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Resumo: Este ensaio busca compreender os ditames que regem o universo da arte a partir da 
interação social dos atores que o compõem no decurso dos vernissages. Estes aparentemente 
são apenas celebrações à arte, quando da abertura de uma exposição, porém, aqui eles são 
percebidos  como ocasiões  que  explicitam  as  diferentes  categorias  sociais  que  mantêm e 
reproduzem as regras sociais que constroem a esfera artística cotidianamente. Deste modo, o 
objetivo  deste  ensaio  é  a  compreensão  do  que  os  vernissages  representam,  assim  como 
entender a hierarquia que dirige as ações e os interesses daqueles que os frequentam.
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Abstract: The purpose of this essay is to comprehend the precepts governing the realm of art 
from the  social interactions of the agents that constitute it during  vernissages.  Such events 
seem to be mere celebrations of art in the opening of expositions, but here they are perceived 
as occasions that make clear the different social categories which maintain and perpetuate the 
social rules that make up the artistic realm daily. Thus the aim of this essay is to promote an 
understanding of what the  vernissages represent  and the hierarchy behind the actions and 
interests of the people attending them.
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1. Introdução:

Ao se realizar uma busca de imagens do termo vernissage no site de pesquisas Google, 

surgem centenas de fotografias de pessoas sorridentes, empunhando taças de espumante, taças 

de vinho e/ou cerveja, degustando canapés, biscoitinhos, salgadinhos e apreciando obras de 

arte  em  museus,  galerias  e  outros  espaços  institucionalizados  (ou  não)  em  que  ocorrem 

exposições dedicadas a trabalhos de artes visuais. Isso porque vernissage é o termo francês, 

utilizado mundo à fora, para designar o evento que marca a abertura de uma exposição. De 

acordo com o site Wikipédia, o termo significa envernizamento, pois sua origem reportaria ao 

período em que artistas abriam as portas de suas mostras para outras pessoas do mundo da 

arte, no dia em que davam os últimos retoques com verniz nas pinturas que exporiam no dia 

seguinte1.

Presentemente,  toda  nova mostra  de arte  que se abre,  seja  de  esculturas,  pinturas, 

fotografias e/ou performances, tem como uma quase obrigação a realização de um vernissage 

que marque seu momento inaugural. Esse evento tradicional da esfera artística deu origem a 

outros, a  finissage  e a  midissage.  O primeiro é o evento que se dá no último dia de uma 

1 Verbete vernissage. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Vernissage>. Acesso em 25 de julho de 2014.
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mostra e o segundo é o que ocorre no meio do período expositivo. O importante a demarcar é 

que, hoje, tais eventos, especialmente os vernissages, são rituais institucionalizados.

De acordo com a lógica que envolve a organização destes eventos, eles são pensados 

para trazer visibilidade ao trabalho dos artistas. Porém a visibilidade que interessa neste caso 

não é a que atinge qualquer ator social. Como são eventos fechados em geral, que idealmente 

contam  apenas  com  a  presença  de  convidados,  as  listas  de  agraciados  com  os  convites 

contêm,  sobretudo,  críticos  de  arte,  curadores  de  exposições,  artistas  visuais,  jornalistas 

especializados em artes visuais, colecionadores e patrocinadores (no caso das mostras que 

contam com apoio financeiro de empresas privadas e públicas). Contudo, também é possível 

encontrar estudantes dos cursos de arte, familiares dos artistas e até mesmo penetras.

Como  frequentador  de  vernissages sempre  tive  interesse  em  escrever  sobre  estes 

eventos, já que percebo que, nessas ocasiões, em que se pressupõe uma ode aos artistas que 

estão expondo seus trabalhos, não é apenas a demonstração de respeito aos artistas e suas 

obras que está em jogo. Tenho como objetivo aqui discutir o caráter dessas celebrações que, 

de fato, são fundamentais ao funcionamento do universo da arte. Parto da hipótese de que o 

que leva os atores sociais a frequentarem essas festas não é apenas um desejo de prestigiar os 

artistas e suas obras; há outras motivações e estas serão aqui investigadas. Para alguns, esta 

proposta de trabalho pode ser encarada como irrelevante ou até mesmo como uma piada – 

entretanto,  acredito  que  os  vernissages  simbolizam  um  momento  fundamental  para  a 

organização da esfera artística,  e, por isso, podem permitir a compreensão das regras que 

regem esse universo. Nesse sentido, quero entender o que esses eventos representam na e para 

a morfologia do mundo da arte.

Não lancei mão de procedimentos formais e sistematizados para a coleta dos dados 

aqui  utilizados,  mas  há  um  procedimento  sociológico  que  guia  esta  análise. 

Metodologicamente, recorrerei as minhas experiências pessoais como frequentador assíduo de 

vernissages. Assim, parte dos dados trazidos fazem parte de minhas memórias. Somando a 

essas memórias,  há cerca de um ano comecei  a relatar,  de modo informal,  alguns fatos e 

experiências vivenciados nesses eventos em um pequeno caderno. Esse material  – que de 

nenhuma maneira é um caderno de campo como aqueles dos etnógrafos – possui anotações de 

frases  entreouvidas  mas  que  são  relativas  ao  caráter  desses  eventos.  O fato  é  que  essas 

anotações  servem ao agrupamento  de informações  que  me permitem agora analisar  esses 

vernissages. 

Além  disso,  como  aluno  de  mestrado2,  embora  estivesse  interessado  em  outras 

2 Em  minha  dissertação  de  mestrado  intitulada  Arte,  Crítica  e  Curadoria:  Diálogos  sobre  Autoridade  e  
Legitimidade, defendida em fevereiro de 2014, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da 
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questões,  participei  de  vernissages também enquanto  pesquisador;  pois,  para  entender  as 

questões relativas aos críticos de arte e aos curadores de exposições que foram objeto de 

minha dissertação, tive que encarar a ida aos vernissages como algo profissional e não para o 

meu  deleite  como mero convidado,  ou até  mesmo penetra.  No período como mestrando, 

frequentava os eventos munido de meu caderno de campo, que traz relatos sobre meus objetos 

de pesquisa à época. Acredito assim que possuo uma margem razoável de dados e fontes que 

me permite fazer generalizações acerca da temática aqui proposta.

