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Resumo 
 

Esse texto quer se fazer pelo sentido de perscrutar, ao tom do indecidível - por uma questão de 
método e de objeto - a experiência do pensamento em imagem, resistindo a se fixar 
aprioristicamente em qualquer tipo de conhecimento prévio, para investigar um incômodo que 
ocorre na arte, através do vazio silencioso de certas imagens. Trata-se de um texto que nasce, 
por provocar os nomes das coisas, com a necessidade de ser livre de amarras empíricas por 
perceber certas formas do acontecimento visual que foram criadas para refletir a vida em sua 
complexidade. Onde há o homem querendo ser a medida de todas as coisas, e a Natureza, que 
o contém, dizendo muitas vezes sem ser percebida que não é assim. Natureza que significa o 
lugar de todas as coisas que existem para além e aquém e também, no homem.  
 
Palavras-chave: Artes Visuais; Experiência Estética; Paisagem; Estudos Visuais. 
 
  
Abstract 
 
This text wants to make itself by the sense of search, by the undecidable way – for a matter of 
method and object – into the experience of the image though, resisting to fix a priori in any kind 
of prior knowledge, to investigate a nuisance that occurs in art, through the silent void of certain 
images. This is a text that has born to provoke the name of the things, with the need of being 
free from the empiric bondages for realizing certain ways of the visual event that have being 
created  to reflect life in its complexity. Where is a man wanting to be the measure of all things, 
and the Nature, which contains him, saying many times without being recognized that it is not 
this way. Nature that means the place of all things that exist above and beneath and also, in the 
man. 
 
Keywords: Visual Arts; Aesthetic Experience; Landscape; Visual Studies. 

 
 
 

Prólogo de uma possibilidade invertida 

 

Seja por instinto ou por necessidade de expressão, as vozes que escuto me dizem para 

cuidar do tom dessa empreitada com elegância já que a causa de ir deve ser 

considerada numa temporalidade circularmente ampla, lembrando que há homens 

esquecidos nas coisas, em seus objetos: imagens, memórias, teorias, arte... Seguir 

uma pista sem destino pronto, pensando apenas em sempre continuar, pelo 



2388 
 

conhecimento, por sua presença nas imagens que, como os nomes, significam a 

experiência que perseguimos nas coisas e no lugar delas. Seguir para preencher com 

tintas, com as mais diversas tecnologias, a jornada do ser em sua duração, no sobrevôo 

de sua própria coisidade, na tradição de presenças e de poéticas de pertencimento.  

Os nomes, sob um aspecto puramente designativo, deveriam vir em função das coisas 

que representam. Entretanto, a partir das estratégias comerciais mundanas, é possível 

pensar em coisas que surgem depois dos seus nomes, objetos que são primeiramente 

designados e só depois constituídos; não como um simples protótipo, mas como a 

invenção do necessário.  

Assim esses nomes pré-coisas revelam aspectos de uma inversão de ordem e lugar. 

Configuram-se como um atributo comercial de uma sociedade envolvida em projetos 

promocionais, atuam como marcas de uma necessidade, alimentando o consumo 

constante e seriado. Funcionam para garantir o direito de seguir comprando coisas, 

muitas vezes apenas pelo poder de um nome, de uma marca. Uma maçã mordida pode 

ser o emblema desse exemplo, uma alegoria do prazer de conhecer, do pecado 

original, informação com profusão audiovisual para promover e garantir a urgência da 

posse em toda a sua efemeridade. Lembrando ainda que na sociedade de consumo 

não há garantia de permanência dos objetos e é isso que garante o negócio. Série I, II, 

III, geração V: a evolução é o ethos tecnológico. 

