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Prefacio 
001■IIMINININNIMr- 

Nao ficaria surpreso em saber que Clement Greenberg foi mais discuddo 
que lido no Brasil. Fui informado de que, ate agora, so dois de seus 
artigos haviam sido traduzidos para o portugues* — o farnoso (ou melhor, 
polemico) "Pintura modernista", de 1960 , e "Depois do expressionismo 
abstrato", de 1962 — e as publicacoes em que esses artigos se en- 
contravam estao esgotadas. 0 reconhecimento de Greenberg nos paises 
nao anglOfonos — a Franca inclusive, apesar de ser urn dos lugares que 
dispensaram mais atencao a sua obra — se deveu mais a sua fama do que 

a leitura em si dos escritos. Ate recentemente, era irnpossIvel ler Greenberg 
a serio em qualquer lingua, afora o ingles. Sin reputagao no exterior 
como um teorico e cdtico de arte moderna, portanto, precedeu avaliacoes 

. 
cdticas de sua prcitica real. A inaiona dos historiadores da arte de lingua 
inglesa (incluindo alguns que contribuem para este volume) argumentaria 
que a versao do modernismo de Greenberg, produzida sob o signo da 

Pax Americana, foi a mais influente desde a Segunda Guerra Mundial, 
mas os paises de lingua portuguesa ainda nao tiveram condicoes de julgar 

tal assertiva. 
A publicacao de Clement Greenberg e o debate critic°, escrupulosamcn te 

preparado e organizado por Gloria Ferreira e Cecilia Cotrim de Mello, 
• 	 fornece aos leitores uma oportunidade de chegar as sins proprias 

conclus8es sobre as alegacees e reivindicacoes de Greenberg em favor da 

P7 	 arte moderna. Em 1982, quando tomei a iniciativa de reunir e editorar 
a producao do cdtico — o material foi publicado em quatro volumes sob 

o dtulo The Collected Essays and Criticism, 1939-1969 (Chicago, University 

of Chicago Press, 1986 e 1993) —, Greenberg havia publicado uma 

coletanea de seus ensaios cdticos, Art and Culture (Boston, Beacon Press, 

Ii 

*A traducao brasileira de Arte e cultura, uma coletanea de 37 artigos, organizada pelo proprio 

Greenberg, foi publicada pela editora Atica no final de 1996. (N.0.) 
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I 	I 

; 

0 autodidata • 
HUBERT DAMISCH 

Como alguem se torna critico de arte? E mais: uma vez o critico 
esta.belecido, lido, reconhecido, celebrado, temido, exposto ele prOprio a 
critica de seus pares, que sinais da sua pp:5pda histOria, de seu tornar-se 
critico, conserva o texto que produz? A comecar pela escolha, a decisao 
que o tera.conduzido a abracar a carreira de critico de arte, como o pode 
fazer Diderot hum tempo em que essa forma de atividade ainda nao 
pertencia a nenhum genero constituido, e para descansar — dizia de — 
das fadigas da Enciclopidia? Em 1961, no prefacio de Art and Culture, 
Clement Greenberg devia explicar-se sem rodeids sobre as razoes que 
haviam presidido a selecao, ao ordenamento e ao remanejamento mais ou 
menos considerivel dos textos reunidos pela primeira vez naquele volume, 
qud assumiu desde entao um lugar invejavel na histOria da critica de arte e, 
consequentemente, da literatura: "Este livro nao pretende set urn registro 
completamente fiel de minha atividade como crItico. Nao apenas muita coisa 
foi alterada, con-io muito mais foi descartado do que incluido. Eu nao nego 
set um desses criticos que se educam em publico, mas nao vejo razao pan 
que toda a precipitacao e o desperdicio em minha auto-educacao devam ser 
preservados num livro."' 

Esses textos, e muitos outros aincia, sao doravante acessiveis em sua 
versa° original, e na ordem em que foram publicados, nos quatro vol- 
umes dos Collected Essays and Criticism que devemos a John O'Brian. 2  
Uma leitura das mais ins trutivas, uma vez que oferece materia para 
refletir nao s6 sobre as condicoes de exerdcio do oficio de critic° de arte 
mas sobre as relacoes que essa critica de arte entretem, ou pode entreter, 
coin o que se chama de histOria da arte (sem jamais se interrogar sobre 
o que quer dizer "histOria" no caso, para nao falar da palavra "arte"). 
Sobre as relacoes que a critica entretem, ou pode entreter corn a 
historia; mas igualmente sabre as relacoes que a propria histOria 
entretem, e deve entreter, coma critica. Como s; entre a historia e 
a crItica, a conivencia fosse regra, se nao prindpio, ainda que ela 
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prOpria nao se declare necessariamente como tal, e ainda que a divisao 
institucional entre as disciplinas, a divisao academica do trabalho, e das 
praticas discursivas tenda a oblitera-la. Como se a historia devesse estar 
na origem da critica como a critica esta na origem da historia. Como se 
a critica fizesse parte integrante do trabalho da hist6ria, da qual tomaria 
em contrapartida sua razao de set. Como se nao devesse haver historia, 
por mais positivista que se pretendesse, que nao fosse critica, em seu 
pr6prio exercicio. Como se nao devesse haver critica, pot mais 
”formalista" que fosse dita, que nao fosse historica, ate em seus desvios, 
suas rasuras, suas errancias, ate em suas errata. 