2. A Organização Social: Dos Convidados aos “Penetras”:

Os vernissages são celebrações importantes no universo artístico, dado que ocorrem 

sempre que há a abertura de uma exposição. Dependendo da proposta da instituição que os 

financia (podendo ser uma galeria, um museu, ou mesmo um banco estatal) bem como da 

proposta poética dos artistas, esses eventos podem contar com espumantes e canapés com foie  

gras ou  podem ser  realizados ao  ar  livre  em pleno centro  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro, 

contando com a distribuição de cervejas e biscoitos de polvilho. Obviamente, ser realizado em 

um espaço fechado e com um cardápio que traz  comidas  consideradas  refinadas,  torna o 

vernissage mais  identificável  com  uma  celebração  dos  grupos  sociais  economicamente 

dominantes. Não obstante, ser celebrado ao ar livre, sem listas de convidados, não faz com 

que qualquer pessoa que esteja passando pela rua se sinta plenamente a vontade de parar e 

participar do evento. Com lista ou sem lista, servindo espumante ou cerveja, o vernissage é 

uma celebração proporcionada por um grupo culturalmente dominante para seus pares, um 

evento que tem como uma das razões de ser a comemoração da abertura de uma mostra da 

arte encarada socialmente como de alta cultura3. 

Apesar dos diferentes estilos de celebração possíveis,  os  vernissages possuem uma 

UFRJ,  tomei  duas  categorias  profissionais  do  mundo  da  arte  para  discutir  a  questão  da  autoridade  e  da 
legitimidade que mantêm o funcionamento de tal universo. Como fica claro através da leitura de seu título, as 
categorias escolhidas foram: a crítica de arte e a curadoria de exposições. Aproveito este espaço para agradecer 
às contribuições da Profª.  Drª. Glaucia Kruse Villas Bôas, orientadora da dissertação; da Profª. Drª.  Sabrina 
Marques Parracho Sant’Anna (UFRRJ), co-orientadora da dissertação e; dos membros da banca de defesa, a  
Profª. Drª Ligia Dabul (UFF) e o Prof. Dr. Alexandre Ramos (UFRJ).
3 Não intenciono tratar das questões aqui abordadas revestindo a análise dos arcabouços teóricos de outros  
autores,  porém é  necessário  mencionar  outros  autores  na  medida  em que ajudam a  pensar  sobre  o  objeto  
analisado – neste ponto, é fundamental rememorar o livro A Distinção: Critica Social do Julgamento (2007) de 
Pierre Bourdieu. Nessa obra, o sociólogo francês busca uma alternativa para se pensar sobre as classes sociais,  
retirando as questões econômicas do epicentro da análise. Bourdieu busca demonstrar que as práticas culturais  
(as preferências literárias e artísticas por exemplo) estão relacionadas ao acúmulo de capital, seja através dos 
estudos ou até mesmo por herança familiar. Neste ponto, acredito ser importante fazer menção ao trabalho de 
Bourdieu, pois os  vernissages de fato são comemorações produzidas por um grupo social detentor de capital 
financeiro e, sobretudo, cultural, para um grupo social também possuidor desses capitais. Quer dizer, caso seja  
possível pensar em termos de pirâmide social, os anfitriões e os convidados dessas celebrações são, em geral, 
pessoas situadas nos mais altos patamares financeiros, mas especialmente culturais.  
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frequência que os tornam rotineiros, já que a cada nova exposição há um  vernissage e os 

convidados neles, em geral, são os mesmos. Esse fato implica na existência de uma rede de 

relações em torno a eles que é estável. Assim, é possível dizer que esses eventos contam com 

distintas  categorias  sociais  que  podem  ser  identificadas.  Esses  subgrupos  possuem 

diferenciados interesses em frequentar essas festas. Agora, é imprescindível indicar quais são 

essas categorias de frequentadores, para que seja possível a imersão na lógica que sustenta e 

perpetua essas celebrações artísticas. 

A partir de minhas observações, acredito que, em meio aos atores que participam de 

um vernissage, é possível identificar os seguintes subgrupos: 1) os artistas, que estão expondo 

sua obra; 2) os apoiadores, aqueles que eventualmente financiam as mostras; 3) aqueles que 

compreendo  como  legitimadores  artísticos,  sejam  eles  críticos  de  arte,  curadores  de 

exposições e/ou jornalistas que são convidados para as exposições porque as opiniões que 

possivelmente  emitam sobre os  trabalhos podem gerar  textos positivos na imprensa e  até 

mesmo convites para a realização de outras exposições por exemplo; 4) os colecionadores, 

pessoas que podem ir a uma exposição e comprar as obras nelas expostas; 5) o staff, pois os 

vernissages também contam com uma equipe  de  seguranças,  garçons  e  profissionais  que 

cuidam  da  limpeza  dos  espaços  entre  outros,  quer  dizer,  estes  eventos  contam  com 

funcionários que fazem com que a festa possa acontecer; 6) os convidados comuns, podendo 

ser: artistas, estudantes de arte e outros cursos, familiares dos artistas, entre outros, que são 

convidados a comparecer a estes eventos; e, 7) há os  vernisseiros – como já indiquei,  os 

vernissages são celebrações privadas; entretanto, há um grupo de pessoas que estão sempre 

presentes nesses eventos mesmo sem serem oficialmente convidadas. 

Não tenho intenção de descrever aqui cada um desses subgrupos e nem pormenorizar 

os interesses que os levam a frequentar tais eventos. Todavia, acredito ser fundamental traçar 

alguns desses perfis com maior atenção, para que seja possível compreender as regras que 

estão em jogo na suposta  consagração à arte  que são os  vernissages.  Ao tratar  de alguns 

desses subgrupos, também abarcarei, de algum modo, a sua relação com os demais, já que a 

sociologia permite que os fatos sejam percebidos relacionalmente. Nesse sentido, três destas 

categorias são aqui privilegiadas: os vernisseiros, os legitimadores e os artistas.

2.1. Panis et Circenses: Os Vernissages dos Vernisseiros:

De  modo  geral,  os  vernissages contam  com  comidas  e  bebidas  fornecidas 

gratuitamente. Por tal motivo, como já apontei, embora comumente sejam eventos privados, 
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há  indivíduos  que  mesmo não sendo  convidados  frequentam esses  eventos  com bastante 

assiduidade,  daí  serem conhecidos como  vernisseiros.  Um facilitador  para que as pessoas 

tomem  conhecimento  dessas  celebrações  e  a  elas  compareçam  são  grupos  em  sites de 

relacionamentos. Em tais comunidades virtuais, as pessoas divulgam  vernissages dos quais 

recebem os convites via lista de  e-mail de galerias e museus ou  através das próprias redes 

sociais.  Enfim,  o  fato é  que,  nesses  grupos  virtuais,  é  propalada  a  programação semanal 

desses  eventos.  Talvez  o  grupo  mais  popular  nesse  sentido  seja  Vernisseiro  Favelado, 

hospedado no site Facebook e que conta com a participação de mais de 2.700 membros. 

