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Resumo: Este artigo visa analisar algumas das implicações estéticas da chamada revolução 
azul do artista contemporâneo Yves Klein e da construção de seu IKB (International Klein 
Blue). No entanto, partiremos de uma experiência pessoal com a obra de Klein para estudar 
sua concepção de arte, vida e impregnação. Ao fim do artigo, traçaremos um diálogo entre a 
impregnação kleiniana e  o conceito de acontecimento do filósofo contemporâneo Jacques 
Derrida. 
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Abstract:  This work’s aim is to analyze some esthetical implications of Yves Klein’s Blue 
revolution  and  the  construction  of  his  IKB  (International  Klein  Blue).  Nonetheless,  our 
starting point is a personal experience with Klein’s work. Since we start with this experience, 
it will be the next step to study his conception of art, life and impregnation. At the end of this 
article, we will trace a dialogue between kleinian impregnation and Jacques Derrida’s concept 
of event in philosophy. 
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A pequena impregnação: Klein

Tudo havia começado lá. Antes de entrar naquele espaço, no inusitado Centre Georges 

Pompidou,  em Paris,  eu  havia  tido  pouco contato  com a  obra  e  o  nome de  Yves  Klein. 

Naquele mesmo instante, um tanto intuitivamente, eu compreendera a razão pela qual a obra 

desse artista havia me causado, até então, tão pouco interesse. Ao final do corredor do museu, 

por onde passavam como em cortejo os grandes nomes da arte moderna e contemporânea 

européia,  localizava-se,  à  esquerda  do visitante  que  acompanhava a  cronologia  das  obras 

expostas,  uma espécie  de pequena saleta,  dedicada  a  três obras assinadas por um mesmo 

nome.  Esse  nome,  contudo,  já  havia  alcançado  meus ouvidos  antes,  mas sou incapaz  de 

precisar  o  momento  exato.  Até  aquele  momento,  no  entanto,  o  nome  do  artista  não  me 

chamava a atenção por si mesmo. Entro na pequena sala, sou o único diante das obras. Uma 

sensação me toma, quase como um choque. Lá está, como uma pequena legenda, no canto 

entre as paredes que limitam o lugar de exposição das obras, o nome de seu criador:  Yves 

Klein. 
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A experiência de visitação das obras de Klein expostas naquele museu não apenas me 

intrigaram, mas sacudiram o chão da segurança e a perspectiva do controle sobre o “já visto” 

que  reinava  sobre  mim  poucos  instantes  antes  daquele  momento.  Fui  tomado, 

irremediavelmente e sem saber, pela “questão” kleiniana. Não sem motivo, me senti impelido 

durante muitos dias a retornar ao Centre Pompidou. Não sei ao certo se a expectativa que me 

criava o desejo de retorno era a de viver novamente a experiência primeira que havia me 

invadido no contato pessoal com a obra ou se, ao contrário, eu almejava fervorosamente uma 

decepção,  uma  espécie  de  experiência  frustrada  que  me  garantiria  retomar  a  certeza  do 

controle. Como se a decepção me ofertasse um lugar novamente seguro diante da experiência. 

Talvez eu buscasse rever aquela obra como alguém que escuta uma piada pela segunda vez: 

uma vez que já se conhece a trilha e o encaminhamento que conduz ao clímax da história e 

então à explosão de gargalhadas proporcionada pelo humor, pode-se estar seguro de que os 

risos  serão  estampados  apenas  no  rosto  dos  outros,  enquanto  permanecemos  incólumes, 

inabaláveis e inatingíveis, capazes até mesmo de estragar a piada antes de seu clímax. Talvez 

sim; talvez eu tenha buscado permanecer inatingível diante de Klein. 

E, no entanto, houve uma segunda vez. Houve um segundo contato com a obra de 

Klein  naquela  mesma  sala  de  museu.  A segunda  experiência  findou  por  se  construir  me 

amparando, munido como eu estava, de todas as armas à minha disposição naquela ocasião 

para evitar – inconscientemente, claro – o mesmo choque do primeiro contato que acabo de 

descrever. Era um domingo de entrada gratuita nos museus de Paris. Salas cheias de gente.  

