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Resumo 
 
Este artigo pretende identificar o marco inicial da prática da apropriação de imagens 
na arte brasileira contemporânea. Para isso tem-se como hipótese que o surgimento 
de tal prática se deu na produção dos artistas plásticos brasileiros Nelson Leirner e 
Rubens Gerchman na segunda metade da década de 1960. Tal hipótese é pensada 
em uma estrutura inicial onde os trabalhos compõem uma dupla possibilidade que se 
relaciona ao processo (industrial e artesanal) e à origem das imagens apropriadas 
(advindas do universo artístico e advindas da cultura de massa).  
 
Palavras-chave: Apropriação de imagens, Nelson Leirner, Rubens Gerchman, anos 
1960. 
 
 
Abstract 
 
This article aims to identify the starting point in the practice of appropriation of images 
in Brazilian contemporary art. This has hypothesized the emergence of this practice 
which occured in the production of Brazilian artists Leirner Gerchman and Rubens 
during the second half of the 1960's.. This hypothesis is known as an initial structure 
where the studies are a twofold way that relates to the process (industrial and 
artisanal), and the origin of the appropriate images (coming from the artistic world and 
coming from the mass culture). 
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A arte internacional dos anos 1980 foi marcada, entre outras questões, 

por um forte caráter apropriacionista em inúmeras produções. Caráter esse que 

se mantém fortemente como uma grande tendência contemporânea. Assim 

apropriação de imagens ganhou um grande fôlego e acabou se tornando 

presente em trabalhos de vários artistas não só nacionais1 como 

internacionais2. Alguns críticos perceberam essa tendência e começaram a 

discorrer sobre o assunto. No caso brasileiro, Tadeu Chiarelli foi o principal 

teórico a se deter sobre tal tema. Na ocasião da exposição “Imagens de 

segunda geração” realizada no ano de 1987 no Museu de Arte Contemporânea 

da Universidade de São Paulo (MAC/USP), exposição na qual foi curador, 

Chiarelli produziu um texto homônimo onde afirma e confirma a existência de 



2969 

 

uma tendência apropriacionista na geração atual de artistas. Geração essa 

acostumada com a TV, com o cinema e com a publicidade e que convive, sem 

nenhum tipo de resistência, com um universo carregado de informações. Para 

Chiarelli, o contato com todo esse universo por parte de artistas de todo o 

mundo fez nascer um processo de internacionalização da arte (CHIARELLI, 

1999, p. 100).  

Tal crítico utiliza os termos “imagens de segunda geração” ou 

citacionismo, para se referir à operação em que o artista, tendo a sua 

disposição o referido banco universal de imagens, apropria-se de uma imagem 

que não seja sua e a inclua em seu trabalho, imagem essa que pode ser 

originária tanto de um contexto artístico como de um contexto massificado ou 

até pessoal. 

Dessa maneira percebe-se que essa noção de apropriação de Chiarelli 

se liga muito ao conceito do crítico de arte jamaicano, radicado no Reino Unido, 

Edward Lucie-Smith, uma vez que para este apropriação é um “Termo usado 

quando um artista assume imagens pré-existentes em seu trabalho para re-

utilizá-las inalteradas em diferentes contextos ou com um objetivo diferente, 

alterando o seu significado”. (LUCIE-SMITH, 2004, p.17) 

Pensando esse processo como histórico, podemos problematizar seu 

início. A apropriação de imagens na arte contemporânea brasileira se dá 

apenas com essa geração da informação que Chiarelli afirma? Ou seu início 

está mais recuado? 

Analisando a arte brasileira desde o surgimento do movimento 

modernista, formulo a hipótese de que essa origem se encontra na arte 

produzida na segunda metade nos anos 1960. Tal período foi bastante 

produtivo e inovador para a arte em geral e uma das características de vários 

movimentos espalhados pelo mundo é justamente a apropriação de imagens. 

