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Resumo: O artigo pretende ser uma preparação para uma teoria da
arte  que  aproxime  a  fenomenologia  e  ontologia  da  arte  do
filósofo Martin Heidegger e a arte moderna, vista através do
prisma do  ready-made de Marcel Duchamp, segundo a filosofia da
arte  de  Arthur  Danto.  Serão  esboçados  aqui:  a  relação  da
destruição da metafísica fenomenológica e da destruição da arte
dadaísta; o fio condutor das narrativas históricas da história
da arte de Danto e Heidegger – o vínculo entre Platão e o ready-
made;  a  arte  dentro  da  divisão  de  castas  d'A  República;  o
nascimento  histórico  do  conceito  de  arte  e  de  filosofia;  a
“experiência” do ready-made e a diferença ontológica.
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Heidegger; arte moderna; mímesis; Marcel Duchamp. 

Abstract: The article pretends to be a preparation for a theory
of art which puts together the phenomenolgy and ontology of art
of  philosopher  Martin  Heidegger  and  modern  art,  compreended
throught  Marcel  Duchamp's  ready-made,  according  to  the
philosophy of art of Arthur Danto. There will be outlined here:
the  relation  between  the  phenomenological  destruction  of
metaphysics and the dadaist destruction of art; the historical
narratives of Danto and Heidegger – the bond between Plato and
the ready-made; the art in the class division on The Republic;
the birth of the historical concept of art and philosophy; the
“experience” of the ready-made and the ontological difference.

Keywords: Plato; aesthetics' destruction; Martin Heidegger;
modern art; mimesis; Marcel Duchamp. 

“Os homens são mortais, os quadros também”.
Marcel Duchamp

Destruição da Metafísica

Quando  Heidegger  fala  em  “destruição  da  metafísica”,  no

começo de  Ser e Tempo (§6), costuma-se sempre ressaltar, por

parte dos comentadores, que o termo “destruição” não significa

aquilo  que  comumente  pensamos,  numa  recorrente  tentativa  de
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“abrandar” o seu teor violento. Não obstante o termo de fato

mereça explicação pormenorizada, não se deve descaracterizar e

amenizar a fenomenologia violenta da ontologia fundamental. 

Metafísica quer dizer tradição, aquilo que não tanto segue,

mas precede (HEIDEGGER, 2006, p. 38) o  Dasein  (presença, ser-

aí). A tradição, em relação ao Dasein ou presença, “lhe retira a

capacidade de se guiar por si mesma, de questionar e escolher a

si  mesma”  (HEIDEGGER,  2006,  p.  61).  A  tradição,  como

solidificação de interpretações do ente prévias e alheias ao ser

do próprio  Dasein, em via de se possibilitar uma compreensão

genuína desse ser, deve ser fenomenologicamente destruída.  A

fenomenologia  aqui  é  usada  por  Heidegger  como  o  método

interpretativo  que  advém  do  chamado  anti-kantiano  “para  as

coisas elas mesmas!” (HEIDEGGER, 2006, p. 66) e que se sobrepõe,

superando, à divisão entre a coisa-em-si oculta e o fenômeno,

aquilo “que se mostra em si mesmo” (HEIDEGGER, 2006, p. 67). Ir

ao  em-si-mesmo  é  limitar-se  ao  que  se  mostra  no  próprio

fenômeno,  privando-se  de  formas  analíticas  prévias  de

conhecimento,  a  priori  transfiguradoras  de  toda  a  exclusiva

apresentação  de  um  fenômeno  em  uma  das  já  antes  adquiridas

categorias do entendimento.

O  trabalho  destrutivo  não  ocorre  só  como  primeira

descontaminação  de  toda  a  antecedência  ou  herança,  pois  a

investigação sobre o ser é constante e 

[…]  deve  evitar  uma  sobrevalorização  de  seus
resultados.  Isso  porque  uma  tal  investigação  força
constantemente a si mesma a abrir um horizonte ainda
mais universal e originário a partir do qual se possa
haurir uma resposta à questão sobre o que significa
‘ser’.  Só  se  poderá  discutir  com  seriedade  e  com
resultados positivos essa possibilidade depois de se
redespertar o interesse pela questão do ser e de se
alcançar  um  campo  de  discussões  controláveis
(HEIDEGGER, 2006, p. 65).

