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Resumo 
 
O presente artigo tem como tema a condição do artista e suas relações com o ambiente 
artístico de sua época. A análise se constrói a partir da definição do “business artist”, 
proferida por Andy Warhol e citada por Anne Cauquelin, e encaminha-se para as relações 
entre o artista e o sistema da arte, estudado a partir dos conceitos de rede, campo e 
artworld. Por fim, conclui-se a importância da consciência dos meandros do sistema da arte 
para os artistas contemporâneos. 
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Abstract 
 

This article article focuses on the condition of the artist and his relationship with the artistic 
environment of his times. The analysis is constructed from the definition of “business artist”, 
made by Andy Warhol and quoted by Anne Cauquelin, and heads for the relationship 
between the artist and the art system, studying the concepts of network, field and artworld. 
Finally, the conclusion is the importance of conscience of the intricacies of the art system to 
contemporary artists. 
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Os diferentes papéis que o artista assume na contemporaneidade são foco de 

diversos artigos, entre os quais O artista como etnógrafo, de Hal Foster, e O artista 

como curador de Ricardo Basbaum. Em comum entre tais tentativas de definir o 

estatuto e a condição do artista na atualidade, ressoa a constatação de que a visão 

deste como criador isolado ou gênio incompreendido pela sociedade, já não se 

aplicam ao ambiente contemporâneo.  

O artista etnógrafo de Hal Foster, distingue-se em relação a momentos anteriores 

por uma aproximação às questões antropológicas, o comprometimento com “outro”, 

o sujeito definido em termos de sua identidade cultural.  A questão da alteridade em 

manifestações da primeira década do século XX estreita as relações entre os 

artistas e o “outro”, mas é decisiva a crise das visões restritivas da arte e do artista, 

identidade e comunidade, além dos movimentos sociais e desenvolvimentos teóricos 

que também colaboraram na aproximação da arte às questões da cultura. A 



2310 

 

 

observação dessa categoria de artista é decorrente da percepção de que em muitas 

obras contemporâneas a especificidade de lugares e grupos sociais e culturais é 

posta para a interlocução através da arte. 

A condição do artista curador, de Ricardo Basbaum, é a do artista que transita 

“através de funções que ultrapassam a sua posição como simples produtor de obras 

de arte” (2006, p.235). O texto, escrito em ocasião do Panorama 2001, discorre 

acerca da condição fluida em que o artista se colocou desde o abandono da 

artesania e do virtuosismo. A condição do artista é observada como algo em trânsito, 

sem limites rígidos, fronteiras ou centralidade. O artista vivencia atravessamentos e 

superposições entre áreas como a literatura, filosofia e pedagogia, deslocamentos 

que permitem a soma de papéis não excludentes, tal como o artista que também é, 

por vezes, curador. Nesse estado de relações, a figura do artista-agenciador, 

evidenciada nos coletivos, remete a importância da consciência das estratégias que 

configuram o circuito de arte. A reflexão mostra-se ainda em outros textos de 

Basbaum, tais como O artista como pesquisador e Amo os artistas-etc., este último 

que converge os questionamentos da sua natureza e função1. 

Mais do que uma nomenclatura generalizante, entende-se tais posicionamentos 

como abordagens em que a concepção do que é o artista é questionada e ampliada. 

Se com Foster o estatuto do artista é modificado na mudança conceitual que 

configura certas obras, com o posicionamento de Basbaum atenta-se para os seus 

papéis e mobilidade no circuito. 

Essas definições do artista, buscas pela identificação de seu estatuto na 

contemporaneidade, têm como contrapartida a comprovação de que o campo das 

artes - que inclui a produção, teoria e crítica, além da circulação, exposição e o seu 

mercado – transformou-se. Ainda que seja questionável tratar o contemporâneo sob 

a noção de “novo” 2, as interações entre valores e saberes da tradição 

(reminiscências, sobrevivências, anacronismos) e as recentes configurações da arte, 

particularizam o ambiente artístico contemporâneo de outros precedentes. 