Não existe  apenas  um grupo denominado  Vernisseiro  Favelado no  site  Facebook; 

aquele tem uma versão chamada Vernisseiro Favelado SP por exemplo. O primeiro grupo traz 

a programação dos vernissages que acontecem especialmente na cidade do Rio de Janeiro4. A 

imagem que apresenta esse grupo virtual (Fig. 1) explica o que seria um vernissage, traz as 

regras  para  a  participação nele  e  ainda apregoa  uma noção acerca do modo como a arte 

deveria ser encarada. A página, como outras existentes no site que lhe hospeda, possui uma 

área dedicada á explicitação dos interesses que lhe são concernentes. Nessa parte da página do 

grupo em questão, é possível ler: “(((Arte, comida e bebida 0800 para o povo)))”. Essa frase 

lembra a máxima  panis et  circense,  pois  propaga uma ideia de distribuição de comida e 

diversão às pessoas que não teriam acesso a tais coisas por não serem membros de grupos 

sociais  dominantes,  já  que  não  seriam  detentores  de  capital  econômico  e/ou cultural 

(BOURDIEU, 2011) suficiente para isso.  

Figura 1 - Cópia da imagem que serve de capa na comunidade virtual Vernisseiro Favelado

Fonte: Grupo Vernisseiro Favelado na rede social Facebook5

A frase destacada acima permite a compreensão de que ser  vernisseiro,  na visão dos 

4 Este ensaio privilegia o universo artístico carioca, pelo fato de que sou carioca e vivo no Rio de Janeiro, sendo 
assim, a maior parte dos vernissages que frequentei até hoje foram nesta cidade. Então, pode ser que em outros 
contextos  o  vernissage se  dê  de  modo distinto  ao  que  generalizarei  a  partir  do  contexto  carioca  por  mim 
observado e vivenciado.
5 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/vernisseiro.favelado>. Acesso em jul. 2014.
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vernisseiros,  é  ser  alguém que,  de  certo  modo,  acredita  em uma  democratização  da  arte 

institucionalizada que se apresenta em museus e galerias. Todavia, mesmo que partilhem da 

máxima que apregoa a distribuição igualitária dos bens de consumo (alimentícios e culturais), 

é possível perceber que tais “vernisseiros favelados” não são necessariamente moradores das 

favelas cariocas, como poderia parecer a alguns. Então, por que utilizam o termo “favelados” 

para se autodefinirem? Ao se atentar para os perfis das pessoas que fazem parte do grupo 

Vernisseiro Favelado, no que diz respeito às suas formações e ocupações, fica patente que a 

maior parte dessas pessoas são (ou foram) alunos de universidades públicas dos mais variados 

cursos e moradores das mais diversas áreas da cidade6. A alusão ao termo “favelado”, em sua 

auto identificação, fala de seu lugar na hierarquia social do mundo da arte, pois, de acordo 

com o senso comum, ser favelado é ser alguém que está à margem na sociedade. E esse é seu 

lugar (autodeclarado e também imposto) na esfera artística. Os vernisseiros seriam (em geral) 

aqueles que se encontrariam na parte inferior da escala social artística. 

O fato desses eventos artísticos ocorrerem frequentemente provoca a constituição de 

uma rede estável de relações; quer dizer, os frequentadores de vernissages são praticamente as 

mesmas pessoas, que, por partilharem constantemente dos mesmos espaços, acabam por se 

(re)conhecerem. Graças também a esse fator, os vernisseiros são facilmente distinguidos dos 

demais  convidados.  Isso  porque,  embora  não  haja  um manual  escrito  ou  alguma  ordem 

explicita,  há  um  padrão  de  comportamento  a  ser  seguido  nos  vernissages.  Através  da 

obediência ou não a essas regras comportamentais é possível compreender quem é ou não é 

um vernisseiro. Por exemplo, em geral, os membros desse subgrupo permanecem até o final 

da festa ou até que não haja mais bebidas ou comidas sendo distribuídas, um fato que chega a 

ser repudiado por outras categorias de atores presentes nesses eventos. 

Não é raro que, quando alguém se percebe já há um tempo considerável no evento, 

brinque com seus  pares  aludindo ao fato de já  ser  o  momento  de partir,  para  não serem 

compreendidos como  vernisseiros. Certa vez, em um vernissage, escutei um jovem artista 

dizendo a mim e aos demais, que nos encontrávamos em sua companhia: “já está na hora de ir 

embora! Porque não dá para ser a xepa da arte!”7. Xepa é o período final das feiras livres, um 

momento em que é mais fácil negociar descontos dos preços e que, por isso, é evitado por 

6 Nem todos dos grupos do site Facebook deixam abertas as informações sobre aqueles que fazem parte deles. 
Mas o grupo em questão deixa. Além disso, eu sou membro deste grupo virtual. Assim, pude ver quem eram os 
membros do grupo e sobre estes eu pude ter, na maior parte dos casos, acesso as suas informações relativas a 
formação e empregos. Como fiz  isto de modo informal,  não trarei aqui pormenores relativos aos perfis  das  
pessoas.
7 Neste texto, recorro a algumas frases entreouvidas em vernissages e mesmo a frases diretamente direcionadas a 
mim. Como já apontei na introdução, eu não desempenhei uma coleta sistematizada dos dados aqui trazidos, de  
modo que não possuo autorização dos indivíduos que proferiram as frases aqui referidas. Por tal motivo, suas 
identidades serão mantidas em sigilo. 
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indivíduos que buscam uma afirmação identitária através de seu poder aquisitivo. Quando, em 

um vernissage, uma pessoa recorre ao termo “xepa” para se referir ao final da festa, fica clara 

a demarcação da diferenciação que tal indivíduo busca em relação àqueles que ficam até o fim 

– em sua maioria,  os  vernisseiros.  Através deste  breve relato,  é possível perceber  que os 

vernisseiros podem ser avaliados de forma negativa.

O tempo de permanência no vernissage é fundamental para diferenciar os vernisseiros  

e as demais categorias sociais que junto a eles compõem o público desses eventos artísticos. 

Mesmo que as mesmas pessoas compareçam igualmente, por exemplo, a três vernissages na 

mesma semana, ou até no mesmo dia, o tempo despendido nos eventos por cada uma das 

categorias  é  distinto,  sendo  os  vernisseiros aqueles  que  mais  tempo  permanecem  nas 

celebrações. É interessante relatar que os colecionadores, em geral, talvez sejam os que menos  

participam  das  festas,  e  que,  quando  comparecem,  não  raro,  o  fazem  brevemente.  Os 

colecionadores são atores sociais importantes na estrutura do mundo da arte, já que donos do 

capital econômico contribuem, através de suas aquisições de obras de arte, para que o sistema 

se  mantenha  em  termos  financeiros.  Assim,  pensando  em  termos  de  escala  social,  os 

colecionadores ocupariam um espaço diferente e acima dos vernisseiros. 