A questa°, é claro, incidiria em primeiro lugar sobre o sentido que 
convem dar I ideia de uma "auto-educagao" do Critic°, se nao da 
propria critica: quem nao fazia misterio disso era Diderot, que na 
"Dedicatoria" do Salon de 1765, insistiu nas condigoes que o haviam 
levado a exercer, a pedido de Grimm, o oficio de critic° (a passagem 
merece set citada na Integra): 

Se tenho algumas nogoes refietidas da pintura e da escultura, e an 
senhor, meu amigo, que as devo. No salao, eu teria acompanhado 
a multidao dos ociosos, teria, como eles, concedido uma olhadela 
superficial e distraida as producOes de nossos artistas; em uma 
palavra, teria lancado no fogo uma pega preciosa ou teria posto nas 
nuvens uma obra mediocre, aprovando, desdenhando, sem buscar 
os motivos de meu entusiasmo ou de meu desdem. Foi a tarefa que 
o senhor me propos que fixou meus olhos sobre a tela e me fez 
girar em torno do marmore. Dei a irnpressao o tempo de chegar 
e de entrar. Abri minha alma aos efeitos, deixei-me invadir pot eles. 
Recolhi a sentenga do velho e o pensamento da crianga, o juizo 
do homem de letras, a palavra do homem do mundo e os ditos do 
povo; e se me ocorre de ferir o artista, é muitas vezes com a arma 
que ele mesmo afiou. Eu o interroguei e compreendi o que vinha 
a set sutileza de desenho e verdade de natureza; concebi a magia 
das luzes e das sombras; conheci a cot; adquiri o sentimento da 
carne. S6, meditei o que vi e ouvi, e esses termos da arte, unidade, 
variedade, contraste, simetria, ordenacao, composipio, caracteres, expressiio, 
tao familiares em minha boca, tao vagos em meu espirito, se 
circunscreveram e se fixaram. 3  

Mas Diderot nao se deteve ai. A seqiiencia dos Sa13es apresenta de 
fato muitas caracteristicas de um "romance de forniagao", que nao nos 

deixa ignorar nada das aventuras do espirito critic°, nem dos enlevos, 
das paixoes e das repulsas, dos gostos e dos prazeres do autor, para 
nada dizer de sua fruigao: e como teria ele podido se conduzir de 
outra maneira num momento em que a hist6ria da arte mal acabava 
de fazer sua primeira aparicao oficial, enquanto a teoria da arte nao 
tardaria a se afirmar com brilho? 0 Saldo de 1765 como um sanduiche 
entre a Histoire de Part chez les Anciens de Winckelmann (1764) e o 
Lao/won de Lessing (1766), participa de uma trilogia fundadora sob 
todos os aspectos, filha, ela mesma de suas prOprias obras ou — como 
dirfamos de urn escritor 	autodidata. Uma frilogia ern que a hist6ria 
o disputava corn a critica, a critica corn a teoria, e a teoria corn a 
historia, numa cumplicidade inconfessada, um acordo feliz, urn 
inteligencia inaugural cujo segredo parece perdido, como teria passado 
o tempo dos autodidatas. Autodidata, Diderot de fato era, ern materia 
de arte, tal como Winckelmann e Lessing, pela forga das coisas, ou — 
como se querera dizer — da histeria, uma vez que a hist6ria, a critica 
e a teoria da arte estavam corn eles em seus inicios, ao menos -sob a 
forma em que hoje as conhecemos: sem outra educagao senao aquela 
que alcangou pot si proprio, e sem reconhecer outros mestres senao 
as obras, tal como elas se ofereciam pela primeira vez ao olhar do 
public°, e os pr6prios artistas, os quais muitas vezes falavam uma 
linguagem inteiramente diversa daquela da tradigao e da Academia. 
De sorte que a hist6ria, a critica, a teoria da arte teriam nascido, 
e nascido simultaneamente, desse momento, condensado em tees 
anos, e por principio "autodidata", em que o pensamento estetico, 
e corn ele a literatura artistica, terao pretendido se emancipar de 
toda forma de mestria que nao a da prOpria arte, a considerar em 
suas obras, seus meios e seus efeitos, assim como em sua intengao 
mais pro funda. Uma mestria toda de producao, nao de recepcao, 
se é que esta oposigao tern algum sentido. 

Pot mais discreto que tenha sido na exposicao, sena° de seus motivos, 
ao menos das motivagoes e das determinagoes de todas as ordens a que 
respondia, o empreendimento critic° de Greenberg, desde o inicio nao 
tera participado menos de um movimento analog°, ao mesmo tempo que 
de urn moment° fundador a sua maneira, em face do qual a afirmagao 
do carater deliberadamente autodidata da trajetOria ganha todo o seu 
sentido. Pois esta em questa° a forma que pOde assumir a "auto- 
educagao" a que o critic° se refer; assim como seu conteUdo, tanto 
politico quanto met6dico. Como esta tambern em questa° o estatuto que 
pode set o da critica de arte face, e em relacao, historia: a historia da 
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arte tal como a escrevem (e tal como a escrevem, ou a reescrevem, 
para seu uso, os proprios criticos de arte); mas, tambem, a historia da 

arte tal como ela se faz, na atualidade em que a critica é considerada, 
e que cabe a ela conhecer e julgar, seja qual for em Ultima analise a 
relagao entre essas duas formas de atividade do pensamento, conhecer 
e julgar. Para nao falar da histOria em geral, que estaria no horizonte 
de todo esse empreendimento de "contextualizagao". 

Problema, portanto, das relagoes que a critica de arte entretem 
corn a historia da arte, do duplo ponto de vista da teoria e da pratica: 
em que medida a atividade, o trabalho critico, supoe, ou induz, como 
seu corolario explicit° ou implicito, nao somente conhecimentos, mas 
uma perspectiva histOrica, e de que natureza sao esses conhecimentos, 
de que tipo essa perspectiva? Ou, para formular a questao nos termos 
que foram os de Kant (de quem Greenberg se pretendeu leitor 
assiduo): sera a critica questa° apenas de gosto — e, nesse caso, os 
juizos que ela sera chamada a emitir nao sera° juizos de conhecimento, 
mas juizos esteticos? E mais: deverao tais juizos set tan perfeitamente 

"desinteressados", so uninteressierten (o que nao implica, como Kant o 

afirma, que nao possam set interessantes), tao perfeitamente 

"subjetivos", que excluirao ate a ideia de uma escolha, e mesmo de 
uma tomada de posigao — em uma palavra: de uma decisao que 
obedeceria a determinageles objetivas e poderia eventualmente revestir 
uma significagao, ter um alcance historic° qualquer, por limitada que 
fosse sua incidencia? E, reciprocamente, problema da dimensao neces- 
sariamente critica da histOria da arte, e de sua dimensao — é um todo 

— estetica: a tese que defend° aqui sendo, precisamente, que a critica 
tera feito, tanto historica quanto teoricamente falando, e continua a 
fazer, a ponte entre a clisciplina que tern o nome de "histOria da arte" 
e a estetica (declarada "filosOfica") — a historia da arte tendo relagao 
direta corn a estetica na medida mesmo em que apresenta uma 
dimensao critica inalienavel, e supoe, em cada um de seus momentos, 
em cada urn de seus desvios, uma maneira ou outra de juizo de gosto. 