No estudo das relações entre o artista e o ambiente que o cerca, a expressão 

“Business-artist” – o artista empresarial, ou de negócios, proferida por Andy Warhol – 

pode ser analisada como marco de uma concepção de artista diferenciada, no qual 
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ele é ativo conhecedor e participador do sistema de produção e consumo da obra de 

arte.  A expressão colocada em A filosofia de Andy Warhol3 tem sentidos distintos as 

abordagens do artista etnógrafo e curador. Não pretendendo forçar aproximações ou 

distanciamentos, é possível analisar tais nomenclaturas como tentativas de entender 

a função e os papéis do artista em consonância às mudanças do próprio campo da 

arte. 

A retomada do conceito do “artista empresarial” posterior as discussões mais 

recentes, como as de Foster e Basbaum, permite analisar na atualidade, as relações 

do artista com o mercado e o sistema da arte, estabelecendo relações com 

momentos precedentes. Assim, mais do que apresentar uma nova categoria, 

revelam-se continuidades, traçam-se paralelos e aproximações, ainda que possam 

ser configuradas oposições e distanciamentos entre tempos e lugares distintos. No 

presente artigo, tomamos a denominação como ponto de partida para pensar no 

artista consciente de seu circuito e que atua em estratégias ou jogos de inserção. 

Para o entendimento do „circuito‟ e destes meandros, a análise aqui proposta 

desdobra-se nos conceitos de rede, campo e artworld. 

Citado por Anne Cauquelin, em Arte contemporânea: uma introdução, o “business 

artist” definia o posicionamento de Andy Warhol como um embreante (alguém que 

faz referência temporal ao presente e passado) de questões que se mostram 

características da contemporaneidade. Em muitos sentidos Andy Warhol foi visto 

como alguém que pôde antever (e assim propiciar e consagrar) as configurações 

que a sociedade, o consumo e o sistema de artes assumiram em um breve tempo. 

São célebres as frases como a que todo mundo podia ser “famoso durante 15 

minutos”, mas no que concerne a produção artística, o paradigma do artista atento 

ao mercado traz questões prementes para a análise da arte contemporânea. 

Apesar da importância do consumo paras as manifestações da Arte Pop, é na 

comunicação, na construção de relacionamentos e redes de conexão que Warhol se 

aproxima do sistema da arte em seu estado contemporâneo, tal como é definido por 

Cauquelin. Para a autora, a mudança paradigmática que difere o moderno do 

contemporâneo formou-se pela passagem do sistema de consumo para o da 

comunicação – e tal configuração alcança o domínio artístico tanto em relação à 
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circulação da obra de arte como na própria produção das obras, sendo determinante 

na construção do diálogo com a produção artística contemporânea. 

No regime do consumo, o contexto econômico e burguês propicia outros 

consumidores, enquanto o recuo da hegemonia da academia leva à 

descentralização e especialização, com abertura de mercados independentes. Tais 

mudanças promovem crescimento de profissionais intermediários, como críticos, 

marchands e galerias, que substituem as antigas configurações definidas pela 

academia, o júri e pelas exposições oficiais. O artista se isola desse sistema que lhe 

garantia segurança, tornando-se figura marginal, contrário às regras do mercado de 

consumo, supostamente vivendo em um “mundo artístico”, antagônico ao sistema. 

Valoriza-se a idéia de uma arte desinteressada, da criação “livre”. 

Na configuração contemporânea, tem-se o aumento vertiginoso dos mecanismos de 

comunicação, que são transformados em necessidade social. Na base da 

comunicação, Cauquelin destaca o conceito da rede, que é seguido de outros que 

dele dependem: bloqueio (da rede que se repete e da qual não se pode sair), 

saturação (redundância e desgaste que anula a diferença), prevalência do 

continente (os papéis e seus lugares ao invés dos conteúdos intencionais) e 

simulação (realidade em segundo grau). A descentralização é consequência dessa 

estrutura em que a origem da informação dissolve-se em um movimento das 

conexões. Dessa maneira, “a noção do „sujeito‟ comunicante apaga-se em favor de 

uma produção global de comunicações” (CAUQUELIN, 2005, p.60). 

