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Resumo 
 
Este ensaio procura mostrar que o Projeto Inside/Out criado pelo artista francês JR se 
apresenta como um potente dispositivo de subjetivação artista na exata medida em 
que faz do mecanismo de reprodutibilidade técnica uma maquinaria de 
reprodutibilidade estética. Ao propor àqueles que desejem participar do projeto que 
colem cartazes lambe-lambe com fotografias de seus rostos ocupando os espaços de 
visibilidade até então restritos ao âmbito do poder público ou da esfera privada, JR 
convoca a população a lutar pelo direito à produção de sua própria imagem, 
contribuindo assim para a democratização dos dispositivos de saber-poder que 
incidem sobre o regime de visibilidade de uma dada sociedade. 
 
Palavras-Chave:Dispositivo, Estética, JR, Subjetividades 
  

 

Sommaire 
 
Cet essai a pour bout montrer que le projet Inside/Out créé par l'artiste français JR  se 
présente comme un puissant dispositif de subjejectivation artiste dans la mesure qui 
rend possible que le mécanisme de la reproductibilité technique devient une 
machinerie de reproductibilité esthétique. En proposant à ceux qui souhaitent participer 
au projet d'afficher de  lèche lèche bande avec des photos de leurs visages occupant 
les espaces de visibilité jusque-là limité à la sphère publique ou privée, JR appelle le 
peuple à se battre pour le droit de produire leurs propres image, contribuant ainsi à la 
démocratisation des dispositfs de savoir-pouvoir qui configurent un certain  régime de 
visibilité.  
 
Mots-clés: Dispositifs, Esthétique, JR, Subjectivités 
  

  

 

“A resistência é o segredo da alegria” 

  

 

  



2268 
 

 

Tunísia, 17 de dezembro de 2010: o jovem Mohamed Bouzazi, vendedor de 

rua, pois desempregado, após ter suas mercadorias apreendidas pela polícia, 

em um dos inúmeros assaltos que o Estado promove sobre aqueles que 

procuram nas ruas um meio de sobrevivência, num ato desesperado ateia fogo 

em seu próprio corpo. Este gesto limite, extremado, e que põe fim à sua vida, 

dá início a uma série de manifestações públicas que irão culminar não somente 

na queda do ditador tunisiano Ben Ali, mas numa onda de manifestações pelo 

mundo árabe, as quais estão abalando os antigos regimes de poder que 

dominavam esta região.    

Tunísia, 20 de março de 2011: grandes cartazes com retratos em preto e 

branco da população tunisiana aparecem colados pelas ruas das cidades deste 

país. Em muros, fachadas de casas e prédios públicos, em ruínas e destroços 

de um país que viveu um abalo sísmico provocado pelo tremor revoltoso de 

uma população que já não agüentava mais, vêem-se os rostos destes 

revoltosos ocuparem os espaços de visibilidade antes restritos somente à 

imagem do ditador.  

Se a tomada das ruas pela população tunisiana eclodiu por meio do gesto do 
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jovem Bouzazi, a ocupação dos espaços de visibilidade se deu por meio do 

dispositivo Inside/Out Project criado pelo artista JR O primeiro foi o estopim de 

uma vaga revolucionaria; o segundo procura surfar nesta vaga a fim de criar 

uma manobra que a permita estourar em outras praias. Ao se conectar 

enquanto artista, isto é, por meio de práticas estéticas, aos movimentos 

revolucionários árabes, JR cria, assim, uma zona de intercessão entre as 

manifestações populares e as práticas estéticas, o que torna possível que a 

primeira resista/insista na segunda, e esta compartilhe e partilhe daquela. 