Esse caráter apropriacionista, coerente a uma herança claramente 

duchampiniana que foi retomada com bastante vigor na década em questão, 

parece ter conseguido uma maior visibilidade na Arte Pop americana.       
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O movimento Pop foi algo que transcendeu as fronteiras norte-

americanas chegando a países como o Brasil3. Mas aqui, o contexto político 

brasileiro era extremamente diferente do contexto político estadunidense, 

afinal de contas enfrentávamos uma forte ditadura militar. Tal condição fez que 

nossos artistas tomassem uma posição mais engajada politicamente não só 

em relação a nossos colegas de continente, como também a geração anterior 

de artistas brasileiros neoconcretos que por sua vez se preocupou como uma 

experiência puramente esteticamente que não se estendia a uma reflexão 

sócio-política da época. 

A produção artística brasileira desse tenso período militar foi marcada 

por uma renovação da arte nacional a partir de experimentações artísticas e 

estéticas. Tais artistas buscaram uma expressão artística que retomasse a 

figuração para que seu contato com a população se desse de maneira mais 

efetiva. Contato esse que se expandiria com a participação ativa do público 

dentro da experiência estética da obra, podendo assim se referir mais 

claramente às determinadas questões.  

Entendendo que as noções de figurações anteriores não se 

apresentavam plenamente com o que os artistas dos anos 1960 objetivavam, 

se convenceu chamar grande parte dessa produção de Nova Figuração: 

(...) num sentido amplo, a denominação [Nova Figuração] se 
refere a todos os movimentos que, fundamentalmente a partir 
de 1960, reintroduziram a representação icônica, produzindo 
uma grande ampliação da iconografia artística. Ela estabelece 
a realidade como um campo onde se faz sentir a ação 
operativa, basicamente a intencionalidade do artista, a 
operação do seu pensamento, subordina o caráter icônico do 
trabalho, unido à práxis do sujeito – artista e ser 
histórico.(PECCININI, 1999, p.13-14) 

Cientes do caráter inovador dessa geração, alguns artistas e críticos 

teorizaram sobre tal momento denominando-o também de “vanguarda 

brasileira”. O historiador da arte brasileiro Paulo Reis esclarece a vasta 

utilização do termo vanguarda (ou neovanguarda) na década de 1960:  

O conceito de vanguarda dos anos 60, muitas vezes 
denominado de „neovanguarda‟, estava inserido num programa 
artístico de poéticas em permanente experimentação e 
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renovação da linguagem, e assim colocava-se como conceito 
fundamental para se entender as discussões de então. (REIS, 
2006, p. 12) 

Tal termo, que foi também utilizado nas discussões sobre a arte 

brasileira dos anos 1920, 1930 e 1950, era extremamente difundido nos textos 

de artistas e teóricos da época. Dentre eles, três se destacam: Pedro 

Escosteguy, Frederico Morais e Hélio Oiticica. 

Escosteguy (1978) voltava sua discussão principalmente para a 

necessidade da existência de uma consciência crítica por parte dos artistas, 

considerando que os elementos puramente estéticos de uma obra não eram 

suficientes, pois era na participação coletiva que se configurava a principal 

característica da vanguarda. Era nítido que o autor procurava uma forte ligação 

entre arte e política para estabelecer sua linha de pensamento. 

Já Frederico Morais (1978) procura um viés mais histórico para 

defender seu conceito de vanguarda. Para ele, a vanguarda brasileira se 

sustenta por três bases históricas: a primeira se refere a nossa origem artística 

moderna, pois segundo Morais, nossa primeira manifestação, no âmbito das 

artes visuais, essencialmente nacional foi o Barroco, considerado moderno e 

anticlássico pelo autor. Morais também declara que temos uma forte vocação 

construtiva, mesmo com essa ligação com o Barroco e por fim afirma que uma 

tendência antropofágica forma a base criadora de nossa vanguarda nacional. 

Já Oiticica tem uma visão mais abrangente e objetiva sobre o 

fenômeno vanguardístico brasileiro. No texto Situação da Vanguarda no Brasil, 

o artista percebe a existência inevitável de uma influência internacional na 

produção brasileira, acreditando que “(...) no campo da arte nada pode ser 

desligado de um contexto universal.” (OITICICA, 1978, p. 69) Afirma também a 

importância da participação do espectador na experiência artística para seu 

conceito de antiarte, fundamental para sua teoria da vanguarda. Mas para 

Oiticica, a principal característica que define como nova a vanguarda brasileira 

é a “(...) nova „fundação do objeto‟, advinda da descrença nos valores 
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esteticistas do quadro de cavalete e da escultura para a procura de uma „arte 

ambiental‟(...)”. (OITICICA, 1978, p. 70) 

Dessa maneira, percebe-se que de uma maneira geral, a figura do 

outro era essencial para a elaboração de uma teoria da vanguarda brasileira. 