A rede tem o potencial de evidenciar as múltiplas e complexas relações que 

desestabilizam as concepções unificadas de produtores, intermediários e 

consumidores. A estrutura da rede mostra-se como uma trama de complexas 

ligações multipolares, em que o aspecto relacional, as trocas e movimentos se 

acentuam. Ainda que o sistema moderno e o consumo clássico possuam também 

uma rede, uma interação entre as suas partes, na contemporaneidade a rapidez em 

que se estabelecem as conexões – alçadas pela tecnologia – lhe fornece uma 

acepção global, particularizando-a em comparação a qualquer período antecessor.  

Artistas, colecionadores, críticos, marchands, todos os envolvidos no campo da arte 

estão em constante interação. E, de fato, a busca pelas relações – ser conhecido e 
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reconhecido – é a forma de circular na rede e nela obter sucesso.  Na repetição, 

busca de entrada e distinção, são colocados aspectos como o bloqueio e a 

saturação – propostos por Cauquelin – no primeiro, ou o artista está preso na rede 

ou permanece fora, enquanto no segundo a repetição garante o reconhecimento. Os 

produtores dividem-se conforme sua participação na rede, segundo Cauquelin: 

Em uma rede complexa de comunicação, os atores são ativos de acordo 
com o maior número de ligações de que dispõem; de acordo com as 
conexões mais ou menos diretas – ou seja, mais rápidas ou menos rápidas 
– com outros atores, por sua vez também ativos. Assim, no domínio 
artístico, os atores mais ativos são os que dispõem de uma grande 
quantidade de informações, provenientes do conjunto da rede, e o mais 
rapidamente possível. Esses atores privilegiados se tornam os mestres 
locais (Ibid., p.66-67). 

Na rede, a obra de arte e o artista – centro do que define e especifica tal campo – 

são elementos construtivos sem os quais a rede não tem razão de ser, mas também 

são produtos da rede que tornam sua existência conhecida. Essa interação e 

interdependência tocam no significado e valor dado às obras, sua legitimação, como 

na produção do artista, que não é alheio as demandas e jogos do circuito. A rede 

tem importante papel na definição da obra de arte e, como conclui Cauquelin: “A 

realidade da arte contemporânea se constrói fora das qualidades próprias da obra, 

na imagem que ela suscita dentro dos circuitos de comunicação” (Ibid., p.81). Tendo 

terminado a divergência entre academismo e vanguarda, as obras dividem-se entre 

as que estão e as que não estão no circuito. 

Entre produtores e auxiliares de produção há ainda níveis que dividem a rede entre 

as de primeira grandeza e redes-satélites. Entre críticos, marchands e 

colecionadores ou a imprensa, jornalistas-críticos e organizadores, o 

profissionalismo não faz, entretanto, que os papéis sejam individuais. Assim, um 

curador pode escrever textos críticos e ser um gestor de galeria. Tal 

descentralização de papéis aproxima-se da discussão proposta por Ricardo 

Basbaum com artista-curador e o artista-etc.  

Retornando a Andy Warhol, Anne Cauquelin coloca-o como um artista que 

demonstra domínio das redes, inserindo-se em seus jogos e papéis através de 

estratégias diversas. Enquanto Duchamp concede ao lugar a definição da obra de 

arte, Warhol estabelece-se no espaço das comunicações. No desejo de “Ser tão 

conhecido quanto a lata da sopa Campbell‟s”, ele explora a rede e seus princípios ao 
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máximo: seja com a repetição que leva à redundância e saturação; a formação de 

paradoxos entre o autor e sua mensagem (que se tornam idênticos) e  com bloqueio 

em torno de si mesmo; ou ainda “a auto proclamação com o nominalismo; a 

circulação dos signos dentro da rede sem ser autor nem receptor, e finalmente o 

totalitarismo, com a internacionalização do sistema de comunicação” (Ibid., p.111). 