Ainda que os vernisseiros não sejam simbolicamente atrelados ao panteão mais alto do 

universo artístico,  eles não necessariamente  são indesejados.  Afinal,  o número de pessoas 

presentes  em  um  evento  é  um  indicativo  social  de  seu  sucesso.  Além  disso,  há  alguns 

vernisseiros  que se tornam presenças indispensáveis. Um exemplo desse fato é o caso da 

Loira do Vernissage, uma mulher de aproximadamente 50 anos, com longos cabelos tingidos 

de loiro, que costuma se vestir com sapatos de saltos bastante altos, roupas com estampas de 

animais e perfume de odor adocicado. Sempre presente em vernissages – mas sem, de fato, 

interagir com artistas, críticos, curadores etc. –  ela se tornou um ícone dos eventos artísticos 

no Rio de Janeiro. Há até uma brincadeira corrente de que “quando nem a Loira do Vernissage 

vai, pode ter certeza que vai ser ruim”. Obviamente, a presença da Loira do Vernissage não 

necessariamente  implica  que  uma obra exposta  seja  considerada  boa  ou  ruim;  entretanto, 

pensando em termos de projeção social das exposições, sua ausência se torna uma lástima, já 

que ela é uma vernisseira que não costuma faltar aos vernissages.

Enfim, é possível perceber que os vernisseiros são, de alguma forma, não-convidados 

desejados,  que  mesmo  não  sendo  as  pessoas  consideradas  mais  importantes  nessas 

celebrações artísticas, são necessários para a repercussão positiva da exposição inaugurada, ao 

menos nas colunas sociais dos periódicos, impressos e online. Eles não garantem a qualidade 

dos  trabalhos,  mas  sua  presença  é  indispensável,  já  que  exposições  visitadas  por  poucas 
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pessoas  podem  ser  consideradas  pelos  veículos  de  comunicação  massiva  como 

desinteressantes. Obviamente, falar em termos de visitação, de fato, não é tratar da qualidade 

dos trabalhos artísticos, pois número de visitantes basicamente não significa qualidade, mas 

no mínimo boa divulgação8.

2.2 Os Donos da Palavra: Os Legitimadores:

Compreendo como legitimadores aqueles  atores  sociais  da arte que fazem corpo à 

estrutura de tal universo por serem responsáveis – ou responsabilizados – em alguma medida 

pela legitimação de artistas e suas obras. A meu ver, nessa categoria se encontram os críticos 

de arte e os curadores de exposições. Críticos e curadores foram objeto de minha dissertação 

de mestrado –  Arte, Crítica e Curadoria: Diálogos Sobre Autoridade e Legitimidade – e a 

fim de minimamente explicitar quem sejam esses atores sociais, é interessante destacar um 

trecho da referida dissertação:

Os curadores podem ser entendidos como aqueles que, relacionados aos museus e 
às coleções, eram responsáveis pela salvaguarda e a organização das coleções. Mas, 
(…), a partir dos anos 1960 os curadores passaram a ter um papel ligado à autoria 
de exposições, propondo temáticas e convidando artistas a expor suas obras nas 
exposições por eles propostas, os curadores cunham através de suas proposições 
expográficas um novo modo de criação artística. Já os críticos de arte surgem com 
uma função conectada à circulação de ideias, sendo de início pessoas advindas da 
crítica  literária  as  que  principiaram as  discussões  sobre  artes  plásticas.  Com a 
virada para o século XX, sobretudo em meados desse século, os críticos de arte 
passaram a ser, cada vez mais, pessoas especializadas em artes plásticas, indivíduos 
que consolidaram vínculos íntimos com artistas visuais e se debruçaram sobre suas 
obras buscando trazer uma mediação teórico-conceitual entre os objetos de arte, a 
poética dos artistas e o público. (SANTOS, 2014, p. 6).

Existem mais  detalhes  e  minúcias  em  relação  a  quem sejam e  ao  que  façam  críticos  e 

curadores,  porém,  seguindo  com  os  interesses  deste  ensaio,  o  trecho  acima  destacado  é 

suficiente. De modos distintos, críticos e curadores se relacionam com artistas e as obras por 

eles  propostas,  a  palavra  (escrita  ou  não)  desses  profissionais  acerca  de  artistas  e  seus 

trabalhos é encarada como fundamental para a lógica de funcionamento da estrutura da arte. 

Justamente por ocuparem um espaço importante na esfera artística, os críticos de arte e 

os curadores de exposições são presenças garantidas nos vernissages. Seja pela íntima relação 

que tenham com os artistas, por já terem escrito sobre suas obras, ou seja porque a curadoria 

da mostra inaugurada é de sua autoria, críticos e curadores são convidados desejados em um 

vernissage. Por ocuparem um lugar de destaque no universo da arte, quando chegam em um 

8 As exposições muito visitadas são chamadas de exposições blockbusters pelos atores do mundo da arte. E é 
comum que exposições que amealham milhares de visitantes recebam críticas negativas e ferozes dos membros 
do campo artístico, que as condenam porque difundiriam “arte ruim”.
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vernissage não é raro perceber a movimentação daqueles que os (re)conhecem. Cochichos que 

buscam indicar a presença desses atores sociais são uma reação comum visto a importância 

que é dada para a sua opinião, uma vez que seu julgamento sobre os trabalhos expostos pode 

acarretar visibilidade positiva ou negativa para os artistas e suas obras. 

No caso de críticos e/ou curadores mais jovens9, que ainda estão buscando sua própria 

legitimação  enquanto  profissionais  das  artes  visuais,  é  mais  comum  contar  com  suas 

presenças constantemente nos vernissages, já que é interessante conhecer pessoas e se fazer 

conhecer por atores já legitimados do mundo da arte. Agora, quando se tratam de críticos e 

curadores já  legitimados,  a  situação é  diferente.  Se um curador  e/ou crítico comparece  a 

exposição de um jovem artista,  isso é tomado como uma grande oportunidade,  tanto para 

futuros convites para participar de exposições, quanto de textos sobre suas obras em livros e 

revistas  especializadas  em artes visuais.  Afinal,  os  jovens artistas  estão  em busca  de  sua 

legitimação perante o campo da arte. O mesmo é percebido em relação aos jovens curadores 

e/ou  críticos  que  comparecem  aos  vernissages de  exposições  propostas  por  artistas  e 

curadores  já  legitimados.  Pois,  assim  como  os  jovens  artistas,  os  jovens  com aspirações 

críticas e curatoriais se encontram em processo de construção de sua legitimidade.  

