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LIVRO-OBRA APLICATIVO - UM NOVO CONSTRUCTO 

Maria Alice Noujaim 
Mestranda em Museum Anthropology, Columbia University - NY !!!

Resumo: O artigo busca fazer uma descrição do aplicativo digital 
que adapta o Livro-obra, uma obra de arte participativa de Lygia 
Clark, de modo a mostrar que ele constitui um novo constructo. 
Busca-se demonstrar, através da pesquisa, que o objeto não é um 
mero simulacro de uma obra primeira – e, portanto, mais 
verdadeira de Lygia Clark –, nem tampouco uma obra totalmente 
autônoma em relação à proposta da artista. Sua existência tem 
uma função paradoxal em relação à obra de Clark, na medida em 
que a dessacraliza ao inseri-la em um dispositivo móvel, 
retirando-a dos espaços canônicos da arte – museus, galerias –, 
e, ao mesmo tempo, a valoriza por ser mais outra forma de 
legitimar o lugar da artista na história da arte. Para tal, 
foram estudadas as condições de concepção, de produção e de 
recepção do objeto digital. A análise foi feita a partir da 
conceituação de campo artístico de Pierre Bourdieu; da noção de 
apropriação social, a partir de Michel de Certeau; e da 
sociologia dos textos, tal como proposta por Donald McKenzie e 
retomada pela história do livro e das práticas de leitura de 
Roger Chartier. !
Palavras-chave: Lygia Clark, digital, modos de usar, 
apropriação, arte, adaptação 

Abstract: The paper aims to provide a description of the digital 
app that adapts the Livro-obra, a participatory artwork by Lygia 
Clark, in order to show that it is a new construct. The aim is 
to demonstrate, through research, that the object is not a mere 
simulacrum of a first work - and therefore more truthful - nor a 
fully autonomous work in relation to the artist's proposal. Its 
existence has a paradoxical function in relation to Clark's 
oeuvre, to the extent that it desecrates the work by inserting 
it into a mobile device, removing it from the canonical art 
spaces - museums, galleries - and at the same time, values it by 
being yet another way of legitimizing the artist’s place in Art 
history. To this end, the conditions for design, production and 
reception of the digital object were studied. The analysis 
articulated Pierre Bourdieu’s concept of artistic field; the 
notion of social appropriation, from Michel de Certeau; and a 
sociology of texts, as proposed by Donald McKenzie and taken up  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by Roger Chartier in his studies of the history of the book and 
reading practices. !
Key-words: Lygia Clark, digital, appropriation, art, adaptation 

!
!
Concepção e produção 

 Em 2012 o Itaú Cultural, junto à Associação Cultural Lygia      

Clark, realizou a exposição Lygia Clark: uma retrospectiva 

durante os meses de setembro, outubro e novembro. Quinze anos 

após a última retrospectiva de Lygia Clark, que havia sido em 

1997, o intuito dessa exposição era o de apresentar a obra da 

artista de maneira extensa a um público que não tinha ainda 

entrado em contato com o trabalho, ou seja, tratava-se de expô-

lo à geração que não teria visitado a retrospectiva anterior. 

Junto aos trabalhos houve um seminário de dois dias com 

palestras de críticos de arte sobre a exposição e sobre a obra e 

propostas de Clark, e houve uma série de “vivências”, ocasiões 

em que a segunda parte do trabalho da artista, que consistia de 

experiências terapêuticas, foram realizadas por participantes 

voluntários. 

 A exposição apresentou também obras inéditas – que Clark      

havia deixado indicadas em direções por escrito, mas nunca 

realizado –, e dois projetos digitais: o Museu Virtual e o 

aplicativo do Livro-obra. O Museu Virtual foi criado, segundo os 

idealizadores, para que as obras de grande porte da artista que, 

por ordem de tamanho, não poderiam ser montadas dentro do espaço 

de exposição do Itaú cultural, pudessem ser vistas e exploradas 

virtualmente pelos visitantes. Já o Livro-obra, cujo original – 

um dos exemplares – estava exposto sob uma redoma de vidro, foi 

transformado em um aplicativo para iPad para que o acesso à obra 

fosse expandido e democratizado. Nas palavras de Alessandra  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Clark, neta da artista que primeiro concebeu o aplicativo, “ 

como ela só produziu uma série de 26 livros (sic) em português, 

a gente achou que era desleal com o resto das pessoas que tinham 

que ter acesso a esse material, e uma forma que a gente 

conseguiu isso foi através do aplicativo pra iPad”. 