Uma alteridade que se manifesta tanto no papel do espectador participante, no 

papel daquele que foi deglutido na constante prática antropofágica e até na 

relação política entre pessoas. Um outro geral e complexo que orbita a obra do 

artista e que se configura tanto como espectador, linguagem ou até como outro 

artista.  Tendo essa questão como norte, não é de se espantar o porquê de 

artistas da segunda metade da década de 1960 começarem a se apropriar 

daquilo que é do outro em seus próprios trabalhos.  

Em uma estruturação hipotética dessa origem embrionária propomos 

a existência de duas duplas possibilidades: uma que considera o processo e 

outra que considera a origem das imagens citadas. Considerando o processo, 

percebe-se inicialmente duas classificações, uma que se liga ao mundo 

industrial manufaturado e outra que se liga ao mundo suburbano artesanal. Já 

se considerarmos a origem das imagens citadas, podemos classificá-las em 

imagens advindas do universo artístico de uma maneira geral e imagens 

advindas da cultura de massa.   

Na tentativa de constatação dessa hipótese, foram escolhidos dois 

importantes artistas que cremos serem capazes de encabeçar as 

possibilidades propostas, pois ambos têm uma vasta produção no período em 

questão. Gostaria de considerar que tais possibilidades necessariamente não 

se contrapõem, mas sim se completam e até caminham juntas, possibilitando 

um entendimento maior do conceito e da conseqüente operação 

apropriacionista supracitada.   

Os dois artistas escolhidos são Nelson Leirner e Rubens Gerchman. 

Gerchman, a princípio encabeçaria a vertente de imagens oriundas da cultura 

de massa em um processo suburbano artesanal enquanto Leiner encabeçaria 
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a vertente de imagens oriundas do universo artístico processadas 

manufaturada e industrialmente.   

* * * 
Leirner é paulista de 1932. Sendo filho da já reconhecida escultura 

Felícia Leirner e do colecionador e ex-diretor do Museu de Arte Moderna de 

São Paulo e da Bienal de São Paulo, Isai Leirner, Nelson entrou facilmente no 

universo paulistano das artes. Universo esse que o artista se rebelaria 

atacando a arte enquanto instituição mercadológica em inúmeros de seus 

trabalhos. Justamente a partir desse ataque, que Leirner começa a produzir 

trabalhos mais consistentes carregados de irreverência, ironia e subversão. 

A apropriação em Leirner se dá de inúmeras maneiras. Objetos, 

imagens, técnicas e até trabalhos feitos por outros artistas entram na poética 

do artista. Mas tal pesquisa se limitará apenas a apropriação de imagens, 

onde se procurará entender mais profundamente tal operação na obra de 

Leirner. 

Extremamente emblemática em relação à apropriação de imagens, a 

exposição “Da Produção em Massa de uma Pintura (quadro a preço de custo)” 

apresentou na cidade de São Paulo em junho de 1967, pela primeira vez a 

série Homenagem à Fontana feita unicamente com lona e zíper, sem nenhum 

tipo de tinta, vejamos o trabalho Homenagem à Fontana I:  

 
Figura 1: Nelson Leirner.  Homenagem a Fontana I. 1967. Lona e zíper. 180 x 125 cm. Coleção Pinacoteca do Estado 

de São Paulo. Fonte: Chiarelli, 2002, p. 74. 
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Nessa série, o artista, entre outras questões, propunha uma relação 

mais estreita entre arte e indústria. Essa relação se dá com a criação de 

pinturas produzidas em série a partir de um projeto base que possibilita a 

produção em massa das mesmas, indo assim em direção a dessacralização 

do objeto único na arte. Dessa maneira, Leirner não só destrói a aura do 

objeto artístico como ataca o sistema da arte, como afirma o artista Geraldo de 

Barros na apresentação do catálogo da mesma exposição:  

