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Resumo: Ao longo de 40 anos, Rosalind Krauss tem refletido em múltiplas instâncias sobre o 

estatuto da arte a partir da suposta especificidade de suas categorias ou, em outros termos, a 

partir da interpretação do conjunto de operações que delimitam o campo de atuação de cada 

artista. A questão - inerente, mas não limitada às condições materiais que dão origem às obras 

- é plasmada, na escrita de Krauss, tanto pela percepção de sintomas, contingências e pontos 

de crise observados em constelações de singularidades, quanto na individuação e análise de 

tropos fundamentais para a evolução do campo da arte e das estruturas subjacentes à sua 

constituição simbólica. O artigo pontua alguns momentos da evoluçb  ão do conceito do 

medium em sua obra, partir dos textos fundamentais sobre o assunto, evidenciando o rigor e a 

contínua re discussão das bases metodológicas de seu próprio discurso crítico.!

Palavras-chave: história da arte norte-americana; teoria da arte; modernismo; pós-

modernismo; autonomia versus heteronomia da obra de arte; Rosalind Krauss; Clement 

Greenberg; Marcel Brothaers.!!
Abstract: Over 40 years, Rosalind Krauss has reflected in multiple instances on the status of 

art from the supposed specificity of its categories or, in other words, from the interpretation of 

the set of operations that delimit the potential field of each artist. The question - inherent, but not 

limited to the material conditions that give rise to the works - is expressed, in Krauss's writings, 

both by the perception of symptoms, contingencies and points of crisis observed in 

constellations of singularities, and by the individuation and analysis of fundamental tropes for 

the evolution of the symbolic structures underlying the constitution of the art field. The article 

points out some moments of the evolution of the concept of the medium from the fundamental 

texts of Krauss on the subject, evidencing the rigor and the perpetual discussion of the 

methodological bases of her own critical discourse.!
Keywords: North American art history: art theory; modernism; postmodernism; autonomy 

versus heteronomy of the work of art; Rosalind Krauss; Clement Greenberg; Marcel Brothaers.!!
Rosalind Krauss se destaca como uma das protagonistas da crítica de arte 

contemporânea, em uma longa trajetória iniciada com o debate em torno do legado de Clement 

Greenberg. Ao longo de 40 anos, tem refletido em múltiplas instâncias sobre o estatuto da arte a 

partir da suposta especificidade de suas categorias ou, em outros termos, a partir da 

interpretação do conjunto de operações que delimitam o campo de atuação de cada artista. A 

questão - inerente, mas não limitada às condições materiais que dão origem às obras - é 

plasmada, na escrita de Krauss, tanto pela percepção de sintomas, contingências e pontos de 
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crise observados em constelações de singularidades, quanto na individuação e análise de tropos 

fundamentais para a evolução do campo da arte e de estruturas subjacentes à sua constituição 

simbólica. 	


Na grade, por exemplo, símbolo do formalismo modernista, Krauss identifica a 

estrutura espaço-temporal subjacente à modernidade artística, que “promove o silêncio até a 

recusa da palavra. Sua ausência de hierarquia, de um centro, sublinha sua hostilidade à 

narração”.  Utiliza a categoria semiótica de índice para analisar a mudança crucial imposta pela 1

fotografia às práticas artísticas: por ter uma relação material com o seu referente, o indicial 

subtrai a imagem do estado de representação, de símbolo, e a coloca entre os eventos concretos, 

literais.  Em 1993, escreve The Optical Unconscious em que a disseminação de Derrida quebra 2

a ordem hierárquica da estrutura formal, evitando que a forma se fixe em uma pulsação 

contínua.  Em seguida adota o informe de Bataille não como conteúdo (o resíduo, a matéria 3

degradada), mas como estratégia para expor o recalque, o não-dito que mina o logocentrismo 

ocidental. 	
4

Krauss utiliza assim matrizes metodológicas muito variadas (estruturalismo, pós-

estruturalismo, psicanálise freudiana e lacaniana, lógica e fenomenologia), que lhe permitem 

abordar o tema da constituição da obra de arte com grande mobilidade, sem esgarçar seu sentido 