Tratando-se da critica, pot outro lado, sua dimensao histOrica e 
reconhecida. Em primeiro lugar, todo trabalho critic() de alguma am- 
plitude reveste necessariamente a forma de urn percurso que se 
desenvolve no tempo e pertence a uma histOria no minim° pessoal: 
ou seja, atraves de uma seqiiencia mais ou menos conseqiiente de 
aproximagoes, de variagoes e derivas, de tentativas e erros, algo, de 
fato, como uma aprendizagem em public°, e que deve buscar se 
inscrever, sob um ou outro aspecto, no texto critic° ou em sua  

margem, sob a especie — ainda que recalcada, ou reduzida a algumas 
migalhas — de um relato. Clement Greenberg pode pot certo ter 
pretendido apagar todos os vestigios da precipitacao (the ham) e do 
desperdicio (the waste) que foram o prego de sua prOpria aprendizagem. 
Ele nao o tera conseguido — muito mais: ele quis que transparecessem 
aqui e au i as hesitagoes, as variagoes, ate as contradigoes que sao o 
proprio do gosto: nao é so corn relagao a Renoir que suas react:3es nao 
cessaram de variar rum dia eu o acho quase poderoso, em outro, 
bastante fraco"); confissao mais surpreendente, o prOprio Cezanne 
nao deixa de lhe parecer "como a outros" "muitas vezes minucioso, 
hesitante e mesmo insignificante (niggling). 4  Mas a passagem do "eu" 
para o "nOs" e, no caso, sintomatica: como o é no caso de Monet, que 
Greenberg contribuiu a trans format em mdda — coisa que ele na 
verdade nao teria conseguido se as obras .mais tardias desse pintor 
(falecido em 1926), ha muito tempo consideradas anacrOnicas, nab 
tivessem adquirido retrospectivamente, sob a luz de uma pintura como 
a de Clifford Still, uma atualidade imprevisive1. 5  Ligadas ao trabalho 
mesmo da ant, essas variagaes criticas exigem, em certos momentos, 
que sua historia seja reescrita: o que nao poderia set feito sem alguns 
remanejamentos no registro da teoria. Tanto é verdade que nao poderia 
haver histOria sem teoria, nem teoria sem histOria, e que é uma só e 
mesma coisa querer que a critica seja pant integrante da histOria, e 
a histOria parte integrante da critica, e admitir que a propria histOria 

em seus fundamentos — como o é a critica, como o é a teoria — 
"autodidata", e nao conhece outro mestre, outro preceptor, outro 
"instituidor" ("instituteur") — no sentido etimologico daquele que 
institui senao ela mesma. 

Mas a dimensao histOrica que reveste necessariamente todo trabalho 
critic° nao é apenas uma questa° de percurso, nem de evolugao pessoal: 
de uma maneira ou de outra, semelhante trabalho se inscreve em seu 
lugar na histOria, e antes de mais nada na histOria da critica, nesse caso, 
o genero eminentemente literado que a critica de arte constitui. Dal a 
importincia que puderam revestir, de saida, as condigoes em que urn 
homem como Clement Greenberg, =aid° de inicio pela poesia, ter& se 
decidido a assumir o papel de critic() de ant. Ou seja, uma escolha que 
deveriamos dizer existencial, se seus motivos mais on menos explicitos 
nao tivessem repercutido, pot sua vez, sobre os juizos que o critic° 
deveria em seguida set chamado a emitir, pot sua prOpria fungao. No caso 
de Greenberg, essa escolha (que nao deixou de ter analogia corn aquela, 
de Bernard Berenson, pela carreira de "connaisseur"6) respondia a uma 
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evidente preocupagao literaria: como o prOprio Greenberg explicou, o 
campo da critica de arte, em contraste corn o da poesia ou do romance, 
nao esta tao saturado que nao se possa ter a esperanga de fazer urn nome.' 
Julgamento no qual, Greenberg foi plenamente bem-sucedido. 

Eu notara ha pouco a analogia que pode existir entre a escolha da 
carreira de critic° de arte e a de connaisseur. Mas essa analogia nao se 
limita ao aspecto literario dessas duas atividades, dessas duas 
profiss5es. 0 lugar que uma e outra dao ao juizo de gosto basta para 
distingui-las da pratica comum caracteristica da historia da arte, quer 
esta se de por estritamente factual ou se pretenda "social", quando 
nao se apresenta como uma disciplina hermeneutica. 0 problema, 
conic Kant bem o percebeu, remetendo ao da prOpria possibilidade 
de uma educacao do gosto, ainda que estritamente autodidata e, pot 
seu desvio, a uma possibilidade de uma educagao do prazer sobre o 
qual ele se funda, pan nada dizer da fruicao, que representaria, 
segundo Kant, seu element° mais intim° (se é que o juizo de gosto 
nao tenha outro principio, nem outro movel que esse, e se é que a arte 
nao seja em nada subordinada ao principio de realidade, ainda que no 
que diz respeito as restricoes formais a que esta sujeita). 