Vivemos numa cultura de eixos comunicacionais em expansão, as novas tecnologias 

vão sugestionando novos relacionamentos, inclusive sobre o estatuto das práticas 

expressivas, e estas, supondo uma estética socialmente inclusiva, prometem o fácil 

com qualidade: “smile technology”. Ou seria apenas um ato de fachada? Já que pode 

ocorrer justamente o contrário quando junto a isso, além dos aspectos empreendidos 

pela necessidade de se consumir cotidianamente, ficamos submetidos a uma 

estandardização de modos: à mercê de clichês. Para além das necessidades 

fundamentais da experimentação fenomenológica, estas estratégias cruelmente 

mesquinhas, aprontam todo um conjunto de ações que são conduzidas pelo vazio de 

uma ausência expressiva, como um simulacro de si. Um retrato com tintas fortes de 

uma sociedade que suprimiu seus ritos mais íntimos em favor de uma necessidade de 
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consumo em escala global, que é fundamentalmente efêmera, e que também pode ser 

viciosa.  

Há também, podemos perceber, uma necessidade de atualização constante que está 

presente no imaginário social. Ser “up to date” configura uma marca de pertencimento 

ao presente. Estar sempre pronto, viver a moda, representa uma necessidade interna 

que o consumismo alimenta. Na percepção desse estado de coisas percebe-se um 

vazio que não cabe em lugar algum, nem no céu nem no limbo, apenas nos 

apagamentos pessoais. Esquecer, perder a memória, é também uma necessidade, um 

movimento mitigante que pode aparecer sob a forma de um mergulho proibido, um 

suicídio íntimo. Pensar sobre esse estado de coisas pode parecer serotino, deslocado, 

entretanto, como conter um pensamento que se exprime por sentir o ar parado. Vivendo 

no meio disso, o distanciamento aponta para outras paragens onde o cultivo não morre. 

A experiência estética como liberação do organismo social 

 

Jean Baudrillard em Simulacros e simulação disse que “a informação devora os seus 

próprios conteúdos” e assim: “devora a comunicação e o social”. Para ele a causas tem 

haver com o esgotamento que ocorre na encenação da comunicação através dos 

simulacros e com a desestruturação do real que se produz pela exacerbação desta 

encenação. Ou seja, processos aos quais estamos sujeitos ao sermos submetidos no 

ambiente dos excessos comunicacionais que são recalcados pela intensa necessidade 

comercial da vida cotidiana. Ambientes que contaminam processos singulares de 

configuração simbólica, enviando para o abate a experiência estética, uma vez que 

essa é a categoria da presença saborosa da percepção e do reconhecimento do outro, 

do deslocamento, e não apenas uma qualidade submetida à fabricação de estereótipos. 

Uma experiência que precisa se alimentar conquistando a sobrevivência pelas margens 

de sua própria “razão sensível”, na essência um de autocultivo que provoca intensos 

diálogos entre o lugar do imaginário e o da imaginação.  

A experiência estética é singular e se faz à deriva da condição contemporânea de ser 

um organismo social. A idéia de uma organicidade coletiva e de uma experiência 
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estética coletiva é uma falácia, já que esse organismo supostamente democrático é 

controlado pelas corporações econômicas e políticas.  

Configurando-se como uma comunidade do efêmero, do isolamento pela razão do 

capital, a sociedade orgânica precisaria ser povoada por indivíduos, e a experiência 

estética seria exatamente o mecanismo para essa liberação quando o coletivo não seria 

massa mas uma diversidade complexa mediada por individualidades e por ideologias 

relacionais articuladas pelo conhecimento de seus processos instituintes.  

Mitos de origem e de queda, de expulsão, de exílio, constituem as diversas narrativas 

da história das civilizações, quando por uma busca constante por terra e por sentidos 

de pertencimento se institui a própria idéia de civilização em sua longa marca de 

temporalidades. Na constituição dos movimentos coletivos essa é a épica histórica 

sobre a qual as memórias e os apagamentos instituíram os processos da enorme 

complexidade da ocorrência humana.  