ou forçando seus limites em discursos pré-constituídos.  Sua análise da flutuação da 

especificidade ontológica dos suportes físicos e simbólicos que proporcionam possibilidades 

generativas para a obra pode ser vista como continuidade do pensamento formalista, mas o 

horizonte teórico estruturalista e pós-estruturalista que introduz no final dos anos 60, lhe permite 

um deslocamento na relação entre o conteúdo e o contexto da obra: se torna crucial, na 

investigação crítica, o processo de formação do significado da obra, em vez da elaboração de 

um juízo definitivo.  As escolhas formais se tornam significativas por carregar, ou omitir, traços 5

da memória material de uma cultura e de um momento específico, libertando a obra de um 

idealismo estreito. Só então poderão ressignificar - em uma dialética constante entre memória e 

esquecimento, crucial para o pensamento de Krauss, que, ao longo dessas décadas, fundamenta 

uma articulação provocativa, e em reformulação perpétua, de história e crítica da arte. 	
6

Sua investigação parece não silenciar em momento algum a reflexão sobre duas 

questões fundamentais ao paradigma que a iniciou: o questionamento dos princípios da 

visualidade – como se constitui um campo de visão e um sujeito que vê – e a identificação de 

estruturas recursivas no campo da arte,  “estruturas geradas por regras produzidas a partir de 

alguns de seus próprios elementos constitutivos” .  Utiliza essa definição de medium no prefácio 7

de A Voyage to the North Sea – Art in the Post-Medium Condition, palestra de 1992 que será 

publicada em 1999, onde expõe com clareza a problemática aberta pelas implicações 

ideológicas e discursivas do termo. O texto representa um marco, em sua escrita, pelo teor de 
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auto-contestação e pela articulação controversa do tema, em que repensa os fundamentos de sua 

posição a favor da virada pós-modernista em A originalidade da Vanguarda.	


No nível lexical, a palavra traz em seu rastro a questão da especificidade, associada 

inequivocamente a Greenberg, tendo se tornado por isso “moeda comum da crítica pós-

moderna” . Por outro lado, no debate sobre o estado da arte no começo da década de 90, se 8

torna evidente, como ela argumentará no texto, a necessidade de voltar a considerar uma análise 

imanente da obra: a capacidade do medium de “fornecer uma estrutura que gere uma série de 

convenções, algumas delas muito específicas, que produzam uma experiência de sua própria 

necessidade” . Essa definição é compatível com a interpretação convencional, na história da 9

arte, de uma concatenação fundada na “imitação da imitação”.	


!
*	


!
Greenberg parte com veemência deste princípio – uma endoperspectiva da arte como 

“imitação da imitação”, em seu texto seminal de 46, “Vanguarda e Kitsch” . A operação teórica 10

conduzida virtuosisticamente nesse texto é converter o abismo comunicativo aberto pela 

desnaturalização do olhar operado pelas vanguardas, lido tradicionalmente como ruptura com a 

tradição, em uma operação conceitual abstrata, de cunho idealista, em nome da continuidade da 

tradição. Na busca do absoluto, poetas e pintores de vanguarda teriam percebido a ameaça do 

nivelamento do gosto pela cultura de massa, voltando-se assim para os valores estéticos 

relativos a cada disciplina, que não podem ser arbitrários, mas têm de obedecer a alguma 

limitação inerente àquela linguagem. “Ao desviar sua atenção do tema da experiência comum, o 

poeta ou artista se volta para o meio de seu próprio ofício”.  A partir dessa definição sobre a 11

reflexividade de cada meio, as bases do discurso de Greenberg estariam postas. 	


Segundo Boris Grois, através dessa operação, Greenberg se afastaria de uma crítica 

desinteressada para propor uma leitura de escolhas artificiais como necessárias para a 

reorganização do olhar, naturalizando sua constituição.   Grois acolhe o ponto de vista de 12

Greenberg, segundo o qual os artistas das vanguardas também imprimiriam ao mundo real 

distinções arbitrárias, autônomas, ideais, inaugurando assim a possibilidade do pluralismo 

contemporâneo. Eles o fariam, porém, se alienando do público e da crítica de seu tempo, para 

iniciar um diálogo potencial com um público do futuro, enquanto a maior falha, ou o maior 

feito, da estratégia de Greenberg, é justificar seu discurso como evolução histórica necessária 

naquele momento.	