Turistas  aficionados por  registar  em imagens  tudo aquilo  que  não se  dão ao trabalho de 

observar, colecionadores de arte buscando explicações frívolas, estudantes, artistas pedantes, 

guias teleguiados, empurra-empurra: a cena estava pronta para a frustração. Mas isso ainda 

não era tudo. Levo em minha companhia ao museu de arte contemporânea um grande amigo 

que declaradamente não nutria grande admiração por boa parte do gênero de obras produzidas 

na arte do século XX. Meu companheiro de jornada, em sua luminosa sinceridade, era inimigo 

da petulância de críticos e artistas que vêm a público pronunciar palavras que garantam a 

distância cada vez maior entre espectador e as obras atualmente produzidas. Certamente, esse 

amigo, sereno praticante de meditação transcendental, preferia meditar silenciosamente em 

seu quarto em lugar de frequentar, em um domingo de frio, um museu lotado apenas para 

observar algumas obras de arte contemporânea. Ainda assim, consegui me munir também de 

sua companhia. 

Eu nada havia comentado com meu amigo sobre minha intenção e meus motivos ao 
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retornar precisamente àquele museu. Percorremos juntos as salas e corredores do Georges 

Pompidou. Diante das obras expostas,  em alguns momentos trocamos comentários,  e,  por 

vezes, trocamos silêncios. Depois de algumas horas o cansaço da longa jornada já atingia a 

ambos.  Antes  que  meu  amigo  desistisse  de  chegar  ao  fim  do  último  corredor  que 

percorreríamos, sugeri que buscássemos diretamente a sala final do andar. Confessei a ele que 

ali  estavam expostas três obras  de um artista  que havia me intrigado e o convidei  a  me 

acompanhar.  Convite  aceito,  permito  que  meu  amigo  tome  a  dianteira  no  momento  de 

alcançar  a  sala.  Paralisados,  permanecemos  os  dois  em  silêncio  por  alguns  instantes. 

Recuperado o fôlego, o primeiro comentário que rasga o silêncio vem dele: “nossa! esta é a 

cor que eu vejo quando medito!” (ele fazia referência a um  Monocromático azul exposto). 

Meu espanto é duplo. Todos os artifícios mencionados não impediram que a experiência se 

renovasse comigo diante do IKB1 de Klein. Busco palavras que se emudecem, ou, por vezes, 

pronuncio frases euforicamente, como se houvesse muito a ser dito, mas nada que fosse capaz 

de traduzir em uma palavra final tudo o que a obra foi capaz de provocar em mim. Por outro  

lado e, igualmente espantoso, foi a reação do amigo que me acompanhava. Ele contempla a 

obra, não se sente impelido a rejeitá-la nem a ir embora. É a sala que nos ocupou por mais 

tempo em todo o museu. 

As três obras da pequena sala contrastam com uma parede que forma um fundo branco 

uniforme.  Dispostas  lado  a  lado,  ao  centro  encontra-se  uma  tela  de  tamanho  médio, 

inteiramente pintada de azul. Não há figuras, fendas ou oscilações de cor.  A fina moldura 

branca quase não produz contraste com a parede que sustenta o quadro. A tela inteira, de uma 

ponta a outra, é pintada de uma única cor, um azul cintilante jamais visto por mim. Um azul 

que não é possível comparar ao que era chamado por mim de ‘cor azul’ até aquele instante. 

Tudo se passa como se a tela mostrasse, desse a ver algo que não se imprime sobre a tela de 

um quadro a não ser munido de certa dose de ousadia. A tela não exibe “algo” além daquilo  

que marca a própria tela, isto é, puramente a cor azul. Um azul tão improvável, tão incomum, 

que se tornou obra.

Do lado esquerdo da tela encontra-se uma espécie de manequim de vitrine2 que flutua 

diante do espectador, posto dentro de um vidro que o protege. O próprio manequim está todo 

ele pintado com o mesmo azul cintilante que preenchia a tela do quadro ao lado. Ao fundo da 