Ora, é nesse ponto que a dimensao histOrica que pode set aquela 
do trabalho critic° destaca-se corn major clareza, enquanto se afirma, 
pot seu desvio, o carater fundamentalmente autodidata da propria 
histOria (o que Marx exprimiu bem, na Optica e nos termos lhe eram 
prOprios, quando dizia que o proletariado nao cessava de aprender, 
sem precisar para isso de nenhum mestre: nao estamos mais nessa 
situagao hoje, quando a questa() é ao contrario saber o que a forma 
de sociedade a que estamos doravante fadados esta em condig5es de 
aprender, e pot que vias, sobre ela mesma e sobre o futuro que lhe 
esti reservado). A atividade critica se dá, pot definicao, num context° 
e num momento dados de uma histOria que nao se reduz a.quela das 
artes. Sob esse aspect°, o contexto e o proprio moment° em que 
Clement Greenberg teria sido levado a dar seus primeiros passos na 
critica de arte estao longe de set indiferentes. Mas sera que se pode 
falar de critica, no sentido corrente do termo, em se tratando do texto 
intitulado "Vanguarda e kitsch", publicado no moment° em que a 
Europa entrava em guerra na edicao de outono de 1939 da Partisan 
Review, e que abre Art and Culture? A mesma questa° se coloca a 
propOsito do texto que o segue cronologicamente, mas que Greenberg 
nao julgou conveniente retomar nesse volume — "Rumo a urn mais 
novo Laocoonte", tambem publicado in Partisan Review, seis meses  

mais tarde, durante o verao de 1940, quando o exercito alemao acabava 
de ocupar Paris e a Lnfhvaffe bombardeava Londres, logo seguido pot 
urn apelo, nao ao derrotismo, mas a resistencia revolucionaria face ao 
fascismo. 0 que basta para situar o Greenberg dessa epoca in esfera 
de influencia de um trotskismo a americana ou, melhor dizendo, de 
urn marxismo já entao liberto, corn algumas decadas de avango em 
relagao a Europa, da hipoteca stalinista e para o qual a democracia nao 
era uma palavra 

0 fato de a questao (questao do sentido a dar a atividade critica) 
poder set formulada, e nestes termos, basta pira sublinhar a distancia 
que separa uma forma de critica estritamente conjuntural e os 
momentos — que diriamos eles mesmos "criticos" — ern que a fungao 
critica é naturalmente conduzida a it alem de si mesma, pot pouco que 
urn escritor de boa cepa — ainda que se trait de, um simples "critico" 
— saiba entao pOr sua pena a seu servigo: assim foi corn Diderot, nas 
vesperas da Revolugao Francesa ("0 que Malherbe disse da morte, cu 
quase o diria da critica — Tudo é submetido a sua lei, e a guarda quc 
vela nas barreiras do Louvre / Nao preserva dela nossos reis."); assim 
foi corn Feneon, na hora do processo dos Trinta (Jean Paulhan: "Da 
grande luta pelo verso livre, que ocupa as anos 90, a multidao e o 
parlamento da terceira repUblica so perceberam um dos efeitos: as 
atentados anarquistas. Era o efeito mais ruidoso, nao era, sem dovida, 
o mais perigoso."); assim foi tambem corn Clement Greenberg quando 
ele veio a langar — em face do duplo perigo que representavam, tanto 
o fascismo quanto o stalinismo, pan as sujeitos politicos de sua 
especie — a palavra de ordem, nao do socialismo,.mas da abstraciio num 
so pais (a formula é minha, nao de Greenberg). 0 que nos permit; 
felizmente, passar das discussees ociosas e perfeitamente deslocadas 
(no sentido estrito do que nab esta em seu lugar, que esta a margem 
da questa()) pan as caminhos pelos quais a escola dita de Nova York 
veio a suplantar, em plena guerra fria, a escola dita de Paris, e se 
situou, politicamente falando, num outro nivel e numa perspectiva 
que, esta sim, nada perdeu de sua atualidade. 

Mas estou antecipando o que ainda esta pot set enunciado, e que 
nao o .poderia ser na precipitagao. Importa, de fato, bem apreender 
duas coisas, que vao de par: pot urn lado, as razOes que puderam 
conduzir Clement Greenberg a se interrogar, na epoca, sabre o futuro 
de uma cultura que ainda é, sob muitos aspectos, a nossa (ainda que 
a utopia socialista já tenha passado de epoca), e a comegar pot recusar, 
na perspectiva "revolucionaria" em que se situava, o kitsch, esse ersatrc  
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de cultura perfeito parnt seduzir as massas, esse produto da 
industrializagao, para a ele preferir a cultura de vanguarda, que 
considerava a Unica forma de cultura ainda ativa e criativa no contexto 
capitalista: uma forma de cultura que, na Europa, se via ameagada de 
sufocamento pelos totalitarismos de todos os naipes e que convinha, 
a seu ver, preservar a todo prego no solo americano, no intuito de 
assegurar a sobrevivencia a longo prazo da cultura tout court.9  Por 
outro lado, cabe examinar o sentido a dar a escolha da abstragdo como 
forma de expressao dominante no campo das artes plasticas. Mas 
"escolha" talvez seja uma palavra forte demais no caso: como 
Greenberg escrevia na epoca, a propOsito da vitalidade da cultura 
formal, o que havia au i era antes algo como um fato, que se impunha 
por si mesmo e que, como tal, nao demandava nem aprovagao, nem 
condenagaom — numa palavra: que nao era questao de gosto 
(Greenberg diverte-se, hoje, afirmando que, de sua pane, teria 
preferido que as coisas fossem diferentes: afinal, ele nao teria sempre 
considerado Matisse como o major pintor deste seculo?). 

