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O tema do terceiro número de ¿Hay en Portugués? é Outros Espaços da 
Arte. Assim, consideramos que incluir em nossas discussões a Franklin 
Furnace, espaço de vanguarda fundado em Nova Iorque em1976, é de 
extrema pertinência pela conjunção de fatores que determinaram sua 
criação: em primeiro lugar, o fato de ser uma iniciativa que partiu de 
uma perspectiva pessoal, de uma artista mulher cuja posição social era tão 
invisível quanto aquilo que ela própria produzia; em segundo, o fato da 
Franklin Furnace ter sido criada para ser um espaço alternativo de arte, 
destinado também a abrigar trabalhos efêmeros como livros de artistas, 
performances e instalações. 
Em dois números anteriores de ¿Hay en Portugués?, zero e dois, 
respectivamente, os temas foram ‘livro de artista’ e ‘performance’. Se para 
alguns esta última conjunção poderia ser uma feliz coincidência, nós 
prontamente afirmamos: Sim, também. Mas, a verdade, é que já estávamos 
na ‘trilha’ de Martha Wilson há bastante tempo.
 
Em 3 abril de 1976, a artista Martha Wilson inaugurou em seu próprio 
apartamento, na 112 Franklin Street, Tribeca, em Nova Iorque, a Franklin 
Furnace Inc.- um espaço pioneiro dedicado a colecionar livros de artistas, 
apresentar performances e instalações. Ou seja, um lugar cujo interesse 
era preservar e apresentar produções efêmeras que naquele período eram 
totalmente negligenciadas pelas principais instituições de arte. 
No início, a ideia era a de uma livraria focada em comercializar publicações 
de artistas. Nesse mesmo ano, outra livraria estava sendo esboçada por 
um grupo de doze pessoas, com interesses muito próximos aos de Martha 
Wilson. Tratava-se da Printed Matter e entre essas doze pessoas estavam Sol 
LeWitt e Lucy Lippard.
Além de livraria, a Printed Matter tinha também o objetivo de publicar 
livros que as editoras comerciais não estavam interessadas e os artistas não 
podiam pagar.  A distribuição também era algo que estava na pauta de suas 
discussões pois, no processo de publicar livros, a distribuição demanda a 
mesma importância que a edição e a produção.  Era, assim, uma empreitada 
que o grupo dos doze estava ciente que não poderia existir sem um apoio 
financeiro.  Distante de iniciativas comercias convencionais, o grupo tinha 
um espírito muito mais de cooperativa, e a ideia era a de uma livraria que 
comercializasse os livros que o próprio grupo produzia, além de outros 
tantos que artistas de várias partes do mundo estavam produzindo.
Ao mesmo tempo, a Franklin Furnace estava sendo criada como livraria, 
mas também construindo-se como um arquivo. Não estava nos planos de 
Martha Wilson algo que gerasse lucro. Sua ideia, desde o início, foi abrir 
um espaço que comercializasse livros de artistas, uma vez que até aquele 
momento não havia um lugar sequer que estivesse interessado por esse tipo 
de produção. Das livrarias de museus às livrarias comerciais, nenhuma delas 
estava disponível para ter em suas prateleiras publicações de artista.  A recusa 
vinha sempre pelo mesmo motivo: que era um material demasiadamente 
efêmero e com formatos diversos, e isso exigiria custos e cuidados que não 
justificariam tê-lo em seus espaços, e blá, blá, blá. Quem se interessaria, por 
exemplo, pelo Ray Gun Poems, de Claes Oldenburg, feito numa máquina 
de estêncil da Judson Memorial Church, com papel que havia sido jogado 
fora nas marchas de protesto contra a Guerra do Vietnã, ou algo do gênero? 
Era certo que essas duas organizações, Printed Matter e Franklin Furnace, 
tinham muitas proximidades e sobreposições em seus objetivos. Não foi 
à toa que durante um breve período dividiram o mesmo loft no Tribeca. 
Todavia, não demorou muito para que percebessem que o melhor seria 
dividir o bolo: a Printed Matter dedicaria-se às atividades comerciais, ou 
seja, imprimir e distribuir livros de artista, e a Franklin Furnace dedicaria-se 
às atividades de catalogação, preservação e exposição de livros de artista.
Como Martha Wilson, muitos artistas que faziam livros também eram 
os mesmos que consideravam o texto como um trabalho de arte visual. 
Da mesma forma, muitos desses artistas eram os mesmos que faziam 
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1. Em uma longa conversa, em 2001, entre Toni Sant e Martha Wilson, ela descreve como 
Willoughby Sharp imaginava esse lugar: “O conceito original de Willoughby é que seria a 
Franklin Street Arts Center. Cada andar teria uma atividade. Eu estava no térreo, e como já 
havia estantes e eu estava interessada em livros, eu teria, obviamente, uma livraria, ele teria 
um teatro / sala para  vídeos, alguém faria serviços de filmagem e de edição, eu acho que 
ia ser a Virginia, mas eu não tenho certeza mais disso. De qualquer forma, ninguém levou 
tudo isso a sério; todo mundo comprou aquecedores de água quente e se mudou, incluindo 
Willoughby! Não, isso não é verdade: Willoughby montou alguns programas que ele chamou 
de  Live Injection Point no porão. Mas sua visão era de um edifício cheio de artistas que teria a 
criação de eventos públicos e todo o edifício seria um lugar para o público para a comunidade 
se reunir. SANT, Toni. A Long Conversation with Martha Wilson. In: WILSON, Martha. 
Martha Wilson Sourcebook: 40 Years of Reconsidering Performance, Feminism, Alternative Spaces. 
NY, Independent Curators International, 2011.

performances. Na época, chamavam Leituras.  Assim, pouco tempo 
depois da abertura da Franklin Furnace, em junho de 1976, foi iniciado 
um programa de apresentações dessas Leituras.  Martine Aballea deu 
o pontapé inicial, lendo um de seus textos. A ela seguiram-se outros 
tantos artistas realizando performances e instalações: Eric Bogosian, 
Robert Wilson, David Cale, Ana Mendieta, Karen Finley, Vito Acconci, 
Guillermo Gómez-Pena, Robbie McCauley, Laurie Anderson, Theodora 
Skipitares, Michael Smith, Paul Zaloom, Jenny Holzer, Josely Carvalho, 
Regina Silveira e Regina Vater, entre outros. 
No início da década de 80, Martha Wilson relata que a impressão é 
que ainda ninguém estava pesquisando sobre livros de artistas. Foi esse 
o motivo que a fez convidar quatro curadores para apresentarem, no 
período de um ano, quatro diferentes momentos da história do livro de 
artista no século XX. Clive Philpot dedicou-se a organizar uma mostra 
do período de 1909 a 1920, Charles H. Ford, de 1921 a 1949, Barbara 
Moore e Jon Hendricks, de 1950 a 1960, e Ingrid  Sichy e Richard 
Flood de 1970 até 1980. Somadas a essas quatro importantes exposições, 
outras tantas também foram apresentadas, a exemplo de Fluxus: um país 
conceitual, e Samizdat contemporâneos russos. 
Em 1993, a coleção de livros de artista da Franklin Furnace, que contava 
com aproximadamente 13.500 exemplares, foi adquirida pelo MoMA. 
Clive Philpot, que era o diretor da biblioteca do MoMA, já demonstrava 
o interesse por este acervo há algum tempo e não mediu esforços para 
que esta coleção pudesse ficar inteiramente preservada, concentrada e 
conjugada como ‘MoMA/FF/Artist Book Collection’. 
Em 1997 a Franklin Furnace deixou o prédio da Franklin Street e foi para 
o endereço ao sul de Manhattan, na John Street, uma estreita rua, vizinha 
das torres gêmeas. Levou consigo a mesma motivação daqueles primeiros 
meses de 1976 e o programa para o incentivo, produção e apresentações 
de performances. Estas, agora apresentadas em outros espaços: em 1991, 
na Judson Memorial Church, em 1992, na Cooper Union, em 1993/94 
na New School, em 1995 na P.S. 122 e na New York University.  Afinal, 
a iniciativa de Martha Wilson de abrir uma livraria com publicações de 
artista havia se tornado uma importante organização de preservação e 
apresentação de produções ditas efêmeras. 
Martha Wilson não estava sozinha no prédio da Franklin Street. Estavam 
com ela, entre outros, Virginia Piersol, artista interessada em cinema, 
mas também a ‘responsável por lhe meter na 112 Franklin Street’, e que 
ocupava o terceiro andar, e Willoughby Sharp, no piso superior, que 
junto com Lisa Béar já tinham tido a experiência da Avalanche Magazine, 
e que planejava trabalhar com vídeos1.  
Em 1997, a Franklin Furnace lança um site e inicia projetos, inicialmente 
para TV e, em seguida, para a web.  Após o 11 de setembro, a Franklin 
Furnace foi uma das 13 organizações a mudar o seu endereço para o 
Brooklyn, e hoje ocupa um espaço no edifício chamado 80 Arts, na Hanson 
Place, conhecido como BAM Cultural District. 

boa situação. O MoMA vai mantê-los por mil anos, isso é bom. Pedimos aos artistas três cópias, então o MoMA ficou com 
todas as primeiras cópias. As segundas o museu vendeu para nos pagar o acordo, e as terceiras foram-nos devolvidas. Então, 
ainda temos uma coleção relativamente grande de livros de artistas. Não é completa: se o artista havia nos dado duas cópias 
então ficamos com nenhuma. Se uma pessoa respinga café em um livro aqui na Franklin Furnace, não é o fim do mundo, pois 
existe um conjunto que está protegido. E isso me deu uma ideia: nós já havíamos começado a apresentar nosso programa de 
performance nos espaços de outras pessoas, pois nosso espaço de performance já estava fechado desde 1990, pelo New York 
City Fire Department — alguém havia ligado para eles dizendo que éramos um clube social  ilegal, e então encontraram uma 
lei nos livros que não se via nos últimos 17 anos, dizendo que não se pode exceder o espaço da sala de caldeira do prédio, e esse 
era nosso espaço de performance. Começamos então a fazer  “performance em exílio” em espaços de outras pessoas ou na rua e, 
mais tarde, na internet. À medida que a internet se tornava um local de mais valor e mais forte para a arte, começamos a utilizar 
a internet também como meio de arte.

MS: Como é a relação entre o espaço físico e o virtual? Os artistas e as pessoas se encontravam no Franklin Furnace, como as pessoas 
agora se encontram nesse espaço virtual?

MW: Essa é uma boa pergunta. Em primeiro de fevereiro de 1997, houve uma festa de fechamento do espaço. Alguns dos 
artistas trouxeram flores, como se fosse o nosso funeral (risos). Estavam furiosos com o fato do clube estar fechando, o lugar 
onde as pessoas podiam se reunir, olhar arte, conversar. E a internet em 1997 não era tão forte como hoje, era muito, muito crua. 
Foi um pouco como vagar à esmo. Havia diversas empresas tentando projetar suas imagens na internet e a imagem era de 2x2 
polegadas e de baixa resolução. Fizemos um acordo com uma companhia de fins lucrativos chamada sudo.com para apresentar 
performance na internet, em 1998. Alguns dos artistas, de forma muito inteligente, perceberam que podiam utilizar a qualidade 
convulsiva da imagem, de baixa resolução, para fazer parecer que estavam na lua. Uma artista russa, Irina Danilova, e um amigo 
americano, Stephen Ausbury, apareceram com capacetes e botas de esqui, fingindo ser um cosmonauta e um astronauta (risos). 
A imagem era muito convincente por causa de sua qualidade. Então a mudança para o espaço virtual não desacelerou os artistas, 
eles apenas surgiram com ideias que eram apropriadas para esse novo meio que estava disponível.

MS: E eles continuaram realizando encontros físicos?

MW: Não, isso deixou de acontecer, mas como você sabe, coisas como email e skype são agora muito mais potentes. O espaço da 
rede tem um estado de ânimo bem diferente, e a hierarquia do mundo da arte pré-internet era diferente. Por exemplo, estive em 
uma abertura no Whitney Museum. Maxwell Anderson era o diretor do museu. Fui dizer oi, ele me olhou nos olhos, se virou e 
saiu andando! Eu me senti envergonhada e humilhada. Cinco anos depois, escrevi um email para ele, não me lembro por qual 
razão, e ele respondeu o email. Então você vê que através do uso de mídias eletrônicas a pirâmide do mundo da arte se achatou 
para um plano onde pessoas desconhecidas podem contactar pessoas famosas mundialmente. Pode haver conversas entre todos 
esses círculos sociais. Isso simplesmente não era possível há dez ou vinte anos.

MS: É realmente um modo diferente de operar. Eu ainda fico muito confusa com a relação entre o espaço virtual e o espaço físico. 
Vamos à próxima pergunta: Martha, quando lemos sobre a sua trajetória como artista e a história da criação da Franklin Furnace, 
percebemos o quanto uma se impregna na outra. A Franklin Furnace pode ser considerada como um trabalho de arte, uma extensão 
de sua prática artística?

MW: Essa é uma ótima pergunta. Um amigo meu queria fazer uma exposição sobre “Martha Wilson em sua totalidade”. Ele 
trabalhou comigo e incluímos um trabalho de cada ano dos primeiros 30 anos de Franklin Furnace, para mostrar a trajetória de 
uma organização e também a trajetória de um indivíduo. Essa exposição foi escolhida pelo Independent Curators International, 
o que é algo muito importante4. A exposição está agora viajando, já faz alguns anos. Em 2008 estava em Halifax, Nova Escócia, 
pois Peter Dhykuis é o curador da Dalhousie University Art Gallery em Halifax. Depois foi para Montreal, Filadélfia, Los 
Angeles, Utah, enfim, está voltando para Nova Iorque em mais ou menos um ano, e esse será o fim da exposição. O objetivo 
dessa exposição é exatamente a resposta à sua pergunta: o cérebro tem duas metades, a “metade da arte” e a “metade dos 
negócios”, e estamos tentando nessa exposição mostrar o cérebro inteiro, as duas metades do cérebro da Martha.