O texto “Pintura modernista”, de 1960, define outro marco da história crítica da arte de 

Greenberg. O crítico introduz o texto inscrevendo a pintura modernista na tradição crítica 

kantiana. A afirmação da especificidade dos meios é uma derivação do conceito romântico de 
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autonomia da arte, em que a obra contém a sua própria interpretação: levando isso ao extremo, a 

obra teria uma função crítica, possibilitando, através da noção de forma que se autolegitima, 

uma leitura imanente, e uma redefinição constante de seus próprios limites. A pintura teria então 

de se depurar a partir de si mesma, atingindo uma maximização de sua qualidade fundamental, a 

opticalidade, como único sentido que uma arte plenamente pictórica pode invocar. Greenberg 

elege então obras e trajetórias específicas como ocorrências de uma linha evolutiva que tem 

como princípio necessário a progressiva depuração da pintura a partir de uma reflexão sobre sua 

característica mais específica: a planaridade.  O expressionismo abstrato norte-americano 13

introduziria as únicas inovações possíveis para dar continuidade à tradição pictórica europeia, 

em uma dialética entre vanguarda e historicidade.	


Krauss inaugura seu discurso crítico em reação a esse paradigma, atacando suas 

premissas, em um texto de 1972, “Uma visão do Modernismo”,  onde aponta a construção da 14

suposta linearidade histórica dessa linhagem. No texto, Greenberg forneceria uma armadura 

prescritiva para a história, substituindo a perspectiva espacial, erradicada no expressionismo 

abstrato através do foco na planaridade, por uma perspectiva temporal que leva à construção 

coerciva do presente e que, em última instância, prescinde da autocrítica, tornando-se 

instrumento ideológico.	


Continua a crítica da construção desse discurso historicista na introdução de A escultura 

no campo ampliado, de ’79: o novo seria mais fácil de ser assimilado quando interpretado como 

uma projeção do passado. “O historicismo atua sobre o novo e o diferente para diminuir a 

novidade e mitigar a diferença”.  No texto, descreve a escultura como categoria convencional, 15

histórica e não-universal, que responde a lógicas internas derivadas da categoria de monumento, 

que particulariza um espaço específico, demarcando-o como território político. Descreve como a 

lógica da escultura modernista levara esse paradigma até as últimas consequências através de 

sua negação, deslocando a escultura de um espaço político e físico específicos para um espaço 

ideal, e testando sua autonomia até o esgotamento das possibilidades formais e conceituais por 

volta de 1950.	


Ao tornar-se pura negação do monumento, a escultura nos anos 60 representa, segundo 

Krauss, uma categoria suspensa: nem paisagem, nem arquitetura. Para superar essa condição de 

dupla negação, ou ausência ontológica, lança uma primeira formulação do que a seguir chamará 

de condição pós-mediática, utilizando instrumentos interpretativos da semiótica estruturalista de 

Algirdas Greimas. A especificidade do meio nesse momento se daria, então, a partir de uma 

praxis “não definida em relação a um determinado meio de expressão – a escultura – mas em 

relação a operações lógicas dentro de um conjunto de termos culturais para o qual vários meios 

(...) possam ser usados”.  	
16
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Isso lhe permite passar do silogismo simples - que pressupõe a leitura unívoca e linear 

da história (‘se x, logo y’),  própria da construção histórica de Greenberg e por ela criticada no 

texto de ’72 -  para “um mapeamento das características axiomáticas da experiência arquitetural 

(...) na realidade de um espaço dado”,  ampliando o campo das possibilidades lógicas e, 17

somente então, simbólicas, geradas por meio da escultura, pela combinação de oposições de 

categorias culturais. O quadrado semiótico permite que uma inconsistência lógica cultural (dois 

termos contraditórios) seja reelaborada, deslocando sutilmente seu significado através de sua 

negação. A definição de medium, se deslocaria então das condições materiais da obra para um 

universo simbólico de relações entre termos culturais – é importante notar, finitas - que, ao 

entrar em relações opositivas, fornecem uma matriz generativa de sentido para o campo de 

constituição material da obra. 	