Eu observaria que, falando da vanguarda, e mais particularmente 
(nos termos que já eram os de Trotski) daquele primeiro esbogo de 
uma vanguarda ainda inconsciente de si mesma que, em seu tempo, a 
"boemia" pOde representar, Greenberg usou pot muito tempo um 
vocabulario tipicamente americano, aquele dos pioneiros e da 
"fronteira", numa palavra, da emigragao e da conquista de novos 
espagos. Porem, os adversarios da arte abstrata nos Estados Unidos 
nao se enganaram ao denunciar sem hesitagao essa arte como "nao 
americana", quando nao a qualificavam de "Ellis Island Art" — nome 
da ilhota proxima da estatua da Liberdade em que os novos emigrantes 
desembarcavam, para se submeter as formalidades previas a entrada 
em solo americano. Reconhecemos al uma linguagem que, na epoca, 
era corrente na Europa e em outros lugares, e que Greenberg teve o 
merito de interpretar num sentido positivo, levando a uma melhor 
compreensao do movimento de emigragao interior pelo qual a 
vanguarda teria criado para si um lugar proprio no interior da 
sociedade capitalista, assim como, durante um certo tempo, de uma 
sociedade que acreditavamos estar em marcha rumo ao socialismo. 
Mas a observagao ganha um sentido particular em se tratando da 
America, sobte a qual urn lugar comum pot muito tempo difundido 
na Europa — sobretudo na historiografia que se apresentava como 
marxista, e que recobrou hoje uma aparencia de atualidade na critica 
americana, — pretendia que ela nao teria conhecido uma vanguarda, a 

ponto de estar atualmente reduzida a mimetizar a aventura 
vanguardista a maneira de uma comedia estritamente repetitiva. 

Rem Koolhaas refutou essa banalidade, mostrando como o que 
chamou o "Manhattanisrno" representou o equivalente, propriamente 
americano, de uma cultura urbana de vanguarda," mas que nao deixava, 
na relagao de sedugao que mantinha com as massas, de estar 
contaminada pelo kitsch, tal como o estava, de outras maneiras, o 
cinema hollywoodiano, que de sua pane Greenberg condenava sem 
reservas, como condenava o sapateado ou as melodias da Broadway 
Sem contar que, nos anos que precederam a Primeira Guerra Mundial, 
a partir da abertura da Galeria 291, de Alfred Stieglitz, em 1908, e pot 
ocasiao, entre outras exposigoes, do Armory Show, em 1913, a primeira 
mostra de importancia inteiramente dedicada a formas de arte que se 
pretendiam resolutamente modernas, a America havia podido tomar 
conhecimento do trabalho das vanguardas europeias, sob aspectos sem 
dñvida confusos e lacunares, Inas cujo impacto nab foi pot isso menos 
consideravel. A partir desse momento, muitos artistas americanos que 
alcangariam a notoriedade no entre-giierras passaram temporadas na 
Europa (as coisas mudaram apOs a Segunda Guerra Mundial, quando 
Pollock se recusara a pedir um passaporte, ao passo que Barnett 
Newman se satisfara em fazer, já tardiamente, uma viagem-relampago 
de tres dias a Dublin — pot Joyce —, a Paris — pelo Louvre — , e 
Chartres — pela catedral): e entre eles, os adeptos do sincronismo, em 
que geralmente se reconhece a primeira manifestagao, na America, de 
uma me estritamente abstrata, livremente inspirada no orfisino de um 
Delaunay, e de declarada intengao musical (color music). A presenga na 
America, durante a Primeira Guerra, de Duchamp e Picabia, aos quais 
logo se juntou Man Ray, foi suficiente pan manter uma chama que 
mais tarde teria as recaidas que sabemos e que Greenberg denun.ciaria 
como "vanguardistas": a vanguarda tendo ela propria, a seu vet, se 
deixado finalmente capturar por seu prOprio jogo, cedendo as rniragens 
dos ismos, a ponto de chegar, nao so a se repetir incansavelmene, mas 
a se considerar um fim em si mesma, enquanto as vanguardas historicas 
so tiveram existencia real na medida em que souberam se envolver 
num projeto que as ultrapassava. 

De resto, como escreveu Meyer Schapiro, gragas ao Armory Show 
a arte moderna se impels aos olhos do publico americano como uma 
questao politica que ele tinha de debater e que dele exigia uma escolha 
categorica) 2  A mesma situagao devia se repetir, sob outras formas, nos 
anos que precederam a Segunda Guerra Mundial, a tal ponto que a 
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questao da abstragao assumiu entao urn aspecto francamente politico 
e passou a exigir, mais uma vez, uma escolha peremptoria: aquela que 
Clement Greenberg soube entao fazer, abrindo assim o caminho, em 
companhia de alguns outros, a comegar pelo prOprio Schapiro (corn 
quem, como o observa John O'Brian, pot vezes o confundiram), 13  para 
a grande explosao artistica que a America do pOs-guerra deveria 
conhecer. 

Sabemos a importancia que revestiu nesse contexto a emigragao 
para os Estados Unidos, nos anos 40, de urn born nUmero de artistas 
europeus, entre os quais se destacava o lider da abstragao mais 
"dura", Piet Mondrian, que chegou a Nova York no outono de 1940. 
Mas, tambem al, Greenberg nao pode ser considerado urn pioneiro 
isolado. ApOs o reflux° da primeira onda modernista, ligado a grande 
Depressao, As perturbagoes sociais e As ameagas de conflito que se 
seguiram a ela, a abstragao devia de fato conhecer nos Estados Unidos, 
nos Ultimos anos antes da guerra, uma fortuna de urn genet° novo e 
sob certo aspecto polemic°. Enquanto as exposigoes organizadas por 
Alfred Barr no Museu de Arte Moderna de Nova York privilegiavam 
os artistas europeus e os artistas americanos já consagrados, associando 
ao mesmo tempo de maneira caracteristica as ligoes da abstragao As do 
cubismo pot urn lado, do dadaismo e do surrealism° por outro ("Cub- 
ism and abstract art", 1935; "Dada and surrealism"), uma primeira 
exposigao retrospectiva do que se apresentava desde esse moment° como 
a pintura americana abstrata foi de fain montada já em 1935 no Whitney 
Museum, ao passo que um ano depois se constituiu, sob a sight do tripio 

A, uma associagao dos American Abstract Artists. Esta iria organizar 
exposigoes regulates e publicar catalogos e panfletos, já contando entre 
seus membros corn nomes que se notabilizariam mais tarde: A frente deles 
(pot ordem alfabetica), o pintor Josef Albers, que desempenharia, 
primeiro no Black Mountain College, depois na Universidade de Yale, urn 
papel decisivo na transmissao da heranga da Bauhaus, confrontada coma 
foi eta, em seus inicios, corn a heranga dadaistam. 