 

Inside/Out é agora um grande projeto global, que ultrapassou as fronteiras 

tunisianas, por intermédio do qual indivíduos ou grupos do mundo inteiro 

podem produzir cartazes com as suas faces e colar nos muros e fachadas de 

suas cidades, estejam elas dominadas pela propaganda de regimes ditatoriais 

estejam por regimes democráticos (Quais não são as imagens que ocupam 

praticamente todos os campos de visão na democracia moderna senão as 

publicitárias ou das empresas midiáticas que detém a propriedade da 

mediação? O embate aqui, como veremos, é menos contra um regime de 

poder ditatorial e mais contra a apropriação, pública ou privada, dos espaços 

de visibilidade. A luta pelo direito à imagem se amplia e torna-se também luta 
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pelo direito de produção e circulação de sua própria imagem, de acesso aos 

meios de produção da imagem e de ocupação dos espaços de visibilidade.  

Ao se conectar por meio do projeto artístico Inside/Out aos movimentos 

revolucionários árabes que clamam por participação na vida política da cidade 

pondo em questão a propriedade do espaço político por parte de um pequeno 

grupo, JR mais do que participar de e fazer ressoar este movimento, surfando 

em sua onda, cria uma zona de intercessão entre as práticas estéticas e as 

práticas políticas: o questionamento da propriedade. De certo modo, só lhe foi 

possível surfar na onda revolucionária, pois soube criar uma zona de 

intercessão. Como sabem bem aqueles que se aventuram nos grandes mares, 

é preciso saber entrar na onda, é preciso saber intercedê-la. Ao criar um 

dispositivo estético que incentiva e torna possível à população revoltosa ocupar 

os espaços de visibilidades antes restritos à face daquele que detinha a 

propriedade do governo e da vida política da cidade, o artista torna visível a 

face estética de toda política e a face política de toda a estética.  

Artetocracia, nome dado à ação do projeto Inside/Out na Turquia, é isto: a arte 

participando da luta pela democracia, ou seja, pela democratização do governo 

político da cidade, da palavra e da imagem.  Ou, para usarmos a precisa 

terminologia do filósofo Jacques Rancière, que tão bem soube traçar o ele 

entre arte e política: pela democratização da partilha do sensível, isto é, da 

partilha das atividades, tempos e espaços que configura a priori os modos 

pelos quais criamos e habitamos o mundo. Pois, como nos ensina o filósofo, só 

há democracia de fato quando há multiplicidade e heterogeneidade de vozes e 

imagens.  
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Deste modo, se por um lado o projeto Inside/Out se insere numa linha de 

continuidade que constitui a história das vanguardas na arte ocidental e, 

principalmente, com aquelas ações que a partir dos anos 60 se 

autodenominaram de arte política ou arte ativista, por outro ele se afasta da 

perspectiva crítica que orientou a maior parte destas práticas ao enfrentar os 

regimes de poder/saber que configuram a cultura capitalista por uma crítica à 

posse (pública ou privada) dos meios de produção e circulação das imagens e 

não por uma negação ao mundo das imagens, estas entendidas enquanto 

simulacros espetaculares que encobriram um mundo verdadeiro e real. 

Portanto, o que norteia o projeto estético Inside/Out não é a oposição mundo 

das imagens (simulacro)/mundo real (verdade) e sim uma luta pela 

democratização dos meios de produção e circulação da imagem. Inside/Out 

(assim como os projetos anteriores de JR) é, pois, uma proposição altamente 

afirmativa e que afirma antes de tudo a potência criadora das imagens.   

Portanto, se podemos dizer que JR realiza radicalmente a profecia 

benjaminiana proposta no célebre ensaio de 1935, A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica, segundo a qual “A arte contemporânea será tanto 

mais eficaz quanto mais se orientar em função da reprodutibilidade e, portanto, 

quanto menos colocar em seu centro a obra original”1,
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 isto se deve ao fato de o combate à função aurática da obra se voltar menos 

para um combate à estetização da política e mais para uma afirmação da 

função serial da arte enquanto apropriação democrática dos meios de 

produção da imagem. Como procuraremos mostrar, o combate à aura da obra 

de arte assim como à imagem espetacular não deve ser confundido com um 

combate ao caráter estético/imagético da arte. Desestetizar a arte é por fim 

àquilo que caracteriza a própria arte, a sua potência criadora de mundo, aquilo 

que a singulariza frente às demais atividades. Deste modo, se consideramos 

que o ensaio benjaminiano continua atual e atuante, esta vitalidade advém do 

fato de a função serial da arte poder ser entendida a partir do conceito de 

dispositivos de subjetivação ou de estética da existência proposto por Foucault.  