A ocorrência material de uma experiência artística tem o poder de dar aos olhos e aos 

sentidos uma experiência a ser compartilhada. Como por exemplo, numa fotografia de 

Eugène Atget (1857 - 1927) onde há um apreço pelo de silêncio, pelo vazio da figura 

humana, como manifestação de sua própria subjetividade.  

Imagens são também experiências psíquicas de pertencimento, e as fotografias de 

Atget que não privam os objetos de sua “aura” fazem disso uma questão premente, já 

que “despojar o objeto do seu invólucro” implicaria na “destruição da aura”, e isso, como 

disse Walter Benjamin (1892 – 1940) significava caminhar para um senso de percepção 

uniformizada, padronizada. O conceito de aura é também uma experiência 

fenomenológica singular:  

O que realmente á aura? Uma peculiar fantasia de espaço e tempo: a aparição 
única de algo distante, por mais próximo que possa estar. Em uma tarde de 
verão, ficar contemplando uma cordilheira no horizonte ou um ramo que lancem 
a sua sombra sobre quem olha – isto significa respirar a aura desses montes, 
desse ramo. (BENJAMIN, p. 228, 1985) 
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A arte não reconhece fronteiras, não elimina diferenças, ela pode ser consumida pelos 

sistemas econômicos e pode deles depender, mas, a experiência vital que se institui a 

partir dessa prática é desveladora de origens e propositora de permanências, e essa 

condição não se pode comprar. Essa é uma condição fundamental para a expressão 

artística: sua constituição recria auras, e não se perturba com o vazio, já que precisa 

dele para construir sua rítmica onde o silêncio é também, pausa. Não há tempo linear 

na arte - ainda que paradoxalmente ela se constitua na linha do tempo e se impregne 

de influências nessa contextualidade - já que a experiência que propõe se estabelece 

na duração, onde o tempo é amplo, inclusivo, dinâmico, vivo, poético, presente.   

 

 

 

Eugène Atget, Coin de la rue Valette et Pantheon, Paris, 1925. 

 

 
Imagens como experiência imanente 
 
 
Enormes transformações foram suscitadas com o advento das tecnologias de obtenção 

de imagem, particularmente no campo da expressão artística, o que é uma questão 

fundamental para as imagens do mundo ocidental desde a reativação da pintura a 

fresco nos séculos XIII e XIV, passando pela pintura a óleo, a câmera escura e a 

invenção da fotografia. O desenvolvimento destas tecnologias foi acompanhado de uma 
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experiência baseada na percepção da espacialidade, da cromaticidade, e da luz, na 

constituição das imagens. Quando as pesquisas de apreensão da materialidade visual 

representaram ainda um espaço de conhecimento, fundamentado pelo visual, em sua 

condição fenomênica e não como um mero elemento de estilo.  

Muito além da simples descrição narrativa, ou de um conteúdo baseado numa alegoria 

do pensamento, a experiência de apreensão do real e a sua constituição em pintura - 

como nas imagens imanentes do século XVII holandês - se deu aos olhos 

apresentando uma característica de materialidade e conhecimento, onde essas 

mesmas formas apreendidas na observação das aparências concretas, se apresentam 

como um conhecimento científico da representação do real em imagem.  

A ligação entre a representação como uma descrição da semelhança ocorre desde as 

lendárias aparições do trompe-l’oeil na Antiguidade Clássica, descritas por Plínio o 

Velho (23-71), passa pelos vários estágios do Renascimento, e depois pelo século XVII, 

chegando aos dias atuais, onde a imagem substitui a indexalidade fotográfica pelo 

simulacro da imagem digital. Essa longa trajetória do realismo em imagem merece 

inúmeras considerações e toca na problemática da imanência como um ato de 

prospecção do acontecimento. 