É relevante ressaltar que o mapeamento de Krauss nos artigos coletados em A 

Originalidade da Vanguarda,  não questiona a ênfase de Greenberg em Nova York como 18

epicentro artístico. Não obstante o entusiasmo de Krauss pela filosofia francesa contemporânea, 

sua observação das práticas pós-modernas se limita a um restrito grupo de artistas americanos, 

em sua maioria exponentes do Minimalismo, sem contemplar a Crítica Institucional, o 

Feminismo, a Performance, e uma heterogeneidade de outras práticas que estavam se afirmando 

no panorama da época. Configura um espaço ainda disciplinado, fornecendo uma base teórica 

cristalina para o Minimalismo, por muitos considerado uma fase de passagem entre modernismo 

e a dispersão sucessiva. 	


Tentando superar o dualismo metafísico entre sujeito (transcendental) e objeto 

(idealizado) do modernismo, e reposicionando o espectador na duração empírica da percepção, 

o Minimalismo abre a experiência estética para as consequências perceptivas de uma 

intervenção particular num espaço determinado, introduzindo uma experiência de derivação 

fenomenológica.  Com essa operação, o minimalismo não discute a essência formal e 19

categórica da arte (o que significaria uma ruptura ontológica com o modernismo), mas as 

condições de sua percepção (Foster fala de um desvio das condições epistemológicas que 

possibilitam sua interpretação) . Da mesma forma, quando Krauss introduz o quadrado de 20

Klein, como anuncia com precisão no título do texto, amplia o campo da experiência da arte, em 

uma síntese – como todas as sínteses estruturalistas – coerente e completa, mas que não discute 

a configuração linguística e sexual – afinal, histórica - do sujeito, tanto do artista quanto do 

espectador. 	


Retoma essa questão em um segundo momento, em uma leitura transversal, “outra”, de 

alguns episódios do modernismo. Em The Optical Unconscious tenta deflagrar, a posteriori, 

uma leitura crítica que prescinda da bifurcação modernista, forçada entre formalismo e 

iconologia, e dê conta de artistas, como Duchamp e os surrealistas, fundamentais para as 
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segundas vanguardas, mas ilegíveis pelos códigos de Greenberg, e mesmo por uma posição 

reativa a esses códigos. Opera, dessa vez, especificamente a partir da visão, introduzindo o 

conceito de “inconsciente ótico” de Benjamin , em que o autor reconhece, nos movimentos 21

deformantes e nas deviações capturadas pela câmara - que isola, contrai ou dilata, criando 

associações inesperadas - uma forte analogia com as imagens oníricas. Krauss introduz o livro 

demostrando como a lógica do inconsciente não possa ser interpretada a partir do quadrado 

semiótico. 	


A condição básica para a percepção visual de um objeto, em termos de Gestalt, se dá a 

partir da relação opositiva entre figura e fundo, ao distinguirmos as formas em um continuum 

indeterminado. As relações entre esses termos, considerados contraditórios, (figura vs fundo) e 

sua negação (não-figura vs não-fundo), se articulariam em dois eixos: o principal, da visão 

(figura vs fundo) e o que o precede, a consciência do próprio ver: não-figura (mas sujeito que 

vê) e não-fundo (mas possibilidade cognitiva de um campo de visão). Krauss mostra como esse 

esquema se aplica perfeitamente às principais categorizações icônicas, em certa medida 

utópicas, do campo discursivo modernista: a grade, o monocromo, as pinturas all-over, a mis-

en-abyme da colagem. As negações não cancelam figura e fundo, apontando para o informe, 

mas os sublimam, revelando um sujeito transcendental que vê, e a possibilidade da abstração 

plena (o eixo diagonal, do duplo negativo, que expressa uma relação de similitude entre “figura” 

e “não-fundo”).	