[Nelson Leirner] Rompe com o artesanato, alma do objeto único, que 
é mercadoria do marchand, que é a glória do „crítico de arte‟, suporte 
de pressão econômica e política de arte, que tem como base a 
valorização de um objeto que não pode ser reproduzido. (BARROS, 
1967 apud CHIARELLI, 2002, p.70) 

Na ocasião, Leirner convocou a imprensa e declarou que as pinturas 

tinham o preço fixo de 112 cruzeiros novos (valor esse obtido através da soma 

dos gastos com material e mão de obra do carpinteiro e do artista, sem a 

adição de lucros). Assim o artista não só ataca, de forma irônica, o mercado 

da arte paulistano, mas também a arte enquanto instituição. Agnaldo Farias 

esclarece:  

(...) não há como não ver que eles [os trabalhos da série 
Homenagem à Fontana] atacam ainda a espinha dorsal da arte, 
propondo a destruição de seu protagonista: o artista. Indo além de 
suas aparências, eles propõem o apagamento do Eu; a anulação de 
uma noção romântica que se afirma no virtuosismo, no gesto 
demiúrgico do homem sobre as coisas. (FARIAS, 1994, p. 75)      

 O preço das obras, o rompimento da “alma do objeto único” e a essa 

anulação de autoria aliados, e obviamente a proposta participativa por parte 

do trabalho, aproximam o espectador da obra. 

Os zíperes costurados permitem que o espectador não só observe a 

“pintura”, mas que a componha da maneira que achar melhor, fazendo surgir 

assim uma experiência pictórica que se relaciona com um desvelamento 

cromático, pois a cada zíper aberto, uma nova cor salta aos olhos do 

espectador.  

Assim, Leirner não propõe uma nítida ruptura com a geração anterior, 

como vários outros artistas objetivavam, pois importantes características da 
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arte neoconcreta brasileira são retomadas aqui, como a participação do 

público na concretização final na obra e seu consequente questionamento 

sobre autoria (grande herança neoconcreta para a Nova Figuração), a forte 

relação cromática existente e, principalmente, a abstração geométrica. Isso 

demonstra em Leirner uma plena consciência da arte enquanto estado 

histórico que concretiza o forte diálogo de seus trabalhos com a História da 

Arte. 

Interessante retomar, nesse momento, o caráter icônico que Daisy 

Peccinini concebe ao conceito de Nova Figuração, uma vez que Homenagem 

à Fontana se apresenta visualmente enquanto abstração e não como 

figuração. Segundo o Dicionário eletrônico Houaiss de língua portuguesa, 

etimologicamente a palavra “ícone” tem origem nos termos gregos eikôn e 

ónos que siginificam, “imagem, retrato, imagem refletida em espelho, 

simulacro, fantasma, imagem de espírito, semelhança”. 

Assim percebe-se que, mesmo dentro de um conceito que busca uma 

explanação quanto à presença figurativa na produção artística dos anos 1960, 

a abstrata Homenagem à Fontana se contempla enquanto obra dentro da 

ideia de uma “Nova Figuração”. Afinal de contas, considerar a obra como um 

simulacro é totalmente admissível, pois a mesma é uma imagem, uma 

semelhança, uma apropriação do trabalho do artista plástico argentino-italiano 

Lucio Fontana. 

Lucio Fontana foi responsável por agregar na pintura o conceito de 

espacialidade até então inexistente. Fontana teve uma atitude violenta e 

inédita contra a superfície pictórica ao perfurá-la, fazendo com que o espaço 

atrás da tela se incorpore à composição. Na série em questão, Leirner faz uma 

referência direta ao trabalho do artista argentino-italiano.  

O artista brasileiro cita de uma maneira bastante direta (colocando, 

inclusive, no título do trabalho o nome do artista a que faz referência) o 

trabalho de Fontana. Dessa maneira, Leirner se apropria do trabalho do artista 

argentino-italiano e o aplica à realidade da arte brasileira adicionando um 
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caráter participativo na obra. Aqui se percebe um caráter tanto erótico quanto 

altamente irônico. Erótico, pois o espectador vai desvirginando aos poucos o 

trabalho, indo cada vez mais fundo em uma sucessiva combinação de cores, e 

irônico, pois se em Fontana o ato de cortar é duradouro e irreversível, em 

Leirner o ato de abrir e fechar o zíper é momentâneo e totalmente 

reconstituível. 