MS: Gostaria de agradecer pelo seu tempo.

MW: Obrigada por fazer isso via skype. Fico feliz que conseguimos usar o skype, é mais divertido.

4. Desde 2001, 
a exposição vem 
itinerando e para os 
interessados no tema, 
segue a referência 
do Catálogo que 
acompanha essa 
exposição: WILSON, 
Martha. Martha 
Wilson Sourcebook: 40 
Years of Reconsidering 
Performance, Feminism, 
Alternative Spaces. NY, 
Independent Curators 
International, 2011.

Nova Iorque, 02 de março de 2014

Michele Schiocchet: Você está no espaço da Franklin Furnace, agora? 

Martha Wilson: Você pode ver que é um escritório. Um escritório normal, nada muito sexy. O  espaço antigo, na Franklin 
Street, era em uma construção de lofts em estilo italiano. Depois nos tornamos virtuais e agora estamos aqui, em um escritório.

MS: Dei uma olhada no site, tem muita coisa lá… As historias da Franklin Furnace e da Printed Matter estiveram muito próximas 
no início de suas criações. Você usou até a expressão “gêmeas bivitelinas” para se referir a isso. Como se deu essa aproximação?

MW: Eu estava fazendo livros de artista, e meus amigos também. Consegui um loft no Tribeca — o nome é uma contração 
de Triangle Below Canal Street — na parte sul de Manhattan, uma área industrial de Nova Iorque. Havia lojas de tecidos, 
temperos… O loft tinha abrigado um fornecedor de mercadorias para navios. É um negócio no qual se recebe mensagens do 
navio com antecedência, via rádio. Por exemplo, precisa-se de três caixas de cebolas, doze caixas de óleo, etc. O fornecedor então 
percorre a cidade de Nova Iorque e reúne as mercadorias. Quando o navio chega na cidade ele é então abastecido, o pagamento 
é feito e o navio parte novamente. Assim as pessoas do navio não precisam sair pela cidade procurando os mantimentos. Esse 
fornecedor tinha caixas em exposição que mostravam os tipos de coisas que se podia conseguir para os barcos, e eu pensei na 
época que aquilo fosse uma livraria (risos). Quanto ao prédio, Willoughby Sharp o havia encontrado e nós o alugamos juntos. 
Eram cinco andares e, portanto, cinco parceiros. Ele ia montar um negócio relacionado a vídeo, Virginia (Piersol) ia fazer edição 
de filmes, eu ia ser a livreira… Em outras palavras, a ideia de Willoughby era que o prédio inteiro fosse utilizado para diversas 
mídias artísticas. Mas alguns meses depois percebi que as reuniões do prédio não funcionavam, quem gritava mais alto acabava 
impondo seu argumento, era sempre o de Willoughby. Eu não queria  fundir o meu negócio com o de Willoughby, então eu fiz 
por conta própria. E não como uma organização com fins lucrativos. Eu sabia que haveria o suficiente para lucrar, pois naquele 
tempo o mundo da arte não era tão misturado como é hoje em dia. Haviam os bonzinhos que não visavam lucro e os malvados, 
que eram as galerias comerciais (risos). Comecei então uma organização sem fins lucrativos e ia chamá-la de The Franklin Stove, 
mas Willoughby disse “não, você tem que chamar de Franklin Furnace!”. Ele achou que esse era o nome certo. Ao mesmo tempo 
em que eu estava correndo atrás de organizar meu espaço, a Printed Matter estava sendo fundada por um coletivo de mais ou 
menos doze pessoas: Sol LeWitt, Pat Steir, Robin White, Walter Robinson, Edit DeAk… não consigo lembrar de todas as 
pessoas, Carl Andre, Mimi Wheeler2. Eram muitos, então eles não conseguiam se mover tão rapidamente quanto eu conseguia, 
pois eu estava tomando decisões sozinha e eles tomavam decisões entre os doze. Eles então se formaram um pouco depois como 
uma organização com fins lucrativos. A razão para querer que fosse com fins lucrativos era para evitar que o governo norte-
americano lhes dissesse: “esse trabalho é político demais, não queremos que vocês publiquem isso”. Eles queriam liberdade para 
publicar o que quisessem. Eles também sentiram que era necessário a distribuição, pois os artistas estavam produzindo livros 
de artista que não ficavam disponíveis. A não ser que fosse você que tivesse feito o livro, não se conseguia o livro. Eles então 
queriam fazer publicação e distribuição. Eu havia aberto as minhas portas em abril, e eles abriram as portas em julho (ou depois). 
A essa altura, eu percebi que gerir uma livraria significava ficar em pé na fila dos correios (risos). Isso era o meu negócio. Eu 
simplesmente preferi desistir da parte relativa à distribuição. Tivemos algumas discussões e eu então fiquei com as atividades sem 
fins lucrativos: exposições, arquivos… e eles tomaram as atividades com fins lucrativos: publicação e distribuição. Houve alguns 
momentos de tensão quando pensei que a Printed Matter e a Franklin Furnace deveriam ocupar a mesma fachada na Franklin 
Street. Novamente, Willoughby Sharp disse: “não, senão ficaremos conhecidos como o prédio da Printed Matter”, e ele não 
queria isso. Havia excitação e o processo era um pouco tortuoso, mas basicamente o que fizemos foi dividir a torta dos livros de 
artista em duas metades, e cada um tomou essa metade para realizarmos juntos o todo.

MS: Nas imagens da fachada da Franklin Furnace observamos que sempre há trabalhos de algum artista. Como aconteciam essas 
exposições na vitrine? Como foi, em 1994, expor como artista convidada na vitrine da Printed Matter?

MW: O denominador comum entre livros de artista, performance e instalações é a noção de difusão. Em outras palavras, os 
artistas têm ideias e querem falar ao mundo. A vitrine, então, se tornou um meio de difusão onde os artistas transmitiam suas 
ideias às pessoas que passavam pela Franklin Street. De modo similar, a vitrine da Printed Matter se tornou um meio de exibir 
ideias de artistas para a população na Wooster Street, quando se mudou para o SoHo. A Printed Matter teve o espaço da vitrine 
primeiro na Lispenard Street, e mais tarde na Wooster Street, e eles usavam esse espaço para difundir ideias para o público. A 
nossa rua, a Franklin, tinha um metrô na esquina com a West Broadway e as pessoas saíam do metrô e passavam bem em frente 
à Franklin Furnace, a caminho dos tribunais. Os tribunais eram na Centre Street, umas duas quadras para frente. Então Jenny 
Holzer, Willie Cole, Ann Messner, muitos artistas começaram a se inscrever para o espaço da vitrine. Eles não se importavam 
tanto com o interior, queriam fazer uma instalação que utilizasse a vitrine. Então aceitamos propostas de trabalhos de instalação 
e também o que chamávamos de trabalhos na vitrine3. 

MS: Era uma modalidade, então?

MW: Sim, os trabalhos na vitrine.

MS: Eles preferiam esse lugar pois desse modo o trabalho era mais exposto ao público?

MW: Sim. Algumas das obras expostas na vitrine tinham componentes de áudio. Por exemplo, Willie Cole xerocou imagens 
de Nelson Mandela, fixou-as em papelão e usou arame farpado para ligar as várias cabeças, e o áudio transmitido para a rua era: 
“Mandela, Mandela, Mandela, Mandela…”. O trabalho foi chamado de 10.000 
Mandelas. O artista estava preocupado com o fato de que naquela época, 1988, Nelson Mandela estava em confinamento 
solitário na África do Sul. Não havia indicação de que o governo fosse liberá-lo em nenhum momento. Ele estava então 
chamando atenção para essa situação horripilante para Nelson Mandela e para o orgulho dos negros na África do Sul.

MS:  Os transeuntes às vezes entravam na Franklin Furnace por causa dessas exposições na vitrine?

MW: Bom, houve uma outra exposição de Guillaume Bijl, artista belga, que transformou a fachada da Franklin Furnace em 
uma agência de viagens. As pessoas entravam tentando fazer reservas (risos). Os artistas estavam usando a fachada da Franklin 
Furnace como um meio de difusão.

MS: E quanto à sua exposição na Printed Matter?

MW: Eu também estava usando a fachada da Printed Matter como meio de difusão. Tipper Gore’s Advice for the 90s é 
na realidade sobre censura, está dizendo de forma irônica: “se nós olharmos toda a arte que nós queremos expor, estaremos 
mostrando o que significa “valores familiares”. “Valores familiares” é um código para indicar coisas religiosas e de direita. Ao 
fazer aquele trabalho, eu estava então chamando atenção para a situação política em que os artistas viviam, em que mulheres 
viviam, em que os artistas que trabalham com mensagens políticas viviam.

MS: Quando a Franklin Furnace foi para a John Street a coleção de livros de artistas já estava no MoMA. Como foi a experiência de 
continuar o programa de performances em outros espaços?

MW: A coleção de livros foi para o MoMA em 1993. Na verdade, não saiu do espaço até 1994, mas nós a vendemos em 
1993. Em 1998, após vender o loft para um cara rico, nos mudamos para a John Street e ficamos lá por cinco anos. Em 2001 
aconteceu o ataque de 11 de setembro no final da quadra onde ficava nosso escritório. Estávamos muito tristes de ir trabalhar 
com um estado de guerra acontecendo do lado de fora, e toda a poeira indo para os livros, computadores e pulmões. Foi terrível. 
Nós recebemos então uma proposta do BAM Cultural District, eles queriam atrair organizações sem fins lucrativos para o 
Brooklyn. Quando perguntei ao meu conselho eles disseram: “ah, todos os artistas se mudaram para o Brooklyn há dez anos, é 
claro que deveríamos aceitar” (risos). Nós mudamos para o Brooklyn em 2004.

MS: Como foi a experiência de continuar o programa de performances em outros espaços? Sem aquele espaço, e também sem a coleção 
ou os livros em mãos, etc.

MW: Nós ficamos muito felizes em colocar a coleção nas mãos do MoMA, pois percebemos que essa era a maior coleção de 
livros de artista dos Estados Unidos. Os livros são feitos de papel e o loft era feito de madeira. A longo prazo, essa não era uma 
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realizou estágio de 
doutorado sanduíche, 
financiado pela CAPES/
Fulbright, na CUNY - 
The Graduate Center, 
com Marvin Carlson. 

2. Os membros fundadoes 
da Printed Matter foram: 
Edit deAk, Sol LeWitt, 
Lucy Lippard, Walter 
Robinson, Pat Steir, Irena 
von Zahn, Mimi Wheeler 
e Robin White. Carl 
Andre juntou-se ao grupo 
pouco tempo depois. 

3. No original em inglês o 
termo utilizado é window 
works. Na tradução 
optamos por vitrine no 
lugar de janela porque, 
mesmo não sendo um 
espaço comercial (como 
fez questão de frisar nesta 
entrevista), o local havia 
sido originalmente uma 
loja e a grande abertura 
de vidro era destinada 
como vitrine. Muitas 
vezes utiliza-se a palavra 
fachada. Martha Wilson, 
ela própria, ao falar dos 
window works na Printed 
Matter fez menção a este 
termo. Lucy Lippard, em 
uma entrevista a Hans 
Ulrich Obrist (OBRIST, 
Hans Ulrich. Breve 
História da Curadoria. 
SP: Bei Comunicação, 
2010, p.282), diz: “Uma 
das minhas iniciativas 
curatoriais favoritas foi 
quando a Printed Matter 
estava na Lispenard 
Street. (…) Eu organizava 
uma grande vitrine 
dupla, voltada para a rua 
e, durante muitos anos, 
exibimos obras de arte 
feitas especificamente 
para ela.”
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Fluxus comemorou joviais aniversários a partir de 2012: 50 anos de seu primeiro festival oficial de música 
novíssima em Wiesbaden e 100 anos de John Cage. Quanto ao compositor norte-americano, este pouco 
foi lembrado junto aos seus patrícios; houve raras e tímidas semanas de seminários e apresentações para um 
público ainda escasso. Entretanto, parafraseando este colecionador de cogumelos, entre outros dos interesses 
do musicista, lembremos que para Fluxus ‘sempre há alguma coisa mesmo quando nada acontece’ já que seu 
‘silêncio é repleto de inúmeras informações’. E, com certeza, esta poderia ser a nota inicial dos ‘parabéns’.

Se ‘purgar o mundo da arte burguesa e dos museus’ foi um dos avisos do libertário ‘manifesto Fluxus’ em 
1963, no cinquentenário, animadas comemorações - até em tom de retrospectivas - aconteceram, inclusive, 
em museus no mundo todo. Entre tantas homenagens, Alison Knowles preparou sua instrução ‘make a salad’ 
na abertura da mostra na Tate Gallery fazendo com que, literalmente, folhas de alface e outras hortaliças 
voassem sobre os inúmeros convidados. O MoMA desenhou uma exposição tendo como ponto de partida 
o exaustivo (e intencionalmente inacabado) diagrama feito por George Maciunas onde aparecem as raízes 
e bifurcações atestando o pertencimento de Fluxus à História da Arte e exibiu sua importante Coleção 
Silverman. Também em Nova Iorque, inaugurou-se o George Maciunas Foundation Inc cuja proposta é 
facilitar o acesso ao legado de Maciunas, organizando, catalogando e exibindo projetos e material atualmente 
atrelado a condições, direitos autorais e mais de 30 trademarks. O Hermitage chamou ‘os amantes da arte 
a apreciar trabalhos Fluxus num dos mais prestigiados museus do mundo’. Algumas das produções de 
outrora, bem como publicações Fluxus praticamente domésticas, foram apresentadas em novas edições cujo 
preço remete a itens de colecionador afastando-se da brincadeira, do inusitado, da charada e da boa risada 
originais. O Stadmuseum (Museu do Estado) de Wiesbaden, enfim, enalteceu seu filho pródigo a partir de 
2012 graças ao incansável esforço de Ben Patterson, convidando jovens artistas a compartilhar dos mesmos 
interesses na área expositiva. O outro Ben (Vautier), enfant terrible do braço francês de Fluxus, agiu na 
Holanda entoando de lá os animados parabéns. Já Yoko Ono, pop star, lotou sua agenda com aparições na 
Austrália, Alemanha, Estados Unidos e Espanha (e Paulo Bruscky, Felipe Ehrenberg e outros fluxartistas 
comentarão: ela faz questão de lembrar a todos que sugeriu o nome ‘Fluxus’ ao Maciunas...ego de artista?).  
Já o próprio Bruscky foi se divertir no Bronx (re)lembrando que ‘a arte é a nossa última esperança’.