Nao foi sem dificuldade, contudo, que a ideia da abstragao tera 
conseguido emergir, em face da palavra de ordem de um "realism° 
social" extremamente condizente corn a agao do Estado em favor dos 
artistas no quadro do New Deal. Seria interessante, sob esse aspecto, 
marcar bem a diferenga entre os efeitos perversos dessa politica na 
ordern pictOrica e aqueles, ao contrario muito positivos, que ela teve 
no campo da fotografia, proporcionando a alguns dos mestres da 
fotografia moderna, a comegar pot Walker Evans, a oportunidade nao 

so de demonstrar a extensao de suas capacidades, como de adquirir, 
sob o efeito dessa confrontagao ao mesmo tempo politica e tecnica 
corn a realidade americana, uma consciencia nova de sua arte, tanto 
de seus meios quanto de seus fins. Mas no que diz respeito a prOpria 
pintura, e pondo-se de lado toda ideologia "realista", o WPA Federal 
Art Program nao deixava tambem de comportar urn laboratOrio em 
que os artistas cram livres para experimentar, em termos tanto de 
forma quanta de materials. 0 que nao se dara sem conseqiiencias elas 
mesmas discutiveis, como veremos adiante pela adverrencia langada 
pot Greenberg aos "experimentadores" de toda sorte (que nem pot 
isso confundiremos corn os autodidatas). 

0 magro catalog° da exposigao retrospectiva da pintura abstrata 
americana, promovida no Whitney ern 1935, di uma ideia da confusao 
que reinava entao em torno da abstracao:' 5  no tocante a abstragao, a 
capa, sem grande originalidade, concebida pelo pintor Stuart Davis, 
mostrava significativamente uma taga cheia de limc3es e urn vaso de 
flores desenhados a maneira de Fernand Leger. Em contrapartida, o 
texto de introdugao, do mesmo Stuard Davis, era de uma autoridade 
notavel: partindo da alegagao de que o Armory Show teria montado o 
cenario que deveria set o da arte ate o fim deste seculo, o pintor 
comegava por constatar o numero relativamente pequeno de artistas 
americanos que haviam adotado, em medida variavel, o credo da 
abstragao, sem se pronunciar sobre o porque desse pequeno nUmero, 
que de tomava como urn fato que so lhe cabia registrar (a matter of 

fact for the record). Mais importante a seus olhos era que esse grupo, 
pot reduzido que fosse, podia ser tornado coma o fermento da arte 
por vir, a enfase sendo posta ao mesmo tempo sobre a realidade 
material do meio, seja ele qual for, e sobre a bidimensionalidade da 
superficie plana em que a pintura opera: ou seja, as duas teses que 
estarao no centro da teoria critica de Greenberg. Como acreditava 
Stuart Davis, a questa° do que vinha a set, em seus fundamentos, a 
arte abstrata nao admitia, entretanto, nenhuma resposta univoca: o 
Unico trago comum entre os artistas que se pretendiam abstratos 
consistia, segundo ele, na admissao do conceito da existencia autOnoma 
do quadro como realidade paralela a natureza." 

Com o tempo, o chauvinismo e o exagero que caracterizavam o 
programa dos adeptos da American Scene, assim como a inconsistencia 
ideologica do social realism e cla pintura pretensamente revolucionaria 
dos muralistas mexicanos," tornaram-se cada vez mais evidentes, ao 
passo que inUmeros artistas passaram a ver numa abstragao calculada, 
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e corn freqiiencia "geometrica", uma resposta positiva ao caos ligado 
a Depressalo.' E nem mesmo a Art Students League, pela qual passara 
Pollock, na epoca em que au i reinava Thomas Benton, deixaria de se 
abrir as novas tendencias sob o bastao do pintor alemao Hans 
Hofmann, que chegou aos Estados Unidos em 1938. Mas nem pot isso 
a critica rendeu as armas, e o cronista do New York Times, Edward 
Allden Jewell, fez-se o interprete mais conseqiiente de uma opiniao 
partilhada, como vimos, pot muitos artistas que se declaravam 
"abstratos": a abstragao nao podia constituir urn fun em si, devendo 
se reduzir a um processo ligado a objetos cm sensaceies identificaveis 
como tais, sem o que cairia na decoragao, ou, pior ainda, no 
"academicism° de esquerda". A discussao nal° deixou, contudo, de ter 
efeitos positivos, familiarizando os leitores corn uma terminologia 
nova ("abstragao", "meio", "piano pictOrico" etc.). Mas foi o mercado 
da arte, e alguns amadores particularmente abengoados pela sorte e 
empreendedores, que finalmente levaram a melhor. Quando, em 1937, 
Solomon Guggenheim comunicou sua intengao de criar um museu 
consagrado a pintura nas-objetiva, a noticia foi publicada na primeira 
pagirm do New York Times; e Jewell, embora conservando-se na sua 
posigao declarada, nao hesitou em consagrar ao assunto uma serie de 
artigos, desdobrada ao longo de 12 semanas, que provocou uma 
avalanche de comentarios da pane dos leitores. Como seria de se 
esperar, a imprensa Hearst se enfureceu quando, em 1939, o projeto 
Guggenheim comegou a tomar corpo (!A arte moderna? Uma fraude 
deliberada perpetrada pelos pretensos defensores da cultura" 9). Estava 
assim armada a cena para a chegada de Mondrian, preparada pot urn 
dos membros da AAA, o pintor Harry Holtzman, a quem devemos 
a edigao dos escritos completos do pintor. Como o estava tambem 
para a entrada em cena de Clement Greenberg. 