 Clark cria o Livro-obra em 1964, momento considerado como o     

fim do seu período neoconcreto. Trata-se de um livro que resume 

a trajetória da artista até então, trazendo textos da própria 

Clark e estruturas manipuláveis em papel, com o objetivo de 

ilustrar, tátil e visualmente, as investigações presentes na 

primeira etapa de sua obra. Através de instruções diretas que 

acompanham seus textos, Clark busca orientar a experiência dos 

usuários na interação desta obra. Embora o livro tenha sido 

concebido em 1964, foi publicado apenas dezenove anos depois em 

uma edição limitada de vinte e quatro exemplares. 

 O Livro-obra aplicativo se propõe oficialmente a ser uma      

recriação do trabalho de Clark, e contém, além do conteúdo 

inteiro do livro em formato de páginas, uma apresentação da 

obra, uma breve biografia da artista e uma linha do tempo com os 

trabalhos considerados mais importantes de Clark. Quando se 

clica sobre o ícone do aplicativo Livro-obra, um quadrado preto 

com textura de couro adornado por dois pontos brancos, o usuário 

é praticamente forçado a virar o iPad de lado – esse é um 

conteúdo feito para ser lido horizontalmente.  

 A primeira tela anuncia, sobre um fundo vermelho com letras      

garrafais, que “esse é um livro para ser explorado. Quase todas 

as suas páginas tem elementos interativos. Tente tocar” – 

palavra, esta, destacada por um círculo branco, que começa na 

ponta dos dedos de uma mão desenhada sobre a tela: “arrastar e 

interagir com eles. Surpreenda-se.”  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 Ao lado esquerdo da tela vermelha está o menu do      

aplicativo, quatro desenhos em disposição vertical: um quadrado 

com um ponto branco, seguido por um quadrado com dois pontos 

brancos, semelhante ao ícone do aplicativo: um quadrado com uma 

série de linhas, como que simulando algo escrito, e um desenho 

de um polígono que, muito provavelmente, aqueles que estão 

usando o aplicativo reconhecerão como um Bicho de Lygia Clark.  

 Quando se clica sobre “tocar”, destacado, a tela vermelha      

desce e revela um quadrado preto, com textura de couro, e um 

ponto branco. Este quadrado está no centro de uma superfície 

branca, com textura de tecido, e projeta sua sombra sobre ela, 

indicando seu volume. Um segundo toque sobre a tela abre o 

Livro-obra, revelando seu primeiro experimento e texto. 

 No total, o Livro-obra é composto por vinte textos      

organizados cronologicamente, cada um acompanhado de pelo menos 

um experimento. Os textos, todos escritos em primeira pessoa, 

trazem as investigações e reflexões artísticas de Clark no 

período de 1954 à 1968. Em formato didático, cada texto fala 

sobre a investigação artística de Clark naquele momento, situa 

cada investigação em relação às demais frentes de pesquisa que a 

artista realizava concomitantemente, e é acompanhado de 

“figuras” – como Clark nomeou os experimentos que acompanham 

cada texto – e suas legendas. 

!
!!!!!!
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!
imagens do aplicativo 

 

!
imagens do aplicativo !

        !
 As legendas consistem em uma série de direcionamentos de       

como interagir com as “figuras” e em descrições de no que essas 

interações deverão resultar. Todos os experimentos, portanto,  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vêm acompanhados de ordens expressas, no modo imperativo. São 

usadas palavras como “levante”, “observe”, “você sentirá”, 

“encaixe”, “veja”, “você verá”, “compare”, “veja o efeito”, 

“agora você pode ver”. Elas visam conformar a recepção, 

pressupondo diferentes gestos, através de toque único ou do uso 

de vários dedos em movimento. Trata-se de uma visita guiada à 

obra de Lygia Clark, na qual a guia é a própria artista. 

 A manipulação tátil das páginas e dos experimentos é      

permitida, mas limitada e orientada tanto por parâmetros pré-

definidos do aplicativo, quanto pelas direções prescritas por 

Clark no corpo do Livro-obra. Usa-se apenas os dedos, a mão 

segura o iPad e não o livro, e a duração dos movimentos de virar 

páginas e dobrar estruturas é padronizada e, portanto, não 

totalmente controlável pelo usuário. Pode-se observar, no 

entanto, a preocupação do aplicativo em emular texturas – embora 

ao toque elas não façam diferença, pois a sensação tátil é a da 

tela -, seu efeito sendo, supostamente, apenas visual. Em última 

instância, é possível danificar o Livro-obra original; o 

aplicativo, por sua vez, é indestrutível, sendo manipulável 

apenas dentro dos limites programados.  