Então, seria este grand tour uma ação de ‘Fluxus eats Fluxus’ outrora satiricamente sinalizada por Vautier? 
Exposto em vitrines e salas climatizadas, Fluxus estaria sem ar, sem movimento? Ledo engano, Fluxus não 
sofre desta claustrofobia. Ainda, sob o comando de Maciunas, produziram-se inúmeros objetos, instruções, 
panfletos, kits e caixas-Fluxus de tamanhos variados para circular independentes via remessas postais, 
malotes militares, lojas Fluxus ou ainda como presentes de Natal para citar alguns. Com o tamanho de uma 
pílula ou de um labirinto a ser montado, Fluxus não tem medo de se apertar em embalagens, contêineres 
ou envelopes para seguir adiante.  Sob o efeito do ar-condicionado das salas expositivas, como um urso, está 
hibernando e, se houve sua inevitável institucionalização, este plano também foi pensado anteriormente 
– para lembrar, a ‘caixa de fósforos arte-total’ de 1965 convida a destruição (pirotécnica) de museus e 
bibliotecas de arte e, hoje, permanece como um coquetel molotov nos acervos, coleções ou mesmo transita 
em sites de venda da internet.

Voltando à cidade-berço de Fluxus, ainda em 2009 e devido a preferências políticas, Fluxus estava 
praticamente calado em Wiesbaden. Conforme informações de moradores locais, o que havia oficialmente 
estava deixado de lado, abandonado num depósito, uma vez que não se assemelhava ao gosto refinado de 
uma cidade balneária cujas termas foram deleite até mesmo das tropas romanas, e as belas construções de 
tijolo-aparente poupadas de bombardeios na II Guerra Mundial. No seu museu de Estado, a porta (corta-
fogo) do auditório fechada sinaliza o cuidado de se estancar o ruído dos festivais do passado. Entretanto, 
a todo final de tarde desta cidade alemã, os carros de bombeiro fazem suas sirenes soarem enquanto se 
deslocam pelos limites da cidade antiga. Se a maioria das pessoas acredita que isto indica o término das 
atividades diárias - como se isto fosse compatível a um serviço ininterrupto - coincidentemente ou não, 
realizam uma das preliminares ações de Fluxus ecoando-a sob a luz do pôr-do-sol.

Por lá e neste silêncio cageano, numa rua residencial está o apartamento de Ben Patterson. Com toda certeza, 
Fluxus mora neste endereço em Wiesbaden. Mesmo que se queira avançar pela calçada, é impossível não 
parar por alguns instantes em frente a sua porta, ou melhor, à vitrine ao lado da porta. Lá estão brinquedos-
abecedários-instrumentos musicais-trabalhos. Não há como definir mas também não é preciso. Um ‘mundo 
como armazém; usando a expressão de Arthur Danto. Os olhos ficam pousando numa coisa e depois em 
outra. O sorriso desabrocha e a vontade inicial é de se juntar àquilo apesar da separação física. Pode ser 
que alguns transeuntes fiquem desnorteados devido a este contratempo em seu percurso e, sem perceber, 
sua feição refletida no vidro soma-se àquilo tudo. Esta vitrine tem um acesso interno, é um cômodo para 
se compartilhar o universo doméstico. O morador vem à porta e, numa simpatia e voz calma, convida-nos 
a adentrar. Conta histórias dos festivais e seus participantes como também nos pergunta sobre a vida. Diz 
que houve um Fluxus zen, Fluxus clássico e tantos outros Fluxus haverão. Levanta-se para buscar fotografias 
e trabalhos. A conversa avança sem se perceber o passar do tempo. Pergunta-nos sobre um grande amigo 
brasileiro: Walter Zanini. Para, comenta e sua expressão é de saudade e alegria. Prosa boa daquelas que não 
é fácil se despedir. Fluxus como estilo de vida. Na saída, novamente a vitrine nos atrai e se modifica repleta 
de novos planos – ‘nunca pode-se banhar duas vezes no mesmo rio’.
Arte ou Anti-Arte? Neo-Dada? Última vanguarda? Fluxus permeia neste encontro, nesta borda desfocada 
propositalmente para que não seja capturado por definições e/ou padronizações. Sem rótulos, irônico 
muitas vezes e contraditório aos 50 ou 100 anos para que, no seu caso, siga junto à vida. In motion e ‘em 
obras’, sempre em juventude.

Lembrando o Prof. Zanini que trouxe Fluxus ao Brasil na Bienal de 1983; numa entrevista, ele nos contou 
que, certa vez, ao assistir seu ‘Zen for Film’, percebeu que, ao invés da imagem do video virgem, o presente 
de Nam June Paik havia sido usado, inocentemente, para se gravar uma programação televisiva. Se a usual 
propensão seria pensar que o trabalho foi aniquilado, Cage, junto a um sorriso, mostraria-nos uma outra 
nota: durante seus passeios pela vida cotidiana e em ações simples que qualquer pessoa pode fazer, Fluxus 
haveria se apoderado da televisão comercial. 

No Brasil ou em outro território, Fluxus segue oxigenando pelas brechas.

É pique! É pique! Fluxus, muitos anos de/na vida.

Califórnia, Primavera de 2014

O que leva alguém a ficar parado olhando o ato de acender e desligar uma 
luz? O que leva alguém a ficar acendendo e apagando uma luz? Por que um 
indivíduo dormiria dentro de uma exposição como se estivesse em sua casa? 
Como é possível uma orquestra sem som? Qual é a relevância de se observar 
o acender e o apagar de um fósforo? Quais são as afinidades desses gestos 
com a arte? Essas ações podem ser consideradas trabalhos de arte? Qualquer 
pessoa é um artista? Esse manancial de questionamentos é só um resquício 
do que o movimento Fluxus proporcionou na cabeça pensante de filósofos 
como Arthur C. Danto e no próprio campo das artes.
Fluxus e boa parte da arte pós os “museus portáteis”2 de Duchamp 
atravessaram o limiar que diferenciava a obra de arte enquanto um objeto 
sagrado, destituindo assim o conceito de Arte Erudita3. Ou melhor, 
estabeleceram a partir da vida a ponte para a arte, diluíram a arte na vida. 
Buscavam assim completar a lacuna das certezas construídas, após a “era 
dos manifestos”, nas palavras de Danto. Tratava-se de uma geração que 
vivenciou a barbárie das grandes guerras e a dissolução da crença iluminista 
moderna na razão e nas belas artes como matizes do bom gosto. Como seria 
possível, depois de ver um mundo em estado de catástrofe, não considerar 
um ato fundamental o acender e o apagar de um fósforo? Ou, após a 
valise duchampiana – que permite que o “museu seja o mundo”4 que você 
literalmente leve o museu para o mundo – permanecer somente com a 
erudição da arte? 
Segundo Georges Maciunas, um dos mentores do movimento, a questão 
é que já existia um excesso de arte erudita. Uns consideram que essa arte 
morreu, mas talvez o que tenha findado é uma espécie de conceito de obra 
de arte que permitia que se separássemos a arte da vida, compreendendo-a 
dotada de uma natureza que salvaguardava obras produzidas no elã da 
técnica e do sabor retiniano. No entanto, mais do que a faculdade da visão, 
a partir do século XX, a questão primordial não é mais o que são obras de 
arte, mas qual é a nossa percepção de algo se o enxergamos enquanto obra 
de arte.
Arthur C. Danto em seu ensaio O Mundo como Armazém: Fluxus e 
Filosofia, de 2002, publicado no catálogo O que é Fluxus? O que não é! 
O porquê, busca mapear filosoficamente o que seria o Fluxus e as ações 
desse movimento no contraste com o que se compreendia enquanto obra 
de arte. O filósofo das transfigurações começa seu texto nos convidando a 
adentrar um enorme armazém onde, na porta, deparamo-nos com William 
Kennick, esteta que em 19585 instruiu seus leitores a adentrarem em um 
outro armazém constituído de materiais heteróclitos: quadros variados, 
partituras de sinfonias, danças, hinos, ferramentas, barcos, etc.  O desafio 
era sair desse armazém somente com obras de arte. 
Em contraposição ao pensamento de Kennick e também do que estava 
sendo pensado no final dos anos 1950, um certo furor da filosofia da arte 
em compreender a nova arte que estava emergindo. Muitos filósofos se 
apropriaram da filosofia analítica, principalmente da Teoria dos Jogos de 
Wittgenstein6, como uma tentativa de investigar ontologicamente a obra 
de arte, o que para Danto não seria o suficiente, mesmo este sendo também 
de tradição analítica: 
Kennick estava aplicando ao conceito de arte uma ideia revolucionária 
apresentada anteriormente nessa década por Ludwig Wittgenstein – que 
somos capazes de navegar pelo mundo sem o tipo de definições que 
filósofos, desde Platão, assumiram que era sua incumbência fornecer – tais 
como justiça, conhecimento, beleza, amizade (...) Wittgenstein afirmava 
que todos nós sabemos como aplicar esses conceitos e reconhecer as 
diferenças necessárias, enquanto os filósofos, por mais de dois milênios, 
fizeram escasso progresso na sua jornada em busca de definições. Ele 
ilustrou esta ideia com um exemplo simples – o de jogos7. Ainda assim, 
todos sabemos quais coisas são jogos e quais coisas não são8.
O que Danto tenta nos dizer, a partir da fala de Kennick e sua apropriação 
da teoria wittgensteiniana, é que esse saber, essa similaridade são possíveis 
de serem aplicadas ao nosso conhecimento sobre a obra de arte, e que 
nenhuma definição nos fará ir muito adiante. Para Danto, isso se constitui 
em um engano visto existir um problema de distinção entre obras de arte 
e jogos. E talvez aí resida a diferença entre o armazém de Kennick e o de 
Arthur Danto. 
Imagine-se agora dentro do enorme armazém de Danto, repleto de todos os 
tipos de coisas – quadros variados, partituras de sinfonias e hinos e danças, 
máquinas, ferramentas, casas, estátuas, vasos, livros de poesia e prosa, 
instrumentos musicais, filósofos, artistas, conceitos impregnados de certezas 
– perdendo-se dentro desse mundo merzbau9, não mais discernindo o que 
sejam obras de arte de objetos cotidianos. O ordinário reina e você terá 
que inventar seu próprio trajeto dentro desse espaço, fazer suas escolhas, 
experimentando os diferentes fios que o conduzem. 
É como se nos permitíssemos ser jogados em um outro jogo, jogar 
enquanto risco. O pensamento em arte é um estar em perigo constante. 
O conceito de jogo na concepção nietzschiana10, não impõe nenhuma 
regra, em uma ação violenta entre o inventar e o destruir, característica 
presente no Fluxus. Ou, atualizando a frase profética de Hélio Oiticica, 
só existe o grande Mundo da Invenção, zonas abertas à experimentalidade. 
A questão se ampliou a partir de Duchamp. Os limiares se estreitam: uma 
obra de arte e um objeto ordinário começam a caminhar juntos, tornam-se 
praticamente a mesma coisa, isto é, a natureza ontológica da obra de arte se 
transforma. É necessário muito mais que um exercício retiniano para extrair 
do armazém objetos que se diferenciam em termos de arte.
Há 50 anos o filósofo estadounidense Arthur C. Danto apresentou no 
Simpósio A obra de arte seu primeiro estudo sobre filosofia da arte: o artigo 
The Art World (O Mundo da Arte) prezava por uma questão primordial: 

Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection Archives 
aberto para pesquisa!
Postado por Julia Pelta Feldman, Projeto arquivista, The Gilbert e Lila Silverman Fluxus Coleção Arquivos
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Você é intrigado com múltiplos de artistas? Engajado em tipografia inovadora? Você quer aprender mais 
sobre as raízes da arte Conceitual e da performance hoje, e como as inovações artisticas influenciam a 
prática curatorial?

Se sim, então eu tenho o prazer de informá-lo que após alguns anos e algumas surpresas, Gilbert and 
Lila Silverman Fluxus Collection Archives estão abertos para a pesquisa. Estudiosos poderão usar 
os arquivos para estudar a história do Fluxus e dos artistas a ele relacionados. Mas se porventura 
você nunca utilizar esses arquivos, meu trabalho como arquivista ainda assim terá um impacto na sua 
experiência sobre a arte Fluxus no Museu. As decisões tomadas por mim e por outros membros da 
equipe Fluxus afetam o que vai para as galerias, e como esses objetos são apresentados ao público .

Quando os colecionadores Fluxus, Gilbert e Lila Silverman, doaram sua vasta coleção para o MoMA 
em 2008, não sabíamos no que estávamos nos metendo. Antes de expandir para a performance, 
Fluxus foi fundado como uma empresa editorial internacional por George Maciunas. Jogos, materiais 
impressos e outros múltiplos de vários artistas reunidos pela sensibilidade única de design e brilhante 
tipografia de Maciunas. Esta incrível coleção – a maior do mundo – foi cuidadosamente construída ao 
longo de décadas pelo estudioso Fluxus Jon Hendricks, que visava apresentar a completa história do 
Fluxus: não apenas trabalhos de arte, mas documentação e livros também. O MoMA decidiu dividir a 
Coleção Silverman em três partes: pela facilidade em manipular as edições, os trabalhos de arte foram 
para o Departamento de Impressos e Livros Ilustrados; documentação para os Arquivos do Museu; e 
publicações para a Biblioteca.