Krauss contempla a extrema elegância e adequação desta síntese ao postulado 

modernista, fundado em uma ontologia da visão, e sua capacidade de capturar um universo 

cultural inteiro a partir da oposição entre dois termos. Por outro lado, ressalta seus limites, 

frente a uma realidade histórica de produção e recepção da arte mais articulada, que tem de dar 

conta das experimentações de Duchamp, dos surrealistas e de artistas como Giacometti, Miró e 

Dalí, cuja referência à teorização do inconsciente não pode ser negada. Introduz então a teoria 

do sujeito de Lacan, que desmente a tentativa fenomenológica de reencontrar o estado ingênuo e 

selvagem do mundo através de uma investigação arqueológica baseada exclusivamente na 

percepção, “uma redução do visível a o visível, imutável, a-histórico, cujo invisível seria 

simplesmente um avesso desse milagre. (...) Com a intuição de um invisível que varia e 

transforma o visível, começa a arqueologia verdadeiramente radical de uma percepção 

totalmente histórica, absolutamente especificada, estruturada como um discurso e que 

proporciona à sua identidade primordial o ver e o dizer.”   A operação generativa do medium 22

assimila assim as antinomias, as incompletudes e a fragmentação da estrutura lacaniana, e o 

sistema lógico modernista colapsa definitivamente.	


!
* 	
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!
 Vinte anos depois da “Escultura no campo ampliado”, o pós-modernismo se afirma 

radicalmente nas práticas artísticas e em sua mercantilização. Com a diversificação e o 

pluralismo derivados da assimilação do discurso das vanguardas e do processamento da história 

da arte moderna pelo mercado e pelas instituições, tanto a dimensão judicativa da crítica, quanto 

os outros atores do campo da significação da arte, têm de ser requalificados. As obras assumem 

novos processos de materialização, que discutem os próprios modos de recepção e validação. As 

instalações surgem em convergência com novas práticas curatoriais, e o espaço expositivo se 

torna território de batalhas simbólicas para o sentido da arte e da autoria.  Uma mostra de ’77, 23

no Beaubourg, celebra Duchamp e o ready-made, símbolo da estratégia de criação secundária, 

determinada pelas escolhas, em que produzir é reproduzir, e criar equivale a escolher, ou seja, 

ressignificar. As trajetórias de artista e curador se entrelaçam. Exemplar é a trajetória do curador 

Harald Szeemann, celebrado em ‘69 por abrir o espaço do cubo branco para as intervenções dos 

artistas, na famosa mostra em processo When Attitudes Became Form, e acusado, em ‘72, 

quando curador da Documenta 5, de afirmar a própria exposição como obra de arte, 

subordinando as obras à sua instalação artística, num retorno do artista romântico na figura do 

curador.	


Ao mesmo tempo, a tensão entre a autonomia do signo artístico e sua dispersão em 

novas formas ou em combinação com outras linguagens esgota as manifestações puramente 

textuais dos anos 60 para proclamar uma volta à reificação da obra.  Em “Notas sobre o 24

Índice”,  Krauss procura um princípio que possa compreender esse pluralismo, e o encontra na 25

categoria semiótica de índice, signo que engendra uma relação direta com seu referente: a 

presença física de um corpo, ou de um lugar. Entre os exemplos citados em seu texto, os cortes 

de Gordon Matta-Clark, as partes do corpo de Bruce Nauman, a reprodução mecânica da 

fotografia como derivação do ready-made de Duchamp: todos registros de uma presença física. 	


Outra facção do pós-modernismo americano, alinhada à política neo-conservadora, 

proclama na mesma época o retorno da memória cultural, tratando como fetiche as imagens e 

referências históricas, e da figura heroica do artista, após a “morte do autor” anunciada por 

Barthes em 1968 . A valorização da forma pelo modernismo é contrastada, nesse sentido, pela 26

prática do pastiche, presente tanto na volta à pintura, agora como sistema projetivo de 

referências culturais estáveis, que não problematizam o pictórico, quanto nas instalações, em 

que o detournement, ou apropriação simbólica subversiva, que questionava politicamente e 

esteticamente o espaço ampliado da obra introduzido pelo minimalismo, se torna uma estéril 

estratégia de espetacularização, passando a dominar a cena artística dos anos 80. 	


