
Noel Carrol convidou-me para participar de um simpósio sobre 
gêneros atípicos de arte realizado na galeria de vanguarda The 
Kitchen, em 1984. O tipo de gênero que ele tinha em mente 
poderia ser exemplificado por vídeo, ópera e performance art. 
Essa última me intrigou, já que concilia pintura e teatro e, portanto, 
ocorre em galerias, mas para um público participante. Ofereço o 
ensaio como um estudo de caso de um esforço de fazer frente à crise 
para a qual o modernismo é, em geral, uma resposta, mas uma 
resposta que anda para trás, como se rumasse para os nebulosos 
inícios da arte, em vez de ir para a frente, para sua transfiguração 
em filosofia. Assim, este ensaio dá seguimento às especulações 
históricas de “Ofim da arte” e prepara o caminho para aquelas de 
“Arte, evolução e a consciência da história”. Este ensaio apareceu 
em Formations, inverno de 1985.

No fim do século XIX, a tarefa de redefinir a arte da pintura a 
partir de sua estrutura interna tornou-se matéria de tal urgência a ponto 
de praticamente se constituir no principal assunto da pintura, quiçá 
da arte como tal, ao longo do século presente. Em “O fim da arte” 
apresentei uma leitura da história da pintura desde a Renascença até 
aquele momento crucial, bastante conhecido da tecnologia da ilusão,
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revoluções no conceito de arte num conflito conceituai tão intenso e 
irresoluto que a face da alta cultura é um tipo de terra de ninguém, 
com a possibilidade de que a arte hoje seja apenas desestabilização, 
devendo sua persistência à memória dos limites que ninguém pode 
mais respeitar.

Suponho que as artes da colagem e da montagem, da escultura 
móvel e da poesia concreta exemplificam o tipo de realinhamentos 
internos que podem ser feitos sem chamar à baila muito agudamente 
a questão dos dois limites mais pesados — entre a arte e sua própria 
filosofia e entre a arte e a vida — que a filosofia supôs como mais ou 
menos indeléveis. Destes, naturalmente eu estive mais envolvido com 
o primeiro, jó que qualquer instabilidade nos seus limites deve induzir 
o repensar da filosofia a partir de dentro, porque se ela não pode clara
mente distinguir a si própria de um dos seus assuntos, ela dificilmente 
sabe, em última análise, o que ela própria é. Na verdade, as histórias da 
filosofia e da arte são tão imbricadas que a autodefmição da filosofia é 

separavam uma arte da outra — a pintura da poesia, 
, a música da escultura — e, então, aos limites que 

filosofia numa direção e da vida, na outra. Então 
no século XX foi a história das transformações e

de produzir equivalências perceptuais para o que as aparências das 
coisas induziriam num espectador - mesmo os impressionistas conti 
nuaram esse projeto coletivo —, e a crise de redefinição, portanto, eu 
atribuo ao reconhecimento de que uma nova tecnologia estava prestes 

' a atingir isso em uma gama de aparências muito mais ampla do que .1 
pintura esperaria conquistar. Eu tinha em mente figuras em movimen 
to, figuras que representam diretamente o movimento por meio de 
imagens em movimento, facilitando, assim, a representação narrativa 
de modo impossível para a pintura. Exigiu-se, dessa maneira, que .1 
pintura se redefinisse — do contrário, decairia à situação de atividade 
secundária, fornecendo decorações e ilustrações, porém não mais em 
posição de transformar a consciência do modo como era pressuposto 
pela multidão parisiense que demandou que David retratasse a morte 
de Marat. A pintura reagiu a esse desafio de maneira tão heroica que 
provocou sérias perturbações ao longo de linhas demarcatórias que 
haviam se mantido estáveis por tanto tempo a ponto de ser aceitas 
como fronteiras naturais. Refiro-me primeiramente às várias linhas
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refém da filosofia da arte, como tentei mostrar nessas páginas. Neste 
ensaio, no entanto, pretendo me ocupar dessa extraordinária profusão 
de formas de arte que cresceram como aglomerados nas bordas do 
que era tido como os limites da arte: formas de arte que parecem, na 
superfície, querer retroceder com esses limites, colonizar, por assim 
dizer, a margem ocidental da vida pela arte — formas de arte marcadas 
por uma curiosa efemeridade e indefinição, que eu designarei como 
as artes da disturbação.