Este nao teria podido escolher melhor momento para fazer sua 
estreia na critica e tomar posigao em favor da abstragao. Momento de 
fato critic°, sob todos os aspects, aquele em que a America seria 
chamada a tomar, em termos de cultura, o lugar da Europa, antes de 
faze-lo pelas armas. Momento de crise, no sentido da historia (a crise 
da qual os Estados Unidos mal acabavam de sair, e da qual alguns 
consideram ,que so o esforco de guerra lhes permitiu escapar 
definitivamente). Mas moment° de crise, igualmente, no sentido grego 
da palavra krisis, entendido como aquele (o momento) da escolha, da 
decisao, do julgamento." Um julgamento, em se tratando da abstragao, 
em que nao estava em questa. ° somente o gosto, e cujas implicagoes 

politicas cram ainda mais evidentes porque ele assumia, nesse contexto, 
figura de palavra de ordem (a abstrafilo num so pal* Enquanto 
Greenberg, de maneira sem dUvida ambigua, mas que nem pot isso 
rompia menos, como disse, com o pathos do derrotismo revolucionario, 
convocava ao mesmo tempo a luta, nao do capitalismo, mas do que 
ele chamava a "democracia", contra o nazismo e todas as formas do 
totalitarismo, no qual a tese trotskista reconhecia o aliado em Ultima 
analise mais seguro do capitalismo: pan o socialism°, veriamos mais 
tarde, o essencial sendo preparar o mundo, preservando ao mesmo 
tempo o futuro da cultura, assegurando a Sobrevida de sua parte mais 
viva, e mais ativa, ainda que de Vanguarda. 21  Corn sua contrapartida 
na ordem pictural — a abstragao. 

Mas isso nao seria nada se Greenberg nao tivesse formado entao 
a mais clara nogao do que podia significar urn trabalho de vanguarda 
conduzido no solo americano, quando a Europa estava reduzida ao 
silencio. Num curto artigo publicado em 1941, o jovem critic° ainda 
se felicitava pela eclosao de mUltiplas pequenas revistas literarias que 
lhe pareciam reatar com a proposta da vanguarda: "As sombras dos 
anos 20 estao distantes [are abroad: devemos compreender que teriam 
entao emigrado para a Europa?] e a luz do dia retornou pela primeira 
vez desde que a politica tomou o poder." Entre as razoes que ele 
propunha pan isso, figurava o naufragio do stalinismo (e com ele, 
pelo menos seria de esperar, o da critica antiformalista), o esgotathento 
relativo das formas de escrita convencionais e o afluxo de escritores 
e artistas vindos da Europa, que obrigava a tomar literalmente a 
metafora da vanguarda considerada como processo migratorio. A 
questao essencial sendo pot enquanto a da ruptura corn a Europa, ern 
razao da guerra, e, ao mesmo tempo, 

A tomada de consciencia de .que este pals [os Estados Unidos] 
o Unico lugar de importancia onde ainda e possivel levar adiante 
[to pursue: perseguir, estar em busca de, seguir seu caminho, dar 
continuagao a] a cultura sem se expor diretamente a pressao dos 
acontecimentos. Resumindo, we are on the ipot [isto é, estamos numa 
situagao crucial, "exposta", perigosa, ao rnesmo tempo que no 
lugar onde as coisas acontecem]. Se a escrita comb atividade 
criadora nao deve desparecer, isso depende de nos. Quanto tempo 
nos sesta? E que vamos fazer para tirar dele o melhor partido? A 
resposta a primeira pergunta depende do mundo. A resposta a 
segunda depende de nOs. 
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E isto assume, ademais, sem muita dificuldade, inflexoes premonitoriasr- 

Esperemos que nao haja repetigao excessiva das velhas atitudes, das 
velhas maneiras, das velhas acrobacias. Nao porque o novo tenha 
valor pelo simples fato de set novo, mas porque as atitudes passadas, 
convencionais, da vanguarda, faliram, e porque a situagao mudou. 
Abrimos estas novas revistas corn a esperanga de ouvir dizer adeus 
Is convengoes da experimentagao e a todos os ritos, a ignorancia, os 
enfants terribles, o tedio que a acompanhavam. 22  

0 impact° que os textos de Clement Greenberg puderam ter sobre a 
cultura americana, assirn como o ensinamento de urn Meyer Schapiro e de 
alguns outros que, na Franca, ainda estamos pot compreender a importancia, 
esse impact° foi fungao dos termos em que o critic° soube, desde o inicio, 
formular a escolha, conferindo-lhe sua plena ressonancia cultural, politica e 
teorica. Ressona..ncia cultural, e ressona.'ncia polidca, uma vez que essa escolha 
assumia, em razao mesmo do contexto em que intervinha, figura de tarefa 
histOrica, atribuida aos artistas que iriam aderir ao programa que lhes tragava 
a cdtica (estamos longe, coma se ve, da ideia de urn "roubo" da ideia de 
arte moderna, perpetrado pela escola dita de Nova York corn a ajuda dos 
servigos culturais americanos e da CIA). Mas ressonancia tee:Inca, igualrnente, 
uma vez que o enunciado dessa escolha era acompanhado por uma 
formulagao ao mesmo tempo histOrica e conceitual que confere I obra de 
Greenberg urn poder que permanece ate hoje sem igual. E como poderia 
ter sido diferente, se é verdade que o critic° soube de safda se manifestar 
e se afirmar como tal, mostrando-se a altura do momento? Muito embora, 
na America do period° imediatamente anterior a guerra, a abstragao já nao 
se reduzisse a urn produto de importagao, era ainda preciso que a crItica se 
mostrasse capaz de tirar parddo do impulso novo vindo da Europa, em 
razao da emigragao, e de desenvolver suas implicagoes formais, rompendo, 
como ja o fizera Smart Davis, corn os discursos mais ou menos rnisticos e 
brumosos que pot muito tempo haviam tido curs° na Europa. Urn trabalho, 
repito, que nao foi obra exclusiva de Greenberg, mas em que este 
desempenhou um dos papas principals, e que deveria preparar o terreno 
pan o aparecimento, no devido tempo, de uma forma de pintura 
propriamente americana, que iria ela mesma renovar profundamente a 
questa° da abstragao e da vanguarda. Nao sem atrair de volta as fulininagoes 
de urn critic° que, apos ter reconhecido muito cedo a importancia de 
Pollock e a de Dubuffet, jamais aceitou o encontro, entre a abstragao mais 
dura e o surrealism°, e ate o dadafsmo, pan ó qual, como virnos, a cultura 