1 Sigla para International Klein Blue, tom de azul desenvolvido e patenteado por Yves Klein que perpassa toda 
sua “revolução azul”. A fórmula com a composição química patenteada por Klein foi registrada em 19.05.1960 
no  Institut  National  de  la  Proprieté  Industrielle da  França  sob  o  número  63.471.  Retomaremos  algumas 
considerações sobre o IKB adiante.
2 Que, na realidade, é a figura de Jean Tinguely, amigo pessoal de Klein.
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obra, uma tela pintada inteiramente de dourado contrasta com o tom forte do azul que envolve 

o manequim. O fundo em ouro nos remete às pinturas medievais – no período em que ainda 

não havia sido inventada a  perspectiva pictórica, oriunda do renascimento –, e que fazia o 

ouro cumprir a função de contraste entre figura e fundo3. Mas esse recurso medieval ao ouro 

como construção do fundo que contrasta com a figura principal pintada na obra se mostra 

completamente dispensável nesta obra de Klein, uma vez que o manequim real contrasta com 

o fundo por sua própria tridimensionalidade, na sua qualidade de objeto. 

Por  fim,  ao  lado  direito  da  tela  central  encontra-se  uma  grande  esponja  natural 

sustentada por um suporte, fazendo com que o conjunto lembre a forma de uma árvore. A 

árvore/esponja está igualmente banhada pelo azul de Klein. Muito do pensamento de Klein 

sobre sua própria arte se reflete sobre suas reflexões sobre a função da esponja. A partir de seu 

conceito de  impregnação, Klein valoriza a propriedade da esponja de se impregnar de algo 

que ele chama de  sensibilidades.  As sensibilidades seriam precisamente aquilo que a obra 

kleiniana apresenta ao público. No entanto, através da impregnação, a esponja é capaz de 

materializar tais sensibilidades. Essa dinâmica evidencia que o material-suporte, a esponja, 

não representa uma obra de arte propriamente, mas funciona como um “elemento banal” que 

possibilita a troca de fluxos expressivos imateriais. A esponja é embebida na cor azul pelo 

artista, mas o trabalho permanece em constante mutação após esse ato inicial, uma vez que “a 

esponja está viva, ao contrário da tela ou do quadro” (MUSSO, 2010, p. 53). 

Figura 1 – Três obras de Klein expostas no Centre Pompidou

Fonte: Fotografia tirada pelo próprio autor.

3 O dourado das obras medievais europeias remetia igualmente à nobreza dos temas pintados, quase sempre 
figuras religiosas cristãs. Grande parte das vezes, o próprio Cristo ou a virgem Maria.
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Sim, a esponja, já escurecida na ocasião de minha visita ao museu que abrigava as 

obras, não é a obra de arte em si. Por sua capacidade de impregnação, ela é a materialização 

daquilo que o artista exibe. Certo. Mas, então, o que é a obra de Klein? Seria a tela? Essa que 

Klein considera mais pobre do que a esponja viva? O manequim, objeto funcional de uso 

cotidiano, reprodutível ao infinito e sem nenhuma especificidade própria?

O vazio e a obra

Klein  considera  que  sua  função  como  artista  era  a  de  produzir  uma  “zona  de 

sensibilidade pictórica imaterial”. Apesar de adepto da espiritualidade católica, o artista foi 

buscar  na  tradição  Zen  o  que  ele  denomina  de  “o  vazio”,  transpondo,  assim,  para  a 

problemática da obra, as sensibilidades que o vazio Zen propõe como um estado similar ao 

nirvana.  A arte corresponde, para Klein, a um esforço ou um ensaio análogo à meditação 

transcendental.  O  uso  que  Klein  faz  do  material,  portanto,  não  corresponde  a  uma 

inventividade inusitada, mas se constitui como a própria zona de ultrapassamento que sua 

criação propõe. Desse modo, se Klein faz uso de livros, esculturas ou de partituras musicais,  

seu interesse não é o de simplesmente criar sobre esses suportes, mas sim o de esvaziar esses 

suportes de sua referência material,  explodindo e fragmentando seu laço com a referência 

mundana local. Os livros de Klein são livros sem palavras, sua partitura possui um único som 

e suas esculturas são integralmente monocromáticas. 

Especialmente significativo é o uso que ele faz das telas. Se a “zona” que Klein cria 

visa apresentar a sensibilidade via pictografia, será precisamente para fazer da imanência da 

obra  uma  abertura  instantânea  para  sua  transcendência,  para  a  imaterialidade.  A  obra, 

portanto, visa explodir os limites do quadro e encontrar o fora de todos os limites pictóricos. 