O que  significa “ser”,  no entanto,  não é  um ente  entre
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outros, algo que não o próprio aparecer do fenômeno em questão.

É por isso que para Heidegger o ser é uma abertura, ou seja, um

espaço  que  se  constrói  a  partir  da  consequência  de  uma  pura

destruição, que é o vazio. Apesar de o trabalho destrutivo ser

constante, ele visa, como notamos na última parte da citação, a

uma  positividade  futura,  advinda  da  volta  do  “interesse  pela

questão do ser”. 

O sentido da destruição é a diferença ontológica. Destruir a

metafísica é sempre diferenciar o ser do ente – o que significa

trazer à tona o ser enquanto abertura, enquanto o vazio de ente.

Por  um  lado,  a  destruição  da  metafísica  é  superação  da

compreensão do ser como sendo um ente, seja qual ente for; por

outro, ela é especificamente a negação de certos entes tomados

pela metafísica ao longo de sua história como sendo o ser, e que

ainda hoje1 vigoram como horizonte de todo o pensamento sobre o

ser. 

Porque, no curso de sua história, focalizam-se certas
regiões privilegiadas de ser que passam então a guiar,
de  maneira  primordial,  toda  a  problemática  (o  ego
cogito de  Descartes,  o  sujeito,  o  eu,  a  razão,  o
espírito,  a  pessoa),  essas  regiões  permanecem
inquestionadas quanto ao ser e à estrutura de seu ser
(HEIDEGGER, 2006, 60). 

O privilégio de certas regiões transfigura a topologia dos

entes. Com a eleição de certos entes para o título de “ser”,

outros são afastados desta “condição”. O fato de o ser tornar-se

algo como uma “condição” é intrínseco ao teor dos entes eleitos

para  ela.  É  através  da  separação  entre  a  proximidade  e  a

distância em relação ao ente fundamental, através da relação de

correspondência entre os diversos entes e esse ente eleito, que

se estabelece os âmbitos do real e do irreal, do verdadeiro e do

falso. É dessa divisão que nasce a estética, como interpretação

metafísica da arte.

1 Já que “a destruição não se refere ao passado; a sua crítica volta-se para
o ‘hoje’ e para os modos vigentes de se tratar a história da ontologia”
(HEIDEGGER, 2006, p. 61). 
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Destruição da Arte

A destruição da arte dos dadaístas, que está presente de

alguma forma em quase todos os explosivos movimentos da arte

moderna do começo do século XIX, também possui características

de uma destruição metafísica. O sentido da chamada “destruição

da arte” é exatamente a vinculação da arte aos “grandes valores”

da burguesia herdeira da aristocracia decadente. O dadaísmo, que

se declara aliado da causa proletária2, é sua face mais negativa:

um puro movimento de destruição que emerge a partir da crítica

da arte, mas que vai radicalmente em direção a tudo o que o

ocidente burguês elegeu como valioso. De fato, atendo-se ao teor

amplo  e  fundamental  de  sua  crítica,  não  se  torna  impossível

dizer ainda que o dadaísmo esteja relacionado exclusivamente ou

mesmo  principalmente  com  a  arte?  Não  é  estranho,  dado  a

radicalidade  totalizante  do  seu  projeto  destrutivo,  que  se

imponha ao dadaísmo o compartimento da arte – aquilo mesmo com o

qual ele não parece querer guardar nenhuma relação? 

Em sua biografia sobre Heidegger, Rüdiger Safranski faz uma

ligação entre o então jovem filósofo pré-Ser e Tempo e a postura

destrutiva dadaísta da mesma época (final da segunda década do

século XX). Aqui fica claro que aquilo que o dadaísmo busca com

sua destruição da arte é o mesmo que Heidegger busca com sua –

ainda não assim denominada – destruição da metafísica.