Nos últimos dois anos, eu estive como a arquivista responsável pelo processamento de vários 
manuscritos maravilhosos desta coleção, anotações, cartas e incontáveis outros documentos dentro 
de uma pesquisa organizada. Esse dia finalmente chegou – mas para chegar até aqui foi uma longa e 
estranha jornada.

Fluxus frustra todas as tentativas de categorização. Como se pode distinguir “trabalhos de arte” de 
“documentos”, quando os artistas do Fluxus se esforçaram ativamente para quebrar a fronteira entre 
arte e vida? Como podemos expor um trabalho de performance quando tudo o que resta são algumas 
fotografias e relatos escritos? Esses são o tipo de objeto documental que pesquisadores esperam 
encontrar nos arquivos, ao passo que cada vez mais curadores procuram expor trabalhos de arte 
efêmeros e desmaterializados. 

Tais dilemas são essenciais para entender Fluxus. Mas eles são particularmente problemático para uma 
instituição como o MoMA, que está acostumado a manter departamentos separados para diferentes 
tipos de objetos. Não é nenhum segredo que MoMA não recolheu muitas obras Fluxus nos anos 1960 
e 1970, na época de sua criação, o que significa que a Coleção Silverman preenche uma lacuna 
muito significativa. Mas no processamento dos arquivos, eu vim a entender a relutância dos nossos 
antepassados: Fluxus é muito fluído, muito rebelde, muito anti-institucional para entrar numa instituição 
sem briga. São muitas coisas ao mesmo tempo.

É por isso que eu e os outros membros da equipe de Fluxus rapidamente percebemos que teríamos 
que seguir uma sugestão do próprio Fluxus, e aprender a sermos um pouco mais fluídos nós mesmos. 
Nós entendemos que, por vezes, alguns artefatos precisam ser considerados como trabalhos de arte e, 
outras vezes, trabalhos de arte funcionam como documentos. Isso significa que os pesquisadores que 
investigam seriamente o Fluxus poderão precisar consultar todos os três departamentos. O que também 
significa que pesquisar Fluxus será uma aventura tanto quanto foi o processo para nós. 

Para saber mais sobre Fluxus, a Coleção Silverman, ou esse processo, confira a ajuda de busca on-line.
Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection Archives podem ser consultados na sala de leitura de 
arquivos do MoMA no MoMA QNS; segundas-feiras abertas, 11:00-17:00. Os agendamentos podem ser 
feitos através do formulário de contato Arquivos.

fLuXuS, fEliZ aNivErsáRiO! iNsTRuçÕEs 
pARa o 
peNSaR: 

A R T H U R  C .  D A N T O , 
F L U X U S ,  F I L O S O F I A 

E  O  M U N D O 
C O M O  A R M A Z É M 

Arte e filosofia caminham juntas, não necessariamente 
numa mesma direção, dai estarem sujeitas a esticamentos, 
estiramentos, distensões, fraturas mesmo. Mas têm em 
comum a característica de serem avessas as aplicações.1

1.  MACHADO, Milton. O QUE 
EU QUERO QUE VOCÊ VEJA É 
A SOMBRA. Entrevista de Milton 
Machado a Arte & Ensaios – Revista do 
PPGAV. EBA/UFRJ, n. 23, novembro de 
2011, p. 29.

2. Conforme Elena Filipovic, das 
anotações obsessivas de Duchamp, 
há uma em particular, em forma de 
pergunta: “Pode alguém fazer obras que 
não sejam de ‘arte’?” Duchamp anotou 
rapidamente essa questão como se 
estivesse falando consigo mesmo, e deve 
ter desejado saber se um artista pode 
escapar das definições convencionais 
da obra de arte enquanto ainda está 
criando algo. Afinal de contas, o que faz 
precisamente uma obra ser ‘de arte’?. 
FILIPOVIC, Elena. Marcel Duchamp: 
uma obra que não é “obra de arte”. 
Fundação Proa/MAM, Buenos Aires/São 
Paulo, 2008. p. 02. 

3. A ideia de George Maciunas era 
de que algo poderia ser arte sem ser 
necessariamente Arte Erudita. “Existe 
muita Arte Erudita, um excesso na 
verdade: é por isso que estamos fazendo 
Fluxus”, disse ele a Larry Miller durante 
uma entrevista em 1978. “Nós nunca 
tivemos a intenção de fazer Arte Erudita. 
Nós surgimos como um bando de 
zombadores”. Cf: DANTO, Arthur C. 
O Mundo como Armazém: Fluxus e 
Filosofia. In: Catálogo O que é Fluxus? 
O que não é? O porquê. What’s Fluxus? 
What’s Not? Why. Centro Cultural Banco 
do Brasil, Brasília/Rio de Janeiro, 2002. 
p. 25.

4. Hélio Oiticica em seu texto Posição e 
Programa de 1966 elenca a importância 
de pensarmos que o Museu é o Mundo: 
“Parangolé é a antiarte por excelência; 
inclusive pretendo estender o sentido de 
“apropriação” às coisas do mundo com 
que deparo nas ruas, terrenos baldios, 
campos, o mundo ambiente, enfim – 
coisas que não seriam transportáveis, do 
ambiente, mas para as quais eu chamaria 
o público à participação – seria isto um 
golpe fatal ao conceito de museu, galeria 
de arte etc., e ao próprio conceito de 
“exposição” - ou nós o modificamos 
ou continuamos na mesma. Museu é 
o mundo; é a experiência cotidiana”. 
OITICICA, Hélio. Aspiro ao grande 
labirinto. – Rio de Janeiro: Rocco, 1986, 
p. 79.

5. KENNICK, William. “Does traditional 
Aesthetics Rest on a Mistake?” Mind 67, 
1958.

6. WITTGENSTEIN, Ludwigg. 
Investigações filosóficas. Trad. José 
Carlos Bruni. São Paulo: Abril Cultural, 
1979.

7. Existe uma longa tradição na história 
da filosofia que leva a relação entre o 
conceito de jogo e obra de arte. Elencamos 
algumas, partindo da etimologia do 
termo jogo na língua alemã, matriz 
de muitos desses pressupostos: no 
alemão, jogo é traduzido por Spiel que 
abarca também o campo semântico 
do que denominamos em português 
pela palavra “brincadeira”. Em alemão, 
utiliza-se este termo tanto para os jogos 
esportivos quanto para as brincadeiras, as 
encenações teatrais ou o ato de tocar um 
instrumento. No caso do mundo animal, 
o que se tem em vista é claramente o 
jogo no sentido de uma brincadeira. Cf: 
Marco Antonio Casanova (tradutor da 
obra A Hermenêutica da obra de arte). 
GADAMER, Hans G. A hermenêutica da 
obra de arte. – São Paulo: Martins Fontes, 
2010. p. 50. 

8. DANTO. Op. Cit. p. 23.

9. Alusão a casa merzbau  de Kurt 
Schwitters.(1887 – 1948). 

10. Importante citar Nietzsche em 
sua concepção do artista e da criança: 
“Neste mundo, só o jogo do artista 
e da criança tem um vir à ser e um 
perecer, um construir e um destruir sem 
qualquer imputação moral em inocência 
eternamente igual”. Cf: NIETZSCHE, F. A 
filosofia na era trágica dos gregos. – São 
Paulo: Ed. Hedra, 2008, p. 30. Também Já 
no prefácio de sua obra O Nascimento da 
tragédia: Helenismo ou pessimismo de 
1888, o filósofo da Sils Maria atesta: “Ver 
a ciência com a óptica do artista, mas a 
arte com a da vida”. Cf: NIETZSCHE, 
Friedrich. O nascimento da tragédia: 
helenismo e pessimismo. – Rio de 
Janeiro: Companhia das letras, 1992, 
p. 14. É interessante destacar também 
que o conceito de jogo apropriado de 
Nietzsche possui suas ressonâncias na 
Grécia antiga, especialmente na figura do 
filósofo pré-socrático Heráclito, ao redigir 
seu fragmento 52, no qual atesta: “O 
acontecimento do mundo é uma criança 
jogando, brincando com pedrinhas: o 
reinado da criança”. SOUZA, José (org). 
Os pré-socráticos. – São Paulo: Nova 
Cultural Ltda, 1996, p. 95.

11. DANTO, Arthur C. Da filosofia à 
crítica de arte. In: Revista PORTO ARTE, 
V. 16, Nº 27, novembro/2009. p. 10.

12. DANTO, Arthur. O mundo da arte. 
Trad. Rodrigo Duarte. In: Arte filosofia 
n.1. UFOP, 2006, p.20. 

13. Termo extraído da filosofia estóica 
que significa alma do mundo. Os estóicos 
designavam o Pneuma enquanto o 
espírito, ou sopro animado. Diógenes de 
Laécio diz: “Para os estóicos a natureza 
é um fogo artifície destinado a gerar, 
isto é, um Pneuma, isto é, da espécie 
do fogo e da atividade formativa”. Cf: 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de 
Filosofia. – São Paulo: Martins Fontes, 
2007. p. 893.

14. “Os cut-ups estabelecem novas 
relações entre imagens, e o nosso 
campo de visão consequentemente se 
expande (...) os cut-ups tornam explícito 
um processo psico-sensorial que está 
acontecendo o tempo todo de qualquer 
jeito. (...)”. BURROUGHS, William. Os 
escritores: as históricas entrevistas da 
Paris Rewiew. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1988, pp. 142-143.

como um objeto adquire o direito de 
participar, como obra de arte, do mundo da 
arte?
Quase 20 anos depois, seguindo a linha 
dos autores obsessivos por uma questão, 
como este mesmo gostava de se denominar, 
escreve A transfiguração do Lugar Comum: 
Uma filosofia da Arte. Com um estilo mais 
arejado e não menos contraditório, desdobra 
a questão central de seu “Mundo da Arte”, 
momento em que sofreu seu ritual iniciático 
na crítica de arte, ao ser convidado para 
escrever para a Revista The Nation: 

“Em A Transfiguração, imaginei uma galeria 
cheia de quadrados vermelhos, pertencentes a 
diferentes gêneros e com sentidos diferentes, 
mas de aparência totalmente semelhante.  Isso 
me levou a propor uma rudimentar definição 
de arte que me foi bastante útil quando eu 
assumi a crítica de arte: algo é uma obra de 
arte se incorpora sentido11”.  

Danto, sendo fiel à matriz filosófica da 
linguagem, atenta para o fato de um objeto 
poder significar qualquer coisa e, portanto, 
plenamente capaz de “incorporar sentido”. 
Ao se deparar com a Pop Art, as caixas de 
sabão em pó de Andy Warhol e as telas de 
Roy Lichenstein, Danto emerge de sua 
tradição analítica de pensamento, transita 
quase no barroco filosófico e resgata a 
teoria dos indiscerníveis do filósofo alemão 
Leibniz, sintetizando: objetos que possuem 
a mesma representação no “mundo da vida” 
podem possuir significados completamente 
diferentes. A questão para o filósofo era posta 
da seguinte maneira: o que difere um objeto 
ordinário, como uma caixa de sabão Brillo 
Box do supermercado, da caixa de sabão de 
Andy Warhol? É necessário o que ele define 
como “Mundo da Arte”: “ver algo como arte 
requer algo que o olho não pode repudiar – 
uma atmosfera, um conhecimento da história 
da arte: um mundo da arte”12. 
Esse modus de experenciar a arte apresentado 
pelo Fluxus, com sua ressonância nos 
seminários de composição experimental de 
John Cage, na New School – espaço em 
que música, ruído, barulho, vida, tornam-se 
uníssonos em sua heterotopia –  evidenciam 
que o armazém de Danto cada vez mais se 
distancia do de Kennick (representado por 
aqueles que ainda não conseguiam mensurar 
a não existência de uma linha que separasse 
a arte da vida). Como um “espírito de uma 
época”, talvez o termo mais apropriado nem 
seja um zeitgeist, mas sim um pneuma13 – 
uma respiração que incidiu sobre uma época.
A arte jamais iria retroceder, a filosofia 
também não, assim como a própria literatura: 
estiveram aí os Beatnicks e o conceito de Cut-
ups14 para nos lembrarem de que as narrativas 
literárias se dão no espaço das vivências 
também. E nesse trânsito pelo armazém de 
Danto, encontramos Maciunas, Brecht, Cage, 
Ben Vautier, Yoko Ono e o Dr. Suzuki. Este 
último, fora colega de Danto na Universidade 
da Columbia, profundo conhecedor do Zen-
budismo, prática oriental que influenciou os 
fluxusartistas ao terem contato com a teoria 
Zen através de John Cage, evidenciando que 
o comum é o extraordinário. Vista-se, coma 
de sua comida, enalteça o cotidiano. A arte 
não é mais um gabinete de maravilhas, mas 
um gabinete do lugar-comum, a vivência do 
ordinário se torna um ato maravilhoso.
 Além de nos despir de nossas identidades em 
termos da dissolução do conceito de obra de 
arte tradicional e produzir a violência não só 
da interpretação, o que o armazém de Danto, 
na condução de Fluxus quer nos fazer pensar é 
que talvez a obra de arte não seja somente uma 
“incorporação de sentido”, um algo a dizer, 
mas um ato também. Esses questionamentos 
presentes na reflexão filosófica e também na 
própria teoria da arte, surgiram no interior 
da prática artística, produzindo abalos 
conceituais como os de nos colocarmos na 
direção de “um apagar e acender uma luz 
ser uma obra de arte”. Em que momento da 
história a arte e os artistas, principalmente 
Fluxus, nos colocaram? Segundo Danto, 
a história da arte deu uma reviravolta tão 
singular e sem precedentes, que este acaba por 
dizer que ela se findou. Esse fim significa que 
chegamos ao esgotamento do retiniano, das 
narrativas que permitiam um compreender 
da obra de arte em sua discernibilidade. A 
partir do século XX, necessitamos de outros 
armazéns, a arte no interior da vida, como 
Total Art Match-Box, de Ben Vautier. Não há 
retorno, a janela abriu-se.