 Na sua descrição na app store, o único lugar em que se    

encontra o aplicativo gratuito, discrimina-se que ele “recria o 

Livro-obra (…) a partir de uma rica interface que reinterpreta 

suas estruturas manipuláveis, texturas e acabamentos.” 

 O seu desenvolvimento técnico, diferente de projetos de    

digitalização de obras de arte como o Google Art Project, em que 

obras em papel são escaneadas em altíssima resolução e telas são 

fotografadas com qualidade igualmente alta, houve uma etapa 

intermediária: as peças do Livro-obra foram desenhadas 

digitalmente. Segundo Daniel Morena, diretor de tecnologia da  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32bits e responsável pelo processo de digitalização do Livro-

obra,  

A partir delas [as peças desenhadas digitalmente] e da pesquisa 
visual de diversas texturas de papel, montamos como imagens os 
pedaços dos recortes e isso depois foi inserido por programação. 
Os modelos, como os do parafuso, foram feitos em 3D e pré 
renderizados, e depois colocados como uma animação frame a frame. 
(…) Determinados gestos que seriam muito complexos e na prática 
inexequiveis, como o do parafuso, foram simplificados pelo seu 
essencial.  !

 Ou seja, nenhuma imagem do aplicativo é retirada diretamente    

do Livro-obra original através de scan ou fotografia, tudo foi 

recriado a partir de pesquisas do funcionamento e texturas de um 

exemplar original. 

!
Um novo objeto 

 Donald McKenzie, representante da chamada New Bibliography      

ou Sociologia dos textos, em seu livro “Bibliography and the 

sociology of texts”, mostra como a forma material dos textos é 

determinante de sua significação e conformadora de sua recepção. 

Por “texto”, McKenzie quer dizer qualquer forma de armazenamento 

de informações, sejam elas livros, mapas, filmes, música, mídias 

eletrônicas e até mesmo terrenos físicos permeados de 

significação. Sob esta ótica, podemos encarar o Livro-obra e o 

Livro-obra aplicativo como textos. 

 O método de tratamento da materialidade do objeto cultural      

(o livro)  para fins de uma “sociologia dos textos” – que leva 

em conta as circunstâncias técnicas e sociais de sua produção e 

os significados múltiplos que são feitos a partir deles, na 

relação entre forma, função e significado simbólico – pode ser, 

portanto, aplicado a uma grande amplitude de objetos.  Todos têm 

em comum a construção de significado, ainda que ele frise que 

nenhum modelo seja capaz de abarcar totalmente a complexa 

estrutura das relações de cada sistema ou campo. McKenzie  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atribui aos usuários uma “regeneração criativa” dos objetos, e 

aponta que o método bibliográfico abarca os processos de 

transmissão textual, em dois âmbitos: técnico ou material, no 

sentido de que as formas materiais e não verbais de um texto têm 

uma função na sua construção de significado; e social, que 

inclui a produção e a recepção dos textos, que são 

indissociáveis. Sendo assim, é indispensável compreender as 

motivações e as interações envolvidas na produção de um texto e 

de suas reedições e adaptações, notando que cada mudança no 

texto original constitui um novo texto. São essas noções que, 

daqui em diante, empregarei à relação entre o Livro-obra de 

Lygia Clark e o aplicativo correspondente. 

 Para McKenzie, é possível recuperar, pelo menos      

parcialmente, as possíveis leituras de um texto a partir de suas 

formas físicas e de sua inserção social, mesmo tendo em vista 

que cada leitor “traz o texto à vida” de diferentes formas. Seu 

método não busca uma verdade original da intenção “autoritária” 

do autor, mas sim as produções de sentido pelos usuários. Uma 

adaptação de um texto, por exemplo, não incorpora seu 

significado passado, mas, sim, informa sobre o seu significado 

presente, sempre mutável, a partir de novos leitores, editores e 

produtores. Nesse contexto, é problemático preocupar-se apenas 

com uma intenção, a do autor, uma vez que há muitos envolvidos 

no processo de “produção” de uma obra, potencialmente 

transformada por cada leitor.  