Confrontando-se com este quadro, Krauss apresenta em 1992 a palestra titulada A 

Voyage to the North Sea, em que tece um discurso sobre a evolução do medium com as 
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premissas que delineamos. O texto inicia descrevendo a trajetória do artista belga Marcel 

Brothaers, precursor das instalações multimídia com seu “Museu de Arte Moderna, 

Departamento das Águias”,  um museu que ele define ficcional, em que objetos sobre o tema 27

“águia” são organizados simulando uma museografia. A águia funciona em termos conceituais, 

nivelando significante e significado da obra em um sistema de equivalências que se torna objeto 

(reificação da obra), teoria e promoção de si mesma, em suas várias declinações. O triunfo da 

águia significaria, não mais o fim da arte, mas o fim da articulação da arte em meios específicos, 

celebrando com grande rigor sua implosão definitiva, e, ao mesmo tempo, inaugurando um novo 

meio, que será perpetuado como padrão mercantilizado de processos de diferenciação arbitrária: 

a instalação multimídia. 	


O Museu de Brothaers contém, em seu acervo, uma coleção de águias, que discute 

recursivamente o ato de colecionar como princípio que fundamenta as principais ficções da arte: 

a seleção e a classificação. Para o colecionador de Benjamin, que liberta os objetos das amarras 

da utilidade, possibilitando que entrem em uma relação mais próxima – de intercâmbio e 

proximidade com seus equivalentes - tudo o que existe dentro do capitalismo é investido de um 

duplo valor: um elemento utópico e outro cínico.  Da mesma maneira, Brothaers com seu 28

museu ressalta que todas as escolhas abraçadas no âmago de uma instituição, ou sua reação 

(pela crítica institucional), convergem no mesmo processo dialético capitalista, que contém 

tanto um elemento utópico, quanto a possibilidade de sua mercantilização.           	


Benjamin escreve também que a dimensão utópica de uma determinada forma	


social ou processo tecnológico estaria presente no seu nascimento e em seu processo de 

obsolescência, quando essa tecnologia libera, uma vez mais, essa dimensão, como “último 

brilho de uma estrela que morre” . A obsolescência, princípio da produção de consumo, libera 29

o objeto ultrapassado das garras da utilidade, em consonância com outra característica da 

produção de Brothaers delineada por Krauss no texto: sua atenção profunda às formas do 

passado - seu sistema de referências a Courbet e Ingres, Mallarmé e Baudelaire, a uma “aura 

datada da cultura burguesa do século XIX” , e aos cineastas dos exórdios, quando a produção 30

cinematográfica era artesanal e ainda vagava sem rumo, com um “olhar primitivo, feito de 

exposições desiguais combinadas juntas a um andar tremeluzente”  que dilata a experiência da 31

visão numa mistura fenomenológica de presença e ausência.              	


A difusão, no início dos anos 70, do conjunto Portpak - câmara e monitor leves e 

baratos que inauguram o advento do vídeo como prática artística - decreta a morte desse olhar, 

reportando o antigo meio a seu frescor inaugural. Brothaers identifica a decadência frutífera 

desse primeiro cinema, que resiste ao fechamento do cinema estruturalista que, como evidencia 

Krauss, ao contrário, tenta alcançar uma sinédoque, isto é, uma experiência que remeta a um 

todo.  O aparato fílmico apresenta um medium cuja especificidade, que entra em consonância 32
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naquela época com as práticas artísticas, se encontra na geração de diferenças a partir de si 

mesmo, em um conjunto agregativo. Um corpus de suportes integrados e convenções 

sedimentadas em um sistema não unitário ou totalizante (como pretendiam os estruturalistas), 

mas disjuntivo, a partir da oposição inextricável entre simultaneidade e sequencialidade, entre 

som, imagem e texto.  	
33

Da mesma forma, o grande salto da câmera Portpack, segundo Krauss, não seria tanto 

ligado à inclusão, na obra, de uma duração, mas à sua relação direta com o televisivo: com a 

transmissão simultânea em espaços diferentes, que permite uma continuidade de transmissão e 

recepção em lugares remotos. Essa separação espacial, acoplada com a simultaneidade temporal 

da transmissão instantânea do circuito fechado, formaria a heterogeneidade inerente ao 

televisivo, que não pode ser reduzido a nenhuma instância unitária, pois muda continuamente e 

a partir de si mesmo, inaugurando a condição pós-medial. 	