Ilha de Santa Catarina, Outono de 2014

Ana Paula Felicissimo de Camargo Lima

Carolina Votto



A Real Life Magazine1 foi uma revista publicada por Thomas Lawson e Susan 
Morgan entre 1979 e 1994. Lawson tinha ido da Escócia para Nova Iorque 
em 1975 buscando uma carreira como pintor e conheceu Susan Morgan em 
1976. Dois anos depois eles começaram a pensar na ideia de uma publicação. 

Lawson dizia que revistas como a Avalanche estavam acabando enquanto 
outras como Art in America e Artforum estavam focadas apenas em um mesmo 
tipo de trabalho. Lawson e seus amigos buscavam um retorno à imagem 
reconhecível e narrativa, e esse tipo de trabalho ainda era pouco considerado, 
além de ser ignorado por críticos estabelecidos e grandes galerias. A vontade 
de Lawson de fazer a própria revista veio após suas frustrações ao escrever 
críticas para a Art in America no fim dos anos 1970. Ele queria escrever sobre 
a comunidade local de artistas da qual fazia parte. O impulso inicial para a 
criação da Real Life aconteceu quando Lawson apresentou um artigo sobre 
o trabalho de Cindy Sherman e este foi rejeitado por seus editores pelo fato 
da artista não ser conhecida na época. Lawson lembra dos editores terem 
dito: ‘Quem é Cindy Sherman? Ela é apenas alguém que você conhece!’. Mas 
esse era seu propósito, poder escrever sobre Sherman e outros artistas que ele 
conhecia e convivia, estabelecendo uma conexão mais imediata com a voz 
do artista e provendo informação primária, algo que historiadores de arte 
olhariam no futuro e diriam: ‘isso é o que aquelas pessoas estavam realmente 
pensando’.

Com uma tiragem pequena para a época, entre 1.000 e 2.000 exemplares, a  
Real Life foi uma revista na qual os artistas podiam expor e escrever sobre seus 
trabalhos e os de seus colegas, um lugar onde eram documentados eventos 
efêmeros, conversas e diálogos informais entre artistas. O material publicado 
variava entre escritos e projetos, crítica, notas, entrevistas, manifestos, textos 
encontrados e apropriados. Por vezes, a revista era também um espaço de 
experimentação para críticos de arte, como Carol Squiers, que escrevia sob o 
pseudônimo de Elsa Bulgari. O conteúdo da Real Life era aleatório e, conforme 
descreve Lawson, “as contribuições vinham de pessoas que encontrávamos na 
cidade ou em nossas viagens. O processo editorial ocorria em algum lugar entre 
a intenção e a eventualidade”. A revista possuía um layout limpo e simples, 
com grande uso do branco das páginas, onde as múltiplas vozes, estilos e 
pontos de vista eram encorajados, refletidos e marcados muitas vezes com 
pequenas mudanças e irregularidades no tamanho e estilo da fonte. No que diz 
respeito ao uso de imagens, embora a Real Life tivesse revistas comerciais como 
referência, ela se sobressaía desses modelos de cultura visual pelo uso que fazia 
de imagens claramente extraídas de outros lugares e reapresentadas longe do 
contexto original. A ideia era justamente perceber e confrontar o significado 
das imagens de um novo modo.  

Ainda que aberta a uma variada gama de estilos e grupos de artistas da 
época, a Real Life é reconhecida como um espaço que agregou artistas da 
Pictures Generation, como Cindy Sherman, Barbara Kruger, Louise Lawler, 
Robert Longo, David Salle, Richard Prince, Jack Goldstein e Sherrie Levine. 
Nascidos entre a metade dos anos 1940 e o início dos 1950, esses eram 
artistas da primeira geração que havia crescido cercada de televisão, fast food 
e da cultura do descartável, tornando-se adolescente no período da Pop Art 
e da Arte Conceitual2. A denominação Pictures Generation surgiu em 1977 
quando Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo, Cindy Sherman, Troy 
Brauntuch e Philip Smith realizaram uma exposição coletiva no Artist’s Space3 

chamada Pictures. Douglas Crimp, curador desta mostra, escreveu um ensaio 

REAL LIFE
homônimo que descrevia o trabalho dos artistas como uma somatória de 
arte conceitual e apropriações de imagens de jornais, revistas, televisão e 
cinema. Dois anos depois, Crimp reescreveu este ensaio para a October4 
assegurando a permanência do nome ao grupo.
Os artistas da Pictures Generation, assim como os predecessores do 
Minimalismo e da Arte Conceitual, mantinham a escrita crítica como 
um componente central da prática artística sem distinguir o fazer arte 
do escrever ou fazer curadoria. Era uma geração versada nas teorias da 
psicanálise e da desconstrução, que convivia com periódicos acadêmicos 
como a October e que buscava um espaço específico para o discurso, 
alternando os papéis de artista e crítico ao escrever sobre o próprio trabalho 
e o de seus colegas. 

Nos anos 80 a revista continuou a ser publicada e serviu também como 
espaço de registro de eventos, como as exposições e encontros em lofts 
organizados por Louise Lawler e Sherrie Levine, cuja colaboração 
esporádica foi chamada de A Picture is No Substitute for Anything5. 
Segundo Levine, este projeto “era um modo de nos distanciarmos do 
mundo da arte. Naqueles tempos eu não pensava que o mundo da arte 
era o mundo real.” 

No inicio da década de 90, Thomas Lawson e Susan Morgan começaram 
a questionar seu papel de editores na Real Life: permanecer como um 
trabalho “amador” ou se tornar “verdadeiros” editores e dedicar mais tempo 
à revista? Em 1990 lançaram a vigésima edição solicitando a participação 
de todos que haviam contribuído durante aqueles anos de existência, a fim 
de celebrar a sobrevivência da revista diante de tantas mudanças ocorridas 
entre as décadas de 70 e 80. Publicados mais dois números, a Real Life 
terminou em 1994, publicando o número 23, pelo California Institute of 
the Arts, em Los Angeles, onde Lawson aceitou o cargo de reitor. 

1. O titulo da revista foi dado por Sherrie Levine inspirado no livro de Michael Lesy, “Real 
Life: Louisville in the Twenties”.
2. A Arte Conceitual viria a influenciar esses artistas com obras como as de John Baldessari 
e suas imagens coletadas da mídia de massa.
3. O Artist’s Space foi um espaço criado no Soho, em 1972, como um programa piloto 
da New York State Council on the Arts (NYSCA), para ser um lugar que pudesse apoiar 
diretamente artistas emergentes e pouco conhecidos. Para saber mais sobre o Artists 
Space e outros espaços alternativos criados em Nova Iorque, neste período até o presente, 
sugerimos a leitura de ROSATI, Lauren e STANISZEWSKI, Mary Anne. Alternative 
Histories: New York Art Spaces – 1960 to 2010. Cambridge/London: MIT Press, 2012.
4. Revista October foi criada em 1976 por Rosalind Krauss, Annette Michelson e Jeremy 
Rolfe-Gilbert após uma série de desilusões e insatisfações como críticos da Artforum. 
Permance até o presente, editada pelo MIT Press, e tem ao longo desses anos colaboradores, 
críticos e artistas como:  Jacques Derrida, Michel Foucault, Julia Kristeva, Douglas Crimp, 
Craig Owens, Daniel Buren, Tricia Brown, Laurie Anderson, Hollis Frapton, Michael 
Snow, Samuel Beckett, Yvone Rainer, Robert Morris e Carl Andre. A October influenciou 
não apenas o pensamento de gerações de artistas, teóricos e historiadores da academia, mas 
também revistas acadêmicas criadas no mundo inteiro. No Brasil o exemplo mais notório 
foi a Gávea, publicada pelo Curso de Especialização em História da Arte e Arquitetura da 
PUC do Rio de Janeiro, tendo como editor o artista Carlos Zilio.
5. Referência à frase de Hollis Frampton para Carl Andre no livro 12 Dialogues: “a 
photograph is no substitute for anything”.

Texto produzido a part ir  de ALLEN, Gwen. Art ists’  Magazines:  An Alternative 
Space for  Art .  Cambridge/London: The MIT Press,  2011, pp-175-199.

Em junho de 1962 em São Francisco nasce a Artforum,  sob a coordenação de Philip Leider, primeiro editor da revista, em 
parceria com John Irwin e John Coplans. Surge do desejo de criar uma revista de arte da costa oeste em oposição a prestigiada 
Art News, da costa leste dos Estados Unidos. Uma tentativa, também, de resgatar a revista como um espaço público. Afinal de 
contas, no próprio termo “público” insere-se o caráter de “tornar público”. Essa intenção encontra-se também expressa no nome 
da revista – “fórum” –, lugar de discussão, debate e expressão de ideias, muitas vezes, divergentes e contraditórias. 

Com uma tiragem inicial de 3.000 exemplares, um formato quadrado que fazia diferenciá-la das demais revistas desse período, 
tinha poucos anúncios e como primeira capa trazia um trabalho de Jean Tinguely. Com a intensificação da mídia espetacular 
como cultura, a revista abre-se para uma visualidade que, com o desenvolvimento da tecnologia de impressão e da demanda por 
um crescimento de leitores, investe em papel de alta qualidade e intensifica as cores. Uma revista para ser vista, não lida.

Um exame sobre a Artforum, no período de 1960 e 1970, focado em suas divergências e contradições, foi feito por Gwen Allen em 
Artists’ Magazines: An Alternative Space for Art. Dentre os aspectos analisados pela autora está o fato de a Artforum ser uma revista 
que, ainda que tenha explícito um papel de promover a arte (leia-se: galerias e mercado de arte), no período em questão a revista 
foi aberta à publicações de trabalhos e escritos de artistas. Em parte essa atitude deve-se ao Minimalismo e a Arte Conceitual e 
sua relação de proximidade com a fotografia e com o texto como documentação. Mas soma-se também a política da crítica de 
arte em um local cujo ‘casting’ era preenchido por Barbara Rose, Lucy Lippard, Rosalind Krauss, Michael Fried, Robert Pincus-
Witten, Annette Michelson, entre outros. A forte influência de Clement Greenberg e seu método formalista, principalmente nos 
escritos de Michael Fried, não combinava com as críticas feitas por Rose, Krauss, Lippard que, por outro lado, voltavam-se para 
a Arte Conceitual. Um outro aspecto relevante foi que a Artforum tratou a publicidade de modo também contraditório: de um 
lado promocional e de outro progressiva, coexistindo no mesmo espaço. Se, para alguns essa atitude era vista como contraditória, 
para outros era um modo de sobreviver frente ao surgimento de inúmeras revistas durante as décadas de 60 e 70. 

No contexto dos anos 60, marcados pela emoção e intuição, pelo anti-intelectualismo e proliferação de processos de elaboração 
do pensamento (o que Robert Smithson denominaria de “museu da linguagem”), a Artforum situa-se paralelamente às novas 
práticas expositivas baseadas na reprodutibilidade, onde o periódico impresso é tido como o veículo da arte. A revista assume 
uma natureza dialética, permitindo que em suas páginas se cruzem tanto o discurso da crítica, em grande parte sob a influência 
de Clemente Greenberg, quanto o discurso do artista, dando significado às práticas da Arte Conceitual. 

De modo geral a Arte Conceitual rejeitava a crítica formalista, e o debate acontecia nas páginas da revista. Nelas foram publicadas 
textos importantes como: “Notas sobre a Escultura”, de Roberto Morris; “Parágrafos da Arte Conceitual”, de Sol LeWitt; 
“Incidents of Mirror-Travel in the Yucatan”, de Robert Smithson, entre outros trabalhos de artistas do Minimalismo e da Arte 
Conceitual. 

Em 1965 a revista muda para Los Angeles, ganha reputação e aumenta o número de anúncios e artigos. Em 1967, levada pela 
atração gravitacional do mundo da arte, instala-se em Nova  Iorque, fato esse que levou a revista a ser acusada de ter abandonado 
a cena artística da costa oeste em detrimento da costa leste. Embora fosse conhecido que Philip Leider não era uma pessoa adepta 
ao prestígio social, mas de outsider em sua gestão, a revista torna-se o centro da órbita do mundo da arte. Contudo, diversos 
episódios iriam demonstrar, de forma cada vez mais crescente, o obscurecimento do criticismo da revista em detrimento de seu 
aspecto promocional. Donald Judd escreveu lamentando o fato de que após a mudança para Nova Iorque a Artforum havia ficado 
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ARTFORUM NOS ANOS DE 1960 E 1970Texto produzido a part ir  de ALLEN, Gwen. Art ists’  Magazines:  An Alternative 
Space for  Art .  Cambridge/London: The MIT Press,  2011, pp. 13-41.

parecida com a Art News e as demais revistas de arte que circulavam na época. Por outro lado, alguns artistas iriam explorar o papel 
promocional da revista, dissolvendo os limites entre arte e crítica de arte, reprodução e original.

Em 1968 John Baldessari realiza This is not to be looked at (Isto não é para ser olhado). A frase  acompanha uma cópia da capa 
da Artforum, de novembro de 1966,  que trata-se da pintura Union III, de Frank Stella, celebrado como o ápice da pintura 
modernista por Greenberg, denunciando o enquadramento da revista (que literalmente é um quadrado) como um novo campo 
visual. O que Baldessari pontua com esta provocação é o fato de que as revistas são feitas para serem vistas e não lidas, ao mesmo 
tempo em que aparecer na capa é garantia de fama e sucesso.

Um ano depois, Lee Lozano realiza Throwing Up Piece (Jogue para o Alto), uma performance cuja instrução dizia: “jogue os 
últimos doze exemplares da Artforum para o ar”. A peça iria demonstrar o descontentamento geral de todos aqueles excluídos das 
páginas da revista, dentre estes as artistas mulheres que, praticamente eram excluídas.