Heidegger não diz nomes, mas é preciso saber que a
grande massa da literatura ideológica daqueles anos
tinha uma tendência metafísica. (...) Heidegger tem
arrepios de repulsa – quase todas as suas conferências
desses  primeiros  anos  começam  com  um  insulto  à
atividade cultural – e nunca se cansa de enfatizar que
a  filosofia  finalmente  tem  de  se  desabituar  de

2 Conferir  os  pôsteres  da  1ª  Exposição  Internacional  Dada  (Erste
Internationale Dada-Messe), Berlim, 1920: “Dada é a subversão deliberada dos
valores burgueses. Dada está do lado do proletariado revolucionário”. 
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espreitar o céu assim de soslaio. Ele exige o  olhar
frio, todas as questões de concepção de mundo podiam
tranquilamente ser  postas na geladeira (GA 61, 45);
quem  não  suportasse  ser  empurrado  para  dentro  da
absoluta  dubitariedade  (GA  61,37)  devia  deixar  a
filosofia de lado. (...) É um ataque contra a cultura
da sublimidade oca, a interioridade falsa, das grandes
palavras e profundidades enganosas. Em uma palavra, é
também uma encenação dadaísta na filosofia. 
Os dadaístas, em Berlim, Zurique e outras partes, já
durante a guerra zombavam da estética do círculo de
Stefan  George,  do  pathos ‘Oh,  o  ser  humano’  dos
expressionistas, do tradicionalismo dos filisteus da
cultura,  das  descrições  metafísicas  do  céu,  porque
todas essas ideias tinham fracassado vergonhosamente
diante da realidade da guerra. Mas a provocação dos
dadaístas consistia sobretudo em responderem sempre à
pergunta: ‘Mas o que vocês querem opor a tudo isso?’,
dizendo: ‘Nada! Só queremos o que de qualquer modo já
existe’. (...) Quer dizer: um bonde é um bonde, uma
guerra é uma guerra, um professor universitário é um
professor universitário, uma latrina é uma latrina.
Quem fala, apenas prova com isso que foge da lacônica
tautologia  do  ser  para  a  tautologia  loquaz  da
consciência.  ‘Com  o  dadaísmo,  uma  nova  realidade
defende seus direitos’ (Manifesto Dadaísta). (...) ‘A
palavra dada simboliza a mais primitiva relação com a
realidade  em-torno  (Manifesto).  Existe  agora  apenas
isto e isto e isto (SAFRANSKI, 2000, p. 133-134).

O final da citação faz pensar que Safranski conceberia um

Crátilo3 dadaísta. Apontar como o único nomear possível pode ser

uma  forma  de  considerar  a  fenomenologia  heideggeriana  no  seu

aspecto destrutivo. Porém, enquanto aspecto, somente – ou seja

–,  uma  das  formas  de  se  relacionar  com  o  ente,  a  linguagem

representativa, a verdade como correspondência, não é algo que

deva ser evitado para Heidegger, mas reposicionado. A destruição

da metafísica é a hipótese da derivação da linguagem descritiva

(“nomear”)  da  essência  criadora  e  silenciosa  da  linguagem,  o

deixar-ser  que  mostra  o  fenômeno  em  si  mesmo  (“apontar”).

Existem duas tautologias, uma derivada do campo da fala e da

consciência (“isto é uma latrina”) e uma fundamental, do campo

do silêncio e do ser (“isto é isto”).  O dadaísmo partilha dessa

busca por uma forma “primitiva” de lida com o ente. 

A  latrina,  o  urinol,  ou  qualquer  outra  coisa  que  é

3 Discípulo radical de Heráclito. 
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ressignificada como obra de arte é o princípio dos  ready-mades

de  Marcel  Duchamp,  obras  de  arte  que  “já  vem  prontas”,  sem

interferência manual do artista, que aqui simplesmente escolhe,

dentre todas as coisas possíveis, uma, sendo essa escolha por

princípio  totalmente  arbitrária.  Ela  é  arbitrária  porque  não

importa em nada o objeto que será escolhido para se tornar uma

obra (se bem que, no caso do urinol, podemos dizer que havia o

interesse – secundário e meramente retórico – de chocar). O que

importa  é  somente  o  ato  de  expansão  total  dos  critérios  de

seleção de obras de arte, pois isto significa ao mesmo tempo a

aniquilação  de  qualquer  critério.  A  arte  não  possui  notas

características e, portanto, não pode ser definida. Se ela não

pode  ser  definida  então  ela  não  existe?  Se  a  definição

propositiva  for  critério  ontológico  estaremos  regredindo  à

metafísica que se quer superar. Mas, ao mesmo tempo, se ela não

possui nenhuma característica genérica e categorial, por que ela

precisaria de uma forma não normativa de diferenciação? Por que

precisaria ser diferenciada de qualquer outra coisa?