E parece ser justamente esta a conexão realizada pelo projeto Inside/Out de 

JR. Pois, se a obra em questão como muitas outras ações e performances de 

arte ativista, deverem a sua existência à sua repetibilidade, ou seja, só 

existirem se reproduzidas, copiadas e plagiadas; o que esta torna possível ser 

repetido é justamente o gesto por meio do qual qualquer um pode produzir a 

sua própria imagem e colocá-la em qualquer lugar. É uma proposição que diz: 

faça-você-mesmo a sua própria imagem e decida-você-mesmo sobre sua 

circulação. Ou: (re)aproprie-se dos meios de produção imagética de si e torne-

se um artista de si mesmo.  

Mas antes de traçarmos estas conexões, é preciso que alinhemos os conceitos 

chaves que Benjamin apresentou no ensaio em questão e que os façamos 

funcionar sob o signo do conceito de regime estético das artes proposto por 

Jacques Rancière. E isto por dois motivos que estão entrelaçados: primeiro 

porque se com Benjamin acreditamos que certa produção da arte 

contemporânea rompe com a função aurática da obra de arte, consideramos 

que tal ruptura se dá no interior de um mesmo regime de pensamento, o que, 

portanto, não configura o surgimento de uma nova função da arte, mas o 

desdobramento através de outros dispositivos (não auráticos) do modo de ser 

estético da arte; e, segundo, porque, ao afirmarmos que a arte deva ser 

entendida sob o signo do conceito de regime estético, não podemos concordar 

com Benjamin quando este propõe o conceito negativo de estetização da 

política, até porque o que está em jogo não é desestetizar a política (visto que 
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toda política envolve uma estética), mas contrapor dois modos diferenciados de 

relação entre política e estética.  Ora, é justamente porque recusamos a 

oposição função serial x estetização da política que podemos ver na oposição 

função serial x função aurática uma ruptura no interior do regime estético e, 

conseqüentemente, pensar a primeira como um potente meio de estetização da 

vida.  

Expliquemo-nos. Jacques Rancière vem ao longo de suas ultimas publicações, 

seja quando trata especificamente do cinema, da literatura, das artes visuais e, 

sobretudo, do conceito de política e democracia, procurando desfazer dois mal-

entendidos que orientaram e ainda orientam o debate a cerca das relações 

entre arte e política, entre atividades estéticas e atividades políticas. Como 

esclarece o filósofo, quando da formulação do conceito seminal de partilha do 

sensível, toda política envolve uma estética visto que toda política opera uma 

partilha do sensível, isto é, uma divisão dos tempos, dos espaços e das 

atividades que configuram o modo de ser de uma dada comunidade. Portanto, 

perguntar-se pelo aspecto político de uma dada atividade, seja ela qual for, é 

perguntar-se de que modo ela participa da produção da partilha do sensível 

vigente, seja reforçando-a ou questionando-a: 

É a partir desta estética primeira (da partilha do sensível) que se pode 
colocar a questão das “práticas estéticas” (...) isto é, como formas de 
visibilidade das práticas da arte, do lugar que ocupam, do que “fazem” 
no que diz respeito ao comum. As práticas artísticas são “maneiras de 
fazer” que intervém na distribuição geral das maneiras de fazer e nas 
suas relações com as maneiras de ser e formas de visibilidade.

2 

 Destarte, perguntar-se por uma política da arte é, antes de tudo, perguntar-se 

pelos modos através dos quais a arte participa de uma dada partilha do 

sensível. Isto é, quais as determinações a priori de um regime de visibilidade 

que permita que distingamos entre inúmeras atividades esta que nomeamos 

arte. 