 O historiador Roger Chartier, em consonância com McKenzie,      

afirma que a tela, por ser um suporte que abarca diferentes 

textualidades, acaba por colocá-las em uma espécie de 

continuidade, uma vez que elas não mais se diferenciam por sua 

materialidade, ao menos não no sentido tradicional do termo. O 

autor afirma que o primeiro passo para entender a materialidade  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da tela é encará-la como um espaço tridimensional, com 

profundidade própria, de tal modo que, quando “dobramos a 

página” de um livro digital, o que se dobra é o texto, não o 

suporte. Afinal, um texto não é o mesmo se sua forma de escrita 

e de suporte são outros que o papel e a tinta, pois sua mudança 

de forma provoca novos gestos, novas relações e, portanto, novos 

significados possíveis – sendo assim, a digitalização dos textos 

pode reorganizar as relações de poder do campo da leitura de 

diversas maneiras: nenhum meio impõe uma leitura obrigatória, 

pois a prática de leitura é plural, enquanto apropriação por 

parte dos leitores.  

 Em primeira instância, portanto, conforme visto com os      

autores aqui citados, podemos considerar o Livro-obra aplicativo 

como um novo constructo, considerando sua mudança de suporte e, 

consequentemente, de materialidade – o que necessariamente prevê 

uma experiência diversa daquela do Livro-obra em papel.  

 Uma especificidade técnica e conceitual do aplicativo a ser    

considerada nesse sentido é que ele foi feito especificamente 

para o iPad, devido à tecnologia de “multitoque” do aparelho, 

que permite que ele reconheça mais de um toque simultaneamente, 

o que torna possível usar mais de um dedo para manusear o Livro-

obra digital. Não se trata, portanto, de um texto feito para o 

“meio digital” genericamente como, por exemplo, algo que está na 

rede e pode transitar entre diferentes dispositivos, mas algo 

concebido para outro suporte específico, com características 

específicas que conformam seu uso de maneira própria. 

 O aplicativo se distingue enquanto um novo objeto em ainda,      

pelo menos, outras quatro instâncias, mais ligadas a seu 

conteúdo do que a sua forma: o fato de conter uma biografia e 

uma linha do tempo sobre a vida e a obra da  artista; de ter uma  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versão em inglês; de ser gratuito, e de sua concepção ser um 

desdobramento da obra original com objetivos diferentes dela.  

 Em entrevista com Daniel Morena, evidencia-se a maneira como    

o aplicativo foi concebido em relação ao Livro-obra original: 

Alice: Qual o público em mente quando o aplicativo foi elaborado? !
Morena:Para o público em geral, não teve um publico específico. A 
idéia era registrar e multiplicar a experiência do Livro-obra, 
torna-la acessível, a um público maior. !
O critério foi o de reproduzir da melhor forma o que a tecnologia 
permitisse da experiência de manipular o Livro-obra. Determinados 
gestos que seriam muito complexos e na prática inexequíveis, como 
o do parafuso, foram simplificados pelo seu essencial. A essência 
do parafuso era que vc tinha que fazer um movimento de torção, 
logo girar o dedo sobre a pagina se mostrou ser o melhor modelo 
mental para o gesto. Aliás, uma das decisões mais difíceis de 
projeto, na verdade, foi essa, o que não sinalizar. O Livro-obra é 
uma experiência que envolve exploração, não tem necessariamente 
objetivos, como numa interface gráfica padrão. Não sinalizamos 
diversos gestos, confiantes que a proposta do Livro-obra 
emergiria, evidenciando a intenção original da Lygia de criar, de 
ser co-autor, pela exploração pura das formas e gestos.  !
Alice: Qual era a expectativa de uso para o aplicativo? algo a ser 
explorado em uma lida só, ou aos poucos ao longo de vários dias, 
semanas ou meses, algo a ser explorado por completo, através de 
todas as leituras e experimentações ou com foco em uma ou outra 
parte? você acha que essa expectativa foi realizada? !
Morena:O Livro-obra é uma experiência, não tem um tempo desenhado 
para consumi-la, ou para uma explora-la. Assim como não tem um 
tempo fixo para nada de fruição. O app se propunha a representar 
virtualmente o livro, de modo que isso nunca passou por nenhum dos 
nossos critérios de projeto.  !

 A fala de Morena reitera a declaração de Alessandra Clark    

quanto ao objetivo principal na base da concepção do aplicativo, 

a ampliação do acesso ao conteúdo do Livro-obra, nomeadamente 

seus escritos e experiências. A finalidade de democratizar o 

acesso assume que a obra é necessária e é um gesto patrimonial e 

monumentalizante, no sentido de preservação da obra e de um 

legado da artista.  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 Traça-se aqui uma das distinções fundamentais na concepção    

dos dois textos – o Livro-obra de Clark e o Livro-obra 

aplicativo. Enquanto o primeiro teria sido concebido como uma 

tentativa de permanência das propostas, o segundo visa aumentar 

o alcance do conteúdo. É inegável que um é o desdobramento do 

outro, mas justamente isso já é suficiente para constituí-lo 

enquanto um novo objeto, além de um “mero simulacro”. 