americana estava preparada; assim como tampouco se conformou corn as 
interferencias, sob o tftulo da pop an; entre a arte e certas formas de 
kitsch, ou corn a redugao do programa da abstragao a uma forma de 
minimalism° que beirava o conceit°. 

Mas nao devemos nos enganar: o movimento pelo qual a pintura 
europeia, depois a americana, soube se libertar do dominio da literatura, 
assim como do modelo que a musica pode representar pan os adeptos 
de certa abstragao, esse movimento que remetia realmente a um novo 
Laocoonte, ou melhor, nos termos que foram entao os de Greenberg, a 
um "mais novo Laocoonte" ("A newer L.") 23, a Partir do momenta em 
que se impunha a cada uma das artes, fazer urn retorno a si mesma e 
refletir sua prOpria especificidade, nao implicava em absoluto, aos olhos 
do jovem Clement Greenberg, que a arte em geral estivesse doravante 
reduzida a ruminar indefinidamente sua essencia e suas condigiaes de 
exercicio, ao mesmo tempo materiais e formals. A arta abstrata era para 
ele como, para Marx, o capitalismo: a abstragao, ela meSma considerada 
como momento cdtico, langaria uma luz nova sabre as formagoes 
ardsticas do passado, assim coma sobre aquelas pertencentes a outras 
culturas que nao a do Ocidente, do mesmo modo que a .economia 
capitalista forneceria, pela primeira vez na histOria, a chave das formagoes 
economicas que a precederam. E no entanto, contrariando frontalmente 
uma leitura de sua obra qua manipula a acusagao de "formalismo" como o 
faziarn os procuradores dos bons tempos (a crftica artistica tendo constitufdo 
por muito tempo nos Estados Unidos o Ultimo refugia onde ainda se podia 
representar a triste farsa da tomada do poder pela polidca). 24  Clement 
Greenberg jamais tera vista na arte abstrata o Em Ultimo da arte, mas antes 
O desfecho momentaneo de uma long-a histOria qua bastava, a seu vet, para 
lhe justificar a superioridade. 0 fato da abstragao ter permitido uma 
maior aproximaga.o corn o que constituiria a especificidade das artes, e 
da pintura em particular, nao irnplicava, em absolirto, que ela representasse 
outra coisa na historia senao urn period°, sem thavida critico, e talvez 
radicalmente critic°, mas que deveria ele mesmo dar lugar a 
desenvolvimentos imprevisiveis. 25  

A questa° da abstraca..o, coma a da vanguarda, nao remete mais, atual- 
mente, a nada que se assemelhe, de perto ou de longe, a urna escolha politica: 
a questa.° ainda 6, contudo, de saber se e possivel fiar-se no julgamento de 
gosto, assirn coma num modo de histOria a ser reescrita sem cessar, segundo 
as necessidades da causa; de decidir sobre o que pode continuar vivo em 
nossa cultura, aqui, agora, no momento em que a crise generalizada nao 
remete mais a autos desdobramentos que nao o seu termino, por definigao 
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provisOrio. 0 que nos leva de volta I interrogagao que nao deixou de 
• ocupar Clement Greenberg, e que dizia respeito, como lernos já nas 
primeiras linhas do artigo "Vanguarda e kitsch", I relagao entre a 
experiencia estetica — ou critica: é tudo o mesmo — de urn individuo 
singular (e nao de uma consciencia posta como "originaria", ou "tran- 
scendental") e o contexto social e histOrico em que ela se dá. 

• Se hoje nos e simplesmente impossivel pensar essa relacao, 
Porque ainda nao nos demos conta das dimensoes da tarefa e das 
escolhas criticas que a historia nos impoe, sob a forma que neste 
moment° a sua. E, mais ainda, por nao termos aprendido a trabalhar 
como o tera sabido fazer Greenberg — por uma decisao, insisto, ao 
mesmo tempo politica e de metodo — como autodidata, pondo-se na 
escola da arte e de suas obras, assim como na escola dos prOprios 
artistas. Tal como Marx já esperava que o fizesse o proletariado, num 
tempo em que nada permitia prever que este viria a se atribuir novos 
mestres, a titulo, tambem nesse caso, de uma "vanguarda" (a da classe 
operaria). Tal como o tera feito Freud, cujo nome ganha aqui valor 
de exemplo, no pleno sentido da palavra: Freud, que pot certo nada 
tinha, de inicio, de um autodidata, mas que soube — se o paradoxo 
é admissivel — se later autodidata, pot razoes que diziam respeito 
tanto ao metodo quanto I sua histOria pessoal; Freud que, depois de 
terminar seus estudos, veio a Franca pan aqui procurar outros mestres, 
ate o moment() em que precisou enfrentar a crise que o fez empreender, 
sem outro guia senao seu prOprio inconsciente, a auto-anilise que o 
deveria conduzir a invencao da psicanalise. Tal como é chamado a faze- 
lo hoje todo artista que se recusa a se entregar I moda ou I pressao da 
instituicao. Autodidata sera sempre, tanto pela forca das coisas quanto 
pot artificio ou pot exigencia de metodo, aquele que, being on the rpot, 
pretenda levar um pouco mais longe o jogo'da 
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