 O fato de ter criado as Empresas Andy Warhol com pessoas trabalhando 

regularmente para ele evidencia as relações entre o mercado e a produção. A ideia 

de que o artista, criador de formas únicas com valor definido pela autoria é avessa à 

Fábrica, montada por Warhol. O artista que se utiliza da autopromoção e distribui 

autógrafos não se assemelha aos modernos que defendiam a produção livre, a arte 

pura, alheia às obrigações e demandas do mercado. Ao contrário, Warhol tem em 

sua tática o conhecimento profundo dos meandros do seu campo e de sua época, 

assim como do seu local (os Estados Unidos). Em conformidade, Cauquelin aponta 

sobre a noção do “business-artist”: 

Seria provocativa para um autor inserido na tradição ideológica do artista, 
produzindo afastado do mundo uma obra genial, consciente de um valor 
único e incomparável. Mas, como vimos, essa exigência de pureza, essa 
recusa do comércio e da arte comercial desapareceram com o abandono da 
estética. Com seu aspecto anticomercial, as vanguardas cederam lugar aos 
artistas absolutamente determinados a se tornarem ricos e célebres e a 
fazer uso, para isso, de todos os trunfos mundanos. Se um deles não 
alcança, como Warhol, seu objetivo determinado, é talvez por não possuir o 
domínio do processo (Ibid., p.117) 

O artista insere-se no mercado, reconhece as demandas de seu meio e a elas 

responde visando o enriquecimento e o sucesso. Na desconstrução de uma 

concepção limitada, ele ultrapassa fronteiras e leva ao máximo o encontro dos 

papéis do o artista e do empresário. Warhol traz para a produção a preocupação 

explícita com dinheiro e o comércio, que tanto foi oposta à visão da arte como 

exercício intelectual e distanciado. Diz o artista: “ganhar dinheiro é uma arte e 

trabalhar é arte e bons negócios são a melhor arte” (WARHOL, 2008, p.108).  E 

mais, o produto da empresa não expõe grandes temas ou expressa o metier de seu 

autor, mas aproxima-se das imagens do mundo da comunicação e da publicidade.  

Há em ambos os processos um jogo de ilusões, seja a ilusão credibilizada da arte ou 

a dos negócios, mantido pelo Nome, pelo tamanho da empresa e suas filiais. É 

mesmo surpreendente pensar no domínio de tais aspectos por Warhol, que parecia 
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ver com clareza tanto as complexas relações do sistema da arte como do ambiente 

cultural de sua época. Vê-se assim, que o artista insere-se em um jogo de conexões, 

dominando códigos e efetuando escolhas plásticas, temáticas e construtivas que 

evocam a consciência da configuração do campo artístico. A constatação de que os 

artistas – não apenas Warhol - participam desse jogo coloca em suspensão, 

segundo Pierrre Bourdieu, a “ideologia carismática da „criação‟” (1996, p.193) e a vã 

busca pela origem do poder „criador‟.  

Para o sociólogo, “O produtor do valor da obra de arte não é o artista, mas o campo 

de produção enquanto universo de crença que produz o valor da obra de arte como 

fetiche ao produzir a crença no poder criador do artista” (Ibid., p.258). Entretanto, 

cabe acentuar que em Warhol o impacto em que a mensagem nos é dada tanto por 

sua obra como pela sua atitude parece ter formado subversões: mesmo que ele 

tenha deflagrado o mito do artista alheio ao comércio, foi elevado à celebridade. Se 

a noção de campo desmistifica o poder concedido ao artista colocando este e as 

obras como produtos de suas relações, Warhol utiliza-se justamente das relações 

desse campo para aumentar o efeito fetichista de sua figura e de suas obras. 