 Coerente com o fundamento de ampliação de acesso, o    

aplicativo tem duas características distintas, voltadas para 

esse objetivo, que é o fato de todos os escritos estarem 

disponibilizados, como dito, em português e inglês e do conteúdo 

ser gratuito. Isso é relevante pois o inglês, além de ser 

considerado uma língua global, é o idioma digital por 

excelência. A gratuidade, por sua vez, também visa democratizar 

a circulação do aplicativo o máximo possível, considerando-se, 

mais uma vez, que ele só pode ser acessado em um iPad. 

 Vale notar aqui que esse objetivo de ampliar o acesso ao    

Livro-obra, que é o alicerce da concepção do aplicativo, foi 

alcançado. Até o presente momento, 2.770 pessoas de todas as 

partes do mundo instalaram o aplicativo. São, portanto, 2.746 

“edições” a mais que as vinte e quatro originais. Isso significa 

que o aplicativo, a princípio, teve um alcance 115 vezes maior 

que a versão em papel. 

 Observando a disposição geográfica dos downloads – 1.770 na    

América Latina, 474 nos Estados Unidos e Canadá, 421 na Europa, 

94 na Ásia e 14 na África, Oriente Médio e Índia -, é possível 

supor ou, ao menos, imaginar, que a disponibilização do conteúdo 

escrito em inglês foi relevante para o alcance do fim para o 

qual o aplicativo foi concebido. 

 O fato do aplicativo conter uma biografia e uma linha do    

tempo sobre a vida e a obra de Clark marca outra distinção em  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relação ao objeto que o aplicativo busca “recriar”. Somado ao 

fato de que os escritos são disponibilizados no inglês, vê-se 

mais uma vez que, mesmo no nível mais básico do “conteúdo”, este 

aplicativo constitui um objeto próprio, que vai além de uma mera 

simulação da “experiência original” – noção psicológica que 

remete à imaginação ou a um imaginário individual ou coletivo, o 

que, como visto, não permitiria pensar sociologicamente as 

interações diferenciais com o objeto “original”, pois leva a 

supor um uso coletivante uniforme, nas mãos de diferentes 

usuários. 

 Em todo caso, o tratamento do “original” como objeto    

“superior” busca desqualificar os usos possíveis de um texto, 

como se a apropriação, à medida que se distancia da concepção do 

autor quanto à experiência ideal, corrompesse a obra, tornando-a 

menos verdadeira.  

 Michel de Certeau, em seu livro “A invenção do cotidiano –      

Artes de fazer”, afirma que a apropriação pode ser um ato 

inventivo ou, até mesmo, subversivo, na medida em que desafia a 

prescrição oficial de uso das coisas. De Certeau estabelece uma 

oposição entre as noções de estratégia e tática, a primeira 

relacionada a uma posição de poder – digamos, o cânone 

artístico, nesse caso – e a segunda de uma posição de usuário 

como consumidor produtivo. Através da apropriação, setores 

“dominados” reclamam certa autonomia diante de objetos, fazendo 

diferentes usos que extrapolam a previsão original ou intenção 

do produtor. O objeto seria como um ponto de partida dos usos 

que compõem o seu sentido, e cada um que faça uso dele produz  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uma experiência própria, apropria-se dele segundo o habitus  1

constituinte das disposições cognitivas, ético-morais e gestuais 

dos usuários. 

 A noção de "apropriação" é, antes de tudo, social. Ela não      

se reduz ao indivíduo, a não ser no que ele carrega de social, 

sendo assim passível de análise sociológica. É preciso, 

portanto, ressaltar que tratam-se de práticas sociais, de modos 

de usar os bens culturais regulados socialmente pelos diferentes 

habitus. A centralidade da noção de prática é também importante 

para a sociologia da cultura e para a história cultural, 

abordagens que não privilegiam a recepção dos objetos culturais 

sobre a sua produção, mas buscam tratar, mais precisamente, os 

bens culturais no interior da dinâmica social na qual estão 

inseridos, recusando atribuir qualquer caráter "essencialista" a 

suas formas e suas funções (DAHER, 2008). 