O termo é pensado, naturalmente, para aludir à sua rima na
tural em inglês, já que a masturbação é uma atividade que concilia 
uma demarcação similar, pois algumas imagens e fantasias têm efei
tos externos — meras imagens carregadas culminam em orgasmos 
reais e induzem a uma redução real da tensão. E, em certo sentido, 
isso modela o que a arte da disturbação procura obter, produzir um 
espasmo existencial por meio da intervenção das imagens na vida. 
Mas o termo também é pensado para reter as conotações de distúr
bio, porque essas várias artes, frequentemente em consequência de 
sua execução improvisatória e precária, portam certa ameaça, até 
mesmo prometem certo perigo, comprometem-se com a realidade 
de um modo que as artes mais entrincheiradas e suas descendentes 
perderam o poder de conseguir. Talvez seja por essa razão que a rea
ção espontânea para a arte disturbatória é desarmá-la por cooptação, 
incorporando-a instantaneamente às instituições bacanas do mundo 
da arte, onde se tornará inofensiva e distante de formas de vida que 
ela tenciona destruir. Isso torna o museu e o teatro de vanguarda os 
postos avançados da civilização, um fator para se lembrar quando 
alguém os acusa de serem modismos.

Deixe-me começar, em todo caso, delineando um contraste 
entre a arte disturbacional e a arte que é perturbadora no sentido 
tradicional, no sentido de ter sido sempre aberta a se tornar arte — a 
saber, por meio da representação de coisas perturbadoras, inclusive 
de modos perturbadores. Hoje dificilmente haveria imagens mais 
perturbadoras que aquelas encontradas nas pinturas tardias de Leon 
Golub, cujo trabalho numa bienal do Whitney fez o resto do que havia 
naquelas galerias parecer um monte de brinquedos. São enormes telas 
não montadas, como banners, sobre as quais Golub retrata terroristas e 
torturadores, trabalhando sobre suas vítimas amarradas e encapuzadas,
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ou se divertindo com namoradas, cuja redução a objetos sexuais c.is.i 
com a redução a meros objetos das pessoas em seu poder. Golub põe o 
espectador no mesmo espaço com esses monstros, entrando ele próprio 
nele, se dirigindo a eles com a postura de um fotógrafo que lhes pede 
que sorriam, pareçam simpáticos, digam “xis” — e eles se viram para .1 
câmera e fazem uma pose, fazem palhaçadas e brincadeirinhas, tal ve/ 
peçam uma cópia para mandar para casa, enquanto os flashes iluminam 
a agonia das abafadas garagens e armazéns em que eles levam a cabo 
suas inumanidades bestiais. A inumanidade é totalmente irredimida, 
em contraste com a retratação dos martírios na arte cristã, em que o 
sofrimento é tornado vívido porque ele faz sentido na ética cristã c se 
torna perturbador a fim de provocar a compaixão do espectador para 
sua própria salvação. Indubitavelmente, isso é necessário, tendo em 
vista o fato de que a crucificação, que constitui tanto da substância 
da arte ocidental, tenha sido fundamentalmente reduzida a tantas 
decorações. As realidades políticas que as pinturas de Golub tornam 
emblemáticas são certamente irredimidas por quaisquer dos propósitos 
a que se espera que a política sirva, mas minha preocupação é apenas 
enfatizar que elas são perturbadoras porque o que mostram é pertur
bador, assim como sua forma de mostrar - mas não mais perturbado
ras do que Rei Lear ou Edipo Rei; e entrementes nós as vemos numa 
galeria esplendorosa, cercadas pelo esnobe povo das artes do Eastside, 
e o fato de que essas visões horripilantes podem ser contidas tem um 
conforto compensatório, semelhante, suponho, à total segurança que 
tem uma criança quando ouve sua mãe contar as familiares lendas de 
coisas terríveis que ela não tem como saber que não são verdadeiras, 
deitada em sua cama quente, com ursos de pelúcia e chocolate quente 
ao alcance da mão: o horror do acontecimento narrado aumenta a 
segurança que ela sente, o que pode explicar a eterna popularidade 
dos contos de fadas. E talvez dos filmes de terror a que vamos assis
tir, porque precisamos das garantias que eles fornecem sobre nossa 
própria vida. Voltamo-nos para Golub exatamente nesse sentido e 
exatamente porque suas obras são pinturas, emolduradas pelas ameni
dades do mundo da arte e compensadas por uma vida cujos prazeres 
básicos elas sublinham; podemos nos lembrar de mandar um cheque 
para a Anistia Internacional quando nos voltamos para as confecções 
de Nancy Graves para as estruturas confusas de Jonathan Borofsky.
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No seu modo agora reverenciado, mesmo a arte perturbadora põe as 
realidades perturbadoras à distância e, fazendo isso, pode afinal de 
contas se desincumbir de uma das funções para a qual a arte foi in
ventada. Isso não é o que designo por arte disturbatória, cujo intuito, 
em exato contraste, é subverter essa função. Golub é limitado pelas 
convenções da arte a ter os seus gritos adocicados em árias.