“Condição” parece se referir a um horizonte para a produção artística, contra o qual a 

inovação formal possa se destacar e ser considerada em um sentido mais profundo que em um 

senso puramente linguístico, tanto da arte como linguagem em sentido estrito, que como modelo 

linguístico baseado na diferença, que opera em obras particulares. Krauss pontua aqui a 

importância, nesse momento, da desconstrução derridiana que, a partir do parergorn e da 

gramatologia, mostra, assim como no sujeito teorizado por Lacan, que não existe um interior 

separado de seu exterior, que isso seria uma quimera. A teoria do parergon (o fora da obra) trata 

do problema da moldura – da estrutura da margem, da diferença entre dentro e fora: Kant define 

assim o excesso de ornamento, externo à obra, enquanto em La vérité en peinture  Jacques 34

Derrida escreve sobre o conota como algo que, trazendo a manifestação de uma ausência, toca e 

coopera na operação. Nem simplesmente fora, nem simplesmente dentro.	


O aval teórico a práticas “impuras” estaria dado. No vídeo “A Voyage to the North 

Sea”, de Brothaers, a Gestalt da imagem é narrativizada. Os planos fixos do filme, cada um 

sendo a página de um livro de imagens (pinturas ou fotografias) de marinhas, passam de 

panoramas a close-ups extremos, em que os detalhes parecem pinturas abstratas, monocromos 

radicais achatados, mas, ao mesmo tempo, constituídos por uma progressiva adição de níveis, 

análogos à constituição da pintura. Em três páginas, Brothaers reconstrói a história da pintura 

até chegar ao modernismo, à planaridade abstrata da tela: a realidade ilusória do mundo em 

contraposição à realidade literal dos meios pictóricos. Isso sugere uma narrativa que busca as 

origens da obra (materialidade da tela), desmentida pela experiência da passagem entre 

diferentes superfícies, que traz um senso de incompletude, a impossibilidade de alcançar um 

todo. 	


Krauss reitera como o recurso de Marcel Brothaers à ficção fale sobre essa 

impossibilidade, colocando em cena a sobreposição de camadas, que cria uma alegoria para a 
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condição de autodiferenciação desse medium. A ficcionalidade, seria então seu horizonte de 

atuação, aspecto revelatório em vários momentos de sua obra, que permite produzir uma análise 

da própria ficção em relação a uma estrutura específica: “uma ficção nos permite abraçar a 

realidade, e, ao mesmo tempo, o que ela esconde” . Não existe então dentro e fora, mas 35

camadas e anteparos, que delimitam uma condição de ausência. Uma definição de medium 

extremamente aberta, que Brothaers articula com extremo rigor, mas que constitui um 

precedente perigoso para a arte que virá.	