Em 1970 Philip Leider publica um artigo intitulado How I spent my vacation (Como eu gastei minhas férias), um relato de suas 
férias visitando artistas e site specifics em Nevada e Utah, como Double Negative (1969), de Michael Heizer, e Spiral Jetty (1970), 
de Robert Smithson. Nesse artigo Leider aponta sua desilusão com a Artforum, sobretudo, com a crítica  formalista,  esvaziada de 
sentido por ignorar preocupações políticas e sociais. Em resposta à afirmação de Greenberg de que “você não pode querer nada da 
arte a não ser qualidade”, Leider coloca que não pode haver distinção entre arte boa e arte revolucionária, indicando a necessidade 
de se rever o papel do artista. Esse artigo seria a gota d’água de uma série de descontentamentos. Clemente Greenberg seria acusado 
de “negociar” artistas no mercado por meio da crítica de arte, motivo pelo qual desentende-se com Philip Leider,  culminando 
em sua renúncia, em 1971. John Coplans assume a revista em plena fase de desprestígio. Necessitando angariar publicidade e 
assinaturas, a proposta da revista como campo para o pensamento e a conversa converte-se na criação da sensação da novidade. Se, 
no início da revista, as publicidades eram poucas e discretas, em preto e branco, nesse período passam a ganhar um espaço com 
cores e cada vez maior. 

É sabido, no entanto, que a utilização do espaço dos anúncios (que ocupam até hoje uma parte expressiva dessa revista) foi ocupado, 
durante os anos 60 e 70, também por trabalhos de artista. Algumas vezes por vontade própria, outras por imposição. Foi o caso, 
por exemplo, em 1974, de Lynda Benglis com um anúncio para no qual  a artista aparece nua segurando um consolo. O trabalho 
era uma resposta ao hipermasculinizado mundo da arte, esboçado por Robert Morris em alguns anúncios de exposições nos quais 
aparece nú, usando apenas um capacete utilizado pelo exército alemão. Zombando dos aspectos comerciais da propaganda, do 
sistema de arte, e do modo como os artistas usam a si mesmos para vender seu trabalho, Benglis visava, originalmente, que o 
anúncio saísse junto com o artigo de Robert Pincus-Witten, publicado nessa mesma edição. John Coplans se recusou a aceitar 
que a imagem fizesse parte do editorial e sugeriu que ela adquirisse um espaço de propaganda. Embora a intenção fosse preservar 
a integridade da revista, não foi o que aconteceu. O anúncio de Lynda Benglis teve o efeito oposto, causando uma comoção entre 
os colaboradores da Artforum. Foi o ponto para vir à tona ansiedades e frustrações à respeito do papel promocional da crítica 
e da política que envolvia o mundo da arte. Vários críticos escreveram cartas ao editor expressando sua indignação, e alguns 
colaboradores se desligaram da revista. Ponderavam sobre a vulgaridade do anúncio, feito com o propósito de vender a artista, 
no sentido mais direto do termo. Tratando o espaço da propaganda como uma forma de solicitação sexual, chamou a revista de 
bordel, onde todas as coisas são vendidas. O trabalho de Benglis funcionou como uma metáfora para o promíscuo tráfico de valor 
estético e econômico que tomam lugar nas capas da revista.

Do desligamento de alguns colaboradores da Artforum, surge em 1976 a Revista October, fundada por Rosalind Krauss, Annette 
Michelson e Jeremy Gilbert-Rolfe, interessados em criar um novo espaço para reflexão, focado na autonomia intelectual e na 
multidisciplinariedade. 

MURRAY SCHAFER EM SEU OUVIDO PENSANTE INTRODUZ O TERMO 
SOUNDSCAPE (PAISAGEM SONORA), REFERINDO-SE AO SONS COMO 
ENTIDADES COM VIDA, COMO UM EVENTO ÚNICO QUE NASCE, VIVE E 
MORRE. FREQUENTEMENTE, O OBJETO SONORO OCORRE NA VIZINHANÇA 
DE OUTROS OBJETOS SONOROS. NESSE SENTIDO, PODEMOS FALAR DA 
VIDA BIOLÓGICA E SOCIAL DO OBJETO SONORO

1
. 

POR ANALOGIA, ESSE PENSAMENTO PODE SER USADO PARA AS REVISTAS 
DE (OU SOBRE) ARTE. A VIDA SOCIAL E BIOLÓGICA DAS REVISTAS.

ALGUMAS SÃO LONGEVAS COMO OS VAMPIROS: ARTNEWS, COM MAIS 
DE UM SÉCULO DE EXISTÊNCIA, FUNDADA EM 1902, PARECE IMORTAL; 
ARTFORUM, COM 52 ANOS NAS COSTAS, SEGUE SEUS PASSOS. OUTRAS 
SÃO COMO A FAMOSA FRASE DO ATOR JAMES DEAN: LIVE FAST, DIE 
YOUNG, AND LEAVE A GOOD-LOOKING CORPSE...VIVEM POUCO, MORREM 
CEDO E DEIXAM UMA BOA LEMBRANÇA. SERIA O CASO DA ART-RITE, UMA 
ADOLESCENTE REBELDE E INDOMÁVEL.

ELAS TÊM VIDA SOCIAL E CONVIVEM COM OUTRAS NAS MAIS 
INTRINCADAS RELAÇÕES. ALGUMAS VEZES ODEIAM-SE COMO A 
ART-RITE E A ARTFORUM. OUTRAS VEZES SEUS PAIS AS ABANDONAM 
PARA TER OUTRAS EXPERIÊNCIAS QUE GERAM NOVAS AVENTURAS. 

1. SCHAFER, Murray. O Ouvido Pensante. - São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1991, p. 178.

ART-RITE
Texto produzido a partir de ALLEN, Gwen. Artists’ Magazines: An Alternative 

Space for Art. Cambridge/London: The MIT Press, 2011, pp. 121-145.
ART-RITE

Na primavera de 1972, em um seminário de crítica de arte 
ministrado por Brian O’ Doherty, na Universidade de Columbia, 
em Nova Iorque, três estudantes, Edit deAk, Walter Robinson e 
Joshua Cohn, encontram-se pela primeira vez. Tempos depois, 
esse encontro os levaria a iniciar uma louca aventura que foi a 
criação da Revista Art-Rite – uma publicação transgressora e 
irreverente, independente, sem patrocínio algum, marcada pelo 
estilo experimental de crítica e, ainda, apresentar a revista como 
um meio próprio de exposição para jovens artistas do SoHo, em 
Nova Iorque.

“Nos estávamos no absurdo da situação, éramos três desconhecidos, 
não tínhamos dinheiro, não tínhamos fama e não conhecíamos 
ninguém no mundo da arte. Mas isso era perfeito, nos éramos 
totalmente livres”, declarou Edit deAk. “As coisas são possíveis 
quando você é jovem”, acrescentou Walter Robinson. E foi a 
partir dessas condições que surgiu a iniciativa de fundar a revista, 
em 1973, e mantê-la crítica e viva até 1978. Lucy Lippard, sempre 
atenta à iniciativas dessa natureza, comparou a Art-Rite como uma 
revista  ‘off-off Broadway’, “que nutre, estimula e provoca a mais 
nova arte e os mais jovens artistas”. E, acrescentava: “Todos os 
riscos que as maiores instituições não tomam e não podem tomar, 
Art-Rite pode e faz.”

Eram três jovens inexperientes mas que tinham o apoio de Brian 
O’Doherty, importante teórico e defensor de espaços alternativos. 
Entre 1969 e 1976 O’Doherty foi diretor do Programa Nacional 
de Fundos para as Artes Visuais (National Endowment for the 
Arts). Também foi editor chefe da revista Art in America entre 
1970 e 1974, período em que, procurando revitalizar a revista, 
convidou seus melhores alunos de graduação: Cohn e Robinson 
primeiro, em seguida, deAk. E sobre o convite ela comentou: “A 
crítica devia estar num estado horrível para eles estarem com tanta 
fome por sangue novo, não é?”.  

Após se formarem na universidade, os três ingressaram no Whitney 
Independent Study Program, propondo como projeto de classe a 
publicação de uma revista. Aproveitaram esse vínculo institucional 
para assentar as bases da nova publicação, aproximando-se dos 
críticos, artistas e galeristas, procurando apoio e aconselhamento, 
além de pedir aos colegas contribuição com artigos.
O’Doherty foi um dos mais importantes apoiadores, fornecendo 
conselhos e vários tipos de assistências, prática e editorial, para a 
ainda incipiente publicação. Seu nome, inclusive, apareceria nos 
créditos da primeira edição, não fosse o pedido de sua retirada, 
insistindo que seus jovens alunos levassem o crédito completo pela 
nova empreitada editorial. 

O primeiro número de Art-Rite foi publicado na primavera de 
1973, uma pequena edição com somente oito páginas, tamanho 

meio tablóide, em papel jornal, e com um logo feito a mão 
em stencil. Os 1.000 exemplares impressos (pelo valor de cem 
dólares) foram distribuídos nas galerias,  gratuitamente (ou que 
não ultrapassasse o “valor de um litro de leite”) e ao acaso.  A 
publicação era dirigida aos mais jovens e menos conhecidos 
artistas do SoHo. Os três editores relembram: “É claro, quando 
nós percebemos o que nós estávamos fazendo, nós não tínhamos 
nenhuma necessidade de estar na Art in America. Nós queríamos 
nosso próprio pedaço, não importando quão feio, barato ou 
merda ele ia ser”.

No primeiro número chamaram Les Levine para realizar a capa. 
Les Levine era editor da Culture Hero, um tablóide fofoqueiro e 
satírico que cobria a cena da arte de Nova Iorque, e que serviu de 
inspiração para Art-Rite. 

APÓS TERMINAREM A IMPRESSÃO DESSE 
PRIMEIRO NÚMERO DA REVISTA, OS EDITORES 
CELEBRARAM ACENDENDO UM CIGARRO E 
RASGANDO-A ALEGREMENTE PELA METADE. 
SEGUNDO DEAK: “NÓS QUERÍAMOS QUE 
AS PESSOAS A JOGASSEM FORA...NÓS NÃO 
QUERÍAMOS CONTRIBUIR PARA AUMENTAR O 
VALOR DA ARTE. AQUILO NÃO ERA FEITO PARA 
COLECIONADORES E GALERIAS.”

Enquanto o formato tamanho meio tablóide era, em parte, 
determinado por necessidades econômicas, a aparência empobrecida 
do papel jornal trazia conotações ideológicas importantes: mostrava 
sua afinidade com a contracultura e com os jornais underground, 
e contrastava com a visualidade espetacular das publicações de arte 
dominantes, via de regra, impressas em papel luxuoso ou de grande 
qualidade. “A revista era impressa em papel jornal na crença de que o 
processo de baixo custo ajudaria a desinstitucionalizá-la”, afirmavam 
os editores. Edit deAk ainda acrescentava: “Para mim, o papel jornal 
tinha uma qualidade estética tremendamente importante. Eu amava 
o papel jornal, sua aparência e sua textura”.

Supõe-se que a origem do nome da revista venha da Art-Rite 
Corporation, uma empresa que fabricava decorações de natal, 
incluindo uma guirlanda iridescente que era popular nos anos 50, 
feita de vidro torcido chamada cabelo de anjo. Outra possibilidade 
seria a alusão a uma importante revista e editora, a Angel Hair 
Magazine and Books, fundada por Anne Waldman e Lewis Marsh.

A sede da Art–Rite era no próprio apartamento de deAk, localizado 
no coração do SoHo, na 149 Wooster Street. Era um espaço amplo 
que não tardou para se tornar um local de encontro com sessões 
noturnas de escritura, festas e jantares. Como não podiam pagar aos 
colaboradores, alguns deles fora da cidade de Nova Iorque, os editores 
tentavam compensar com a hospitalidade, com convites para jantar, 
ou oferecendo-se para apresentá-los a outros escritores e artistas. 

A publicação tinha uma natureza colaborativa. Muitos artigos não 
eram assinados ou eram impressos apenas com as siglas “A-R.” 
Walter Robinson, que tinha um trabalho no Jewish Week, um jornal 
independente da comunidade judaica, utilizava secretamente as 
instalações da gráfica para fazer o layout e a diagramação da Art–Rite 
(até que foi demitido por fazer isso). O marido de Edit deAk, o artista 
Peter Grass, era o encarregado pela parte de fotografia da revista. 

Mesmo sendo uma produção cujo princípio era coletivo e sem 
hierarquias, deAk exercia um papel proeminente, como é descrito 
nas palavras de Robinson: “Ela teve todas as ideias. Ela teve todo o 
comando.” Talvez por isso, a revista tenha chamado a atenção para 
a arte feminista. Na edição nº 5 (1974), uma enquete endereçada à 
várias artistas mulheres, intitulada Unskirting the issue (Levantando 
a saia da edição), perguntava: “Você acha que há uma sensibilidade 
artística feminina compartilhada no mundo das artistas?” 

Sempre atenta às manifestações artísticas de seu tempo, a revista 
foi extremamente favorável à publicação de edições especiais para 
trabalhos em vídeo e performance. Merece menção especial a edição 
nº 14 (1976), dedicada inteiramente ao tema “livros de artistas”, 
constituindo uma das primeiras análises críticas dessa produção. 
Incluía quarenta e cinco declarações de artistas e profissionais das artes 
ligados ao livros de artistas, entre eles, Kathy Acker, John Baldessari, 
Daniel Buren, Allan Kaprow, Sol LeWitt, Carolee Schneemann e 
Lawrence Weiner.

Art-Rite também registrou em muitas de suas edições a crescente 
politização do mundo da arte, com artigos sobre os direitos dos 
artistas.