 Qualquer tipo de variação nos usos, a partir de um ponto de      

vista “canônico” da história da arte ou da crítica, constitui 

uma afronta à busca de “monumentalização” das obras e de 

psicologização coletivizante das experiências segundo as 

prescrições relacionadas à intenção autoral e que visam 

conformar a recepção de acordo com um “manual próprio”.  

 Essa relação tensa entre “usos” e “cânone”, tática e      

estratégia, é especialmente curiosa no universo da obra de 

Clark. A artista se definia – e isso está no Livro-obra, no 

texto "Nós somos os propositores"– como uma “propositora de 

experiências”. Esse termo é usado justamente no sentido de  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reconhecer que a autoridade do artista é limitada em relação aos 

usos possíveis de sua obra. Caberia a ele oferecer uma proposta 

ao público, que escolheria ou não usá-la – e, sobretudo, como 

fazê-lo. Isso está presente também na fala do crítico de arte 

Felipe Scovino, como aparecerá a frente, e é uma postura, ao 

menos discursivamente, convidativa às apropriações. Na prática, 

porém, observa-se que os usos do Livro-obra que diferem 

evidentemente da proposta inicial de Clark parecem ser 

considerados inferiores nos discursos acerca de sua obra. 

!
Um movimento duplo e paradoxal 

 Bourdieu em “As regras da arte” e “Razões práticas” define      

o campo da arte como um microcosmo social relativamente 

autônomo, baseado em relações de poder que, para ser 

compreendido, requer um entendimento destas relações entre seus 

agentes – artistas, curadores, críticos e público –, pautadas 

pelas diferentes posições que ocupam na malha social do campo. O 

museu é, nesse sentido, o espaço onde as condutas de produção e 

de recepção são legitimadas, através de uma sacralização das 

obras e dos artistas.  

 Uma exposição retrospectiva, como aquela em que o      

aplicativo nasceu, é um poderoso atestado de status para um 

artista. O museu, lugar canonizador da arte por excelência, 

recebe a obra de um vasto período de produção de um artista, 

valorizando-a como um todo e, efetivamente, localizando-a na 

história da arte. O Livro-obra digital, portanto, é uma 

representação do status conferido a Clark.  

 Ele realiza, entretanto, um movimento duplo e paradoxal: é,    

ao mesmo tempo, dessacralizador de sua obra ao inseri-la em um 

iPad, dentro da casa dos usuários – ou de qualquer outro lugar, 

mas marcadamente independente do cenário do museu ou da galeria  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–, e reprodutor da sacralização ao representar ainda outra forma 

de legitimar o lugar da artista na história da arte. 

 Felipe Scovino, um dos curadores da exposição e crítico de    

arte especialista em Lygia Clark — tendo escrito sua dissertação 

de mestrado e uma série de outras publicações sobre a artista — 

caracteriza o Livro-obra como uma tentativa de permanência das 

propostas da artista que, muitas vezes, se traduziam em objetos 

que, concluídas as experiências para os quais foram concebidos, 

eram descartados no lixo.  

 A fala de Scovino, aqui reproduzida a partir de uma      

entrevista, foi usada para apresentar uma determinada “visão 

canônica” da obra de Clark, se considerarmos a posição ocupada 

por ele como co-curador da exposição “Lygia Clark: uma 

retrospectiva” e sua autoridade como crítico de sua obra. Mesmo 

considerando que a sua posição de crítico em relação à Clark não 

seja particularmente ou necessariamente conservadora, na malha 

social do campo da arte ele se localiza em um plano de 

autoridade, tanto como curador quando como crítico. Por mais que 

haja, evidentemente, uma pluralidade de visões de agentes do 

campo da arte sobre a obra da artista, essa escolha foi feita 

porque Scovino foi um dos curadores da dita exposição, não tendo 

tido qualquer envolvimento com a produção do aplicativo. 