Então k disturbação quando os limites que isolam arte e vida são 
transpostos de um modo que a mera representação de coisas pertur

badoras não pode atingir, exatamente porque elas são representações, 
e reagimos a elas como tais. E por essa razão que/a realidade deve 
de algum modo ser um componente real da arte disturbacional, e 
usualmente essa realidade é, ela própria, de um tipo perturbador.
obscenidade, nudez frontal, sangue, excremento, mutilação, perigo 
real, dor verdadeira, morte possível. E esses são componentes da arte, 
e não simplesmente colaterais à sua produção ou apreciação — como 
quando os andaimes que sustentam os gesseiros desabam ou o pintor 
cai da escada ou um artista morre por septicemia ou um passante 
morre pela queda de um pedaço de beiral.

Sempre extraí certa inspiração filosófica da obra de Jasper Johns, 
especialmente de sua exploração de uma classe de imagens que ins
tantaneamente se tornam exemplo do que elas representam, de modo 
que, com elas, a linha entre realidade e representação é dissolvida. 
A figura de um numeral, por exemplo, é um numeral, assim como a 
imagem de um mapa é um mapa. Consequentemente, é impossível 
representar a realidade sem reproduzi-la. Esses casos — bandeiras, 
letras e emblemas são outros exemplos — parecem ser exatamente o 
que Platão tinha em mente ao falar de representações miméticas como 
uma classe: as palavras que um ator fala, por exemplo, representam, 
mas também consistem das mesmas palavras que o personagem fala, 
de modo que o diálogo representa por apresentações. Uma vez que 
as palavras faladas pelo ator são palavras reais, o diálogo da peça põe 
no palco uma conversa real, e Platão pensou a mímesis como uma 
forma muito perigosa de representação, já que os atores deveriam ser 
os guardiões cuja educação ele estava concebendo, e ele se preocupou 
com as consequências de pôr palavras reais nos lábios deles, a não

ARTHUR C. DANTO ARTE E DISTURBAÇÃO 159



como parte da obra

nesse sentido que obscenidade se torna disturbacional: seu uso apa

ter sido morto, sabiaentre corpse [defunto] e corpus. Burden poderia 
que poderia ter sido morto, concebeu esse fato 
reagiu, reagindo à obra. Isso não aconteceu, mas poderia ter aconte
cido — sem violar os limites da obra, porque a obra incorporou esses 
limites como parte de sua substância. Seria como exibir, em alguma 
bienal futura, uma obra chamada Bomb que consistisse de uma bomba, 

ga uma fronteira entre imitação e realidade, e a arte é perturbadora 
porque a realidade que ela divulga é, ela própria, perturbadora. A 
famosa primeira linha do Ubu Roi de Alfred Jarry explodia realidade 
adentro quando vocalizada pelo ator que, de pé diante do público, 
dizia: “Merdre!”. Obviamente, “Merdre” não é a palavra homófona 
“Merde” — mas soa como se fosse, e a palavra homófona não era per
mitida no vocabulário de palco do período: ela não podia ser usada 
representacionalmente porque ela tinha de ser real, por assim dizer, 
e “Merdre” era, de fato, o fósforo aceso na usina de gás, causando um 
tipo de desordem e consolidando a relação entre peça e público — e é 
isso que a arte disturbacional aspira, em princípio, fazer.

Para mim, o paradigma dessa arte — algo que é difícil de ima
ginar sendo totalmente banalizado - é a famosa e horripilante obra 
Deadman, de 1972, feita por Chris Burden. Burden se enfiou num 
saco e se pôs numa via expressa na Califórnia: um trocadilho mortal 

ser que fossem boas palavras, faladas por bons personagens. Johns 
emprega alguns dos mecanismos da arte disturbacional como alta 
arte, principalmente porque a realidade com que ele lida não é uma 
realidade perturbadora do tipo que Platão, por exemplo, estava ávido 
por excluir da representação dramática.

Mas algo semelhante à superstição platônica permanece ou 
permaneceu até muito recentemente, de fato, no que tange às obsce
nidades. Era amplamente aceito que alguém não poderia mencionar 
uma obscenidade sem, por meio desse mesmo ato, usar a obscenidade; 
a obscenidade era um tipo de solvente que corroía o recurso inclusive 
da citação ou da exibição, de modo que o esforço pela mera imitação 
da formulação obscena era amaldiçoado: não havia distância permiti
da como a que tinha se insinuado há muito tempo na representação 
dramática, separando as palavras que o ator falava daquelas que o 
personagem falava, mesmo quando eram foneticamente idênticas. É 

cu
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consequências, mais do que simplesmente do risco, como no caso de 
Chris Burden. Um bem conhecido escultor fez, numa ocasião, uma 
obra composta de pesados discos de aço precariamente equilibrados 
e mantidos no lugar por atrito. As pessoas deveriam entrar nela para 
experienciar o espaço que ela criou, mas correndo o risco de fazê-la 
desabar — e de fato uma pessoa morreu. Isso foi em um museu aonde 
estudantes eram levados para experienciar arte: era como uma pistola 
carregada, mas, embora fosse letal, ela só era disturbacional se o risco 
de ser esmagado fosse tido como parte da experiência. Do contrário, 
seria uma possível consequência de uma obra indiferente ao que 
acontecia ao seu público, o que não seria inconveniente para o artista 
em questão, mas de modo algum disturbacional.