Sobre a sua periodicidade o que pode ser dito é que era 
publicada irregularmente, tendo entre quatro e nove edições 
apresentadas por ano. Algumas delas ocorreram em conjunto (nº 
11-12), uma edição que tratava sobre a arte na Europa nunca 
foi publicada (nº 16), e outras publicadas incompletas. Não 
havia um regulamento rígido para a formulação das edições, 
todo o processo apresentava mobilidades, e as revistas, muitas 
vezes, tinham o seu próprio tempo para acontecer. Tal estrutura 
não pode ser confundida com descaso, ao contrário, serve para 
o entendimento de mais um elemento que explica o caráter 
transgressor e revolucionário da revista. 

ART-RITE ERA DIFERENTE DOS JORNAIS 
E REVISTAS COMERCIAIS QUE “PUBLICAM 
DENTRO DO PRAZO, COM BOM ACABAMENTO 
GRÁFICO E SUA EMBALAGEM GLAMOROSA. 
USUALMENTE NÃO TÊM UMA BELEZA 
PARTICULAR ALÉM DA NORMA ACEITA. 
RARAMENTE TEM ENCANTO. RARAMENTE 
COMETEM ERROS”, DECLARAVA EDIT DEAK.

Se, a cada número a Art-Rite tornava-se um verdadeiro espaço 
alternativo para as mais diversificadas manifestações de jovens 
artistas, com colaborações vindas de toda parte; por outro lado, 
entre os três amigos editores, a participação e a colaboração 
começou a se tornar algo extremamente complexo. Tanto Joshua 
Cohn como Walter Robinson estavam envolvidos emocionalmente 
por Edit deAk e, apaixonados culminam em uma briga que resulta 
na saída prematura de Cohn, em 1975.

A noção de revista de artista como espaço alternativo de arte estava se 
tornando cada vez mais uma ideia praticada no circuito estabelecido 
das revistas de arte. Para se ter uma ideia sobre esses deslocamentos 
e apropriações, pouco mais de um ano após a Art-Rite cessar sua 
publicação, no final de 1978, a Artforum, edição de fevereiro de 
1980, sob a direção de sua nova editora, Ingrid Sischy, foi quase 
inteiramente dedicada a projetos de artistas. Uma característica que 
chegaria se tornar uma constante na Artforum ao longo dos anos 
80. 

Muitos dos trabalhos originalmente criados para a série: Dollar Art 
Series da Art-Rite foram reproduzidos como projetos de artistas para 
esse número da Artforum, ao lado de projetos de artistas como, Dan 
Graham, Art and Language, Ed Ruscha, Laurie Anderson, Jenny 
Holzer, Peter Nadin, entre outros. Como Sischy, que havia sido a 
diretora de Printed Matter, escreveu em sua declaração editorial, 
“fora os comentários, nenhuma das páginas nesta edição é uma 
reprodução de um trabalho de arte, todas são arte primária, feita e 
destinada unicamente para este formato de revista”. 

Em 1978 a  Art–Rite deixa de existir, com o mínimo de alarde como 
tinha começado cinco anos antes. De acordo com Walter Robinson, 
a revista “se esgotou. Nós ficamos sem energia”. Edit deAk ainda 
complementa: “fomos ficando mais velhos. Nós tínhamos que trabalhar 
o tempo todo... e a revista não iria poder pagar nada para nós”.

Para muitos, a edição de fevereiro de 1980 da Artforum passou a ser 
considerada o último número da Art-Rite.



REVISTAS DE ARTE E ARTE DE REVISTAS
É fácil encontrar falhas nas generalizações sobre revistas 
que lidam com artes visuais devido à natureza diversa 
dessas publicações. Problemas com definições aparecem 
imediatamente. Por exemplo, revistas importantes que 
debatem artes visuais, ou que têm um papel significativo 
na história de revistas sobre artes visuais, podem muito 
bem tratar-se de publicações que cobrem todas as artes 
e até mesmo assuntos gerais, na sua essência. Assim 
como várias formas de arte respingam e se aderem umas 
nas outras, o mesmo ocorre com revistas aparentemente 
dedicadas a artes específicas ou áreas de arte. 

Mesmo quando, por conveniência, nos referimos a revistas 
de arte como se lidassem com uma área de investigação bem 
definida, notamos que elas variam muito de acordo com o 
público leitor, função e produção. Pode-se, por exemplo, 
distinguir entre revistas para artistas, tanto profissionais 
quanto amadores, para historiadores, colecionadores, 
marchands, funcionários de museus e outros, embora 
sejam frequentes os casos de revistas que atendem a muitos 
desses grupos ao mesmo tempo, bem como ao leitor 
comum. Pode-se também identificar revistas que lidam 
com história e crítica da arte, notícias e informação de 
arte, prática da arte, estética e política da arte, mercado da 
arte, assim como aquelas revistas que são experimentais de 
alguma maneira. Contudo, a maioria das revistas de arte 
raramente existe por um único propósito, mas possuem 
uma conjunção de funções. Além disso, algumas revistas 
são produzidas visando lucro (ou perda calculada), outras 
dependem de subsídios, enquanto outras circulam de graça. 

Mesmo quando focamos num único 
aspecto da história das revistas de 
arte, diferenças entre as funções 
ou as circunstâncias de publicação 
geram comparações difíceis e 
generalizações sujeitas a inúmeras 
exceções. Entretanto, parece 
possível sugerir certos padrões, 
ainda que não totalmente livres de 
distorção, que permeiam a profusão 
das publicações. 

Há uma crescente tendência a identificar uma categoria de 
revistas de arte como “revistas de artistas”, um fenômeno 
intimamente associado com os “livros de artistas”. Com 
relação ao livro de artista, pretendo sugerir que esse 
conceito, ou mais especificamente o conceito de livro de 
arte, pertence à década de 1960 e às posteriores, e que 
a tentativa de encadear uma história que remonta aos 
anos 1920/30, a Lissitzky, Duchamp, entre outros, é um 
mal entendido sobre a natureza das origens dos livros 
de artistas. O recente aumento da consciência entre 
artistas contemporâneos e outros profissionais ligados às 
artes sobre a maneira com a qual artistas antigamente se 
envolviam com material impresso, tem feito, entretanto, 
que esses trabalhos sejam vistos como novidade. 

O mesmo mal-entendido em relação às revistas de artista e 
de arte também parece estar em diversos campos. Enquanto 
é verdade que artistas como Lissitzky, Schwitters e Van 
Doesburg eram também ativos como designers, tipógrafos 
e escritores, e tratavam seu trabalho em qualquer dessas 
áreas como sendo importantes por si só, eles simplesmente 
usaram suas habilidades para produzir revistas, por 
mais bonitas e não convencionais que pudessem ser. Ao 
contrário de artistas da década de 60, eles não estavam 
conscientemente usando a produção de uma revista para 
questionar a natureza de peças de arte, nem tampouco 
faziam arte especificamente para disseminação através 
de um meio de comunicação de massa. Em 1969, 
por exemplo, o fato do grupo de Art and Language ter 
questionado se o editorial do primeiro número da revista 
Art-Language poderia “ser considerado um trabalho de 
arte...” é indicativa de uma atitude totalmente diferente 
em relação à revista e à natureza do que constituía a arte 
naquele momento. 

“Revistas de artistas” parece ser um termo genérico 
usado para descrever revistas nas quais artistas foram 
os responsáveis centrais: assim como o termo “livros de 

artistas” engloba uma área designada como “livro arte”, 
“revistas de artistas” engloba “revistas de arte”. Por revista 
de arte entenda-se uma arte concebida especificamente 
para o contexto da revista e, portanto, trata-se de arte 
que só é concretizada quando a revista em si tiver sido 
composta e impressa. 

Nos anos 60 Dan Graham e Joseph Kosuth usaram 
espaços de anúncios em jornais e revistas que não eram 
de arte como contextos ou agentes de peças de arte, e 
Stephen Kaltenbach usou uma revista de arte – Artforum 
– com intenção similar. A relevância das peças léxicas de 
Kosuth, em particular, deve ter sido incompreensível para 
praticamente todos aqueles que pararam para lê-las nos 
jornais quando elas apareceram pela primeira vez. Por 
outro lado, a edição de Studio Internacional de julho/
agosto de 1970 foi publicada especificamente como uma 
exposição, de tal forma que seu público já orientado às artes 
teve que fazer apenas um leve ajuste para compreender sua 
intenção. Além das páginas únicas em revistas de arte e 
de edições especiais de revistas, nos anos 70 revistas como 
Schmuck e Extra apareceram com a intenção primária de 
agir inteiramente como veículos para arte de revistas, ou 
literalmente como arte. 

Revistas de arte têm paralelos nas revistas dos anos 20 
e anteriores, se não predecessores. Algumas edições de 
Merz e 291, por exemplo, embora fossem planejadas 
como trabalhos projetados ou apresentações secundárias 
de trabalhos de arte, recentemente quase adquiriram o 
status de arte, agora que sua falta de singularidade e a 
falta de qualidades autográficas tenham deixado de ser um 
obstáculo – possivelmente como resultado das atitudes de 
artistas em relação à reprodução na década de 60 e 70. 
Entre as revistas que neste mesmo período adquiriram 
também este status, inclue-se Mecano, New York Dada, The 
Next Call, Le Couer à Barbe e outras. 

Outra classe de revistas de artistas é aquela dedicada à 
teoria e/ou prática, assim como à história e à crítica. 
Essas revistas se proliferaram desde o final dos anos 60, 
e representam outro exemplo de artistas substituindo os 
intermediários tradicionais que havia entre seu trabalho 
e o público. Desse modo, não apenas imagens em revistas 
foram disseminadas já como um trabalho de arte em 
sua forma primária, expulsando assim reproduções, mas 
também textos de artistas em revistas de arte substituíram 
as funções descritivas e interpretativas do crítico. 

Art-Language tem sido mencionada como uma publicação 
surgida em uma época na qual a definição de um trabalho 
de arte era uma questão aberta. Ela começou examinando 
teoria da arte e prática, tornando-se uma ferramenta para 
por o adubo para fora dos canteiros da arte e posteriormente 
tornou-se um instrumento para demolir a superestrutura 
existente da arte. A evolução do grupo Art and Language 
envolveu um corpo de membros mutante, em constante 
mudança, bem como fusões e dissidências, resultantes de 
pontos de vistas comuns ou distintos. Assim, Analytical 
Art deixou de publicar após duas edições e The Fox após 
três; ambas se juntaram em sucessão com a Art-Language 
por causa da compatibilidade de atitudes entre os artistas 
envolvidos nas duas revistas citadas anteriormente, e 
entre membros da Art and Language. Da mesma forma, 
Charles Harrison migrou para a Art-Language como editor 
depois de trabalhar como assistente de editor na Studio 
International por vários anos. Entretanto, nem toda a 
equipe da The Fox se fundiu a Art-Language, alguns dos 
editores publicaram uma nova revista, a Red-Herring. Um 
pouco antes disso, discordâncias no grupo editorial da 
Artforum causaram o rompimento que levou à formação 
de outra nova revista,  a October, que se movia na direção 
de revistas com orientação política tais como Left Curve, 
Artery e Praxis. 

Revistas de artistas preocupadas com teoria e política 
floresceram entre as guerras. Muitas dessas revistas 
abertamente políticas como Die Pleite e Jedermann sein 
eigner Fussball funcionaram normalmente por apenas 
poucas edições. Porém, mais uma vez uma grande diferença 
entre os dois períodos deve ser notada.  No caso de revistas 
de cunho mais geral, tais como Van Stijl, L´Esprit Nouveau, 
i10, etc., artistas como Van Doesburg, Le Corbusier, Oud 
e Moholy-Nagy, que trabalharam como editores e como 
colaboradores, não deram a essa atividade uma posição 
exclusiva; era uma atividade entre muitas outras de igual 
importância. Essa atitude contrasta com a preocupação, 
quase exclusiva, com a verbalização e teoria de muitos 
artistas no fim dos anos 60 e início dos 70. 

Como sugerido anteriormente, a maior parte das 
generalizações sobre revistas de arte é super simplificada. 
Assim, há um grande número de revistas de artistas 
dos anos 20 e anteriores, e dos anos 60 e posteriores, 
que não se enquadra nem no domínio da revista de 
arte nem no de revistas de teoria. Da mesma forma que 
muitas simplesmente promovem ou discutem aspectos 
da arte da época, elas também podem ser produzidas 
como expressões de grupos particulares ou indivíduos e, 
portanto, numa escala pequena: elas podem compartilhar 
algumas características das revistas de arte ou de teoria. 
Nos anos 70, revistas como Art-Rite, File, Interfunktionen, 
Pages e Avalanche operaram na periferia dessas áreas, ou 
no território intermediário entre elas.  Exemplos anteriores 
de revistas orientadas para o artista incluem Blast, Sic, G 
(Gestfaltung), Vesch, e Ray. 

É nessa área de atuação, mais preferencialmente do que 
nas duas previamente descritas, que é razoável ver alguma 
continuidade, porque em ambos os períodos essas revistas 
tiveram funções similares: eram direcionadas aos interesses 
e preocupações dos artistas, geralmente editadas por 
eles e raramente buscavam audiências maiores. Não há 
uma divisão clara entre as revistas mais antigas e as mais 
recentes, exceto ocasionalmente, em relação ao quanto as 
mais recentes se aproximam, ou em parte assimilam, os 
papéis exercidos pelas outras duas categorias de revistas de 
artistas contemporâneos.

Há muitos motivos para o aumento 
de interesse pelas publicações 
de artistas dos anos 60, mas 
duas tendências parecem ser de 
particular importância: primeiro, a 
transformação da arte até o ponto em 
que o conceito foi enfatizado sobre 
o objeto; segundo, o crescimento 
da experiência da arte através de 
revistas e livros, devido ao aumento 
das publicações de arte.
 

O processo de desmaterialização na arte geralmente 
estacionava quando conceitos exigiam documentação. 
Assim, várias peças de arte invisíveis exigiam textos para 
que pudessem ser percebidas; alguns trabalhos em regiões 
remotas só podiam ser acessíveis através da fotografia; da 
mesma forma desenhos na parede exigiam rascunhos para 
sua execução. 