Platão, imitação, criação4

A resposta a essa pergunta recai numa questão política – ou

seja, na pergunta pelas relações dentro de um corpo social e o

lugar e função da arte dentro desse contexto. Mesmo quando se

afirma que a arte não possui ou deve possuir funções, isso só

exclui  a  arte  de  certo  nível  de  funcionalidade  (a  de  um

instrumento, como um urinol por exemplo), mas, não de outro.

Esse outro nível é o da pergunta: qual o sentido da arte? Porque

4  As ideias sobre Platão nesta sessão foram baseadas, de forma bastante geral,
na  sessão  “A  república  de  Platão:  o  distanciamento  da  arte  (mímese)  em
relação à verdade (ideia)”, além de outras sessões sobre Platão no Nietzsche
I  de Heidegger.  A Transfiguração do Lugar-Comum, de Arthur Danto, também
ofereceu uma base para as ideias aqui apresentadas, que, contudo, não são
explicitamente fornecidas em nenhuma dessas obras.
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e  para  que  se  faz  arte?  Tal  pergunta  já  extrapola  o  campo

exclusivo da pergunta pela arte, nos colocando nas questões da

política, mais fundamentalmente, na do ente como um todo.

A  pergunta  pelo  ente  é  a  base  para  a  pergunta  sobre  a

política,  e,  portanto,  a  condição  da  resposta  do  sentido  da

arte, na república de Platão. É esse o caminho que parece se

fazer do Livro 7 (onde está a alegoria da caverna) ao Livro 10

(onde se fala da “expulsão dos poetas”) de A República. A cidade

utópica, com sua divisão tripartida, reflete o corpo do homem,

que por sua vez reflete a alma5. A política é uma questão de

cunho essencialmente filosófico, e por isso a classe governante

é a dos filósofos. Mas a condição de elite política que Platão

busca  reservar  aos  mestres  da  filosofia  não  é  propriamente

aquela  que  designamos  aos  políticos  –  reis,  presidentes,

senadores e demais figuras, correspondentes habituais do espaço

político. É de outra política, que para Platão estaria acima

desta  política  habitual,  que  parece-se  falar  em  A  República.

Assim parece porque ao eleger o filósofo como a cabeça do corpo

social  utópico,  Platão,  analisando  o  corpo  social  grego  não-

utópico, se desfaz de uma figura específica como condição do

advento  da  nova  sociedade.  Expulsando  os  poetas  ele  deixa

transparecer que é o lugar político ocupado pelos poetas que

deve ser ocupado pelo filósofo. A sociedade grega é um corpo

doente,  ao  qual  é  proposta  uma  cura,  um  modelo  de  corpo

saudável. Ela é doente porque a cabeça é dominada não por si

mesma,  mas  pela  região  do  “ventre  inferior”,  a  região  mais

próxima do sensível no corpo e mais afastada do inteligível. As

5 Em  A  República, existem  três  classes  de  cidadãos,  os  artesãos,  os
guerreiros e os filósofos, correspondentes a três partes do corpo humano, o
baixo ventre, o tórax e a cabeça, por sua vez correspondentes a três partes
da alma, relacionadas à virtudes: a parte concupiscente, cuja virtude é a
temperança, a parte irascível cuja virtude é a coragem, e a parte racional,
cuja virtude é a sabedoria. Na alma virtuosa, a última controla as duas
outras partes, assim como o filósofo governa guerreiros e artesões. A alma
virtuosa caracteriza o filósofo. É ela que pode analisar em outras almas qual
das três partes controla o todo da alma, e assim definir a qual classe cada
cidadão deve pertencer na pólis.
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funções dos órgãos estão embaralhadas. A cabeça não realiza com

eficiência  sua  função,  já  que  ela  trabalha  em  benefício  da

concupiscência, da paixão pelos sentidos. Na república, a classe

dos artesãos é a classe mais baixa, a que necessita mais da

tutela  da  classe  dos  filósofos.  Na  cidade  grega  doente,  no

entanto,  são  os  poetas,  os  artistas  ou  artesãos  a  elite

política.

