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APRESENTAÇÃO
Conectar “Arte, Cidade e Meio Ambiente” motiva a pensar e a indagar: qual é o papel dos cidadãos? Qual é o papel de artistas e pesquisadores sobre os
desafios dos projetos urbanos? Diante das questões urbanas emergentes, é fundamental discutir e avaliar o futuro das metrópoles. Refletir sobre a importância e
a necessidade de espaços urbanos bem projetados, agradáveis e que objetivem desenvolver melhor qualidade de vida para a Sociedade.
A preocupação com a qualidade de vida é uma constante e está explícita em várias iniciativas históricas e presentes no contexto artístico. No transcorrer
dos séculos, pesquisadores, artistas, escritores e arquitetos atuam como se fossem antenas de emoção e debatem a vida nos centros urbanos, indo além das frias,
estatísticas e captando a visão dos cidadãos comuns acerca de seus ambientes.
Quando a civilização ocidental começa a emergir das ruínas do extinto Império Romano, os artistas passam a retratar e a registrar as ideias de sua época.
Para os cidadãos medievais, a imagem da “cidade celestial de Jerusalém” combina aspirações urbanas com o fervor religioso. Mais tarde, os esforços dos arquitetos e urbanistas da Renascença para recriar os ideais clássicos conjugados aos desafios da época, expressos em projetos como a Cidade Ideal de Leonardo,
propõem ruas serenas e bem ordenadas, formam as linhas de fuga de uma perspectiva perfeita, respeitando as regras áureas da proporção. E o mesmo nos séculos
XVII e XVIII, quando essas visões utópicas de artistas e arquitetos são substituídas por panoramas menos fantasiosos, os edifícios “parecem ideais” e nas ruas
circulam “pessoas saudáveis”.
Entretanto, com o advento da Revolução Industrial, a realidade desgasta esse verniz de idealismo. As cidades recebem uma verdadeira enchente de migrantes vindos do campo, atraídos pelas possibilidades de trabalho, pelos salários e pelas novas oportunidades sociais. Em 1810, Londres torna-se a primeira cidade europeia com um
milhão de habitantes desde a Roma Imperial. Depois de trinta anos, sua população mais do que duplica e, no final do século, quadruplica, padrão seguido por cidades de
outras partes do mundo.
Para os habituados à vida no campo, o trabalho na cidade é um substituto inadequado. Embora os salários, em geral, sejam mais altos, o dia de trabalho
é mais longo, e a ameaça de uma possível recessão torna qualquer emprego inseguro. Em lugar da variedade proporcionada pela mudança das estações ao longo
dos anos, há agora a implacável uniformidade das máquinas.
Ao lado do crescimento das cidades, surgem os desafios de envolvê-las por cinturões verdes e o planejamento de parques públicos. Muitos são projetados a partir do zero, em terrenos destinados para esse fim, Um dos primeiros é o parque Birkenhead, em Liverpool, planejado em 1843 por Joseph Paxton. Outros
logo se seguem. Em 1850, Paris tem menos de 20 hectares de parques municipais; vinte anos depois, após a reconstituição da cidade pelo barão Haussmann,
esse número sobe para quase 2 mil. Em 1896, o arquiteto americano F. L. Olmsted, criador do Central Park de Nova York, funda uma sucessão de parques, interligados como um “colar de esmeraldas” em torno da florescente cidade de Boston.
Os parques passam a ter diversificação em suas funções. Áreas que antes são lugares de socialização da aristocracia para passear ou, vez por outra,
duelar, projetam todo o tipo de divertimento para os cidadãos: lagos para remar, coretos com bandas, quadras de tênis, jardins botânicos, zoológicos e teatros. O
parque alcança a maturidade, oferecendo novas possibilidades aos habitantes das cidades que crescem.
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As ruas e avenidas, por exemplo, de uma Paris remodelada na década de 1870, avançam até incorporar antigas florestas reais do Bois de Boulogne e do
Bois de Vincennes. Em 1900, mulheres elegantes de Paris mostram suas “roupas racionais” (um tipo de roupa para andar de bicicleta) no Bois de Boulogne. Esse
contexto motiva os paisagistas a criar efeitos de “paisagem inglesa”, como o plantio de árvores adultas de até 18 metros de altura.