Esses são casos extremos. Eles disturbam na direção da vida, 
embora haja obras que disturbam na direção da arte/ o que era possível 
quando se acreditava que a arte era sagrada, fina e bela. As palavras 
de Rimbaud, “Uma noitinha sentei a beleza nos meus joelhos e
achei-a amarga. E eu a feri”, expressam uma hostilidade que por 

c em que o público, curadores e artista soubessem todos que ela po
deria explodir a qualquer instante. Essa seria uma ilustração exata da 
generalizada intenção artística de Vito Acconci, de “criar uma área 
para o público ocupar, de modo que tornasse parte do que eu estava 
fazendo”. Sabendo que era lá, as pessoas teriam de tomar a decisão 
existencial de visitar a exposição. Não seria como: “Devemos ir ao 
Whitney, fazer uma caminhada ou ficar em casa e ler?”, mas mais do 
tipo: “Devemos jogar roleta russa, fazer amor sem contraceptivo ou 
dirigir à velocidade máxima um em direção ao outro para ver quem 
desvia primeiro?”. E, normalmente, nosso envolvimento com arte 
não é dessa ordem; estamos, portanto, num espaço artístico muito 
diferente de tudo aquilo com que a filosofia da arte nos equipou para 
interpretar como uma possibilidade da arte, interno a algo que seja 
uma obra de arte.

Ubu Roi parece retrospectivamente inocente, como também, 
por diferentes razões, o autoesfaqueamento do pobre Rudolph 
Schwarzkogler, que morreu em 1969 por mutilações autoadminis- 
tradas. Schwarzkogler parece, de algum modo, não ter sabido onde 
estabelecer o limite que pretendia ultrapassar em nome da disturba- 
ção, além de ter sido um tanto tolo. E talvez por causa da certeza das 
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doxo e a distinguem da arte que só acontece para perturbar, como 
Golub, ou da que tem efeitos reais que não fazem parte de si 

ve2es surgia com relação ao belo e às obras definidas por sua belr/.i 
Foinesse espírito que Duchamp desenhou bigodes na Mona Lisa, ou 
em imagens dela. Ou talvez que Rauschenberg apagou o desenho 
DeKooning, que tinha que ser um bom desenho se quisesse obter <» 
efeito almejado. A aura de perigo, de risco, em todo caso, acomp.i 
nha o estranho domínio dessa expressão artística, e parte do expr 
rienciar é não saber o que acontecerá a nós, uma vez que o contraio 
que define nossos direitos como público é cancelado. E exatamente 
por essa razão, a artista também não sabe o que lhe acontecerá: .1 
instabilidade torna voláteis os limites que a arte não disturbacion.il 
toma como verdadeiros. Será ela apedrejada, golpeada, estripada? 
Isso pode acontecer sem violar as convenções, porque essa arte existe 
a fim de que essas convenções sejam suspensas. Mas, naturalmente, 
ela é parasitária dessas convenções, as quais injetam nela um para

