
que é arte? Quem determina o que ela é? Quem decide como é exposta e criticada?
Essas são questões que refletem a crescente politização de muitos artistas no
período de 1960-70. Fonte: DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos: guia
enciclopédico da arte moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 240-242.

Arte postal – “É um veículo de comunicação interpessoal que instaura
uma rede de troca de mensagens entre artistas ou entre artistas e públi-
co. O suporte, claro, são as cartas, os cartões, mensagens gravadas ou
videoteipes enviados pelo correio. O intercâmbio que se estabelece não é
quantitativo, pois as mensagens e os objetos enviados não se caracteri-
zam como obras vendáveis, questionando as leis do mercado de arte. Surge,
assim, um circuito que amplia o sistema de arte e cria a exposição frag-
mentária, que é montada à medida que novas mensagens chegam e é
continuamente renovada pelos diferentes ritmos de remessa”. Fonte:
COSTA, Cacilda Teixeira da. Arte no Brasil 1950-2000: movimentos e
meios. São Paulo: Alameda, 2004, p. 67.

Escultura social – termo criado pelo artista alemão Joseph Beuys. A teoria da
escultura social parte dos conceitos de obra enquanto processo, mutação, evo-
lução. Para Joseph Beuys “o conceito de escultura pode ser estendido aos
materiais invisíveis usados por todos: formas pensantes – como moldamos
nossos pensamentos ou formas falantes – como lapidamos nossos pensamen-
tos em palavras ou escultura social – como moldamos e esculpimos o mundo
em que vivemos”. Fonte: COHEN, Renato. Work in progress na cena contem-

porânea: criação, encenação e recepção. São Paulo: Perspectiva, 1998, p. 23.

Instalação – é a partir da década de 60 que o termo instalação, que até então



material educativo para o professor-propositor

ARTE CONCEITUAL

19

significava a montagem (a instalação) de uma exposição, passa a nomear essa
operação artística em que o espaço (entorno) torna-se parte constitutiva da
obra. Antes do uso geral do termo, que se popularizou só nos anos 70, as
expressões ambiente, environment e assemblage nomeavam, mais
freqüentemente, operações nas quais os artistas reuniam os mais diferentes
materiais num dado espaço. Se o contexto da galeria ou do museu é parte
fundamental da instalação, a primeira observação a ser feita é que ela não
ocupa o espaço, mas o reconstrói, criticamente. Dessa forma a instalação
nega, em tese, o poder de compra e não se presta ao adorno e, portanto, até
mesmo a pretensão tipicamente burguesa de “ter em casa” é frustrada pela
estrutura mesma desses trabalhos, que remetem ao público em detrimento
do privado. Na instalação, o ambiente convida à participação do público. A
recepção deve envolver outros sentidos além da visão. É tátil, manipulatória,
corporal, cinestésica. Fonte: FREIRE, Cristina. Poéticas do processo: arte
conceitual no Museu. São Paulo: MAC/USP: Iluminuras, 1999, p. 91-92.

Livro-objeto ou livro de artista – “Constitui uma produção que se insere
no campo dos novos meios, ao lado do vídeo, arte postal e poéticas visu-
ais. São livros concebidos como obras destinadas a veicular uma idéia de
arte. (...) O livro de artista, que explora as qualidades específicas do livro,
tais como a serialidade e a seqüência espaço-temporal do fluxo informa-
tivo, pode ser um texto xerocado, impresso em papel barato, em formato
de bolso; um livro construído com materiais que não o papel; séries foto-
gráficas apresentando um caráter autobiográfico, político, filosófico, nar-
rativo, etc.”. Fonte: COSTA, Cacilda Teixeira da. Arte no Brasil 1950-2000:

movimentos e meios. São Paulo: Alameda, 2004, p. 68.

Ready-made – “Nome dado por Marcel Duchamp a um tipo de obra que
inventou, consistindo em um artigo produzido em massa selecionado ao acaso
e exposto como obra de arte. Seu primeiro ready-made (1912) foi uma roda
de bicicleta montada sobre um banquinho. Duchamp distinguia o ready-made
do objet trouvé, salientando que enquanto este, depois de descoberto, é
escolhido por suas qualidades estéticas, beleza e singuralidade, o ready-
made é apenas um – qualquer um – de um grande número de objetos idên-
ticos, sem individualidade ou características próprias. Assim, enquanto a
seleção do objet trouvé implica um exercício de gosto, a escolha do ready-
made se dá totalmente ao acaso”. Fonte: CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford

de arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 438.
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 Notas
1 A exposição, concebida originalmente pela Independe Curators
International (ICI), de Nova York, EUA, girou o mundo. Foi apresentada
em Praga, na República Tcheca, em Varsóvia, na Polônia, em Buenos Aires
e no Paço Imperial, Rio de Janeiro, antes de chegar ao MAM em São Paulo.
2 Veja, na DVDteca Arte na Escola, o documentário H.O. supra-sensorial.
3 Veja também o documentário Cildo Meireles: gramática do objeto.
4 Veja também o documentário Isto é arte? com fragmentos de uma pa-
lestra de Celso Favaretto.
5 Para saber mais, veja: FREIRE, Cristina. Arte postal: comunicação mar-
ginal. In: ___. Poéticas do processo: arte conceitual no museu, p. 76-86.
6 Consulte na DVDteca Arte na Escola, o documentário Irmãos Campana:

do design à arte.
7 Paul WOOD, Arte conceitual, p. 6.