Processos de pensamento e ideias geralmente precisam ser 
expressados ou elaborados verbalmente e/ou visualmente; 
assim, notas, diagramas, rascunhos ou anotações tornam-
se significativos. Para esse fim, esses processos raramente 
dependem de envolvimento com uma mídia específica, 
portanto, um envelope velho e uma caneta esferográfica 
podem ser mais apropriados que carvão em papel jornal, 
ou pintura em tela, ou ainda solda em aço. Por isso mesmo, 
o conteúdo de um texto feito por um artista visual pode 
permanecer o mesmo, independente do tipo de letra no 
qual foi feito, ou do tamanho da fonte, a cor da tinta ou 
ainda da qualidade do papel. Exatamente como poemas 
convencionais podem ser escritos, datilografados ou 
impressos de inúmeras formas sem perder sua integridade, 
a expressão de ideias visuais também o podem em 
palavras. A integridade do trabalho só pode ser afetada 
quando a estrutura visual, ou a ênfase, dos elementos é 
significativamente alterada. (Isso não nega certos efeitos da 
escrita manual ou mecânica, do contexto, da mensagem do 
meio – somente para desenfatizar sua relevância, que pode 
ser comparada ao efeito de montar uma peça de parede 
única num local ao invés de outro). 

Similarmente, trabalhos diagramáticos que ilustram um 
conceito podem executar adequadamente sua função 
dentro de uma escala de limites razoáveis, qualidade de 
reprodução, etc. A caligrafia do artista, mais uma vez, não 
precisa ser essencial para a comunicação da ideia. Fotografias 
também, quando usadas com finalidade ilustrativa – como 
acontece em jornais – podem sofrer pela impressão, corte1 ou 
redução, sem necessariamente afetar seu conteúdo. 

Consequentemente, se um artista deseja trabalhar com 
impressão de mídia de massa, e está mais preocupado 
com o conteúdo do que com a forma – ainda que a 
forma não tenha que ser comprometida – muito pode 
ser alcançado. Há também aqueles artistas como Buren e 
Kosuth cujos trabalhos servem para iluminar o contexto 
no qual eles aparecem: assim, a adoção do mesmo meio 
que são empregados pelos seus contribuintes dos jornais e 
revistas não representa um obstáculo para suas finalidades. 
Finalmente, muitos artistas concebem trabalhos 
especificamente em termos dos processos que foram 
empregados para multiplicá-los, inteiramente conscientes 
de suas vantagens e limitações, e portanto podem alcançar 
um equilíbrio entre conteúdo e forma.
 
Há uma outra dimensão para o uso de mídia impressa 
de massa para o fazer arte: o público potencial para o 
trabalho é multiplicado imensamente. Ao comprar espaço 
de anúncios em revistas e jornais, Dan Graham e Joseph 
Kosuth exibiram seus trabalhos perante uma audiência 
ampliada. A edição da exposição da Studio Internacional 
de 1970, que incluiu artistas como Baldessari, Pistoletto, 
Buren, Huebler, e Kaltenbach, alcançou uma audiência 
maior e geograficamente mais diversa que uma exposição 
em galeria. Da mesma forma, um livro de artista pode ser 
impresso por um artista, se os recursos permitem, numa 
edição de centenas e, com boa distribuição através dos 
correios, livrarias, galerias e bibliotecas, pode ser apreciado 
por muito mais pessoas, em muitos países, do que um 
trabalho único. Objetos sem raízes tais como livros e 
revistas também chegam a lugares improváveis, lugares 
onde a arte não chega com frequência. Quando a arte é 
acessível em edições de centenas, ou milhares, ela também 
é desmistificada, o culto do objeto único e precioso cai por 
terra. O sistema construído ao redor dos objetos únicos ou 
de edição artificialmente limitada, pelo  mercado da arte 
e pelo marchand, pode em teoria, e geralmente na prática, 
ser contornado. 

A afirmação de que uma reprodução de um trabalho de 
arte numa revista vale por duas exposições individuais 
tem sido citada muitas vezes. Enquanto isso atesta a 
existência de uma variação da síndrome do “publique 
ou pereça” no mundo da arte, bem como o poder das 
revistas de arte de dar status a um artista é, se verdadeiro, 
um fato desolador, uma vez que a reprodução de pinturas 
e trabalhos gráficos, em particular, tendem a se tornar 
substitutos para os originais. Os editores e impressores 
se orgulham em alcançar a cor real dos originais, assim 
como a resolução do detalhe, mas é preocupante pensar 
em quantos dos trabalhos de arte, mesmo os deste século, 
as pessoas “conhecem” apenas por reproduções, como por 
exemplo no caso da pintura, e assim todo o sentido de 
escala, superfície, textura e cor é uma suposição. Além do 
mais, num outro extremo, quando se considera a distância 
que separa uma performance completa, por exemplo, de 
uma parte do trabalho, pensamos em termos de anos-
luz. O “Museu sem Paredes” é um museu de cópias. Carl 
Andre expressou sucintamente sua atitude em relação à 
fotografia: 

A fotografia é uma mentira. Eu temo que grande parte 
da nossa exposição à arte se dê através de revistas e slides, 
e eu acho isso terrível na medida em que isso é anti-
arte porque a arte é uma experiência direta com algo no 
mundo e a fotografia é simplesmente um rumor, um tipo 
de pornografia da arte2.

O efeito das reproduções pode ser perverso: Considere 
a parábola de John Baldessari: “A melhor forma de fazer 
arte”: 

Um jovem artista numa escola de arte idolatrava as 
pinturas de Cézanne. Ele olhava e estudava todos os livros 
de Cézanne que achava e copiava todas as reproduções dos 
trabalhos de Cézanne que encontrava em livros. 

Ele estava visitando um museu quando pela primeira vez 
viu uma pintura real de Cézanne. Ele odiou-a. Não se 
parecia em nada com os Cézannes que ele havia estudado 
nos livros. Desde aquele momento, ele fez todas suas 
pinturas do mesmo tamanho das pinturas reproduzidas 
em livros e ele as pintou em preto e branco. Ele também 
imprimiu legendas e explicações nas pinturas como nos 
livros. Frequentemente ele usava apenas palavras.

E um dia ele percebeu que poucas pessoas iam a galerias e 
museus, mas muitas olhavam livros e revistas como ele e 
geralmente as recebiam por correio, como ele. 

Moral: é difícil colocar uma pintura numa caixa de 
correio3”. Uma atitude diferente foi expressa por Iain 
Baxter quando disse que: “Reproduções de revistas são 
parte da paisagem de hoje4.”Artistas com essa abordagem, 
que usam fotografia e mídia de massa, podem de fato 
assumir o controle de uma fonte secundária desnaturada 
de seus trabalhos e usá-la para promover seus trabalhos 
primários concebidos nos termos das especificações do 
meio originalmente secundário. (Devemos acrescentar que 
as reproduções de arte são não somente parte da paisagem 
de hoje, mas também reproduções de paisagens remotas, 
campos de batalhas, políticos e pessoas famintas). 

Nem todas as associações de reproduções de revistas são 
negativas; argumenta-se, por exemplo, que “foi como 
resultado da má interpretação do Cubismo Sintético 
que Malevich teria alcançado suas próprias conclusões 
revolucionárias.” Supondo que sua relação com o Cubismo 
tenha se dado especialmente através de fotografias e “jornais 
de arte que eram cuidadosa e atenciosamente lidos”, pode-
se concluir que reproduções de revistas podem muito bem 
ter contribuído para esta – criativa – má interpretação5. 

A inquietação de alguns artistas preocupados com a 
adequação das reproduções, seja em livros ou em revistas, 
de uma arte que fora executada numa variedade de 
materiais, particularmente nos anos 70, levou-os a se 
recusar a ter ilustrações de seus trabalhos em catálogos ou 
exposições das quais eles tivessem participado. Nas revistas, 
por outro lado, espaços vazios representando a ausência de 
reproduções tendem a ser poucos, ou mesmo a não existir. 

Uma maneira de lidar com esse problema, como dito 
anteriormente, é fazer arte especificamente para reprodução. 
Por exemplo, o “The Magazine Show” foi colocado entre 
outros anúncios na edição da Artforum de dezembro de 
1976. O Instituto de Arte e Recursos Urbanos comprou 
sete páginas de espaço promocional e apresentou o trabalho 
de seis artistas que fizeram trabalhos para “se adaptar ao 
espaço, formato, e processo litográfico” da revista. Assim, 
ainda que a ideia fosse interessante, os resultados, em preto 
e branco, não foram tão impressionantes, exceto talvez 
pela peça diminutiva e irônica de Robert Ryman. 

A maioria dos livros de arte e da arte postal é feita tendo em 
mente o processo de multiplicação. Um trabalho pioneiro 
em livros: Carl Andre, Robert Barry, Douglas Heubler, 
Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris, Lawrence 
Weiner (o Xeroxbook), foi publicado por Seth Siegelaub e 
John Wendler numa edição de 1.000, em 1968. Este grupo 
de artistas usou a máquina Xerox para produzir largamente 
trabalhos sequenciais que não eram desnaturalizados pela 
reprodução impressa; de fato, eles foram concebidos tendo 
em mente as capacidades da máquina. Este método de 
compilar um livro, fazer 1.000 fotocópias de cada imagem 
e depois reuni-las em 1.000 livros, tem sido empregado 
para fazer revistas também. 

No início dos anos 70, o L.A. Artist´s Publication, 
Assembling, o Ace Space Company´s Notebook 1 e Space 
Atlas, foram exemplos de uma prática para fazer revistas 
onde virtualmente qualquer coisa era incluída, desde 
que os contribuintes submetessem os 200, 500 ou 
qualquer número de cópias dos seus trabalhos que fossem 
requisitados, ajustados ao tamanho pré-determinado da 
edição. Entre as publicações em off set, mimeografadas, 
ou xerocadas, estavam muitos desses trabalhos concebidos 
como peças de arte de múltiplas impressões. Estas revistas 
estavam abertas a quase qualquer um que tivesse vontade 
de colaborar, e seus editores se limitavam a fazer pouco 
mais que coordená-las. A revista Schmuck não foi muito 
diferente em relação às revistas anteriores, mas na sua 
primeira edição foi sugerido que ela poderia existir não só 
“como veículo para artistas apresentarem suas ideias” mas 
também “sua arte”. 

Essas “revistas de portas abertas” podem ser consideradas 
pólos independentes das revistas comerciais, com 
sua substancial propaganda e direção editorial clara. 
Portanto são, com frequência e de modo similar entre 
elas, dependentes de redes de relações pessoais que por 
isso tendem a limitar seu conteúdo e consequentemente 
apresentam certos territórios demarcados para seus 
respectivos leitores. 

Exemplos de revistas comerciais que tentaram apresentar 
arte em suas páginas não são numerosos. Seth Siegelaub 
contribuiu para o estabelecimento dos parâmetros da 
edição especial da Studio International de julho e agosto de 

1970. A ideia por trás “das 48 páginas de exposição nessa 
edição” era dar a cada um dos seis críticos a oportunidade 
de editar uma seção de oito páginas da revista e colocar 
essas páginas à disposição dos artistas. Os resultados foram 
variados, Michel Claura deu suas oito páginas para Daniel 
Buren, nas quais inseriu páginas listradas de branco e 
amarelo para a “exposição”. Lucy Lippard pediu a cada 
artista que ela selecionou para montar uma situação na 
qual o próximo artista deveria trabalhar; como resultado, o 
trabalho desses oito artistas mostrou uma sequencialidade 
fora do comum. Mas nem todos os artistas usaram essa 
oportunidade para apresentar arte, muitos simplesmente 
usaram o espaço para a apresentação e documentação de 
trabalhos pré-existentes. 

Outra revista estabelecida que incorporou a ideia foi a 
mais literária TriQuarterly do inverno de 1975; em sua 
introdução, John Perreault dizia que a edição “não era 
‘sobre’ arte mas era arte. É uma exposição portátil... que 
acontece simultaneamente em muitos lugares de uma 
vez...”. Assim como no caso da Studio International, os 
conteúdos aqui iam desde arte criada para a situação até  
documentação propriamente dita. Mais uma vez Daniel 
Buren usou seu espaço para um trabalho de arte, assim 
como Robert Barry, Lawrence Weiner, John  Baldessari, 
e Les Levine. Também havia peças mais exclusivamente 
textuais situadas em algum lugar entre os trabalhos de arte 
e teoria, tais como as de Adrian Piper. 

A revista Schmuck, assim como outras posteriores 
relacionadas com arte postal, tal como Caberet Voltaire 
(versão dos anos 70), estão mais próximas às antologias 
reais de trabalhos de arte do que de qualquer uma das 
revistas anteriores6 empregam meios mais baratos e menos 
refinados que as duas revistas estabelecidas – Studio 
International e TriQuarterly – que ofereciam a seus artistas 
colaboradores a oportunidade de gerar imagens mais 
sofisticadas.

A ideia de artistas visuais 
empregando o livro ou a revista para 
produzir múltiplas peças de arte ou 
conceitos de arte, seja de maneira 
verbal, visual ou verbo-visual, pode 
ainda parecer inovadora. Entretanto, 
o fato de que muitos artistas fizeram 
livros ou revistas de arte por mais de 
uma década, alguns por quase duas 
décadas, certifica a versatilidade e o 
potencial dessa mídia redescoberta. 

Pode ser uma experiência gratificante examinar o 
conteúdo de livros de arte ou uma antologia de revistas-
obras, tendo em vista a diversidade de ideias que estão 
sendo promulgadas, e porque as alianças dos artistas – 
que frequentemente trabalham em outra mídia – são tão 
variadas. Estas amplas inconformidade e heterogeneidade 
podem surgir frente à mídia de massa que parece somente 
encorajar conformidade e homogeneidade, e fazem com que 
as expectativas para a arte, e para a sociedade, dêem saltos. 
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