própria, como as convulsões induzidas pela peça de J. M. Synge no 
Abbey Theater em Dublin, ou, para tomar um caso mais complexo, 
o uso por um artista de um conteúdo incendiário, ou um conteúdo 
percebido como incendiário e que pode provocar uma disturbação 
por causa disso. Estou pensando nas óperas patrióticas de Verdi, 
mas não estou inclinado a ranquear Simon Boccanegra, ou, por sinal, 
The Playboy of the Western World, como arte disturbacional, e talvez 
valha a pena tentar descobrir o porquê. Talvez seja porque, no caso 
do público do Abbey Theater, foi ele que trespassou os limites sem 
que, fazendo isso, fosse parte da obra nem consequentemente uma 
colaboração com o autor. No caso de Verdi, que dificilmente estaria 
desatento ao impacto que suas óperas deveriam ter, insistia, entre
tanto, que elas eram meramente arte, o que lhe capacitava fazer uma 
afirmação política, estando, ao mesmo tempo, imune aos efeitos que 
ela certamente causaria. Seu gesto e sua atitude são comparáveis aos 
das guerrilhas que desafiam seus inimigos a bombardear o hospital 
que, na verdade, estão usando para armazenar armas: elas não são 
moralmente culpáveis se o inimigo comete a atrocidade de bombar
dear o hospital claramente sinalizado! Não: na arte disturbacional, 
0 artista não se refugia por trás das convenções: ele abre um espaço 
que as convenções têm o propósito de manter fechado.
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his-Deixem-me retroceder ao momento, cataclísmico para
tória da cultura, em que o paradigma renascentista começou a ruir. 
I lavia um amplo espectro de reação artística. Numa ala, como tento 
demonstrar em “O fim da arte”, a arte buscou se mesclar com sua 
própria filosofia, considerando como sua tarefa principal fornecer um 
relato de sua essência, que a princípio seria definida justamente pelo 
fornecimento desse relato. A arte conceituai foi um esforço defletido 
de realizar esse programa. Central nesse espectro foram os vários es
forços na direção do que devemos pensar como essencialismo, a busca 
alquímica pela arte pura, pelo que restaria uma vez que eliminássemos 
todos aqueles fatores que faziam parte do próprio paradigma desacre
ditado da Renascença. Aqui encontramos uma abstração geral, que 
é um modo cru de lidar com o paradigma da Renascença por mera 
subtração, por assim dizer, apagando aquilo que tornou possível sua 
derrota, a saber, imagens da realidade perceptiva. Outras reações muito 
no mesmo espírito, ainda que conceitualmente menos cruas, poderiam 
ter sido: que a pintura (o produto) é pintar (o processo), que é, em 
grande parte, a filosofia que veio para legitimar a pintura da Escola de 
Nova York, à qual foi dado o nome equivocado de Expressionismo 
Abstrato; que as pinturas são suas próprias superfícies, de modo que 
qualquer distanciamento da planaridade é uma traição à essência dessa 
arte; que a pintura é a substância material de sua execução, a saber, 
pigmento, tela, suporte; e, naturalmente, os vários minimalismos, já 
que minimalidade é a metáfora para a busca pela essência da arte que 
tem de ser mínima, uma vez que qualquer coisa extrínseca a essa es
sência é uma violação. Contrários a esses esforços, havia as pessoas que 
se recusaram a reconhecer o colapso do paradigma e que, portanto, se 
opuseram aos esforços que o pressupunham, tornando-se ilusionistas 
à la cachorro louco, sendo a Op Art uma versão breve e literal disso; 
os vários neorrealismos, porém, eram exemplares mais fiéis. Os co
mercialismos, naturalmente, operaram de fora, especialmente depois 
dos anos 1960, quando o mercado de arte começou a ser um agente 
central no mundo da arte; mas estou procurando, aqui, um tipo de 
vista panorâmica filosófica e atribuindo aos artistas a busca, quase no 
espírito dos cientistas de laboratório, por uma essência que imunizaria 
a arte contra a catástrofe na autoidentidade que a morte do paradigma 
revelou como possibilidade vívida: essa catástrofe foi percebida como
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arte realmente c cdevida ao nosso desconhecimento sobre o que

trazer à tona o fim da arte, no sentido que atribuo ao termo. 
A arte da disturbação pertence a algum lugar ao longo desse 

espectro, e parte do seu paradoxo reside no fato de que ela compar 
tilha, em seus impulsos, das sofisticações conceituais que marcam 
a arte moderna como um movimento, mas ela/almeja algo muito 
mais primitivo: ela almeja reconectar a arte com aqueles impulsos 
sombrios a partir dos quais se acredita que a arte se originou e que 
a arte veio a sufocar cada vez mai^; essa é uma postura regressiva, 

< que supõe a recuperação de um estágio da arte em que ela própria 
era quase como mágica — como a mágica profunda, que torna reais 
possibilidades obscuras, e não mágica superficial ou ilusória, na qual V I

s nada realmente acontece, mas parece que aconteceu, na qual há mais 
um repertório de truques do que a invocação de forças estranhas, de 
um espaço diferente do que ocupamos —, conjurando espíritos das 
vastas profundezas./O retrocesso a esse início, a outro modo esquecido 
de pensar, justifica uma comparação com um programa paralelo na 
filosofia, aquele do Heidegger tardio, que via toda filosofia depois 
de Sócrates como um grande desvio de certo encontro direto com 
o ser, que Heidegger, então, pretendia reencenar, ao escrever de um 
modo totalmente diferente das formas analíticas que caracterizam a 
inscrição da filosofia ocidental desde tempos antigos. Aquelas últimas 
obras, estranhas e encantatórias, buscam pôr o leitor em contato direto 
com realidades esquecidas.