Bourdieu expôs o conceito do campo dentro das produções culturais (como a 

literatura, as artes e o teatro) configurando-o como um espaço particular que, como 

outros campos, tem relações de forças e batalhas entre dominantes e dominados, 

conservadores e vanguarda, lutas subversivas e mecanismos de reprodução. A 

autonomia do campo artístico e da literatura formou-se a partir de um processo 

histórico em que pintores e escritores buscaram uma atuação mais livre das 

demandas externas e posicionaram-se frente ao mercado.  

O mercado e a obtenção de lucros econômicos têm papel de destaque na análise. A 

divisão dos produtores, entre a “arte pura” dos que têm independência do mercado, 

e outros mais comerciais e atentos às demandas preexistentes do público, estrutura 

o próprio campo que somado a outros indicadores, marcam a complexidade da 

difusão e circulação dos bens simbólicos. A abordagem sociológica de Bourdieu é 

valiosa na medida em que afirma a influência do campo na consagração do artista e 

na própria definição do objeto de arte, o que se torna mais evidente na 

contemporaneidade. Desse modo, a definição da arte e da profissão de artista não é 

alheia às transformações que incluem o aumento de instituições de registro e 
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publicação, o crescimento das profissões e do pessoal dedicado a exposição e 

circulação de arte, além da multiplicação de espaços expositivos. 

O conceito de campo visa a ruptura de visões parciais, é “uma rede de relações 

objetivas (de dominação ou de subordinação, de complementaridade ou de 

antagonismo etc.) entre posições” (BOURDIEU, 1996, p.261), que inclui ainda as 

tomadas de posições atuais e potenciais no espaço das possibilidades. Numa 

homologia entre produção e consumo, artistas, críticos e marchands atuam a partir 

de um conjunto comum de valores e concepções, e as obras trazem ecos dessas 

relações, da configuração do campo. Conclui-se que conhecer o sujeito é conhecer 

o objeto, assim como Cauquelin constatava que “Em um sistema de comunicação, o 

nome e a obra são idênticos”. (CAUQUELIN, 2006, p.114) 

A questão do nome, assinatura e objeto retomam a discussão à atuação de Andy 

Warhol. A obra de arte como fetiche que produz a crença do poder do artista criador, 

acentua-se na a criação da Empresa Warhol e dessa “marca” que fabrica os 

produtos Warhol e a publicidade que faz sua imagem e o vende – que se divulga 

junto à própria imagem do artista. Nas lutas pela definição de um campo de 

produção legítimo, Bourdieu identifica a reprodução e crença no jogo e a formação 

das illusio, de maneira que: “Cada campo produz sua forma específica de illusio, no 

sentido de investimento no jogo que tira os agentes da indiferença e os inclina e 

dispõe a operar distinções pertinentes do ponto de vista da lógica do campo” (Ibid, 

p.258). O jogo, e a crença coletiva neste são condição para a sua existência, 

permitindo a consagração de objetos e artistas. 

Como posto anteriormente, no campo de produção cultural Bourdieu identifica a 

presença de duas lógicas no mercado dos bens simbólicos: de um lado a arte pura, 

anti-econômica, que privilegia a produção e suas exigências específicas, que tem 

sucesso em longo prazo e orienta-se para a acumulação de capital simbólico; do 

outro, um empreendimento mais próximo do pólo comercial, num ciclo de produção 

curto no qual o lucro econômico é mais rápido. A produção e a circulação das obras 

de Warhol, entretanto, problematizam esses pólos, pois ainda que tenha se 

apropriado das imagens da mídia – de Liz Taylor, Marilyn ou da Coca-Cola – 

integram-se às reflexões sobre as definições próprias do campo da arte, e estão 
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distantes do que na época – e mesmo para parte do público geral de hoje – definiria 

uma obra de arte. 

Não sendo apenas conhecedor dos meandros da rede, Warhol parece também 

como um manipulador da mesma. Enquanto os conceitos de rede e campo tiram o 

privilégio da autoria, de modo que a fonte de um processo criador está no próprio 

processo em suas múltiplas interações, Warhol utiliza-se dessas estruturas para 

marcar seu nome, criar distinção, sua marca. Cauquelin atenta para as questões da 

nominação – que marca particularidade ao mesmo tempo em que requer sempre 

inovação – como parte do funcionamento da rede, das quais o artista mostrou-se 

ciente.  