Retomando uma experiência do conhecimento pictórico baseado na observação e 

descrição visual das matérias e da conformação de sua natureza óptica,  a partir do 

século XIV, temos imagens que revelam uma tradição, um domínio das superfícies, de 

suas luminosidades e dos materiais, tais como os tecidos, as madeiras, os vidros, os 

metais, as formas orgânicas, animadas ou inanimadas. Imagens que surgem no norte 

da Europa, quando a cultura visual experimentava um relacionamento inédito com 

novas formas de ver e observar as coisas. Ver através, com o apoio de instrumentos 

ópticos que acompanham o desenvolvimento científico, tais como o microscópio e o 

telescópio, que tornaram possível perceber novos espaços indo além da mera 

observação fenomenológica.  

Nesse espírito a experiência de uma narratividade realista inovadora na arte ocorreu, 

exemplarmente, em pintores como Jan Van Eyck (c.1390-1441), Hans Holbein 
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(1497/98-1543), Anthony van Dyck (1599-1641), Johannes Vermeer (1632-1675), Jacob 

van Ruisdael (1628/9?-1682), entre outros. A alteração do paradigma do desenho 

clássico, que estava baseado na figura humana e no cânone de suas proporções 

ideais, tem profunda relação com a tradição do ato de descrever a realidade e a 

natureza, em particular.  

As complexidades cromáticas foram desviando a importância da tradição italiana que 

institui um conceito neoplatônico1 de base, apresentando uma construção imagética 

singular e francamente situada na imanência do olhar, não em sua transcendência. 

Institui-se em forte oposição ao cânone que considerava a visão a partir de uma 

projeção interna do espírito humano, significando naquele momento particular um 

específico que ocorre na percepção das formas e na maneira de as tornar presentes, 

provocando uma profunda alteração no dispositivo.  

Foi a partir de Johannes Kepler (1571-1630) que se descobriu que as imagens se 

formavam no cristalino, no olho, e não a partir dele, independentemente da vontade do 

homem ou de uma sugestão divina. Revelou-se então que as imagens das coisas 

existem independentemente de serem vistas e que o olho não é o projetor do espírito 

que contempla a realidade. 

Se a dióptrica kepleriana já tornara frágil a distinção entre o natural e o artificial, 
agora, os novos instrumentos levam os holandeses a abandonar a distinção 
entre o “mecânico” e o “liberal”, e, portanto, a recusar a separação entre 
artesanato e arte. Aumenta também o papel conferido ao desenho na historia 
natural, na geografia e na cartografia, reforçando a convicção de que ver, pintar 
e desenhar são maneiras de conhecer a realidade, descrevendo-a. (CHAUÍ, 
1999: 51) 

 

Podemos considerar a noção de experiência artística nesse contexto, como uma 

prospecção de realidades a partir de saberes que significaram uma liberação de 

conceitos ideológicos presos a hierarquias metafísicas, que podem ser superadas, 

como uma fundamentação teórica frágil. Tal como as teorias e as estéticas 

antropocêntricas que precederam a ciência e que ainda exercem sua influência no 

mundo. Nesse sentido, uma paisagem construída no século XVII holandês corresponde 

mais à subjetividade do pintor que a produziu ou à sua própria natureza, enquanto obra 
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de arte, do que simplesmente à moldura de uma explicação histórica. Apesar das 

mentalidades socioculturais envolvidas com ela naquele contexto.  

A paisagem holandesa constitui-se como um devir, e não como a mera confirmação de 

expectativas socioculturais baseadas em estilemas2, como a própria noção de 

paisagem enquanto gênero de pintura. Uma paisagem que é em essência uma 

construção a partir da coisa natural que se revela pelo ato de fabular sua própria 

presença. Uma das características fundamentais das paisagens holandeses se deve ao 

fato de que elas foram criadas a partir de uma descrição observada e que depois era de 

fato pintada no interior do estúdio do pintor, que era livre para dela dispor e imaginar.  