Por mágica, tenho em mente aquela visão de imagens, decerto 
raramente considerada hoje em dia, de acordo com a qual o sujeito 
representado realmente entrava nas suas representações, de modo que 
os teóricos da imagem, como os iconófilos de Bizâncio, puderam falar 
da presença mística do santo no ícone. Você, afinal de contas, tem de 
se perguntar por que houve em várias épocas da história essa intensa 
controvérsia «obre a confecção de ídolos, porque houve movimentos 
iconoclastas em geral. E uma luta contra o uso dos poderes obscuros 
por parte dos artistas, que, ao fazer uma imagem de x, realmente 
capturam x exatamente do modo que os homens pensavam capturar 
minotauros ou unicórnios (qualquer um que acredite que zoológicos

à nossa crença de que ela seja idêntica ao que é, na verdade, uma de 
suas formas incidentais. De certo modo, a arte moderna colaborou ao
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arte disturbacional é um esforço de reconectar com essa estrutura
mágica de pensamento/há muito abandonada como prerrogativa dos 
fazedores de imagem, apesar de que, como vimos, algo parecido se 
encontra nos elegantes experimentos de Johns. E tenho a sensação de 
que o poder — ou a crença de que os artistas o possuem — foi uma das 
coisas que os filósofos podem ter temido quando se voltaram para a 
efemerizacão da arte enquanto assunto da teoria.

Quero agora propor que essa primeva teoria mágica das imagens, 
facilmente confirmada na história da iconoclastia bizantina ou holan
desa, confirma, por sua vez, uma teoria da representação dramática 
que é dada numa célebre e bela especulação de Nietzsche. Ele sugere 

são educacionalmente motivados tem um senso subdesenvolvido de 
magia). Algo dessa teoria mágica, estou certo, entra na intenção do 
retrato da morte e na explicação do fato de que os enlutados buscam 
estabelecer, característica e irrefletidamente, uma imagem dos que 
partiram, como se a morte fosse magicamente superada se a persona 
pudesse ser preservada. E como explicar de outro modo a adoração de 
imagens — que não seria de modo algum idolatria se o santo estivesse 
literalmente no quadro —, dos poderes atribuídos às várias estátuas da 
virgem, dos sacri bambini espalhados por toda a cristandade, transradia- 
dos por aquela santa presença que se supõe que as relíquias abrigam: 
como se a forma de alguém fosse uma relíquia nesse sentido? Apesar de 
ter falado de Duchamp pondo bigodes na Mona Lisa, naturalmente foi 
um cartão-postal que ele modificou, não a pintura real; mas a imagem 
está presente no cartão-postal, e é por isso que o gesto de Duchamp 
pode ser considerado como modestamente disturbacional, quase um 
ato de vandalismo.

Como contrário ao poder de capturar realidades, a mera habili
dade de representá-las, estabelecendo semelhança, não é terrivelmente 
interessante e consiste de truques como aqueles dominados pelos 
mágicos cujo propósito é entreter ao enganar os olhos. Uma vez que 
percebemos que estátuas meramente designam aquilo que aparentam, 
quando a semelhança explica sua forma, em vez de conter a realidade 
por meio da contenção da forma, um certo poder está perdido para a 
arte, confirmando que tendemos a definir a arte por essa perda — mas 
esse tipo de definição pode ser apenas uma das formas de descre- 
denciamento filosófico que a história da arte revela. Em todo caso, 
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que a tragédia clássica seja uma evolução do ritual dionisíaco é que ela 
consiste na inserção de certa distância entre o público — ele próprio 
uma evolução dos celebrantes — e a visão. No ritual, o momento cul 
minante era aquele em que o próprio deus se fazia presente, e é para 
esse momento que a peça é um substituto civilizado. Os meios pelos 
quais o deus era conjurado eram orgiásticos: o ritual dionisíaco era 
uma celebração sombria, um lapso de frenesi em que tudo o que as 
pessoas civilizadas acham repugnante era tornado possível e escusado; 
era aterrorizante, disturbacional, se preferir — e realizado em nome da 
epifania. Nesse momento, os celebrantes eram magicamente ligados 
ao deus que estaria entre eles: todas as distinções desapareciam num 
êxtase de união. A tragédia grega reencenava isso, porém mais no 
nível da arte do que da prática religiosa, e, com efeito, o propósito era 
separar a imagem da realidade de um modo que as modernas teorias 
da imagem tomam como certo. O deus é representado por um ator, 
o ator não é possuído pelo deus que se faz presente na carne e no san
gue do ator. Não pensamos mais na ação no palco como algo que vá 
além da representação de uma presença distante. Mesmo assim, algo 
da expectativa da mágica deve ter permanecido na experiência teatral 
dos tempos antigos, se quisermos ter alguma explicação para a estranha 
doutrina de Aristóteles sobre a catarse, em que algo muito profundo 
ocorre num público, misticamente purgado como os dionisistas ori
ginais deveriam ficar^no clímax da encenação. E razoável supor que 
as pessoas iam ao teatro mais para que acontecesse alguma coisa desse 
tipo do que para desfrutar do espetáculo e se divertir. E quem sabe 
quais associações com a mágica profunda não estariam envolvidas nos 
modelos e nas atitudes dos frequentadores de teatro de hoje?