O  comparecimento  desses  atores  legitimadores  aos  vernissages  pode  ser  encarado 

como profissional, do mesmo modo como quando um crítico e/ou curador visita o ateliê de 

um artista por estar interessado profissionalmente em sua obra. Tais participações em eventos 

artísticos  podem  resultar  em  futuras  parcerias  de  trabalho.  Assim,  de  modo  geral,  o 

comportamento  dessa  categoria  de  atores  nessas  festas  é  pautado  por  uma  postura  mais 

contida; eles não estão ali por pura fruição, degustação de vinhos ou para apenas prestigiarem 

seus colegas de profissão. Sua posição na morfologia da esfera artística lhes demanda um 

comportamento que pode ser chamado de “menos despretensioso”, já que o lugar que ocupam 

é o de pessoas que exercem uma autoridade.

O momento do vernissage para essa categoria social (mas não somente) é também um 

momento  de  trabalho,  é  uma  oportunidade  para  se  fazer  o  chamado  networking.  É  uma 

categoria nativa, que diz respeito aos contatos feitos com outros atores do mundo da arte, só 

que contatos efetivados com pessoas reconhecidas como autoridades dessa esfera, uma vez 

que  tais  contatos  sociais  podem  se  desdobrar  em  contatos  profissionais.  Desse  modo,  a 

presença em vernissages é um modo de estabelecimento deste networking que pode contribuir 

para a  legitimação dos  atores  sociais  do mundo da  arte,  sejam eles artistas,  críticos  e/ou 

curadores. 

9 Aqui uso o termo jovem, para tratar dos indivíduos em início de carreira, que tanto podem ter 18 anos ou 60  
anos de idade.
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Em minha já referenciada dissertação, aproximo essa categoria nativa do conceito de 

círculos sociais10, de Georg Simmel, já que esse conceito trata, em linhas gerais, da formação 

dos indivíduos através de sua participação em diferentes grupos de atores com diferenciados 

interesses.  O  networking estabelecido  nos  vernissages é,  portanto,  um modo  possível  de 

inserção do indivíduo em um grupo social que poderá lhe legitimar como alguém que pode 

atuar no universo da arte, uma esfera social em que diplomas universitários têm sido cada vez 

mais requisitados, mas não são fundamentais para tornar alguém um artista reconhecido e 

legitimado como tal pelos outros atores que compõem este universo.

Ainda é importante frisar que,  do mesmo modo que ser  vernisseiro, aos olhos das 

pessoas que compõem o universo da arte, pode ser encarado negativamente, ser um artista, 

curador  e/ou crítico  (iniciante  ou  não)  considerado  como alguém que faz  networking em 

excesso também pode ser percebido como algo ruim. Mesmo que o  networking seja algo 

estabelecido e desempenhado por todos os membros do mundo da arte – afinal os contatos 

sociais são fundamentais nessa esfera11 –, ser considerado um indivíduo que vai aos eventos 

artísticos apenas em prol do  networking  é ser tomado como uma pessoa inconveniente. Há 

uma etiqueta social implícita que determina como esses contatos devem ser efetuados. De tal 

modo, mesmo que seja verdade, aparentar maior interesse em constituir uma rede profissional 

de contatos, do que em apreciar as boas companhias de seus pares e os trabalhos artísticos 

exibidos é algo negativo. As relações no campo da arte exigem que certos interesses sejam 

velados; e esse é o caso do networking. 

Embora sejam um momento de celebração à arte, que implica em divertimento através 

do encontro com seus pares e da apreciação de obras de arte, os  vernissages também são 

acontecimentos que permitem encontros profissionais. Há uma linha tênue entre divertimento 

e trabalho que perpassa esses eventos artísticos.

2.3. Artistas e Obras de Arte: O Centro das Atenções?

Uma exposição de artes visuais pode ser encarada como a ocasião em que uma obra de 

arte recebe a luz, por supostamente estar no centro das atenções. Há uma discussão atual que 

10 Enquanto no período medieval um indivíduo contava com poucos círculos sociais, como a família e talvez o 
exército armado, por exemplo, nas sociedades modernas, segundo Georg Simmel (1977), um indivíduo possui 
inúmeros outros  círculos sociais além do familiar, pode-se pensar no que é formado no ambiente de trabalho, 
com o gerente do banco, com o grupo de pesquisa, com a turma da aula de acrobacia aérea etc. Então, em tais  
sociedades modernas um indivíduo estabelece múltiplas relações, com outros indivíduos advindos de diferentes 
contextos, que serão responsáveis por lhe formar e que serão por ele formados.
11 Sobre essa necessidade de estabelecer contatos sociais, sugiro a leitura do capítulo 2 (intitulado:  Como se  
Formam os Críticos e os Curadores?) de minha dissertação de mestrado.
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torna essa informação controversa, pois, de acordo com minhas hipóteses, com o advento da 

Arte Contemporânea uma nova morfologia de sustentação do mundo da arte emergiu; nesse 

sentido, novos atores como os curadores de exposições surgiram. Para alguns, esses curadores 

estariam sendo percebidos como os agentes mais importantes do sistema artístico, assim as 

exposições por eles propostas seriam hoje, por vezes, consideradas até mais relevantes do que 

as  obras  de  arte  nelas  expostas.  Isso  porque  o  trabalho  dos  curadores  seria  um trabalho 

propositivo e eles conceberiam exposições que seriam obras de arte em si. Essa discussão vem 

sendo fruto de acalorados debates presentemente, de modo que ainda não há um consenso12. 

Mas, aqui, partirei da noção de que as obras de arte são o foco principal de uma mostra de 

arte, assim como tomarei os artistas como aqueles que, de fato, dão início ao processo que 

mantém e organiza a esfera artística, através da produção de seus trabalhos. 

Para  um  artista,  iniciante  ou  já  estabelecido,  a  abertura  de  uma  exposição  é  um 

momento ímpar. Sua poética vem a público e se torna alvo das análises de outros indivíduos. 

Nesse  sentido,  o  vernissage é  um  momento  que  pode  se  assemelhar,  em  termos  de 

importância simbólica, ao batizado de uma criança ou a um casamento. Porém essa celebração 

artística  não serve apenas à comemoração; é também, como já  ressaltei,  um momento de 

trabalho.