Mas, na verdade, na maior parte do tempo, é o caráter implícito da paisagem 
que convoca ao sentimento de sua perfeição. A rosa é sem porquê. E é por isso 
que ela está na perfeição... uma obra de arte pode às vezes induzir esse 
mesmo sentimento de perfeição. Ela também é “sem porquê”, apresenta-se 
como uma natureza, posta ali, em sua própria essência de coisa natural. Não se 
pode explicá-la, isto é, desdobrar a dobra profunda em que ela se funda, nem 
excesso nem falta, nada de mais, nada de menos. De modo que, sem nenhum 
esforço, ele pôde nascer de si mesma, no mistério de sua autogênese. 
(CAUQUELIN, p. 123, 2007) 

 
 
Parece paradoxal que a aproximação da paisagem ao seu referente a tenha 

impregnado de tal forma que ela pôde ser considerada em sua própria natureza, já que 

ela não a coisa mais um designado dela. Mas é assim, por seu caráter de 

contemplação do natural, que a paisagem se aproxima da realidade, e projeta a 

presença do sujeito dessa contemplação mais que o submete às codificações dos 

gêneros literários ou litúrgicos - tão presentes na história da pintura dos países 

católicos, e da Itália em particular.  

Nesse contexto, a presença de Espinosa que nasceu em Amsterdã (1632-1677), e 

viveu sempre na Holanda do século XVII é reveladora. Na sua visão, tudo o que ocorre 

está determinado pelas leis necessárias da natureza, e Deus seria também a natureza 

inexorável, não uma figura de barba no centro de uma hierarquia celestial. Espinosa 

revelou uma visão panteísta que lhe trouxe inúmeros problemas religiosos e políticos. 

Seus conceitos se aproximam do pensamento oriental e, contemporaneamente, 

parecem inspirar idéias ecológicas de ponta. 
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A presença de imagens com grandes espaços vazios, onde as figuras humanas 

aparecem distanciadas, diminuídas, compõe a paisagem holandesa do século XVII. 

Isso não se explica apenas por uma configuração de independência burguesa, mas, 

também, pela percepção da contemplação da natureza como uma razão embreante3. O 

vazio é também a presença do outro, que não é o homem, que costumeiramente ocupa 

o centro do espaço nas imagens do classicismo albertiniano4, mas a própria 

contemplação da multiplicidade natural e da diversidade de pontos de vista que isso 

representa.  

 
Jacob van Ruisdael, The Mill at Wijk-bij-Duurstede,  

c. 1670, Oil on canvas, 83 x 101 cm 

 

O modo de construção de certas paisagens entre elas, o famoso moinho de Ruisdael, 

está impregnado pela experiência da descrição e do conhecimento da paisagem 

natural, é plasmado em formas e substâncias que não se separam. As formas icônicas 

da semelhança não têm respeito à analogia física entre os sistemas construtivos e a 

realidade que lhes origina, como ocorre numa fotografia. Ainda assim a presença do 

pintor é também uma materialidade, materializando a experiência configurada pela cena 

do observador que contempla a realidade, de dentro para fora.  

A ordem e a desordem dos gêneros    
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Apesar dessas conquistas inegáveis das experiências pictóricas, do racionalismo 

contemplador que foi também precursor dos movimentos modernos pela atitude 

relacional entre arte e ciência, historicamente havia também a constituição dos gêneros 

pictóricos que pressupunham uma hierarquização.  

A Academia Real de Pintura, na França (1648), atribuía à pintura histórica o lugar mais 

importante na classificação dos gêneros pictóricos. No segundo posto estava a pintura 

de retratos, depois a paisagem e por fim, as naturezas-mortas. Essa estrutura se 

baseava no antigo esquema filosófico proposto pela Árvore de Porfírio (c.232- c.304), 

filósofo neoplatônico segundo o qual a realidade se organiza partindo do inanimado, 

passando pelo animado até chegar ao homem, que era possuidor de uma alma imortal 

e, portanto, seria a obra-prima da criação. Ou seja, uma categoria profundamente 

antropocêntrica, que naqueles períodos tinha uma concepção clássica que só foi 

retomada muitos séculos depois. 