As cidades vão adquirindo vida própria, transformando-se em conglomerados que se espalham e desafiam qualquer limite imposto por uma visão criativa única. Conflitos, aumentos demográficos e complexidades sociopolíticas pontuam busca por melhores soluções para as dificuldades que se acumulam nas
cidades. Na década de 1840, Charles Baudelaire alerta para a problemática urbana e pede para representarem “... – cenas mais elaboradas da existência” e propostas para “percorrerem o submundo de uma grande cidade”.
Anos mais tarde, em 1933, um viajante escreve: “São Paulo é como Reading, só que mais longe”. A mesma “duvidosa honra” pode caber a cidades da
África, Índia, China e Japão. “Por maiores que fossem suas diferenças culturais”, todas possuem fábricas, escritórios, favelas e subúrbios, marcas indeléveis da
indústria.
Com a chegada do século XX, as certezas de ideais passados são substituídas pelo reconhecimento da diversidade urbana e do amplo leque de desafios,
desejos e emoções que ela pode despertar em seus habitantes. Vários movimentos de vanguarda artística estão atentos às transformações urbanas de seu tempo,
mas também às questões existenciais e aos dramáticos momentos da Guerra. No Expressionismo, formas e cores são distorcidas para que traduzam essas vivências. O Dadaísmo descontrói convicções, através da antiarte, enfatiza as contradições do momento.
A solidão e a angústia de moradores da cidade dominam as criações do artista norueguês Edvard Munch. Às vésperas e durante a I Guerra Mundial, Giorgio
De Chirico medita sobre a inquietação de seu tempo. A melancolia invade as praças vazias de suas obras. Fernand Léger cria metáforas plásticas dessa fragmentação.
Mais tarde, Picasso grita contra a destruição de Guernica. Durante a II Guerra, a radicalidade do holocausto invade e perturba o lirismo de Marc Chagall. No Brasil,
esses desastres repercutem na série Retirantes de Cândido Portinari. São momentos que arregimentam artistas a repensar suas metáforas, expressando a fragmentação
da cidade e de seus habitantes.
O século XX é marcado por grandes e rápidas revoluções políticas, sociais, culturais e artísticas e, particularmente, por transformações urbanas. É o
século “líquido”. Palco desses acontecimentos, a cidade passa a exigir dos pesquisadores e artistas uma tomada de posição e adoção de novos princípios. À
medida que cresce em proporções físicas e inviabiliza as possibilidades de atendimento de seus habitantes, a cidade torna-se com velocidade espantosa metrópole, megalópole e, em alguns casos, a expressão máxima da complexidade da condição humana e urbana. Manifesta espacialmente as condições e os conflitos
sociais, econômicos e ambientais.
Inicia-se o século XXI sob a ênfase da globalização, através da qual as atividades humanas no mundo interior acham-se interrelacionadas. A identidade
nacional está correndo o risco de se transformar mais numa noção sentimental do que no suporte do desenvolvimento de uma sociedade, gerando com isso os
mais diversificados conflitos que se refletem, dramaticamente, na administração, nos projetos das cidades e na ocupação do solo.
Com implantações tecnológicas que são superadas rapidamente, a sociedade está se transformando em uma rede de interações reais e virtuais, surgindo
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daí novos paradigmas de desenvolvimento. Ou ainda, substituições rápidas de valores se tornam anacrônicos ou incapazes de dar conta das novas demandas.
Com base na experiência histórica e na visão prospectiva de pesquisadores e de artistas, vistos como agentes transformadores, a temática do VI Congresso do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte “Arte, Cidade e Meio Ambiente” é um convite a repensar e debater questões
fundamentais para a compreensão dos mecanismos que impulsionaram e impulsionam o desenvolvimento dos aglomerados humanos. Visa a contribuir para a
construção de uma nova visão, em que a intervenção criadora de pesquisadores e de artistas possa ter como meta melhorar a qualidade de vida do homem contemporâneo, propondo um desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.
São Paulo, outubro de 2009.
Elza Ajzenberg
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Marcel Duchamp: Uma obra que não é obra “de arte”
Renata Dias de Gouvêa de Figueiredo
M estranda