Quando Rancière propõe que a partir do século XVIII a arte deixa de ser 

entendida e praticada enquanto atividade poética tornado-se uma atividade 

estética, ele está apontando para o surgimento de uma nova política da arte a 

qual re-configura a partilha do sensível até então vigente. Isto é, o regime de 

visibilidade que permite que distingamos o que é arte do que não é arte sofre 

uma reviravolta. Como esclarece o autor:  



2274 
 

A esse regime representativo (poético), contrapõe-se o regime das 
artes que denomino estético. Estético, porque a identidade da arte, 
nele, não se faz mais por uma distinção no interior das maneiras de 
fazer, mas pela distinção de um modo de ser sensível próprio aos 
produtos da arte.

3 

Portanto, se as determinações a priori que estruturavam o regime 

poético/representativo incidiam sobre a maneira com algo é feito, e no caso 

específico deste regime fazer arte significava fazer imitações, daí o conceito de 

mimesis de base aristotélica funcionar como seu principal operador; no regime 

estético o que distingue a arte da não-arte é uma tênue linha que incide sobre a 

distinção entre dois modos de relação com o sensível, conexões ordinárias x 

conexões singulares. É arte, pois, toda atividade por meio da qual é possível 

experimentar o sensível para além das conexões ordinárias que entretemos 

habitualmente com ele.  

Ora, mas o que não são essas conexões ordinárias senão a partilha do 

sensível que vigora em dada comunidade? Uma situação paradoxal se coloca: 

pois as condições a priori de visibilidade que nos permitem distinguir a arte das 

demais atividades é justamente a sua capacidade de romper com o regime de 

visibilidade corrente, ordinário, ou seja, com as condições a priori que 

determinam  nosso dar a sentir. É arte justamente aquilo que recusa as 

condições a priori que configuram o regime de visibilidade de uma dada 

sociedade.  E, mais radicalmente, que recusa ou problematiza as próprias 

condições a priori, que tendem a se sedimentar, do regime de visibilidade que 

configura a atividade artística. 

É nesta perspectiva que podemos afirmar que se concordamos com Benjamin 

sobre o fato de que a era da reprodutibilidade técnica torna possível à arte 

libertar-se de sua função aurática e de culto, esta liberação só pode ser 

produzida pelo fato de esta se dar sobre um solo estético, isto é, um solo 

instável e irregular, mais propenso a erosões e terremotos do que a 

sedimentações. Esta passagem é, portanto, uma dentre outras que já 

aconteceram e irão acontecer, e que são o próprio fundamento deste regime, 

de um regime que se sustenta sobre sua própria fragilidade. E não é essa 

justamente a diferença fundamental entre os regimes poético e estético? 

Enquanto o primeiro vê nessa instabilidade e mutabilidade do sensível um 

perigo a ser superado por meio de um fazer que revela o estável por de trás do 
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instável; o que busca o segundo não é revelar a instabilidade por de trás de 

toda suposta estabilidade, rompendo com esta e indo ao encontro daquilo que 

Rancière nomeou de potência heterogênea do sensível? 

Disto isto, queremos propor que mais do que romper com o caráter único e 

autêntico do objeto de arte, deste objeto por meio do qual nos é permitindo nos 

aventurarmos em experiências visuais que nos põe em contato com esta 

potência desestabilizadora do sensível, a reprodutibilidade técnica torna 

possível que a atividade estética torne-se também reprodutibilidade estética. 

Isto é, para além de permitir uma serialização do objeto estético, permite a 

serialização de dispositivos estéticos que incidam sobre os processos de 

subjetivação em voga na atualidade.  

A reprodutibilidade técnica devém reprodutibilidade estética.  

 

E da mesma forma que a serialização estética da arte não se confunde com a 

serialização cosmética da indústria, pelo contrário, a combate; a serialização 

estética dos dispositivos de subjetivação combate a cosmética da existência 

em voga no atual regime de saber/poder. 