Essa  confusão  entre  poeta,  artista  e  artesão  não  é

acidental. Como mostra Heidegger em  Nietzsche I e  A Origem da

Obra  de  Arte,  dentre  outras  obras,  a  figura  do  artista  não

existia  propriamente.  O  artesão  e  o  pintor,  ou  escultor,  ou

mesmo o ator, o poeta, são todos definidos pelo termo  técne,

traduzido de forma geral como “fazer”. A  técne  do poeta é um

pouco diferente, no entanto. O poeta realiza a poiesis, ou seja,

ele “cria”. Essa diferença vai ser pontual para a sua exclusão

da república. O artesão faz uma cadeira, no exemplo clássico,

mas não cria uma cadeira, pois a cadeira é cópia sensível da

ideia de cadeira puramente inteligível. Sua técne é uma mímesis.

Nada é criado. Nesse sentido, o pintor e outros artistas mais

eminentemente  “representativos”,  como  o  escultor  ou  mesmo  o

ator, seriam artesões menores, separados em um nível extra da

verdade da ideia, pois pintam a imagem de algo que já é em si

uma imagem; fazem a cópia da cópia. 

O problema do argumento platônico é transparente: mesmo que

aceitemos esse esquema, como explicar as pinturas, as esculturas

e as interpretações cênicas de deuses? Talvez o problema seja

mais  claro  para  nós;  para  os  gregos,  possivelmente,  era

concebível a aparição sensível de deuses. Mas mesmo aí temos

complicações sérias: um deus não se dá à análise geral de todos

como uma cadeira. Podemos disputar sobre as características de

um  deus  através  da  tradição  e  de  argumentos  sobre  as

propriedades  divinas  baseados  em  definições  tiradas

racionalmente sobre o que significa o divino – ou então, através
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do  testemunho  particular,  ou  seja,  do  mesmo  modo  como  se

representa objetos sensíveis, mas em relação a um objeto que só

é sensível para uma pessoa ou para poucas pessoas, escolhidas

por critérios não racionais. O que ocorre aqui é expansão (ou

destruição) do conceito de imitação para além de uma categoria

relacional, como propõe o contemporâneo Arthur Danto:

O conceito de imitação não impõe do ponto de vista
analítico  que  haja  um  original  para  explicar  a
imitação  ou  contribuir  para  a  explicação  das
propriedades da imitação: esse original pode muito bem
não existir, e nesse caso a explicação fracassa por
falta  do  explanans  apropriado.  Pensemos  num  xamã
indígena  imitando  o  deus  do  fogo  (DANTO,  2010,  p.
117).

O problema é que a representação das características dos

deuses é comum por parte da arte grega, e ela não se dá através

do critério da argumentação racional, que interessa ao filósofo,

mas através dos outros dois critérios, a tradição e o testemunho

atual. De modo que, em relação aos deuses e a tudo que não

aparece  sensivelmente,  o  artesão  ou  artista  representativos

realizam a  técne realizando a  poiesis, já que a sua  mímesis  é

uma cópia que não possui um original, e por isso é correto dizer

que ela cria algo ao invés de copiar. Mas, em Platão, há outro

conceito que se define como “cópia que não possui um original”:

o falso. Está é a raiz da expulsão dos poetas da  pólis, ou

melhor, a expulsão, ou ressignificação, da poiesis. Se o artesão

é a classe mais baixa da república, e o artista representativo é

a subclasse mais baixa dos artesões, o poeta, que é o artista

representativo  cuja  representação  não  possui  um  original,  e,

portanto,  é  sempre  falsa,  não  pode  sequer  ser  chamado  de

artesão, e por isso não pode habitar a república6. É aí que nasce

na Grécia a divisão entre artesãos e artistas, que se tornou tão

6 Em uma interpretação minha, que não está explicitada em  A República.  O
motivo da expulsão como expresso por Platão diz respeito ao perigo de má
influência dos poetas nos costumes – o que acontece exatamente porque eles
não falam a verdade. 
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óbvia  para  o  ocidente.  Enquanto  os  primeiros  são  meramente