na área de design e arquitetura na

F aculdade

de

A rquitetura

e

U rbanismo

da

U niversidade

de

S ão P aulo

DUCHAMP | Sobre a exposição
A exposição MARCEL DUCHAMP (1887-1968): Uma Obra que não é uma obra “de arte” ocorreu no período de 15 de julho a 21 de
setembro de 2008, no Museu de arte moderna de São Paulo no Parque do Ibirapuera. A curadoria é de Elena Filipovic e expografia do estúdio
Caruso-Torriccela, de Milão.
A proposta parte do questionamento do artista colocado em 1913: “Pode alguém fazer obras que não sejam ‘de arte’?”203.
“A questão anunciou uma mudança radical na prática do artista francês que, até aquele momento, tinha sido principalmente pintor. A mudança sinalizou o início de sua desobediência as idéias
tradicionais do que é levado em conta como obra de arte e lança as bases do que o tornaria o artista
mais influente dos séculos

XX e XXI.”204.

A exposição começa justamente no momento em que o artista coloca a questão que dá nome a mostra, que coincide com o momento em que a obra de
Duchamp muda de figura, e ele passa a conceber os objetos ready-made, entre outras inovações como:
“ele inventou um novo sistema de medidas, ao declarar a ‘arte’ um experimento; criou várias
cópias fotográficas de suas anotações; usou o acaso (chance) para fazer música e foi o primeiro a usar
a fotografia e a perspectiva para redefinir a pintura.205”
A última exposição sobre Duchamp em São Paulo, o, aconteceu em 1987, quando a cidade recebeu, numa sala especial da 19ª Bienal Internacional de
Arte, uma mostra com 75 obras do artista, com curadoria do colecionador italiano Arturo Schwarz.
A mostra traz trabalhos inéditos no país, como a réplica do “Grande Vidro”, a “Caixa de 1914”, uma reprodução do “Étant Donnés”, feita dentro de uma
“caixa” em que os visitantes podem olhar dentro.

	
  

<?> “MARCEL DUCHAMP (1887-1968): Uma Obra que não é uma obra “de arte”. Catálogo da exposição. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), 2008.
204 idem
205 ibidem
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No espaço expositivo existem várias dessas salas “encaixotadas” que não podem ser adentradas, mas cujo interior, que encerra reconstruções do atelier
do artista ou de exposições inteiras montadas por Duchamp, pode ser espiado, como a instalação “1.200 sacos de carvão”, da “Exposição Internacional do Surrealismo” de 1938, em Nova York