Bourdieu aponta que nas ações artísticas há a atitude de transgressão em os 

artistas não só contestam uma maneira de jogar o jogo, mas recusam o próprio jogo 

e a crença na que o funda. Atitude que parece exemplificar muitas obras – como os 

ready-mades de Duchamp – e que não é distante da apropriação dos signos da 

mídia feita por Warhol. Mas, neste último, intensifica-se uma relação em que o artista 

movimenta-se entre campos e articula posições, desestabilizando valores e 

construindo novos vínculos. 

A definição do objeto de arte insere-se nas lutas e ações que movimentam o campo, 

e se o trabalho artístico é tributário dessas tensões, dos comentadores e de seus 

comentários, a obra é “uma reflexão sobre a arte, e sobre um trabalho artístico que 

comporta sempre um trabalho do artista sobre si mesmo” (BOURDIEU,1996, p.196). 

Sobre o confronto entre a Arte Pop e a própria definição do que é a arte é pertinente 

a discussão de Arthur Danto em A idéia de obra prima na arte contemporânea 

(2003), artigo em que partindo da obra Masterpiece de Roy Lichtenstein, toca na 

possibilidade de existência da obra-prima e na própria definição da obra de arte – o 

que a diferencia das coisas simplesmente reais. 

Com Arthur Danto, a definição da obra de arte é vista pelo Artworld, o mundo da 

arte. Por vezes tratado como sinônimo do campo, os conceitos divergem conforme 

as definições dadas pelos autores. Como destaca Loïc Wacquant em Mapear o 

Campo Artístico, a noção de campo artístico difere da noção de mundo da arte, pois 

ao invés de se concentrar em interações entre os agentes que produzem e avaliam 
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as obras de arte, o campo “centra-se na estrutura de posições objectivas e relações 

invisíveis de poder que unem e ligam os agentes” (2005, p.119), a vida artística seria 

mais um espaço de lutas e imposição simbólica do que ações coletivas 

colaborativas. 

Bourdieu escreve que a noção do art world, é uma regressão em relação à teoria do 

campo. Citando Howard S. Becker, o sociólogo critica (1996, p.233) a visão de que 

as obras de arte seriam resultados de ações coordenadas dos agentes, cuja 

averiguação incluiria os que concebem a ideia, os que a executam, os que fornecem 

o material necessário e o seu público. O campo, em divergência, não é redutível a 

uma população, de maneira que “o que falta, entre outras coisas, nessa evocação 

puramente descritiva e enumeradora, são as relações objetivas constitutivas da 

estrutura do campo e que orientam as lutas visando conservá-la ou transformá-la” 

(Ibid., Loc. Cit). 

Em Artworld de Danto, não consta de fato uma explicação acerca dos sujeitos com 

quem o artista interage no campo da arte. Não são citadas as estratégias de 

pertencimento, adequação ou promoção dentro do sistema da arte. A discussão 

encaminha-se para a própria questão do que constitui o objeto artístico. A partir da 

análise de teorias que permitiam diferenciar obras de arte de outras coisas em 

outros momentos, o filósofo constata a importância da teoria artística para definir o 

que é a arte – e para fazer a arte possível. 

Coloca-se como questão o que se constitui como o “é da identificação artística”, algo 

possível de designar, uma condição, que permita apontar algo e dizer que aquilo é 

arte. Tal constatação não recai, entretanto, na forma, na disposição dos elementos, 

mas como mostra Danto: “Para ver algo como arte requer algo que o olho não pode 

depreciar – uma atmosfera de teoria artística, um conhecimento da história da arte: 

um mundo da arte” (1964, p.580)4. 