 A partir dos seguintes trechos da entrevista com Scovino, é    

possível traçar uma equivalência entre dois usos possíveis e 

correntes do Livro-obra, em maior escala, distintos a princípio 

daqueles feitos por proprietários de um dos vinte e quatro 

exemplares originais: um deles, na redoma de vidro, tal como 

aparece quando exposto em museu; e o outro, como aplicativo – 

fazendo a ressalva, mais uma vez, de que o aplicativo é um uso 

possível da obra e, ao mesmo tempo, um objeto com relativa 

autonomia em relação a ela por ser um novo constructo.  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Alice: Fico pensando que, por um lado, a diferença dessa 
materialidade, que é um outro corpo que lida com o aplicativo que 
com o Livro-obra, que no aplicativo não tem o dentro-fora, a 
linha orgânica não se materializa .. mas você também não pega 
nele quando ele está na redoma de vidro na exposição, então me 
parece que, apesar de terem todos os problemas óbvios de 
tradução, num certo sentido ele está no mesmo nível que o que 
está lá na redoma. !
Scovino: Outro dia um amigo meu falou isso, comentaram exatamente 
o que a gente acabou de falar, que toda vez que ele vê um Bicho 
ele está encarcerado, como uma jóia, numa vitrine, e ele acaba 
sendo exatamente isso. Acaba sendo uma experiência do olhar, não 
mais uma experiência do tato e você acaba se conformando com 
isso, que esse objeto que foi criado para ser um experiência da 
materialidade, do tato, da sensibilidade, cada vez mais ele se 
comporta com uma barreira em que você é espectador e ele obra, e 
ele é, portanto, qualificado como uma experiência apenas e 
somente do olhar, nada mais do que isso, e aí já é um outro 
approach em relação a obra da Lygia. Como que a gente então 
enxerga, pensa, e usa o trabalho da Lygia em 2015 já que agora – 
quando ela era viva vou chutar que o Bicho valia 100 dólares – e 
hoje um Bicho vale 3 milhões de euros, então ta empregado 
questões de conservação, mas também econômicas porque, imagina, 
você deixa um Bicho na exposição as pessoas (…) quebram a peça… !
(…) !
Scovino: Acho que [O Livro-obra digital] não substitui a obra da 
Lygia, ponto. Isso é bem claro. Acho que ele nasce como uma forma 
de democratizar o acesso ao trabalho da Lygia, mas por outro lado 
não é o trabalho da Lygia, porque o trabalho dela é, repito, a 
experiência tátil. Tátil de tocar no objeto real, original. Isso 
que você está trazendo para a sua pesquisa, do Livro-obra 
digital, é a mesma questão do que a gente comentou há pouco sobre 
o Bicho na redoma, é a mesma questão de você tornar objeto 
museológico experiências já gastas, já feitas com os objetos da 
Lygia, que é o caso da Arquitetura biológica, Pedra e ar, Ping 
pong, todos os outros objetos sensoriais dela. Minha opinião é 
que ela não pensava nisso. Até porque havia uma discussão imensa 
naquele momento se aquelas experiências eram artísticas ou não, 
se aquilo poderia derivar, poderia se deslocar para um museu, ser 
parte da exposição. Ela chegou a exibir né, na Bienal de ’68 de 
Veneza, tinha uma sala da Lygia tanto com as experiências 
neoconcretas dela, assim como as experiências sensoriais que ela 
estava começando a produzir, quase como se tivesse sido um espaço 
único ali. Ao longo da trajetória da Lygia, ela foi muito 
criticada por isso, e essa crítica aumenta ainda mais quando ela 
volta ao Brasil em ’76 e começa as experiências do consultório, 
que aí o Conselho de Psiquiatria vai combater, dizer que ela é 
uma charlatã, uma louca. O trabalho da Lygia sempre foi atacado, 
por todos os lados. !
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  É relevante notar que esses dois usos parecem ser     

desqualificados, ou considerados insatisfatórios pelo discurso 

de Scovino acerca da obra de Clark.  

  É notável, por exemplo, na fala de Scovino, a     

caracterização de parte da obra de Clark como “experiências já 

gastas”, como se insinuasse a sua vitalidade efêmera, a ponto de 

perder valor, inexoravelmente, com o tempo, com a distância do 

controle da autora sobre suas obras. São atribuídas às propostas 

artísticas de Clark características de “efemeridade”, 

“interação”, “tato” e “experiência”, atributos que vão de 

encontro com as regras de preservação demandadas pela história e 

pelo mercado de arte. Percebe-se, aparentemente,  algum 

desconforto presente na fala de Scovino, pelo fato da obra de 

Clark ter sido colocada no espaço do museu – ou pelas maneiras 

como sua obra se insere nesse ambiente – , quando a própria 

artista orientou sua carreira num sentido de, como diz o título 

da sua retrospectiva de 2014 no MoMA (Museu de Arte Moderna de 

Nova Iorque), realizar um “abandono da arte”.  