Jean Davallon | Meios utilizados para análise
A exposição será analisada segundo a ótica apresentada no livro Jean Davallon206, L’exposition a l’oeuvre207, que discute a contribuição da semiótica e
da teoria da recepção para analisar como a exposição comunica e como se dá a construção de sentido em seu interior.
À partir desta leitura foi elaborado um roteiro com os pontos a serem analisados na exposição visitada. Segue uma sinopse dos conceitos abordados na
análise.
1. O PROPÓSITO. O propósito da exposição é definido por categorias conhecidas: arte, ciências, técnicas, comerciais, memória, etc.
2. A INTENÇÃO. Produzir um efeito, seja um prazer artístico, transmitir um saber ou compreensão, uma identidade, divertir ou vender. De acordo com
a resposta à intenção revelam-se classificações ‘embutidas’ nas exposições: estéticas, semióticas, sociais, políticas, etc.
3. A INTENCIONALIDADE. Pode ser dividida em nas seguintes categorias:
Constitutiva: é a OPERAÇÃO DE COLOCAR EM EXPOSIÇÃO, ou seja, por em evidência efeitos sociais e simbólicos (operatividade da exposição);
Comunicacional: Põe em função ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS, que levam a diferentes formas textuais, onde intervém diversas linguagens:
imagem, música, palavra, som, vídeo, projeções, cinema, etc. mostrando a poli valência da exposição.
4. A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO. Deve satisfazer a três condições.
Ambientação: A idéia é conduzir o visitante em direção ao Objeto, com a finalidade de comunicar-se com o visitante; essa ambientação deve responder
“ao como” dar significado. O projeto se desenvolve em função do conceito de um “Visitante Modelo”. O Layout (na verdade o percurso físico da exposição)
deve atuar como um mecanismo capaz de prever os movimentos do visitante. Suas finalidades principais são: produzir a compreensão do visitante e a sua compreensão num contexto comunicacional dada pelo Curador.
Dispositivos de Enunciação: O efeito pretendido do dispositivo é a significação. O visitante é levado ao mundo do Objeto (mundo utópico). Um objeto
cultural concreto. A Exposição como objeto cultural pode ser definida como um dispositivo no interior do qual se produz o evento da recepção.
O contrato Comunicacional: Esse “contrato” tem por base a VERACIDADE e a AUTENTICIDADE do que é mostrado, dando credibilidade à exposição.
5. FUNCIONAMENTO MIDIÁTICO DA EXPOSIÇÃO: Se refere ao MODO DE RECEPÇÃO do visitante. Classifica as exposições em exposições
206 Jean Davallon é professor; diretor de pesquisas e responsável pela Escola Doutoral Espaço, Tempo e Poderes, Práticas Culturais, na Universidade de Avignon, onde desenvolve pesquisas sobre o patrimônio, as instituições culturais e os processos
comunicacionais de produção e recepção de cultura. É membro do Laboratório Cultura e Comunicação, também na Universidade de Avignon, desenvolve uma abordagem sócio-semiótica dos fenômenos comunicacionais nos museus. (biografia do autor em
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702005000400018&script=sci_arttext)
207 Davallon, Jean. L’exposition a l’oeuvre: stratégies de communication et médiation symbolique. Paris, L’Harmattan, 2000.
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de arte, de produtos comerciais, documentais. A MÍDIA se compõe de conteúdo + vetor técnico. Aqui se analisam os temas, estratégias e efeitos de memória. O
funcionamento midiático realiza a relação entre o OBJETO e o RECEPTOR com o objetivo de PRODUZIR SIGNIFICAÇÃO.
6. FUNCIONAMENTO SOCIO-SIMBÓLICO: O atestado da veracidade dos objetos expostos é o vínculo físico entre os objetos e o mundo ao qual
pertencem. A legitimidade da instituição curadora garante esse atestado.
7. A EXPOSIÇÃO COMO UM TEXTO:
Pode ser divida em 3 atitudes:
A exposição não é um texto: é a simples apresentação dos objetos e sua ação se limita a otimizar tecnicamente a recepção do que é apresentado; a exposição como conjunto depende da atividade de interpretação do receptor, anulando a capacidade da exposição de dirigir o processo de significação.
A exposição é uma disposição de objetos cujo sentido é dado por textos em linguagem natural: os dispositivos de enunciação, que põem em relação
o visitante com os objetos expostos são etiquetas, painéis, fotos, cartazes, apoios à visita, etc.;
A exposição corresponde a formas textuais diversas resultantes de estratégias diferentes: a exposição se constitui num texto por suas características; traduz uma proposta de abertura importante mais ou menos grande de cooperação do visitante, por causa dos elementos que utiliza (espaço, objetos, etc.);
Pode ser Discursiva ou Exposição de Objetos.

An álise do espaço ex positivo
Portanto, a partir dos itens acima descritos foi feita a analise da exposição de Marcel Duchamp, ocorrida neste ano em São Paulo.
1. O PROPÓSITO: Exposição de arte. Retrospectiva em essência mas que exibe obras até então inéditas no Brasil, tendo a pretensão de gerar um acontecimento histórico por ser a primeira exposição individual do autor na América Latina.
2. A INTENÇÃO: A intenção declarada da curadora Elena Filipovic: “Destacar a complexidade da oeuvre de Duchamp e o seu desafio aos fundamentos
da arte da sua época e ainda dos nossos dias”208.
Classificações ‘embutidas’ da exposição:
- Semiótica: “Pode alguém fazer obras que não sejam ‘de arte’?”209
No fundo a exposição se dedica a induzir o visitante na busca do entendimento do significado amplo da obra ‘de arte’.
Os objetos ready-made, como a pá de remover neve, a roda de bicicleta ou o mictório de porcelana, a ampola de vidro ganham com Duchamp um estatuto artístico apenas pelo fato de tirá-los do contexto original (o mundo real), destituí-los da sua funcionalidade transformando-os numa obra artística (Duchamp
leva os objetos do cotidiano a outro mundo, que poderíamos chamar de mundo utópico, mundo esse que se forma na mente do espectador).