Considerando as questões citadas, percebemos claramente a citação 

de uma imagem que vem de um universo artístico na obra de Nelson Leirner, 

neste caso exemplar, o trabalho de Lucio Fontana, produzida sob um caráter 

industrial manufaturado na proposição de obras feitas a partir de um projeto 

base. Convido-os a ver agora, como se dá a apropriação de imagens na obra 

de Rubens Gerchman. 

* * * 

Rubens Gerchman nasceu em 1942 no Rio de Janeiro e morreu em 

São Paulo no ano de 2008. Durante toda a sua carreira transitou pelas duas 

cidades, mas foi no Rio que encontrou o tema para considerável parte de seu 

conjunto de obras: o subúrbio. O artista sempre representou as classes 

populares em seu trabalho, com comentários ácidos sobre identidade, 

alienação e manipulação. Ao analisarmos o trabalho de Gerchman, 

percebemos claramente que o artista se apropria de elementos da cultura de 

massa para representar a população urbana, questionando assim valores de 

identidade e beleza. Mas a apropriação em Gerchman se dá de uma maneira 

indireta, ou pelo menos a imagem original da qual se deu a apropriação não 

se mostra claramente. O que se percebe é mais uma apropriação de uma 

linguagem visual popular relacionada ao universo do jornal e da TV do que 

uma referência direta a qualquer imagem, a não ser em alguns trabalhos onde 

o artista se apropria de imagens da História da Arte.  

É interessante perceber também que o artista não utiliza a 

comunicação de massa em uma mão única que vai da indústria cultural em 

direção à população, mas também que segue uma direção contrária que 
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remete às imagens criadas pela população devido à sua simplificação formal 

e pictórica e aspecto vernacular. Dessa maneira, se torna indissociável uma 

separação entre população e cultura de massa, concordando assim com 

Ferreira Gullar, pois  

É através deles [os meios de comunicação de massa] que a 
comunidade define a sua existência diária, se dá a si mesma 
conhecimento do que se passa com ela e assim permite certa 
uniformidade de conhecimento e de juízo que é fundamental à 
manutenção da ordem pública e à possibilidade de governar a 
comunidade com um mínimo de assentimento de seus integrantes. 
(GULLAR, p. 120, 1978)  

O trabalho A Bela Lindonéia de 1966 é bastante representativo para 

todas essas questões: 

 

Figura 2: Rubens Gerchman. A Bela Lindonéia. 1966, acrílica, vidro bisotê e colagem sobre madeira. 90 x 90 cm. 

Fonte: PECCININI, 1999, p. 162. 

 

A Bela Lindonéia é um retrato de uma mulher centralizado envolto a 

uma moldura de vidro com arabescos gravados. Acima dessa moldura temos 

em forma de arco assimétrico os dizeres “UM AMOR IMPOSSÍVEL” que se 

remetem a um futuro melancólico e abaixo temos em linha reta “A BELA 

LINDONÉIA” e logo abaixo lemos seu triste e precoce fim: “DE 18 ANOS 

MORREU INSTANTANEAMENTE” com a fonte de tamanho menor. Tudo isso 

tem como fundo uma placa de madeira pintada uniformemente de amarelo. O 

rosto de Lindonéia tem um forte aspecto gráfico com um tratamento pictórico 

chapado. No seu colo também conseguimos ler a palavra “LINDONÉIA”. 
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Ao analisarmos A Bela Lindonéia percebemos que a apropriação em 

Gerchman não é tão fechada como o termo que Lucie-Smith propõe. Vemos 

claramente a apropriação de uma linguagem gráfica peculiar dos meios de 

comunicação de massa e até de produções vernaculares da população urbana 

aliada a um aspecto gráfico tipicamente Pop. Seus trabalhos não se referem 

nitidamente às imagens utilizadas, como percebemos em inúmeros outros 

artistas, mas trazem consigo uma atmosfera do outro e uma atmosfera coletiva 

suburbana tão presentes que essa implicação apropriacionista acaba por se 

fortalecer. 