O mundo da arte assim, coloca-se como esse conjunto de teorias, que criam a 

atmosfera artística de uma época. Condição que é singular a cada tempo, pois como 

Danto coloca, é necessário que o mundo esteja preparado para certas coisas,de 

maneira que as teorias acontecem em um mundo de possibilidades e elas também 

são criadoras de possibilidades. Assim, não se pode imaginar que obras feitas hoje 
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pudessem ser feitas em outros períodos em situações distintas que 

impossibilitassem a intelocução e seu entedimento. 

Na argumentação, são citadas as Brillo Box de Andy Warhol. Essa obra mencionada 

em outros escritos de Danto é posta em destaque em seu potencial questionador 

sobre o que faz algo uma obra de arte. Não encontrando a resposta no fazer, o autor 

conclui que é certa teoria de arte que faz a diferença entre uma caixa de Brillo e a 

obra de Warhol. 

Em tal ponto, reforça-se a abordagem em que não é mencionado o jogo de Warhol 

com outros agentes desse denominado mundo da arte. O ambiente em que o artista 

produz e se relaciona é analisado em meio as teorias vigentes do campo. Não se 

supõe, entretanto, a dominação absoluta de uma teoria única, mas incluem-se 

trocas, aproximações e oposições entre os elementos que caracterizam uma teoria. 

No que concernem as mudanças, como a efetuada pela produção Pop, Danto 

conclui que ao adicionar questões para o campo artístico, criam-se mais 

possibilidade para outros estilos disponíveis, permitindo mais variedade e tornando 

mais complexos os membros do mundo da arte.  

Ainda que os posicionamentos da rede, do campo e do artworld tenham suas 

especificidades e contribuições particulares para discutir sobre esse artista que 

como empresário deu privilégio às relações com seu meio, acredita-se que a 

apresentação dos mesmos conjuntamente traga contribuições tanto para ressaltar a 

face “relacional” de Warhol como para elucidar aspectos gerais do campo da arte ou 

do ambiente no qual os jogos e relações ocorrem. De maneira geral, sobressai a 

condição de que o artista está imerso no conjunto de interações que constitui o seu 

campo que ele mesmo ajuda a definir. 

A obra de Warhol e sua própria atitude evidenciam um modo de estar no sistema e 

transformam a maneira de olhar para este. Concorda-se com Anne Cauquelin em 

sua definição como e Warhol como um embreante cuja obra é influente no diálogo 

com as manifestações contemporâneas e que este pode ser posto como ponto de 

partida para analisar a atual relação dos artistas com o campo da arte. Nessa 

reflexão, a noção do “business artist‟” não é apenas o do que cria empresa ou 

fábrica, mas do sujeito consciente dos meandros e funcionamentos de um sistema 
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no qual são feitas estratégias de inserção e participação que garantem o sucesso e 

o reconhecimento simbólico no campo. 

Assim, a discussão pode ser encaminhada para a condição atual do artista para a 

qual são elementos de importância: a noção das redes, os relacionamentos com 

indivíduos e interação com diferentes partes do sistema; a percepção da 

complexidade do campo, com entendimento das relações de poder e legitimação 

entre seus profissionais; e a consciência das diversas teorias e abordagens que 

definem o que é a obra de arte. 

 

                                                           
1
 “de modo que poderemos imaginar diversas categorias: artista-curador, artista-escritor, artista-ativista, artista-

produtor, artista-agenciador, artista-teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico, etc.” (BASBAUM, 
2005) 
2
 É interessante a ideia do „novo‟ como um dos paradoxos da modernidade, tal como é colocado em: 

COMPAGNON, Antoine. Os cinco paradoxos da Modernidade. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 
3
 Cabe destacar que o interesse pelos escritos de artistas, seus registros e pensamentos, está em confluência 

com uma mudança em seu estatuto, no qual o artista não é apenas produtor, mas assume distintos papéis 
(curador, crítico, educador...), atuando na produção, circulação e reflexão sobre a arte. 
4
 “To see something as art requires something the eye cannot decry-an atmosphere of artistic theory, a 

knowledge of the history of art: an artworld”. 
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