208 “MARCEL DUCHAMP (1887-1968): Uma Obra que não é uma obra “de arte”. Catálogo da exposição. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), 2008.
209 idem
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   à interpretação. O olhar passa a exigir o pensamento, uma reação intelectual: a busca do significado.
A percepção do visitante (o olhar) cede lugar

Mise en exposition210: Para Duchamp o modo de expor as coisas influi muito no nosso entendimento delas, ou seja, a percepção e o desejo mudam ou
são condicionados pela maneira como os objetos em exibição ocupam o espaço.
Estéticas: O repensar a obra ‘de arte’ é o foco principal desta exposição. A concepção dos objetos ready-made marcou uma revolução na história da arte
210 Davallon, Jean. L’exposition a l’oeuvre: stratégies de communication et médiation symbolique. Paris, L’Harmattan, 2000.
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ao refutar a idéia segundo a qual a arte deveria consistir apenas de peças únicas e originais de pintura ou de escultura realizadas cuidadosamente para serem
vistas.
3. A INTENCIONALIDADE
Constitutiva. É a operação de ‘mise en exposition’, isto é, a operatividade da exposição. A exposição opera no sentido de instigar a interpretação do que
é exposto. Contemplar a ‘obra’ já não basta.
Diversos experimentos são exibidos por meio de estudos, réplicas ou reconstruções. As peças estão organizadas em grupos: ready-made, óptica, perspectiva, transparência, humor, reprodução, performatividade e erotismo, que enfatizam as preocupações de Duchamp e o seu grande interesse sobre a exposição
e a exibição.

	
  

“Tomando o objeto feito anonimamente, Duchamp desferia um golpe mortal na noção clássica
de arte. Quando em 1913 ele apresentou Roda de bicicleta, tecnicamente um ready-made modificado
ou assemblage, Duchamp, como já foi dito, converteu-se na principal voz a se levantar contra a arte
retiniana e a noção do artista como um trabalhador manual, noções que haviam se consolidado no
século XIX no processo de reação à progressiva perda do papel de quase total exclusividade da pintura na produção de imagens e símbolos. (..). A proliferação de imagens, proveniente da fotografia, ao
passo em que provocou o desalojamento da arte desse lugar, fortaleceu, em contrapartida, o espaço do
museu e congêneres, entendidos como espaços onde as obras de arte, paulatinamente liberadas dos seus
compromissos anteriores, poderiam ser apreciadas pelos seus atributos formais. Ao mesmo tempo em que
consagrou uma produção artística desvinculada do compromisso com grandes temas, centrada em seus
próprios elementos internos, o museu consolidou uma forma de fruição compatível com ela, ajudando
a formação de um novo público e ensejando o florescimento da atividade crítica. A estabilização desse
circuito criou uma situação sem precedentes: para que um objeto fosse considerado obra de arte, para
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que ele pudesse produzir significados legítimos, além de seus atributos metalingüísticos, ele deveria
ter a chancela de um museu ou de um crítico.

Visto sob esse ângulo, o que se entendia como obra de
arte estava protegido de qualquer outra compreensão externa. Estava? Não, aí entra Duchamp “trocando os antigos critérios estéticos de feitura, material e gosto (‘essa pintura ou escultura é boa ou
má?’), para novas questões com potencial ontológico (‘o que é arte?’), epistemológico (‘como saber se
é?’) e institucional (‘quem determina?’)” (Krauss, in Foster et al., 2004: 128). (...) Deslocado de seu
habitat. o objeto doméstico, à maneira de um trocadilho - jogo de que Duchamp tanto gostava - passa
a demoníaco; colocado em outro contexto, desmontada a sintaxe, o objeto converte-se em outro, de
afável e familiar transforma-se em obstáculo, corpo estranho.” (FARIAS, 2007).
Comunicacional. Estratégias comunicacionais: uma série de projeções que permitem ao visitante ‘espiar’ os diferentes espaços de exibição que Duchamp elaborou durante sua vida. A criação do Museu Portátil (Boîte-en-valise), dos quais várias peças estão exibidas nesta exposição reproduzem numa única
caixa toda obra de anos do autor. Reproduções de desenhos e estudos estão espalhados pelas paredes e em vitrines.
Os efeitos ópticos: O ponto de vista, combinado com efeitos de luz e sombra assim como com o movimento das peças ou a sua disposição que exigem
a observação segundo um ângulo definido para comporem um mosaico, mudam a interpretação do espectador e o significado que é atribuído ao objeto contemplado.
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As reproduções de peças como a transparência La Mariée mise à nu par ses Célibataires (1915-23) (A Noiva despida por seus Celibatários, imagem ao
lado), combina sombras e perspectivas. Uma peça original do famoso mictório: Fountain (1917) (A Fonte), exposta apoiada de maneira diferente sobre uma base
da que lhe dá funcionalidade muda completamente a forma de vê-la, parecendo até com a figura de um Buda.
Peças originais como as peças do jogo de xadrez, a grande paixão de Duchamp, paixão levada ao extremo do jogo portátil elaborado numa carteira de
couro com peças de papelão.
Na sala do anexo, a montagem fotográfica: diversas fotos da cidade de São Paulo penduradas no teto por fios de náilon, em filas de diversas alturas,
formam um mosaico tridimensional que observado de um ponto marcado na entrada compõem a foto total.
O ‘folder’ é bem feito, traz textos e fotos das peças expostas com comentários e dados históricos. As peças expostas tem como em qualquer museu de
arte uma etiqueta com o nome do objeto Porém seu conteúdo deixa a desejar em relação à pretensão da exposição.
O layout, que deveria conduzir o visitante em direção ao objeto, se espreme num espaço exíguo. O público se acotovela em salas estreitas. Não há uma
seqüência que se perceba nem um projeto que conduza o Visitante Modelo a percepção do que está exposto.
Na realidade, fica a mercê do visitante perceber a seqüência dos grupos de obras: ready-made, óptica, perspectiva, transparência, humor, reprodução,
performatividade e erotismo.
Por casualidade, durante a visita, uma senhora diante da “A Noiva despida por seus Celibatários” uma senhora fez para o publico visitante uma descrição
interpretativa da obra.
Mas no geral, as interpretações são deixadas para o visitante, reforçando o conceito de recepção abordado por Gentile (GENTILE in PAREYSON�,
1997):
“(...)