afastados da verdade, os últimos são antagônicos a ela. Para que

haja  poiesis, criação, é necessário que não se dê a todos, de

modo empírico ou inteligível, o original do qual a criação é

“cópia”, o que, num sentido de verdade como correção, significa

a falsidade, a incorreção. Toda essas noções estão, é claro,

ligadas ao conceito de verdade como correção. A base sobre a

qual se dá o pensamento platônico enquanto metafísico – segundo

Heidegger.  Esse  conceito  específico  de  verdade  nos  relega  um

conceito específico de imitação. 

É  que  a  imitação,  para  começo  de  conversa,  é  um
conceito intencional, o que quer dizer que uma coisa
pode  ser  uma  imitação  de  x  sem  que  isso  implique
necessariamente que exista um x do qual a coisa é uma
imitação. Assim, não é que a imitação seja uma espécie
diferente de relação de semelhança: ela pode não ser
em absoluto uma relação (DANTO, 2010, p. 117).

A posição de Danto aqui nos faz lembrar a contraposição

heideggeriana à verdade como correção (a sombra de um cavalo na

parede da caverna está relacionada ao cavalo lá fora), a ideia

de verdade como desvelamento (a sombra do cavalo e o cavalo não

estão em relação). A  poiesis, que cria sem corresponder, só é

falsa através do conceito de correspondência. Se o criar não é

falso necessariamente, ele implica que não haja algo como uma

correção fundamental das coisas às ideias. Se for possível que o

homem crie, e não somente represente, coisas verdadeiras, então

o próprio estatuto do ser como algo ao qual possamos nos adequar

e adequar obras está posto em questão. É por isso que a retomada

da questão do ser para Heidegger estará conectada à questão da

arte – ou do fim da arte.

Se há diferença entre o artesão e o artista da poiesis, essa

diferença  é  em  relação  à  verdade.  São  os  primórdios  da

ficcionalidade da arte. O criador cria sempre, literalmente, a

partir do nada, ou seja, obras que possuem algo do real, sua
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“capa sensível”, meramente imagética, mas que no fundo não são

nada. A arte é ficção, é uma invenção sem relação com a verdade,

um jogo que nos apegamos por prazer: 

Também nós, por um efeito do amor que a educação das
nossas belas repúblicas fez nascer em nós por essa
poesia, estaremos dispostos a ver manifestar-se a sua
excelência e altíssima verdade. No entanto, enquanto
não  for  capaz  de  justificar-se,  escutá-la-emos
repetindo, como um encanto que nos previna contra ela,
as razões que acabamos de enumerar, com receio de cair
nesse amor de infância que é ainda o da maioria dos
homens (A República, 608 a).

Nota-se na passagem que existe uma importante cláusula na

carta de expulsão da poesia e dos poetas da república: se os

poetas souberem se justificar – ou seja, se submeterem-se aos

filósofos – em suma, se virarem artesões – então poderão viver

na  pólis sofocrática.  Mas  e  se  não  há  uma  diferença  entre

artesão  e  artista?  Se  há  diferença  entre  os  dois,  é  pelo

critério da correção. Ou a técne é do campo da mímesis ou é do

âmbito  da  poiesis;  não  pode  ser  dos  dois,  que  são  conceitos

excludentes. Se não há essa diferença, que é própria da correção

e  da  mímesis,  então  artesão  e  artista  são  um  só  através  da

poiesis.  Mas há algo terrível sobre a  poiesis. Uma vez que se

abre a porta para a criação como ato não ficcional, mas real,

então ela se espalha como um vírus: a criação subjaz em todos os

atos, e a divisão de classes, com a soberania do filósofo, cai

por terra. Para Platão, sem a medida da razão corretiva, essa

expansão  total  dos  atos  criativos  nos  leva  a  uma  crise  de

relativismo. A flecha da palavra já está de início presa à coisa

sobre a qual se quer falar, e se torna simplesmente impossível

errar. Educar um ignorante se torna o mesmo que assassiná-lo.