Já que estou sendo cruelmente especulativo, deixe-me delinear 
agora um contraste entre públicos de teatro e de cinema. O teatro, 
se Nietzsche está certo, é uma transformação complexa de alguns 
domínios sagrados, em que o mestre do ritual é transformado no 
ator trágico, os celebrantes, no público, e onde, em vez de o deus 
aparecer literalmente para este enquanto possui aquele, num sentido 
de “aparência” que não contrasta com a realidade, há as aparências de 
deuses que contrastam precisamente com a realidade. A língua inglesa 
atual tem os dois sentidos de “aparência”: ninguém diria, ao saber 
que o presidente apareceu no baile inaugural, que ele não deve ter 
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estado lá realmente, já que era apenas uma aparição [appearance]. Mas 
certamente dizemos que alguém apenas pareceu [appeared] amar uma 
pessoa, mas que não a amava realmente. Há ilusão num caso, mas 
não no outro. Mas a sala de cinema é uma evolução de um dispositivo 
óptico, a camera obscura, uma caixa em que as aparências do mundo 
circundante foram, por assim dizer, arrancadas do mundo e projetadas 
em uma de suas paredes por meio de um orifício na parede oposta. 
Aristóteles já conhecia os princípios da camera obscura, mas em meados 
do século XIX havia caixas suficientemente grandes para acomodar 
espectadores em meio às distrações e divertimentos encontrados em 
parques de diversão e balneários espalhados por toda a Europa. Ao 
entrar nas caixas, eles encontravam imagens separadas das realidades 
correspondentes — ondas que rolam e que quebram e figuras com 
roupas encharcadas em bathing11 —, e isso traz conotações de que algo 
mágico tenha acontecido, como se pode depreender pelas reflexões do 
narrador sobre a lanterna mágica no início de No caminho de Swann. 
As imagens naturalmente eram evanescentes, até que Fox Talbot 
descobriu como capturá-las por meio da mediação química de iodeto 
de prata e tiossulfato de sódio. A camera obscura tem uma fascinante 
história dupla: ela se expandiu, ao dar origem às salas de cinema, e 
se contraiu, para criar as câmeras que turistas de chapéu de palha 
apontavam uns para os outros diante de paisagens pitorescas. E como 
se houvesse uma ligação interna entre o médium da cinematografia 
e o locus de sua exibição. Faço aqui uma abreviação severa, pulando 
inteiramente as descobertas que fizeram as figuras se mover, mas minha 
preocupação é apenas enfatizar que as salas de cinema têm uma ori
gem e uma história subsequente muito diferentes daquelas do teatro. 

E essa diferença na origem se reflete na diferença entre frequen
tadores de teatro e frequentadores de cinema, sublinhada, acredito, de 
todo modo, por uma evidência institucional: vestimo-nos adequada
mente para ir ao teatro, como para ir à igreja, não havendo o espírito 
cerimonial e celebratório conexo ao ato de ir ao cinema que parece 
natural quanto ao teatro; adentramos as salas de cinema casualmente

11 Bath machines eram cubículos dentro dos quais era permitido às senhoras, na 
Grã-Bretanha do século XIX, tomar banho de mar, sem se exibir publicamente 
em trajes menores. (N.T.)
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vestidos, a qualquer hora, e ir ao cinema, salvo o caso de solenes 
debatedores do Cahiers de cinema, ê considerado entretenimento c 
distração, mesmo que haja filmes profundos, peças simplórias e óperas 
ainda mais tolas. O público de cinema não é uma transformação de 
uma congregação. O seu antecessor é a multidão de feriado, que busca 
mais uma pausa na pressão da realidade cotidiana do que a aquisição 
de uma realidade superior e de uma revelação. Pode-se até mesmo 
comer enquanto se assiste a filmes, mas isso é repreendido no teatro. 
O ponto é que se deve resistir à tentação de tratar filmes e peças como 
pertencentes ao mesmo gênero em virtude de ambos serem vistos em 
salas de espetáculos e diante de públicos. É como se o espectador de 
um filme permanecesse um indivíduo, mesmo que ele veja o filme 
com outras pessoas, enquanto o espectador de uma peça é membro 
de um público, mesmo que se assente sozinho. O videocassete enfa
tiza ainda mais a diferença e, apesar de espectadores caseiros dizerem 
que às vezes querem ter a experiência da sala de cinema, isso é quase 
certamente uma questão de tamanho e é conexo com certas caracte
rísticas de projeção ainda não disponíveis para o lar. Ou eles afirmam 
que querem sair de casa, não que querem especificamente entrar em 
outra sorte de espaço.