!
!
NOTAS	


[1] “Grids”, in October, n.9, 1979, p.50. Ver também The Originality of the Avant-Garde and Other 
Modernist Myths. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985. 	
!
[2] “Notes on the Index: Seventies Art in America", in October n. 3, 1977. Pp. 68-8.	
!
[3] 1993.	
!
[4] O tema é desenvolvido na curadoria da exposição Informe: mode d'emploi, Paris: Centre Georges 
Pompidou, 1996.  O catálogo será publicado também como Formless: A User's Guide, New York: Zone 
Books, 1997.	
!
[5]A forma pode ser vista em termos históricos, mas em sentido mais amplo do que como 
desenvolvimento estilístico. Ive Alain Bois diferencia um formalismo estrito, ou morfológico de um 
formalismo estruturalista. Y.A. Bois, “Formalism and Structuralism”, in Art Since 1900: Modernism, 
Antimodernism, Postmodernism, London, 2004.	
!
[6] Essa é a última definição que dará de médium no livro Under the Blue Cup, 2011. Em uma conversa 
com Yve-Alain Bois e o redator da revista on-line “The Brooking Rail”,  após a publicação do livro 
Krauss diz que, em última análise, o medium é sobre a dialética entre memória e esquecimento: reafirmar 
a existência do que se quer esquecer através de novas operações. http://www.brooklynrail.org/2012/02/
art/rosalind-krauss-with-yve-alain-bois.	
!
[7] R. Krauss, A Voyage on the North Sea. Art in the Age of the Post-Medium Condition, p. 4.	
!
[8] Ibid., p. 6. !
[9] Ibid., p.7. !
[10] C. Greenberg, “Avant-garde and kitsch”, Boston: Partisan Review, 1939. 	
!
[11] Idem.	
!
[12] Boris Grois aceita a interpretação de Greenberg, segundo a qual os artistas das vanguardas se 
alienariam do público de seu tempo, imprimindo ao mundo real distinções arbitrárias, autônomas, ideais, 
inaugurando a possibilidade do pluralismo contemporâneo. Fazendo isso, traem o juízo desinteressado da 
Terceira Crítica de Kant (Crítica da Faculdade do Juízo): o crítico usa as obras para ilustrar sua teoria. O 
que importa não é mais a imagem, mas o uso teórico que se faz dela. “Reflexões críticas”, em Arte e 
Ensaios n. 27, 2013.  

http://www.brooklynrail.org/2012/02/art/rosalind-krauss-with-yve-alain-bois
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!
[13] Segundo Boris Groys, essa operação de Greenberg é a premissa para o pluralismo artístico 
contemporâneo.  Ibid. Nota 12. !
[14] R. Krauss, “Uma visão do Modernismo”, 1997, pp. 167 e 169. Artigo publicado originalmente em 
Artforum, Setembro 1972. !
[15] Em Gávea n.1, Rio de Janeiro, 1984, p. 129. Artigo publicado originalmente em October n.8, 1979, 
pp. 31-44. !
[16] Ibid., p. 135. !
[17] Idem. !
[18] 1985.	
!
[19] Ver H. Foster, O retorno do Real, p. 53.	

[20] Ibid., p. 55.	
!
[21] Pequena História da Fotografia, 1931.	
!
[22] J. A. Miller, Matemas I, p.15.	
!
[23] Ver C. Bishop, “What is a curator?”, 2007.	
!
[24] Ibid. nota 18, p. 83.	
!
[25] Ibid. nota 2. 	
!
[26] R. Barthes, “A morte do autor” em O Rumor da Língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. !
[27] Apresentado na Documenta 5, curada por Harald Szeemann, Kassel (Alemanha), 1972.	
!
[28] Krauss cita Benjamin, “Charles Baudelaire: um Lírico no auge do Capitalismo”, em Obras 
Escolhidas, Vol. III. São Paulo: Editora Brasiliense, a partir de Douglas Crimp, Marcel Brothaers, ex.cat., 
Minneapolis: Walker Art Center, 1989, pp. 71-91. !
[29] Idem. !
[30] Ibid. nota 7, p. 44. !
[31] Idem. !
[32] Krauss se refere aqui ao Antology Film Archive, clube de cinéfilos estruturalistas nova-iorquinos 
fundado por Jonas Mekas, em que a própria arquitetura do espaço e das cadeiras, concebidas com 
anteparos laterais para impedir uma fuga lateral do olhar, se tornaria um vetor fenomenológico – 
dispositivo em que cada parte afeta a experiência do todo – que ela traz como como exemplo por sua 
complexidade e abstração pré-objetiva. !
[33] Krauss cita a respeito da resistência à teorização modernista do vídeo o artigo de Frederic Jameson 
“Transformations of the Image in Postmodernity”, in The Cultural Turn: Selected Writings on the 
Postmodern, 1983-1998. London: Verso, 1998.	
!
[34] “Parergon”, em La Verdad en Pintura, Buenos Aires: Espacios del Saber, 2001, pp. 27-127. Texto 
original Paris: Flammarion, 1978. !
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[35] Krauss, op. cit., p. 47. Comunicado à imprensa de Marcel Brothaers sobre “Museu d’Arte Moderna: 
Departamento das águias”, Kassel, 1972. !!!!
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