Helena de Tróia é quase simultaneamente virtuosa e famigerada.

Tudo  é  doxa,  opinião.  A  expulsão  dos  poetas  é  no  fundo  a

expulsão dos sofistas.

Danto fala sobre a arte pós-Duchamp e ao mesmo tempo sobre a
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arte pré-Platão. Há uma conjunção entre esses dois momentos onde

nasce e onde morre a arte. Neles é feita uma mesma questão, a da

diferença entre a obra de arte e o objeto comum, questão que é

simultânea à da diferença entre a arte e a filosofia, entre a

aparência e a essência, entre a imitação e o original, e que

procura  delimitar  com  precisão  os  campos  artísticos  e

filosóficos. Não é sem razão que a ideia de um fim da arte surge

com força junto à ideia de um fim da filosofia e de um colapso

das bases do pensamento ocidental (a chamada “morte de deus”).

Duchamp, então, lança a questão que será o mote da arte

moderna, a pergunta “o que é a arte?”. Não havia necessidade de

se fazê-la até o momento, pois nunca um objeto desprovido das

características estéticas tradicionalmente aceitas (com sua base

no conceito clássico de belo) e sem quase nenhuma participação

técnica e material (também no sentido clássico) de seu autor,

havia  sido  antes  considerado  seriamente  arte,  ou  um  problema

para  a  arte.  Contudo,  a  característica  que  realmente  põe  em

cheque o campo da arte e a própria pretensão de definir algo

como  arte  é  a  crítica  –  ou  a  volta  –  de  Duchamp  à

representatividade  ou  imitação.  Para  as  artes  plásticas,  a

representatividade,  mesmo  de  coisas  fantasiosas  como  imagens

celestiais  ou  representações  de  mitos,  sempre  havia  sido  uma

condição,  assim  como  o  belo.  Para  as  outras  artes,  de  modo

diferente, essa demanda será a mesma: toda a arte, desde Platão,

deve causar no apreciador a sensação de reprodução do real, que

permite levá-lo a um “outro mundo”. Essa fantasia deve ser capaz

de causar forte impressão, ou seja, ser capaz de mimetizar com

perícia a sensação de realidade. No entanto a arte que reproduz

o real em um mundo fictício o faz de modo instrumental, não

produtivo, sendo sempre submetida a discursos válidos sobre a

verdade. A arte nunca fala como as coisas são; a arte é um modo

da  religião,  da  filosofia,  da  política  e  da  ciência  falarem

sobre as coisas. A arte imita a realidade (ou a sensação de
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realidade), por um lado, e por outro relega a sua fala sobre a

realidade  a  um  discurso  alheio.  Mas  como  um  urinol  poderia

executar essa tarefa?

O primeiro ponto a se notar é que o urinol não imita nada

(apesar  de  o  título  A  Fonte  poder  ser  interpretado  como

representativo),  no  mesmo  sentido  da  crítica  da

representatividade da arte abstrata. O urinol é algo próprio, e

não uma imitação. Mas ao mesmo tempo é possível dizer que ele

imita algo, que ele não é nada abstrato, muito pelo contrário. O

urinol não é arte abstrata, mas algo semelhante à fotografia

hiper-realista. É como se Duchamp tivesse subido um degrau na

escala platônica de proximidade com a verdade – subido ao degrau

do artesão e deixado o de pintor. Mas, se Duchamp não pinta um

objeto,  ele  também  não  o  constrói.  Dir-se-ia  que  meramente

aponta, como Crátilo. Esse é seu trabalho autoral, parecido a

algum tipo especial de “artista”, um pintor que possui a relação

com o real no mesmo nível do artesão na escala platônica.