É  imprescindível  demarcar  que,  aos  artistas  iniciantes,  o  vernissage pode  ser  um 

marco  em  suas  carreiras.  Dependendo  dos  convidados  que  compareçam,  futuras 

oportunidades  de  trabalho  podem  ocorrer.  A presença  dos  colecionadores  e  dos  agentes 

legitimadores da arte talvez seja a que mais causa ansiedade nesses artistas, já que ainda não 

estabelecidos, precisam construir sua legitimidade perante o restante do universo artístico. A 

opinião positiva de um crítico sobre suas obras, o convite de um curador para participar de 

uma mostra coletiva, ou ainda ter sua obra adquirida por um colecionador que é considerado 

detentor de uma boa coleção, podem ser fatos decisivos para a carreira desses jovens artistas.

Por ainda estarem em busca de sua legitimidade artística, os vernissages que contam 

com artistas iniciantes podem se assemelhar ao  début, pois a ideia desses bailes de jovens 

adolescentes  era  apresentá-las  aos  demais  membros  da  sociedade  como  quase-mulheres 

adultas;  no  caso  dos  artistas  iniciantes,  seu  primeiro  vernissage tem  esse  caráter  de 

apresentação,  sobretudo se for uma mostra  individual  e em uma galeria.  Após o primeiro 

vernissage, um artista não necessariamente passa a ser considerado um bom artista, mas é 

alguém mais legítimo para o campo da arte por já ter exposto seu trabalho publicamente. 

Nos vernissages, esses artistas iniciantes estão, de fato, a trabalho. Há até alguns que 

12 Esse debate em torno da função do curador foi explicitado por mim no capítulo 1 (intitulado: Curadores e  
Críticos em Debate) de minha já referida dissertação.
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encaram esses eventos como obrigação de seu ofício, pois seria importante frequentá-los para 

o estabelecimento de sua rede de contatos e legitimação. Dessa forma, sua postura nessas 

celebrações não pode ser de quem está presente apenas pelo  networking,  e nem de quem 

compareceu apenas em busca de divertimento. É interessante observar os jovens artistas, pois 

em  geral  eles  se  encontram em  pequenos  círculos  compostos  por  outros  jovens  artistas, 

apresentando posturas que se poderiam definir como mais descontraídas em relação àquelas 

desempenhadas por membros já legitimados do mundo da arte.  Porém, quando um agente 

legitimador,  um artista  já  estabelecido ou um colecionador aparece no evento e despende 

algum tempo conversando com esses jovens artistas, de modo geral, sobre suas produções, 

não é raro perceber que seu tom de voz, postura e até a velocidade com que ingerem uma taça 

de vinho são alterados. O que não é algo estranho, já que seu trabalho e a construção de sua 

legitimidade dependem de tais conversas, mesmo que breves. 

Iniciantes ou não, os artistas têm nos vernissages um momento nevrálgico. Se a mostra 

sendo inaugurada conta com suas obras, eles se encontram no foco das atenções, e por isso 

precisam demonstrar certo controle sobre si, pois não estão ali apenas para comemorar; pelo 

contrário, esses eventos parecem lhes causar mais tensão e ansiedade do que divertimento. 

Suas obras estão, de fato, sendo julgadas naqueles instantes. Nesse sentido, espera-se que eles 

sejam agradáveis com todos aqueles, conhecidos ou não, que lhe dirigirem a palavra. Sua 

postura poderá ser levada em consideração no estabelecimento do  networking, da venda de 

um trabalho ou até mesmo para que sejam ou não convidados a serem representados por uma 

galeria.

Agora, se um artista vai a um vernissage de uma mostra que não conta com suas obras, 

sua postura pode ser mais livre e descontraída. Entretanto, tais eventos podem ser por eles 

encarados como extensões de seus ateliês; quer dizer, mesmo que não estejam efetivamente 

produzindo suas obras, eles estão em franca negociação de suas auto-imagens e trabalhos com 

os  demais  atores  sociais  da arte.  Negociação implícita  através  do  networking  que poderá 

contribuir para a construção, e também consolidação, de sua legitimidade e carreira.

Dessa  maneira,  atentando  para  o  papel  dos  artistas  visuais  nestes  vernissages,  é 

possível compreendê-los como local de divertimento, mas, antes disso, de trabalho. A partir 

da compreensão do espaço dos artistas nessas festas, é presumível o seu lugar na estrutura do 

campo da arte.  Ficam explicitados os tipos de relação e com que categorias de atores os 

artistas  precisam  construir  tais  relacionamentos,  para  que  eles  possam  negociar  sua 

legitimação perante os demais atores que compõem esse universo.
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3. As Interações Festivas e a Lógica da Arte:

Mais  importante,  talvez,  é  o  fato  de que  no  palco  um ator  se  apresenta  sob a 
máscara  de  um  personagem  para  personagens  projetados  por  outros  atores.  A 
plateia constitui um terceiro elemento da correlação, elemento que é essencial, e 
que entretanto, se a representação fosse real, não estaria lá. Na vida real, os três 
elementos ficam reduzidos a dois: o papel que um indivíduo desempenha é talhado 
de acordo com os papéis desempenhados pelos  outros presentes e, ainda, esses 
outros também constituem a plateia. (GOFFMAN, 2007, p.9).

Pensando o mundo social  a partir de uma metáfora dramatúrgica,  Erving Goffman 

(2007)  buscou  desvendar  a  lógica  que  rege  as  interações  entre  os  indivíduos  nos  seus 

momentos de trabalho. Dessa forma, ele buscou levar em consideração os modos como os 

indivíduos se apresentam em situações comuns, com atenção especial para “os meios pelos 

quais [o indivíduo] dirige e regula a impressão que formam a seu respeito e as coisas que pode 

ou não fazer, enquanto realiza seu desempenho diante delas” (GOFFMAN, 2007, p. 9).

O trabalho de Goffman é uma inspiração para este ensaio. Não quero encaixar o objeto 

aqui analisado nos pressupostos metodológicos desse autor; assim, não pretendo fazer uma 

discussão tal como ele o fez em seu clássico livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana 

(2007).  Entretanto,  quando se  busca  demonstrar  a  lógica  que  rege  as  interações  entre  os 

indivíduos, lembrando que eles tentam regular a impressão que outros atores terão sobre sua 

pessoa,  é inevitável não relacionar essa situação com o que vejo nos  vernissages.  Assim, 

acredito que a compreensão de quem sejam os atores presentes em um vernissage, somada a 

explicitação dos interesses que os levam a frequentar tais eventos, permite o entendimento da 

lógica de interações sociais13 que cotidianamente constroem e sustentam o mundo da arte. 