Não se trata  de  propor  uma estética  utilitarista  que casaria  perfeitamente com os objetos 

funcionais cotidianos e com a ideologia do design. Mais do que isso, Klein busca imaterializar 

o quadro (ou o que quer que seja), e se libertar dos constrangimentos tradicionais da pintura. 

Rompendo  com a  já  abalada  polaridade  metafísica  entre  representante (quadro,  mímesis, 

signo etc.) e  representado (coisa, mundo, significado etc.), a obra kleiniana leva às últimas 

consequências a libertação e busca explorar as consequências que o deslocamento em relação 

a  tal  polaridade  representa.  A obra  de  arte,  vista  pelo  artista,  não  é  mais  signo  de  uma 

referência mundana; não sendo representação de um representante, a obra ganha um caráter 

integralmente  performático.  Assim,  como na filosofia  da linguagem de  John L.  Austin,  a 

ruptura de Klein com o aspecto denotativo da obra o leva a se aprofundar na arte como uma 
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forma de performaticidade4, isto é, como ato instituinte da própria obra enquanto tal. A obra, 

ao deixar de ser uma figuração representativa, se liberta igualmente de se constituir como o 

reflexo do olhar de um sujeito determinado (o artista) sobre o mundo. A obra se desprende do 

controle matricial que o sujeito (supostamente) empreende sobre ela, deixando de funcionar 

como uma espécie de espelho onde o sujeito  reconhece e  se  reconhece.  A obra kleiniana 

apresenta e não  representa. Fora das leis de composição tradicionais do quadro, Klein visa 

transbordar a tela dispensando a tradicional relação olhar – distância – reconhecimento (onde 

o lugar da tela e do observador estão previamente estabelecidos), e propõe em contrapartida a 

relação impregnação – banho – sensibilidades.  

Mas não basta para Klein romper, no que diz respeito à composição pictórica, com as 

leis da perspectiva clássica, do  chiaroscuro, ou da relação geometral entre figura e fundo. 

Klein  rompe  igualmente  com  as  formas,  linhas  e  desenhos.  Abolindo  inclusive  esses 

elementos rudimentares de qualquer composição, Klein é levado a reconstruir a relação entre 

o observador e a tela. Não haverá mais formas e desenhos, mas apenas seus monocromáticos. 

Telas que não remetem a nenhum limite, a nenhum espaço fora da tela, exatamente porque 

aquilo mesmo que é apresentado através do quadro deve,  por si  mesmo, tomar o espaço, 

tomar todo o espaço. Em sua busca do imaterial,  Klein compreendeu que o imaterial  não 

comporta  limites  e  deve  estar,  portanto,  em  todos  os  lugares.  Suas  telas  conquistam  a 

totalidade do entorno. Com suas telas inteiramente monocromáticas o olho não encontra lugar 

algum onde possa se fixar; no lugar de um olho que observa, Klein possibilita a superação do 

dualismo sujeito/objeto visual: há um olho que é tomado pela cor e modifica seu próprio 

estado de observador (via sensibilidade e impregnação) através da obra: 

Por extensão ilimitada da dilatação espacial emerge a ideia do “quadro-mundo”, do 
quadro infinito extenso à toda a natureza, no universo e no espaço “absoluto” [...]  
Klein  encontra  uma  definição  spinozista  da  matura  naturans e  da  expressão 
compreendida como inserção do sujeito numa totalidade que o engloba (MUSSO, 
2010, p. 61, tradução do autor).

O projeto dos  monocromáticos  se inicia na década de 1950 com uma série de telas 

monocromáticas,  cada  uma composta  por  uma  cor  distinta.  Mas  Klein  imediatamente  se 

decepciona com o resultado. Em sua conferência na Sorbonne em 1959, ele elucida as razões 

da mudança em seu projeto: 