Heidegger e Duchamp

Em  seu  artigo  sobre  Heidegger  e  Duchamp,  Anita  Alkhas

escreve: “A aspiração de Duchamp a se tornar mais filosófico em

sua  arte  é  como  a  de  Heidegger  em  ser  mais  poético  em  sua

filosofia” (2010, p. 1, tradução do autor). A aproximação revela

um mesmo projeto de desestabilização dos limites entre “áreas do

pensamento”,  e  consequentemente  dos  limites  entre  os  níveis

hierárquicos que legitimam os discursos capazes de abranger o

ser. Mesmo partilhando dessa crítica, a concepção de ser que os

dois  pensadores  possuem  é  ao  mesmo  tempo  antagônica  e

complementar, como expressa Duchamp, citado por Alkhas (2010, p.

1,  tradução  do  autor):  “Eu  não  acredito  na  palavra  “ser”.  A

ideia de ser é uma invenção humana... É um conceito essencial,
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que  sequer  existe  na  realidade”.  Ao  contrário  de  Heidegger,

Duchamp “não acredita” na palavra “ser”, e não vê sentido em seu

uso. É praticamente o discurso contrário à questão do ser que

Heidegger identifica como recorrente em seu tempo, no início de

Ser  e  Tempo:  a  palavra  ser  é  genérica  demais  (“essential

concept”), não pode se aplicar a nada, não faz sentido. “O ser

não existe”, em outras palavras. Porém, “o ser não existe” é

simplesmente  outra  forma  de  dizer:  “o  ser  não  é  o  ente”.

Observando os  ready-mades  é possível perceber que ali o “ser”

está  ausente,  que  ali  só  existe  o  superficial,  o  sem

significado. Ao mesmo tempo, essa ausência de significado é uma

ausência de significados prévios – uma transposição da criação

de sentido do objeto artístico de uma instância prévia ao objeto

para uma posterior, dada por este. Como mesmo assim o objeto

ainda  não  traduz-se  em  nenhuma  significação  precisa,  como

persiste  em  não  oferecer  nada  ao  espectador,  acabamos  por

perceber que “fomos enganados” pela idiossincrasia do urinol, e

que o seu mistério não continha nada por debaixo – o que é o

mesmo que dizer que ele não possui solução.

O exercício interpretativo não deu em nada, o objeto não

ofereceu nada, o que quer dizer, o objeto não ofereceu nada além

de  si  mesmo.  Esse  “si  mesmo”  do  fenômeno,  sua  tautologia

negativa,  é  sua  concretude,  aquilo  que  Duchamp  se  refere  na

citação como “realidade”, aquela instância na qual o ser não

participa. Heidegger, por sua vez, diria que o ser não está aí

nessa  concretude,  dentro  dela,  exatamente  porque  ele  é  essa

mesma concretude. Se ele estivesse no interior dela seria um

ente  dentre  outros.  A  anti-ontologia  de  Duchamp  e  a  ultra-

ontologia  de  Heidegger  coincidem.  O  grande  acontecimento  do

ready-made foi muito além da arte, ele trata de reinterpretação

do  que  é  o  real.  Esta  pode  ser  definida  de  uma  forma  que

satisfaz também o pensamento heideggeriano: o real não é dado

por  etapas,  de  forma  dividida  ou  gradual  (verdade  como
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correção), mas de uma vez só, horizontalmente, de modo que um

urinol num museu e um urinol num banheiro não representem dois

aspectos da mesma coisa, mas duas coisas distintas, do mesmo

modo que a sombra de um cavalo na caverna não está em relação

nenhuma com o cavalo fora dela.

Por isso Duchamp não é mais o pintor e nem o artesão da

República. Não se sabe bem ainda o que ele é, porque a sua

própria  existência  já  implica  em  uma  estrutura  ontológico-

política diferente da república, e portanto em novos parâmetros

de definição, mas sabe-se que no mínimo partilha do privilégio

do filósofo em relação à verdade. Porém, se distingue deste e

com isso transfigura o próprio ato da manifestação da verdade,

antes relacionado exclusivamente com o “inteligível” (que é uma

noção nascida da divisão metafísica), ou além, antes tendo de

ser formado previamente por algum tipo de relação exclusiva, por

tornar o seu privilégio em relação à verdade uma crítica de todo

o privilégio em relação à verdade, uma pura negatividade que

ocupa o lugar do privilégio para impedi-lo de ser ocupado. 
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