Mas parece-me que a arte disturbatória pertence àquele tipo de 
público a partir do qual adveio o público de teatro e que pretende 
regressar a um relacionamento mais primitivo entre ator e celebran
tes. A artista disturbatória almeja transformar seu público em algo 
pré-teatral, num corpo que se une a ela numa relação mais mágica 
e transformacional do que permitem as convenções definidoras do 
teatro. E ela pretende conseguir isso por alguma transformação de si 
própria, que consiste em abandonar a atmosfera protetora e fortemente 
deslocadora da distância teatral e fazer contato com uma realidade. 
Em certo sentido, a artista disturbatória se sacrifica, de modo que, por 
meio dela, um público pode ser transformado, talvez apenas por um 
momento, enquanto ela é possuída por algo estranho. Seu empreen
dimento é, em suma, recuperar para a arte algo da magia purificada 
de quando a arte se tornou arte. ' AaXl

E claro que toda a coisa pode simplesmente explodir em risadi
nhas. Com nossas mentes racionais, encontramos a teoria que pode 
por si só legitimar essas estranhas ambições totalmente desacreditadas.
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reconstituição fosse

que

que

arte disturbatória tem como propósito. E isso explica o que é dis- 
turbador na disturbação e por que precisamos de uma palavra para 
defini-la com precisão/ Não é da perturbação ordinária que estamos 
tratando, e o chocante e ultrajante são apenas meios para um fim. E 
daquela perturbação que advém da subpercepção difusa de que uma 
dimensão de nosso ser está sendo colocada num nível ainda mais 
baixo que o nível mais baixo da civilização/A civilização grega, se 
Nietzsche estava certo, dedicou-se a pôr tudo isso à distância. Não 
sabemos do que somos capazes, o que podemos fazer em reação ao 
aceno da artista disturbatória é esse sentido de perigo que ela insinua 
que podia ser sentido quando os limites terríficos dos domínios de 
Dionísio eram cruzados.

Algumas temporadas atrás houve uma tentativa — bem-intencio
nada e, em muitos sentidos, bem-sucedida — de reconstituir a Vitória 
sobre o sol, de Malevitch, na Academia de Música do Brooklyn. Ainda 

desse

exatamente porque ela era 
diato com um público que 
como observar, por uma

que a arte conseguia atingir em tempos antigos, e é a reativação 
contato — vemos esses impulsos no Surrealismo e no Dada —

bem fiel, a ela faltava, e tinha que faltar 
fiel, aquela possibilidade de contato ime- 
Malevitch almejava. Era, afinal de contas, 
abertura de vidro, dinossauros animados

eletronicamente, reconstruídos de maneira adorável com o objetivo 
de instruir os espectadores que imaginavam como era o que acontecia 
quando os dinossauros sacudiam a Terra. Por ter sido encenada como 
uma relíquia e para um público que vinha assistir a ela motivado por 
uma curiosidade antiquariana e por um senso de dever estético, um 
público que não via a hora de sair dali para comer um cheesecake no 
Juniors ou tomar alguma coisa em outro lugar, ela não podia mesmo 
ter dado certo. Em certo sentido, as circunstâncias de sua reencenação 
estão relacionadas às circunstâncias de sua inocência e sua esperança 
originais, um pouco como a relação que Nietzsche descreve entre 
o teatro clássico e o frenesi original que este pretendia neutralizar 
pela distância do desprendimento artístico. E essa distância que a arte 
disturbatória deseja eliminar.

Mas há um constituinte sub-racional em cada uma das nossas psiques 
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Eu não aprecio a arte disturbatória, talvez porque eu esteja 
sempre fora dela e a veja como patética e fútil. E, ainda assim, estou 
cônscio de que há um inegável poder na concepção do artista como 
um tipo de sacerdote num ritual primitivo, e da própria arte como 
uma intervenção miraculosa. E é difícil desprezar a coragem de um 
artista que toma para si essa temível missão. Nietzsche deve ter sentido 
essa coragem em Wagner e esperava que Bayreuth pudesse recriar as 
sublimidades pré-teatrais da Grécia e atingir elementos na psique su
focada pela razão. A recriação, como sabemos, provou ser — recreação. 
Bayreuth foi uma experiência profundamente decepcionante para 
Nietzsche, como teria sido para qualquer um que abrigasse esses ideais 
improváveis. Se Richard Wagner não conseguiu ser bem-sucedido 
nesse empreendimento, também não consegue — ouso dizer — Laurie 
Anderson, mas a possibilidade continua sendo tentadora demais para, 
no fim, desaparecer de nossa ambição. A arte disturbatória, no entanto, 
vai contra o grão histórico, se minha construção hegeliana da história 
da arte está correta, mas ela nos lembra daquilo que esse empreendi
mento altamente — e cada vez mais — filosofado teve de abandonar.
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