4 É nesse sentido que Klein vai organizar verdadeiros eventos onde suas obras são preparadas por seus “pincéis  
vivos” diante dos espectadores. Nesses eventos, uma orquestra executa uma composição sua em um único tom 
enquanto Klein pinta (com uma única cor) o corpo dos modelos vivos que ele supostamente devia representar em  
suas telas. Em seguida, Klein dirige as modelos na intenção de que elas, tocando a tela com seu próprio corpo  
pintado, produzam uma pintura. Klein inverte, portanto, a relação tradicional entre o representado (o modelo 
vivo) e o representante (a pintura), fazendo da obra uma performance dotada de diversos extratos. 
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[...]  me dei  conta  na  vernissage que na  presença  de todas  essas  superfícies  de 
diferentes cores [...] o público, prisioneiro de sua óptica adquirida, reconstituía os 
elementos de uma policromia decorativa. Ele não podia penetrar na contemplação 
de um único quadro de cada vez e isso foi muito decepcionante para mim (KLEIN, 
1997, p. 884, tradução do autor).

Seu  projeto,  no  entanto,  adquire  uma  dimensão  mais  conforme  as  suas  propostas 

monocromáticas no contexto de suas experimentações com o chamado “azul Klein” (IKB). 

Em consonância com uma bela passagem de Gaston Bachelard em seu livro O ar e os sonhos, 

Klein epigrafa a apresentação de seu IKB na Sorbonne: “no início não há nada, em seguida há 

um nada profundo, e então uma profundeza azul” (BACHELARD  apud  KLEIN, 1997, p. 

886). Era o início da revolução azul...

A época azul

“Eu quero tomar como suporte de meu próximo quadro a superfície da França inteira. 

Esse quadro será intitulado: A revolução azul” (KLEIN apud MUSSO, 2010, p. 94, tradução 

do autor). Explosão da forma do quadro. Certo. As ambições de Yves Klein a partir do que ele 

chamou de época azul5 se ampliam consideravelmente. No entanto, o artista que dispensou o 

quadro, a linha, a figura e as formas na composição, vai precisar pensar o elemento mais 

fundamental  de  seus  Monocromáticos,  a  saber:  a  própria  cor. O  azul,  agora  sua  cor 

fundamental de trabalho, não representa, contudo, a eleição de uma tonalidade primordial em 

meio a qualquer outra cor. A proposta de Klein não é estética – como vimos a respeito da 

decepção do artista em sua exposição dos Monocromáticos dispostos lado a lado – mas visa o 

contato com o vazio e a vastidão íntima de cada um (uma forma de nirvana portanto). Klein 

não elegeu simplesmente um azul para compor seus trabalhos. Ao contrário, ele passou alguns 

anos construindo um azul que rompesse, inclusive, com as escalas de cor tradicionais. 

Em sua busca de uma composição química especial para o azul que desejava construir, 

Klein descobre um produto químico, ainda novo na época, chamado Rhodopas. O produto era 

utilizado  habitualmente  como  fixador,  e  ao  ser  dissolvido  em  água,  evitava  afetar  a 

luminosidade de cada cor. Utilizando o produto diretamente sobre o quadro, Klein consegue 

um efeito de penetrabilidade da cor que oferece à tonalidade do azul um aspecto vivo. Em 

1956,  em  colaboração  com  o  químico  francês  Edouard  Adam,  Klein  acrescenta  às  suas 

experimentações  uma  mistura  de  derivados  de  petróleo  e  de  solução  líquida  de  éter, 

misturados  e  aplicados  a  uma  pigmentação  de  azul  extremamente  saturada  e  luminosa, 

5 Em referência à “fase azul” de Pablo Picasso.
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posteriormente aplicada à tela sem nuances,  traços ou oscilações. Com esse estudo, Klein 

desenvolve “a mais perfeita expressão do azul” (KLEIN apud  WEITEMEIER, 1995, p. 15, 

tradução do autor). Um azul que nos dá a impressão de sermos completamente impregnados 

pela cor; um azul que toma o espectador, sendo distinto de tudo aquilo que jamais foi visto. 

Batizado de  International Klein Blue (IKB), Klein aplica seu azul sobre os mais diversos 

suportes: tecidos, esponjas, telas, esculturas, acrílicos, carvão, placas de metal, paredes e até 

um obelisco em Paris. Ao mesmo tempo, Klein cria um registro de patente para proteger seu 

IKB:

Esta  marca registrada não era  apenas  destinada a  garantir  sua originalidade no 
imaterial, como muitos pensaram; desde 1960, ele previa que não havia outro meio 
para proteger “a autenticidade da ideia pura” contra as contravenções futuras. Esse 
foi um ato de sábia previsão, porque foi com esse azul que ele iria, a partir dali,  
conquistar o mundo (WEITEMEIER, 1995, p. 19, tradução do autor).