 
Assim, aquele que faz paisagens com perfeição, por exemplo, está acima de 
um outro que só pinta frutas, flores ou conchas. Quem pinta animais vivos tem 
mais mérito do que quem só representa coisas mortas e sem movimento. E 
como a figura humana é a mais perfeita obra de Deus sobre a terra, é certo 
também que aquele que se faz imitador de Deus ao pintar figuras humanas é 
muito mais excelente que todos os outros. (FÉLIBIEN, p. 40, 2008) 

 
 

Essa consideração de André Félibien (1619-1695) sobre a “hierarquia clássica dos 

gêneros” foi extraída do “Prefácio às Conferências da Academia Real de Pintura e 

Escultura”, que foram publicadas originalmente na França em 1668, “vinte anos após a 

fundação da Academia que permitiu aos artistas, finalmente, se diferenciarem dos 

artesãos inscritos nas corporações”.  

Se num momento os conceitos se apresentam como vanguarda, como na origem da 

Academia Francesa que foi fundadora de uma ação libertária e que significou um 

amadurecimento da atividade artística em oposição às corporações artesanais, 

elevando-a à categoria da inteligência, tempos depois esses mesmos conceitos serão 

considerados como uma manifestação conservadora e ultrapassada. A presença de 

uma ação desestabilização da hierarquia dos gêneros acadêmicos corresponde à 
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erosão da própria Academia ainda que os gêneros continuassem a existir desde 

sempre. O que se alterou foi sua categorização hierárquica, e a pintura histórica vai 

atingir seu ápice e o declínio com o ocaso do Neoclassismo.  

A preparação do Modernismo, a partir do “Salon des Refusés” em 1863, revoluciona 

completamente a subjugação de uma idéia de pintura como uma atitude acadêmica. O 

Modernismo surgiu para além de uma manifestação estética de gabinetes e palácios, 

manifestou-se como uma necessidade embasada na velocidade das transformações e 

no desprezo pelo perigoso caminho do vazio, baseando numa fenomenologia do 

cotidiano na busca dos espaços construídos para conter a paisagem natural e 

domesticar o silêncio selvagem do isolamento. Constituindo suas cidades elétricas que 

agora podem ser contempladas numa paisagem noturna, através da janela de um 

avião. Institui-se a partir de uma ampla noção de modernidade, considerando a época 

das descobertas que vai ocorrer a partir do século XVI, a percepção de um embate 

profundo entre o desenvolvimentismo e o humanismo, embate que vai se tornar claro 

desde o Romantismo até os inícios do século XX na figura de seus mais ilustres poetas.   

A dialética do tempo se confunde com o espaço e com suas transformações. Houve um 

tempo para contemplar a transformação da cidade moderna, mas agora o flaneur é 

apenas uma sombra romântica do passado. Há um tempo para superar a destruição da 

paisagem interna, da paisagem atômica, como em Hiroshima ou Nagasaki, e continuar, 

a partir do recolhimento desses fragmentos, na constituição de uma realidade 

permanente, ainda que seja um simulacro. As sociedades contemporâneas habitam a 

extensão das redes comunicacionais e são configuradas num espaço dinâmico, 

interconectado por cabos, ondas, satélites, formando uma trama em escala planetária, 

um lugar que chamamos mediasfera, onde as mensagens se espalham. Números em 

lugar de fótons, bits em lugar de átomos.  

Na dimensão das tecnologias atuais à disposição, a experiência do contemplatio 

pictórico dos séculos XVI e XVII, em particular, parece situar um anacronismo, já que a 

construção de uma imagem pode se dar, a partir de um sinal de origem para produzir 

uma réplica aparentemente perfeita daquele sinal em outros espaços de amostragem e 

arquivo e não precisaríamos deter a tecnologia de descrição de imagens da realidade 
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como sabiam aqueles pintores. Vivenciamos uma cultura constituída pelo universo 

digital numa ampliação de paradigmas conceituais com resultantes ainda imprevisíveis, 

quando a noção de realidade implica num simulacro. Então por qual razão aquelas 

imagens exercem tanto fascínio? 