  De modo geral, trata-se de um “desconforto” com a atitude     

de rompimento de Clark com os paradigmas artísticos anteriores à 

sua época ao propor uma “arte participativa” e, posteriormente, 

uma “arte-terapia”. Os usos museológicos fariam, assim, com que 

sua obra fosse sujeita àquilo que ela teve a intenção de 

desconstruir. Há, nas vozes tanto de Scovino quanto de Morena, 

uma aparente preocupação com a “intenção” ou com o resgate da 

“experiência original” de Clark. São preocupações que parecem se 

inclinar para uma atitude psicologizante, que assume os supostos 

pensamentos internos e a psicologia do autor para tratar de sua 

obra, recompensada pela lógica do campo artístico, na medida em 

que essas interpretações contemporâneas valorizam o artista e 

suas obras histórica e financeiramente.  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  Essa recorrência à “intenção original” do autor em suas     

obras projeta uma sombra sobre o uso institucional de sua obra 

tornada, no mesmo movimento, “imperfeita”. O Livro-obra na 

redoma de vidro, semelhante ao caso dos Bichos sobre o qual 

Scovino fala, é uma ilustração perfeita dessa incoerência, e 

causa desconforto nos próprios agentes do campo da arte. 

!
Texto expositivo que acompanhava um Bicho de Lygia Clark e um Bólide de Helio 

Oiticica, ambos em uma redoma de vidro,  na exposição “Un-finished”, do museu 

Met Breuer: mais uma reflexão do desconforto museológico com a obra de Clark 

!
Considerações finais 

  A redoma é um instrumento expositivo que protege o objeto     

com uma carcaça de material transparente resistente, e que 

permite com que ele seja visto sem ser tocado. Usa-se esse 

recurso comumente para mostrar diários e álbuns de fotografia, 

livros e impressos, enfim, objetos que não são passíveis de 

emolduração de forma tradicional. Efetivamente, porém, a redoma  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é uma moldura fora da parede, que ocupa o espaço de outra 

maneira. Em geral, o objeto na redoma pode ser visto por quase 

todos os ângulos – uma visão quase completa de todos os lados, 

exceto pela face inferior do objeto. Esses possíveis ângulos de 

visão sobre o objeto, é claro, não levam em conta todas as 

páginas de um livro que estão ocultas, ainda que parcialmente, e 

imutáveis. A redoma transforma tudo o que está dentro dela em 

uma espécie de escultura imóvel que não pode ser tocada, 

produzindo o efeito de, como disse Scovino, conformar a 

experiência do espectador com aquele objeto como uma experiência 

do olhar. Essa disposição resulta em (e tem como objetivo) uma 

sacralização do que é considerado como seu conteúdo, valioso 

demais para não ser protegido pelo claustro.         

  O aplicativo, por sua vez, como vemos na fala de Scovino,     

parece ser considerado imperfeito principalmente por seu 

suporte, que prevê uma interatividade distinta, materialmente, 

daquela que Clark previu para sua obra. Como visto, segundo 

Chartier, a mudança de suporte interfere na produção de sentido, 

constituindo necessariamente um novo objeto, o que distancia o 

aplicativo da “intenção original da artista”. Este seria um 

recurso conceitual comparável à busca de “condições normais de 

temperatura e pressão” das simulações teóricas da física.  

  O Livro-obra na redoma de vidro, dentro do museu, é     

sacralizado, como num altar numa igreja. Assim, o “objeto 

original”, por motivos tanto de conservação quanto econômicos, 

conforme Scovino aponta, torna-se praticamente uma relíquia, tal 

qual um pedaço do Santo Sudário. O aplicativo, por sua vez, se 

localiza de maneira paradoxal nesse cenário. Subverte esse rito 

sagrado ao existir como objeto autônomo, livre do peso da 

originalidade, que transita pelos espaços vulgares, não se 

restringindo ao museu. Apresenta uma ameaça aos espaços  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canônicos e ao mercado de arte ao propor uma experiência que 

foge à sua lógica de limitações, pertencendo à ordem do infinito 

e do eterno – infinitamente acessível e indestrutível. Mas, 

simultaneamente, ao contribuir para a valorização da artista – o 

que faz inequivocamente ao conter, além do conteúdo do Livro-

obra, sua biografia e lista de obras em dois idiomas, sendo além 

de uma adaptação da obra, uma pequena enciclopédia em torno da 

criação da obra – fortalece as instâncias que justificam 

oficialmente o uso da redoma: seu valor histórico dentro do 

campo da arte e seu valor monetário enquanto mercadoria de arte, 

ambos os quais exigem a preservação material da obra. 

!
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