Autenticidade da ideia?  Registro de  patentes?  Ao que parece,  um estranho dialeto 

começou a ser praticado em torno do azul de Klein. O artista que discutia a superação da obra 

de arte e que se outorgava o gesto de haver rompido com uma série de questões metafísicas 

que permeavam o campo artístico, agora, em plena época de discussão sobre o fim da arte 

aurática e do problema da reprodutibilidade técnica, sustenta um discurso da autenticidade? 

Que desvio ou contradição teria Yves Klein encontrado em sua pesquisa? Nesse panorama, o 

comentador Pierre Musso é capaz de afirmar sem pudores que “Klein seria ao mesmo tempo o 

herói  da  modernidade e  o redentor  da aura  artística”  (MUSSO, 2010,  p.  15,  tradução do 

autor).  

Obra? Aura? Impregnação! Acontecimento!

É sabido que o já bastante conhecido artigo do filósofo alemão Walter Benjamin sobre 

A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 1996) desenvolve uma 

teoria sobre a aura na obra de arte e sobre a questão da autenticidade no contexto das formas 

de reprodução maquinais e manuais.  Ao reconhecer  que a questão da reprodução sempre 

esteve vinculada à obra artística – seja do ponto de vista da imitação das obras dos mestres 

praticadas por seus discípulos, seja do ponto de vista da evolução das técnicas, que fazem da 

xilogravura, por exemplo, uma forma de reprodução do desenho – Benjamin reconhece que a 

diferença mais radical entre as formas de reprodução tradicionais e a chamada  reprodução 

técnica –  como  a  fotografia,  a  impressão  e  o  cinema,  por  exemplo  –  é  a  liberação  da 

participação da mão nas formas de reprodução maquinal, e uma vertiginosa aceleração na 
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produção de imagens. No entanto, para ambas as formas de reprodutibilidade, há uma perda 

que lhes é comum: ao efetivar a reprodução, o aqui e agora da obra se perde definitivamente. 

Esse aqui  e  agora,  essa apresentação imediata  do original,  corresponde para Benjamin ao 

caráter de autenticidade do original da obra, seu contato com a obra em si e enquanto tal! A 

autenticidade é avessa à reprodução da obra. A paixão por “superar o caráter único de todos os 

fatos através da reprodutibilidade” (BENJAMIN, 1996, p. 170), a capacidade de aproximação 

e presentificação das obras e paisagens em relação aos espectadores conforme é empreendida 

pela reprodutibilidade, equivale a essa destruição da aura e da libertação do contato com a 

obra através do ritualismo que a aura da obra autêntica requisitava. Testemunhar a exposição 

de um quadro, no contexto da reprodutibilidade técnica, não requisita mais, necessariamente, 

a ida ao museu, mas pode ser feita através de catálogos de arte. Uma sinfonia não exige a  

acústica de um teatro para  ser  ouvida,  mas pode transmitir  seus  movimentos através  dos 

cômodos  de  uma  casa.  Os  passos  de  um  bailarino  hoje  podem  ser  acompanhados  pelo 

expectador diante de uma tela de televisão ou de cinema. 

Essa emancipação da obra de arte em relação ao ritual que compõe a aura do objeto 

artístico  não  atinge  apenas,  através  das  formas  de  reprodução técnica,  as  formas  de  arte 

tradicionais,  mas ela  passa a  compor o próprio fundamento  das  formas de  arte  atuais.  O 

cinema  e  a  fotografia,  por  exemplo,  são  produzidos dentro  da  possibilidade  de  uma 

reprodução ilimitada de cópias. A própria técnica de produção cinematográfica, por exemplo, 

permite  uma  vasta  reprodutibilidade,  o  que  mostra  que,  nesse  contexto,  “a  questão  da 

autenticidade das cópias não tem nenhum sentido” (BENJAMIN, 1996, p. 171). A técnica de 

produção do filme equivale à sua técnica de reprodução; sua difusão em massa interdita, ato 

contínuo, a questão do original e da autenticidade da obra. Não há autenticidade onde tudo são 

cópias, ou melhor, onde todas as cópias se equivalem. 