Ora, ao criar um dispositivo estético, Inside/Out Project, por meio do qual 
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qualquer pessoa individualmente ou em grupo pode enviar a sua foto de rosto 

(no caso da Tunísia um numero especifico de fotógrafos foi selecionado para o 

trabalho) e receber de volta o cartaz o qual poderá colar em qualquer lugar, 

devendo apenas registrar a ação e enviá-la para o site do projeto para que a 

mesma possa ser vista por outros, JR não inviabiliza justamente a função 

aurática da obra de arte, função esta que se sustenta sobre a idéia de que a 

originalidade da obra se deve à sua unicidade e irrepetibilidade? Unicidade e 

irrepetibilidade que se confundem com e se fundem na própria materialidade do 

objeto que nos é dado a ver ou experimentar?  

Em primeiro lugar não há objeto, trata-se de um projeto. E de um projeto que 

depende estritamente das pessoas que o acionam. É verdade que este projeto 

se materializa por meio dos cartazes que são colados pelas ruas, no entanto, 

esta realização/materialização não depende do artista: não é uma proposta de 

ação que será realizada segundo suas coordenadas, pois ele não decide nem 

quem, nem onde, nem quando a fotografia será feita ou colada.  

A obra (se é que há obra) aqui em questão não é senão um projeto que 

viabiliza algo extremamente simples, a produção de cartazes lambe-lambe a 

partir de retratos enviados por qualquer pessoa de qualquer lugar, os quais, 

como propõe o curto texto de apresentação do projeto, podem ser colados em 

qualquer lugar. De certo modo, para realizar isto não é nem mesmo necessário 

acionar o site do projeto, visto que o acesso a uma gráfica no mundo de hoje 

ser algo extremamente simples e corrente.  Então o que é isto, Inside/Out 

Project?  

Este é o ponto que queremos chegar. Se por um lado Inside/Out viabiliza a 

produção destes objetos precários que são os cartazes lambe-lambe, o que 

está aqui em jogo é menos tornar possível que qualquer um em qualquer lugar 

torne-se um produtor de objetos estéticos e mais, muito mais, que qualquer um 

em qualquer lugar combata o regime de visibilidade em voga e tome para si a 

responsabilidade de produzir a sua própria imagem. Ou para falarmos em 

termos foucaultianos, torne-se um artista de si mesmo.  

E é isto que faz deste projeto mais do que um dispositivo serial de objetos, um 

dispositivo serial de subjetividades. 
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Prestemos atenção à belíssima definição que Deleuze nos oferece quando da 

análise deste tão polêmico conceito na obra de Foucault: 

Mas o que é um dispositivo? É antes de mais uma meada, um 
conjunto multilinear, composto por linhas de natureza diferente. E, no 
dispositivo, as linhas não delimitam ou envolvem sistemas 
homogéneos por sua própria conta, como o objecto, o sujeito, a 
linguagem, etc., mas seguem direções, traçam processos que estão 
sempre em desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam 
uma das outras.

4 

E o que não é o projeto Inside/Out senão uma possibilidade aberta, um 

horizonte de realização aberto às variações daqueles que decidem tomar para 

si esta linha de fuga esboçada pelo artista? Que rostos irão surgir, de quais 

lugares, quantos, onde, como? Que possíveis serão traçados por aqueles que, 

individual ou coletivamente, tomarem para si esta linha, ou melhor, este novelo, 

este emaranhado de possibilidades que surge como um sopro de liberdade por 

entre as linhas duras do poder e de captura do saber. Desta linha multi, hétero, 

plurilinear que desalinha e passa pelas entrelinhas desatando os nós que fixam 

e aprisionam as subjetividades. 

E ai reside a originalidade do projeto. Pois, como queremos mostrar, mais 

importante do que se apresentar enquanto dispositivo técnico, é o fato de 

Inside/Out tornar possível que procedimentos de subjetivação artistas se 

atualizem. Ou seja, procedimentos por meio do quais é dado a cada um, a 

qualquer um, o direito de se auto-subjetivar escapando assim às 

determinações fixas do par saber-poder. Ora, não é isto a subjetivação artista 

para Foucault? 