O neurobiólogo Humberto Maturana (1928- ) afirma que a “realidade é uma proposição 

que usamos como uma noção para explicar nossas experiências”, por isso “há 

diferentes noções de realidade em diferentes culturas ou em diferentes momentos da 

história”. A noção de realidade é também uma construção cultural e, ao mesmo tempo, 

uma reflexão mediada pela subjetivação individual da realidade, que se constitui numa 

trama complexa que não se pode avaliar senão pela particularidade ou mais, pela 

materialidade de uma experiência materializada. A comunicação construída pelas redes 

e pelos processos digitais não é apenas representação no sentido designativo, de um 

objeto para um signo, mas, a expressão de um simulacro que, como tal, ao negar a 

mera duplicidade, recalca a realidade por uma codificação sintética operando por 

transdução. Nessas mensagens estamos circundados pela realidade que é produzida 

pela simulação do referente, uma realidade virtual, não há mais uma informação 

implicada num relato da realidade por conexão física. O conceito de testemunho 

documental passa a ser uma falácia, uma miragem. Já não existe sequer a imagem 

indicial do objeto, essa pureza é substituída pela mestiçagem híbrida dos processos 

digitais.  

Na comunicação digital os relatos textuais e os imagéticos se tornam próximos, quando 

se constituem como códigos, ainda que na imagem digital exista um processo de 

recodificação por semelhança, quando a informação numérica se torna uma imagem 

através dos pixels (picture element). Tecnicamente estamos na arbitrariedade dos 

símbolos e do ponto de vista das imagens testemunho, a nossa última fronteira é a 

ética, o que já ocorre com o texto desde a invenção da imprensa. Talvez isso nos 

aproxime do estúdio dos pintores de paisagem do século XVII e portanto, dos museus 

de artes visuais. 

Do museu ao ambiente doméstico 
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As questões do dispositivo também se constituem neste processo de interconexões. 

Historicamente o lugar que ocupam as imagens e os textos, demonstra que as formas 

coletivas de organização e arquivo da informação textual e icônica, através das 

bibliotecas, das pinacotecas e dos museus, configuram a essência do repertório cultural 

do ocidente. Com a disponibilização em rede destas informações ocorrem 

transformações profundas na capacidade de aquisição e manipulação desses 

repertórios. Segundo André Malraux “o século XIX viveu dos museus” ele diz que “ainda 

vivemos deles, e esquecemos que impuseram ao espectador uma relação totalmente 

nova com a obra de arte.” O que é verdadeiro, considerando que escreveu isso em 

1965.  

Hoje, um estudante dispõe da reprodução a cores da maior parte das obras 
magistrais, descobre muitas pinturas secundárias, as artes arcaicas, a escultura 
indiana, chinesa, japonesa e até pré-colombiana das épocas mais antigas, uma 
parta da arte bizantina, os frescos românicos, as artes selvagens e populares. 
Em 1850 quantas obras se encontravam reproduzidas? (...) hoje, dispomos de 
mais obras significativas, capazes de colmatar as falhas da memória, do que 
um grande museu é capaz de conter. Na verdade, criou-se um Museu 
Imaginário, que vai aprofundar ao máximo o incompleto confronto imposto pelos 
verdadeiros museus: respondendo ao apelo por estes lançado, as artes 
plásticas inventaram a sua imprensa (MAULRAUX, 2000).  

 

 
As redes digitais implicaram num alargamento espetacular nesse museu imaginário. 