Embora pareça ser retirada das páginas de óbitos de jornais populares, 

Lindonéia é uma personagem criada por Rubens Gerchman (MAGALHÃES, 

2006, p.35). Geralmente esse tipo de aspecto gráfico demonstra certa frieza e 

distância do artista com sua obra e em relação ao espectador, mas não é o que 

acontece aqui. Lindonéia tem um semblante extremamente triste que já 

anuncia seu trágico fim. Tem um olho que parece estar machucado por um 

soco e uma boca que parece querer abrir-se em prantos a qualquer momento. 

A moldura kistch de vidro denuncia sua origem de uma baixa classe social e os 

dizeres anunciam o fim precoce de sua trágica vida.  

Habitante de um mundo inexistente, Lindonéia pode ser confundida 

como qualquer moça do subúrbio carioca que tenta sobreviver a tantos 

problemas que lhe aparecem. Seu retrato é a eternização de uma triste vida 

que muitos e muitas levam. Com a atenção voltada para esse tipo de tragédia 

contemporânea veiculada em diversos meios de comunicação de massa, 

Gerchman procura representar, se apropriando de uma linguagem gráfica 

popular e com referências nítidas a jargões jornalísticos, um sentimento 

coletivo através de fatos particulares.  

Percebe-se assim que em Gerchman, a apropriação se estrutura de 

uma maneira diferente de Leirner. A apropriação de Gerchman não si dá 

somente a partir de uma relação diretamente imagética, mas também uma 

apropriação de uma gramática formal dos meios de comunicação de massa, 

principalmente o jornal com seu forte aspecto gráfico monocromático. Os 
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trabalhos ainda remetem a uma tradição manual e artesanal do fazer, não 

tendo assim, claramente o caráter de negação ou anulação de autoria como se 

observou em Leirner.  

Acredita-se que assim, inicialmente se tenha contemplado de forma 

abrangente o fenômeno do que seria uma origem da apropriação de imagens 

na arte brasileira, tanto pelo viés da origem da apropriação como pela maneira 

como essa apropriação se configura. Entende-se também que, pela 

complexidade da obra de ambos os artistas, qualquer classificação, se não 

bem estruturada, restringe e consequetemente diminui os trabalhos. Assim se 

vê a necessidade de se perceber como maleáveis as vertentes observadas, 

pois analisando o conjunto de obras dos artistas vemos que Gerchman não se 

limitou a uma apropriação unicamente de imagens da chamada cultura de 

massa, como também não se limitou a uma produção predominantemente 

manual, assim como Leirner que se apropriou e muito de imagens populares 

em inúmeros trabalhos e deixou de lado, algumas vezes o caráter 

extremamente industrial, se dedicando a desenhos a mão, por exemplo. 

Mas como já foi dito, nessa pesquisa ainda em andamento, 

destacamos apenas a segunda metade da década de 1960 para se detectar o 

início dessa operação artística. Pensamos então nessa estrutura como um 

instrumento onde se objetiva uma análise mais profunda, com o intuito de 

superar achismos, equívocos e superficialidades. Assim tais trabalhos se 

mostram como precursores em relação ao surgimento da apropriação de 

imagens dentro do contexto artístico brasileiro, mas declarar exclusividade do 

início da utilização artística dessa operação unicamente a essas obras, seria 

demasiado simplista. É mais seguro e concreto pensar que ambas as obras, 

que fazem parte de um contexto extremamente rico e complexo, justamente 

por também possuírem essa riqueza e complexidade se tornam obras-

amostras de um pensamento apropriacionista que efetivamente começava a se 

instaurar.  

                                                             
1
 Alguns nomes de artistas que se apropriaram de outras imagens no seu trabalho: Caetano de Almeida, 

Leda Catunda, Sergio Romagnolo, Edgar de Sousa entre outros. 
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2
 Nomes que se destacaram no cenário internacional dos anos 1980 apropriando-se de imagens que não 

eram de sua autoria: Richard Prince, Sherrie Levine, Jeff Koons, John Stezaker entre outros. 

3
 É bom lembrar que não foi só a Pop Art que influenciou a arte brasileira, mas também outros 

movimentos de cunho figurativo e realista que se espalharam pelo mundo durante a época em questão. 
Nessa pesquisa se dá uma importância maior ao movimento estadunidense por ser o que mais 
nitidamente influenciou no que diz respeito à apropriação de imagens.       
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