Como nos mostra Deleuze, todo dispositivo de saber/poder é composto de três 

linhas, ou três dimensões, as duas primeiras traçadas pelas curvas de 

enunciação e de visibilidade que compõem o âmbito do saber, e a terceira 

pelas linhas de força dos regimes de poder, as quais justamente perfazem o 

elo, a liga das linhas curvas de enunciação e de visibilidade garantindo assim o 

enredamento das subjetividades. Ora, mas será o próprio Foucault, após 

muitos anos de silêncio, que irá nos revelar uma quarta dimensão ou mais 

precisamente uma potência de curvatura que torna possível escapar ao 

enredamento condicionado pelas determinações a priori do par saber/poder. E 

esta potência será denominada de subjetivação artista ou estética. E isto 

porque aqui já não é mais a linha que força uma dobra engendrando 
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subjetividades conforme sua modulação, mas a linha é que é dobrada, curvada 

permitindo assim que um processo de autossubjetivação se produza por entre 

os enredamentos do saber/poder.  De certo modo, a subjetivação artista para 

além de uma quarta dimensão se apresenta como uma linha de fratura que nos 

lança no “extremo limite de um dispositivo” esboçando a passagem de um 

velho dispositivo a um dispositivo por vir. 

Dobrar ao invés de ser dobrado. Mas como isso é possível? Como reverter a 

força a seu favor, como tornar as linhas de saber/poder, as determinações a 

priori que condicionam uma partilha do sensível,  em potência de invenção de 

si?  

Como nos alerta Deleuze, neste texto em que analisa o conceito de dispositivo 

em Foucault, não é qualquer dispositivo que dispõe de processo semelhante. É 

preciso saber inventá-lo, traçá-lo. Foucault irá reconhecer entre os atenienses 

do século V o aparecimento de um tal dispositivo. A rivalidade entre homens 

livres que configura a prática política desta Grécia criou um tipo muito singular 

de governo, permitiu o surgimento de tal dispositivo na exata medida em que 

para governar, ou seja, para participar do governo da cidade, o homem livre 

deveria antes de tudo, e aí reside a sua liberdade, ser capaz de se auto-

governar ou ser mestre de si próprio.  

Mas para além desta experiência ateniense, se pergunta Deleuze, ao longo da 

história da humanidade não se poderão invocar dispositivos onde a 

subjetivação já não passa pela vida aristocrática ou pela existência estetizada 

do homem livre, mas antes pela existência marginalizada do “excluído”? Será 

que para além do cosmopolitismo aristocrático ateniense não poderemos ver 

surgir um cosmopolitismo do pobre que daria ensejo a dispositivos periféricos 

de subjetivação? 

Se em seus primeiros trabalhos JR criou zonas de contato entre territórios 

distintos, e, o que foi extremamente forte, reverteu muitas vezes a lógica de 

ocupação dos espaços de visibilidade a partir de um procedimento de 

negociação com as comunidades nas quais entrava (Women are Heroes é 

exemplar), com Inside/Out é o próprio dispositivo criado pelo artista que 

funciona como uma zona de troca, de intercessão: ele troca a nossa foto por 

um cartaz; nós trocamos o cartaz pelas imagens da ação de colagem, e o site 
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que abriga o projeto vai ganhando cada vez mais os traços de uma rede social, 

que cresce e se amplia sem ordenação. De uma rede aberta a todos aqueles 

que, cada um a seu modo, desejem participar da renegociação política dos 

espaços de visibilidade da cidade.    

O múltiplo, a diversidade das faces que compõe a população tunisiana, 

substitui a face única do ditador. O múltiplo, os variados e infinitos modos de 

produzir a sua própria imagem, substituem os modos estandardizados da mídia 

e da publicidade. O poder homogeneizante se vê fraturado pouco a pouco pela 

potência heterogênea liberada por esta zona de troca que é Inside/Out.  E não 

é isso um dispositivo de subjetivação? Uma zona de troca na medida em que 

esta só se realiza entre iguais? Iguais justamente porque participam do governo 

da cidade na exata medida em que dominam as condições de tornarem-se 

mestres de si próprio?    
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