Hoje já se fazem sentir as implicações estéticas desta condição na cultura digital. Os 

usuários domésticos podem produzir imagens com ótima definição e acessar imensos 

conteúdos. O acervo de obras da maioria dos museus do mundo pode ser acessado 

pelo computador, em casa. A capacidade de armazenamento de dados já supera a 

escala dos terabytes. Essa imensa capacidade pode não se traduzir em qualidade de 

repertório, mas de potência para o armazenamento de informações. Permanece um 

problema a se considerar: a possibilidade de acessar e armazenar uma informação 

depende dos embreantes repertoriais, já que de nada adianta poder consultar o 

“oráculo” da pesquisa se não há pergunta a fazer. 

São enormes as alterações que se fazem perceber, considerando a alteração das 

“tecnologias de distribuição” para o universo digital. Se tivermos em conta a produção 

digital como um meio dinâmico, o seja, um meio para referenciar um assunto que lhe dá 
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origem, as tecnologias de distribuição significam uma atualização tecnológica e uma 

enorme ampliação de possibilidades. Se considerarmos a relação entre essas 

produções a partir do seu imediato, de sua qualidade, as alterações das “tecnologias de 

distribuição” implicam numa experiência a ser considerada como um novo meio, uma 

nova possibilidade para a experiência estética.  

Gilles Lipovetsky assinala que a época da comunicação de massa fundada na idéia de 

uma “comunicação piramidal com sentido único” cede cada vez mais espaço “a um 

sujeito interativo, a uma comunicação individualizada, autoproduzida e fora do espaço 

comercial”, e é esse ponto que quero ressaltar para concluir minha fala. As mestiçagens 

midiáticas vivenciadas com o advento do digital não se restringem a uma questão de 

tecnologia, o conceito de hibridismo se coloca também para os territórios profissionais 

antes distintos ou pelo menos mais claros entre os campos da arte e da comunicação.  

A produção digital pautada pela analogia aos processos tradicionais, na fotografia, no 

vídeo, no cinema, no áudio, nas plataformas de produção gráfica e audiovisual, atingiu 

um estágio de amadurecimento com uma alta definição de som e imagem. Já é possível 

acessar mesmo que numa plataforma doméstica, um nível de qualidade formal superior 

ao analógico em muitos casos. A indústria do entretenimento busca novas formas para 

assimilar essas alterações distintas entre produtor e receptor. Uma revolução ainda esta 

em curso. Permanece, no entanto, uma questão fundamental: a capacidade de 

organizar, editar e produzir novas informações que contribuam ao conhecimento a partir 

do enorme fluxo de informações, quando é preciso alimentar o vazio das máquinas com 

o conteúdo das singularidades humanas. 

Notas 

                                                 
1
 “Corrente doutrinária fundada por Amônio Sacas (séc. II), em Alexandria, e cujos representantes principais são 

Plotino, filósofo romano (204-270), em Roma; Jâmblico, filósofo grego (c. 250-330), na Síria; e Proclo, filósofo grego 
(410-485), em Atenas. Caracterizava-se pelas teses da absoluta transcendência do ser divino, da emanação (q. v.) e 
do retorno do mundo a Deus pela interiorização progressiva do homem.” (Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 
5.11) 
2
 Estilema: o conjunto de padrões formais que designam um estilo, ou “a feição típica de um artista”. 

3
 “O termo „embreante‟ designa, em lingüística, unidades que têm dupla função e duplo regime, que remetem ao 

enunciado (a mensagem, recebida no presente) e ao enunciador que a anunciou (anteriormente). Os pronomes 
pessoais são considerados embreantes, pois ocupam um lugar determinado no enunciado, onde são tomados como 
elementos do código, além de manterem uma relação  existencial com um elemento extralingüístico: o de fazer ato 
da palavra.” (JAKOBSON in: CAUQUELIN, 2005: 87-88) 
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4
 O mais importante teórico da Renascença, o pintor, escultor e arquiteto Leon Battista Alberti (1404-1472) descreve 

a idéia do sistema da perspectiva artificial, entendida como “construção legítima”. Sobre isso ver o Da pintura de 

Alberti, publicado pela editora da Unicamp, onde aparece a primeira descrição sistemática de construção da 
perspectiva. 
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