 Mas Klein, no entanto, volta a falar de autenticidade. Ao mesmo tempo em que faz 

um registro de patentes para conservar a fórmula de seu azul, ele banaliza obras primas da 

história  da  arte  como  a  Vênus  de  Alexandria,  o  escravo  de  Michelangelo,  entre  outros, 

banhando  tais  esculturas  em  seu  IKB.  Argumentando  que  o  azul  monocromático 

desmaterializa  as  obras  dos  museus,  Klein  aponta  que  essas  obras,  de  fato,  se  tornaram 

reprodutíveis ao infinito. No entanto, ele segue muito próximo à proposta de Antonin Artaud 

que  reivindicava  o  fim da arte  pela  arte  em favor  de  um retorno  à  dimensão mística  da 

experiência artística. A importância da obra de Klein não está no suporte material utilizado – 

este, sim, reprodutível indefinidamente – mas na dimensão imaterial da sensibilidade que sua 
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obra oferece, ou, como dirá Jacques Derrida, em sua dimensão de acontecimento.

Imaterialidade, dispensar o caráter material reprodutível da tela ou da escultura em 

direção à desmaterialização da obra. Certo. Contudo, o registro de patente, pode-se contra 

argumentar,  foi  feito  sobre  a  fórmula  do  azul  batizado  de  IKB.  Sem  dúvida.  E  essa  é 

precisamente uma das dimensões mais interessantes da obra de Klein e da história de seu 

IKB. Todo o esforço kleiniano de composição de um azul que não esteja presente nas escalas 

de  cor  tradicionais  ganha  seu  efeito  inclusive  sobre  a  questão  da  reprodução  técnica.  A 

composição química do IKB interdita a reprodução da cor “original” em qualquer catálogo ou 

em  qualquer  reprodução.  Ao  imprimir  a  imagem  do  IKB,  as  técnicas  de  reprodução 

“traduzem” imediatamente o azul IKB ao contexto das escalas de impressão tradicionais. Essa 

experiência pode ser feita por qualquer pessoa: ao compararmos as imagens do azul de Klein 

amplamente divulgadas ao redor  do mundo,  temos  uma variação extremamente ampla  de 

tonalidades na reprodução de sua obra (variações que vão de um roxo intenso, passando pelo 

ciano luminoso, chegando até a um azul marinho forte). Não há reprodução técnica possível 

capaz  de  exibir  fidedignamente  essa  composição  de  pigmentos,  fixadores,  derivados  de 

petróleo e éter. Jamais, portanto, a reprodução do IKB é capaz de traduzir sua particularidade 

específica,  seu  jogo  de  luz  e  sua  intensidade.  Klein  visava  salvaguardar  seu  IKB  das 

reproduções  em  larga  escala,  hoje  inevitáveis,  destacando  o  fato  de  que  a  experiência 

“autêntica” de seu azul não se reduz às reproduções que se multiplicam hoje espalhadas pelo 

mundo. 

Ainda  assim,  há  uma  fórmula.  Havendo  uma  fórmula,  o  IKB,  evidentemente,  é 

reprodutível.  Ora,  Klein  não  registra  a  patente  da  fórmula  de  seu  azul  outorgando 

exclusivamente  a  si  mesmo a  posse  da  autenticidade  da  obra.  Ao contrário,  a  fórmula  é 

reprodutível, mas não se rende às reproduções que realocam sua obra num mero catálogo 

estético de obras a serem admiradas. É preciso, sim, um contato direto e ritualizado, se se 

quiser, com o IKB para compreender todo seu alcance6. Assim, Klein tem êxito em subtrair 

sua arte da mera fruição estética e da pura observação pelo olho. Ele visa, ao contrário, a 

impregnação: “para mim, a pintura não está mais em função do olho hoje; ela é função da 

única coisa que não nos pertence: nossa VIDA” (KLEIN apud MUSSO, 2010, p. 80, tradução 

do autor). A impregnação, essa tomada da vida, essa impregnação pela arte de algo que não 

nos pertence (a vida como um todo), é avessa à pré-visão, ao olhar calculante, à experiência 

distanciada e segura. Como afirma Derrida:

6 Exatamente por isso, creio, o contato com o azul morno dos catálogos de arte nunca havia chamado minha 
atenção para a obra de Yves Klein antes de minha visita ao museu onde um de seus azuis está exposto.
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[...] uma das funções vitais do olho, do olhar equipado de olhos, é precisamente a 
de  ver vir,  isto é, de nos proteger, de nos proteger contra o que vem. Para nos 
proteger,  antecipamos.  “Antecipar”  quer  dizer  tomar  previamente  (antecapere), 
apoderar-se previamente. A antecipação já é algo que, na maioria das vezes, com a 
ajuda das mãos, vai ao encontro do obstáculo para prevenir o perigo (DERRIDA, 
2012, p. 69).

A busca  de  Klein  em escapar  a  uma arte  do  olho,  da  observação distanciada,  da 

previsão é análoga à ausência de limites que a imaterialização e a impregnação requisita. 

Derrida lembra que o olho que prevê é rival do olho que chora, o olho que se protege e 

observa  distanciado  é  avesso  ao  olho  que  é  tomado  pela  emoção.  Derrida  nomeia  de 

acontecimento essa experiência singular incapaz de ser neutralizada por alguma pré-visão ou 

antecipação: “a experiência do acontecimento é uma experiência passiva, rumo à qual, e eu 

diria contra a qual, acontece ou chega [arrive] o que não se vê vir, e que é de saída totalmente 

imprevisível7” (DERRIDA, 2012, p. 70). O acontecimento é uma experiência contra a qual 

não  há  conceito;  sendo  o  próprio  conceito  uma  tentativa  de  dominação  e  controle  do 

acontecimento “enquanto tal”, sob o risco de perda do próprio acontecer no instante de sua 

conceitualização. Derrida lembra que Begriff, o termo alemão para conceito, tem sua raiz em 

Begreifen,  apreender  ou tomar  para dominar.  Klein justificava  do mesmo modo o caráter 

rarefeito  de  seu  vocabulário  para  sua  própria  obra:  “sentir  a  alma,  sem  explicar,  sem 

vocabulário,  e  representar  essa  sensação,  creio  que  é  uma das  razões  que  me  levaram à 

monocromia” (KLEIN apud WEITEMEIER, 1995, p. 15, tradução do autor). 

A valorização da irreprodutibilidade de sua obra pelas técnicas de reprodução técnica 

não se vinculam à tela ou a escultura materiais (esses reprodutíveis) que Klein se utiliza, mas 

à  sua  arte  como  acontecimento.  Não  se  trata,  portanto,  de  manter-se  na  polaridade 

autenticidade/fim  da  aura,  mas  da  fuga  da  tradicional  experiência  visual,  através  do 

transbordamento da relação sujeito que observa/objeto artístico, em direção à imaterialidade 

do objeto:

Diz-se  com frequência  que a visão nos reporta ao objeto que está  colocado ali 
diante de nós, mas há também uma experiência sem objeto, uma experiência que de 
modo algum é transbordada por alguém ou alguma coisa, quem ou quê, que não se 
torna objeto – nem, aliás, sujeito; uma vez que o sujeito é também um ente presente 
(o que chamamos sujeito é uma substância presente que permanece como suporte 
de seus predicados ou de seus acidentes; a esse respeito, não há diferença essencial  
entre sujeito e objeto). A experiência em um outro sentido é uma experiência que 
excede e ampla infinitamente as categorias de subjetividade e objetividade. Trata-se 
de saber se a visão é uma experiência do primeiro tipo, isto é, que lida como se  
acredita  com  frequência,  com  o  que  está  diante  de  nós,  ou  se  a  visão  lida,  
precisamente, com a invisibilidade, ou com uma visibilidade que não se põe na 
objetividade ou na subjetividade (DERRIDA, 2012, p. 81).

7 Tradução levemente modificada. 
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A aposta de Klein é a de que a experiência provocada por sua obra, esvaziando as 

categorias de subjetividade e objetividade,  operando como uma espécie de acontecimento, 

seria  responsável  por uma impregnação da vida, imaterializando o objeto diante  do olhar. 

Yves Klein visou empregar meios para garantir algum caráter possível de acontecimento à sua 

obra, garantindo assim a experiência inefável e inédita do contato com seu azul. 
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