Compreendo  o  vernissage como  um  ritual  fundamental.  Os  atores  que  a  eles 

comparecem exercem cada um uma função no sistema da arte, e o papel desempenhado é 

responsável por guiar o modo como cada categoria social distinta interagirá com as demais 

quando presentes em um evento aparentemente corriqueiro, como uma festa. Como busquei 

ressaltar,  um  vernissage não é apenas uma celebração,  eles são um momento de trabalho 

importante para a edificação e a manutenção das regras do campo da arte. 

Todas  as  categorias  sociais  que  identifiquei  exercem papeis  específicos  que  estão 

ligados à sua posição no interior do mundo da arte; por exemplo: um  vernisseiro pode ser 

aquela pessoa que está presente apenas em busca de divertimento; um jovem artista que não 

13 Neste ensaio, adoto o conceito de interação social a partir do que foi definido por Erving Goffman. Para ele, 
“(…) a interação (isto é, interação face a face) pode ser definida, em linhas gerais, como a influência recíproca  
dos indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando em presença física imediata. Uma interação pode ser 
definida como toda interação que ocorre em qualquer ocasião, quando, num conjunto de indivíduos, uns se 
encontram na presença imediata de outros” (GOFFMAN, 2007, p. 23).
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esteja  expondo seu trabalho,  em geral,  pode ficar atento a quem está  presente e procurar 

estabelecer  contatos  com aqueles  que  poderão  legitimar  seu  trabalho  através  de  convites 

profissionais;  um crítico  de  arte  e/ou  curador  em início  de  carreira  deve  ter  as  mesmas 

preocupações que os jovens artistas; já os artistas, críticos e /ou curadores legitimados podem 

ser mais livres,  visto  que não necessitam conhecer  ninguém, eles são as pessoas a  serem 

(re)conhecidas, porém sua posição de destaque não lhes permite agir como se ali estivessem 

apenas por pura diversão.

Espera-se  que  cada  um dos  subgrupos  presentes  nesses  eventos  desempenhem  os 

papéis  que  lhes são atribuídos.  E  esses  indivíduos  agem para  cumprir  estes papéis.  Nem 

sempre  um artista  sente  desejo de  comparecer  aos  vernissages; contudo,  minhas  relações 

pessoais com jovens artistas, e até com artistas já estabelecidos, permitiram-me diálogos em 

que eles expunham o não-desejo de ir a esses eventos, mas argumentavam a necessidade de 

comparecerem,  mesmo  que  brevemente,  pois  é  o  que  se  esperava  deles,  seja  porque  a 

exposição era promovida pela galeria que lhes representava ou até porque a exposição que 

estava abrindo contou com a curadoria  de um curador considerado poderoso, o qual seria 

interessante tentar conhecer. 

Não carecer de um diploma x ou y para atuar no universo da arte não significa que a 

esfera da arte seja livre de regras. Os modos de interação e os papéis que devem ser exercidos 

por cada um dos atores que constituem esse sistema são implícitos, mas são visíveis àqueles 

que o compõem. Os modos de interação nos vernissages são regidos por regras atribuídas aos 

papéis que são desempenhados cotidianamente por cada categoria social.

As relações são estabelecidas porque as ações do indivíduo visam o outro (no caso, os 

demais agentes do campo artístico), e, para se manter de acordo com a lógica geral que rege o 

mundo da arte,  os atores  que o compõem precisam agir  em conformidade com as  regras 

instituídas. Isso para que o indivíduo possa construir e/ou manter uma “boa imagem” perante 

seus pares. É na relação com o outro que é possível se constituir como um indivíduo legítimo; 

neste caso, uma pessoa legítima para e do mundo da arte. 

Assim, embriagar-se e falar alto, por exemplo, são comportamentos que não podem 

ocorrer  nesses  eventos,  a  não  ser  que  o  indivíduo  que  se  porta  de  tal  forma  seja  um 

vernisseiro ou um dos atores sociais da arte que procuram se auto representar como pessoas 

que  não  se  importam  com  os  ditames  determinados,  propondo-se  como  pessoas 

transgressoras14. De forma geral, aparentar embriaguez ou falar em um tom mais elevado, são 

14 Vale dizer que o comportamento transgressor também está em conformidade com as leis gerais da arte, já que 
o senso comum espera que artistas sejam pessoas transgressivas. Esse ponto necessitaria de uma análise mais  
aprofundada, porém, a partir dos dados coletados, isso não é possível no presente ensaio. 
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ações vetadas aos indivíduos em vernissages, sejam agentes legitimadores ou artistas, já que 

essas ações vão contra o que se espera no universo artístico, pois o vernissage também é um 

local de trabalho.

3.1. Tribunal do Vernissage:

Ao olhar desinformado, de uma pessoa que não domina as regras instituídas no campo 

da arte, um vernissage pode parecer uma simples comemoração. No entanto, não é assim para 

os  atores  sociais  que partilham,  dominam,  reproduzem, (re)criam e  sustêm tais  preceitos. 

Como já argumentei, essas celebrações são ocasiões de labuta. 

Mesmo que seja controverso, há quem defenda que o ajuizamento do gosto é básico ao 

mundo da arte. Dentre as funções atribuídas aos críticos de arte, sobretudo em meados do 

século XX e anteriormente, encontrava-se, por exemplo, o julgamento das obras de arte. Aqui, 

acredito que julgar é sim uma ação inerente a esse universo do mesmo modo que é em outros; 

porém, pensando nos  vernissages, é possível argumentar que neles não só as obras de arte 

expostas são julgadas. Todos aqueles indivíduos que comparecem a esses eventos, que têm 

pretensão de galgar um espaço ou de se manter como uma autoridade artística, são alvo do 

olhar avaliador. 

Nesse sentido, comparecer a tais eventos artísticos é se colocar ao mesmo tempo na 

posição de juiz  e de réu.  Os comportamentos dos indivíduos são analisados por todos os 

demais. Como argumentei, deixar transparecer que se compareceu a um  vernissage apenas 

para fazer networking é algo percebido com negatividade. Essas ocasiões podem ser também 

comparadas a entrevistas de emprego, quando um pleiteante a um posto profissional necessita 

agradar  seu(s)  avaliador(es).  Quer  dizer,  penso  que,  nos  vernissages, os  atores  que 

comparecem também o fazem por questões profissionais – assim, no caso de artistas, críticos 

e/ou curadores iniciantes, como ainda visam sua autolegitimação, eles estão na posição dos 

candidatos a serem avaliados. E os artistas, críticos e/ou curadores já legitimados encontram-

se no lugar de quem avalia, sendo capazes de alçar um indivíduo ao  status de profissional 

legitimado.

Os vernissages podem ser compreendidos, de acordo com o que estou argumentando, 

como ocasiões em que não apenas as obras de arte expostas e seus autores são avaliados; 

nesses eventos, todos aqueles que comparecem são alvo de ajuizamentos. Se um indivíduo já 

legitimado  tem  um  comportamento  diferente  do  que  se  espera,  ele  se  torna  alvo  de 

comentários e de fofocas. Já se o indivíduo é um aspirante a legitimidade e se comporta fora 
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dos padrões instituídos, ele pode encontrar dificuldades para obter acesso ao posto que deseja. 

As ações  individuais realizadas  nos  vernissages são importantes para a  construção 

e/ou a manutenção das posições desejadas e/ou já obtidas pelas diferentes categorias de atores 

que  comparecem  a  esses  eventos.  Cumprir  as  regras  instituídas  pode  garantir  convites 

profissionais, o que mantém estável a estrutura de relações que conformam o mundo artístico. 

Cada  pessoa  necessita  executar  com exatidão o  que  se  espera  de  si  pelos  demais  atores 

sociais,  seus  gestos  e  palavras  são  fundamentais  para  sua construção como uma legítima 

autoridade da e para a esfera artística.

4. Considerações Finais: O Que Representam os Vernissages?

Certa  vez,  em  conversa  com  uma  jovem  artista  que  estava  prestes  a  abrir  uma 

exposição,  falávamos  sobre  como  seria  a  abertura  de  sua  mostra,  se  haveria  ou  não 

vernissage,  porque  o  tipo  de  trabalho  que  foi  exposto  implicava  que  a  celebração  fosse 

diferente. O importante dessa história é que essa jovem artista, em meio a conversa, disse para 

mim: “Eu gosto de rituais, mas não curto muito esse das aberturas. Você não consegue ver a 

exposição direito! É mais para prestigiar o trabalho do amigo, dar um abraço... socializar... 

beber... fazer networking. Mas para ver mesmo a exposição você precisa voltar depois”. Essa 

fala  é basilar, pois condensa os elementos que permitem a compreensão do que sejam os 

vernissages, conforme proponho neste ensaio. 

Não objetivo que este texto seja definitivo; parte das questões aqui esboçadas fazem 

parte de minhas questões mais amplas de pesquisa. Trata-se mais do início do que do final. 

Entretanto, acredito que o argumento central, de que os vernissages representam mais do que 

simples festas está claro, sobretudo a partir da explicitação das distintas categorias de atores 

que comparecem a esses  eventos  e  dos  interesses  gerais  que colaboram para que eles  se 

apresentem a tais celebrações.

Inúmeras vezes pude escutar artistas, críticos, galeristas, curadores, pesquisadores do 

mundo da arte e outros, reclamando do fato de terem obrigação de ir a  vernissages. A fala 

trazida logo acima expõe essa questão. Contudo, em muitas ocasiões me deparei, até mesmo 

nos dias seguintes, com as mesmas figuras que reclamavam sobre ir a vernissages, sorrindo, 

conversando, bebendo, comendo e apreciando obras de arte em outros  vernissages. Foi isso 

que  me  fez  ter  interesse  em  entender  o  porquê  de  aqueles  eventos  serem,  de  fato,  

compromissos imperiosos.    

Dessa maneira, partindo para a compreensão de quem são os atores do mundo da arte, 
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compreendendo  quais  são  as  distintas  categorias  às  quais  eles  podem ser  atrelados,  fica 

patente que, no suposto momento de celebração, a hierarquia que comanda o mundo artístico 

não  é  posta  de  lado.  Pelo  contrário,  é  mais  claro  perceber  os  interesses  que  regem  os 

comportamentos dos atores nesse universo. Pois é possível notar com quem e como estes 

indivíduos falam, ou não, e por que conversam, ou não. 

Os  vernissages permitem  a  reunião  do  conjunto  de  atores  que  forma,  mantém  e 

reproduz as regras inerentes ao campo da arte. Embora a lógica de interação e hierarquização 

não  seja  divulgada,  ela  está  presente.  Sendo  este  ensaio  uma  primeira  tentativa  de 

compreensão dessas regras através deste objeto, que pode render outras e variadas formas de 

análise. 

Neste ponto, necessito fazer menção ao que escreveu Pierre Bourdieu (2011, p. 138), 

Assim, a sociologia postula que há uma razão para os agentes fazerem o que fazem 
(no sentido em que falamos de razão de uma série), razão que se deve descobrir para 
transformar  uma série  de condutas  aparentemente  incoerentes,  arbitrárias,  em uma 
série coerente, em algo que se possa compreender a partir de um princípio único ou de 
um conjunto coerente de princípios. Nesse sentido, a sociologia postula que os agentes 
sociais não realizam atos gratuitos.

Acredito  que  tenha  ficado  explícito  que  minha  tentativa  com  este  texto  foi  deslindar  e 

compreender  o que  fazia  com que tantas  pessoas  que  não gostavam de  ir  a  vernissages, 

participassem destes eventos. Entendo que a lógica geral que rege este universo, faz com que 

seja imprescindível, aos atores que o compõem, fazerem um esforço de ir a celebrações nas 

quais não desejam estar, agindo como se o quisessem. 

Há, de fato, um imperativo. É preciso participar de  vernissages, mesmo contra uma 

vontade  de  ir.  Isto  não significa  que  os  indivíduos que  vão a  estes  eventos  “contra  suas 

vontades”, o façam porque são hipócritas ou algo do tipo, este ajuizamento não cabe a um 

trabalho  sociológico.  Aqui  é  crucial  demarcar  que  as  pessoas  comparecem.  E  por  quê? 

Novamente, acredito que estas ocasiões sejam decisivas, e todos aqueles que partilham das 

regras que comandam o mundo da arte sabem disso,  mesmo que inconscientemente,  pois 

dominam os códigos necessários para participar desse universo. 

Não há “maquiavelismos”, há indivíduos em interação, buscando manter ou construir 

sua  legitimidade  em uma esfera  que  exige  que  eles  vão  a  esses  eventos,  pois  neles  eles 

realizam parte de seu trabalho, que não se dá apenas em ateliês, escritórios, universidades, 

museus,  galerias etc.  A lógica  que sustenta  esse universo se dá a partir  de todos os seus 

elementos em relação. E o que é o  vernissage? É o momento em que todas as categorias 

sociais que formam o campo artístico estão em interação. Dessa maneira, à pergunta “O que 

representam os vernissages?”, pode ser dada a seguinte resposta: eles representam o momento 

em que se realiza parte do trabalho que move a esfera da arte.  
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