a concepção gentiliana utilmente recorda que cada nova leitura é uma interpretação,

e que são milhares de interpretações de uma mesma obra, sempre novas e diversas, de acordo com a
diversa personalidade dos leitores; mas acaba por conceber esta multiplicidade como conseqüência
fatal de um intimismo que reduz qualquer coisa a atividade subjetiva e arbitrária, e por desconhecer a
realidade imutável e constante da obra de arte.

Feliz no recordar, que toda a operaçnao humana, até

a mais receptiva, tem sempre um caráter ativo, essa concepção acaba por exagerar a atividade numa
absoluta criatividade, esquecendo que é difícil pensar numa receptividade mais ativa do que a leitura
de uma obra de arte, onde receber é reconstruir, fazer reviver, interpretar, penetrar, colher, e onde,
na verdade, trata-se de não inventar mas executar, não de criar, mas de recriar, não de dar vida, mas
de desperta-la”.

As estratégias comunicacionais usam algumas formas textuais interessantes. Basicamente a exposição apresenta quatro linguagens: Os objetos, a palavra
escrita, projeções e fotografia, que descrevemos com mais detalhes inclusive o seu significado no item 4.b. Os Dispositivos de Enunciação, mas a Exposição do
MAM, como veremos no item 7. A EXPOSIÇÃO COMO UM TEXTO, não pode ser considerada como um texto.
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   performáticas provocam o efeito dinâmico do movimento, mas não chegam a ser interativos uma vez que não
Não há dispositivos interativos. As obras
há a colaboração direta do espectador. Este, quando muito, aciona o botão de ligar, mas de resto se põe a contemplar o que acontece sem poder interferir no
funcionamento do dispositivo.
No sentido como o define Davallon, pode-se dizer que a exposição não chega a explorar a intervenção de várias outras formas textuais. Atem-se quase
exclusivamente a linguagens típicas de uma exposição de arte. Quase de um museu, uma galeria de arte talvez, de onde na realidade provem a maioria das obras
expostas. Uma contradição expressa em contraposição as idéias do próprio Duchamp.
4. A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO
A Ambientação

Para Jean Davallon a ambientação tem por finalidade comunicar-se com o visitante para responder a questão de ‘como dar significado ?`
A Exposição de Duchamp é, no mínimo, um mosaico com partes dispostas no espaço onde o visitante não iniciado se perde.
Entrando no ambiente expositivo, o visitante depara-se com um salão acético. Piso negro brilhante, paredes negras, pouca luz ambiente. Um local criado
para contemplação e reflexão.
A luz vinda de spots pendurados no teto estão dirigidos para as peças expostas. Pouca cor quebrada aqui e ali por algumas peças expostas como a Noiva
(madeira da moldura), a janela pintada verde, peças móveis (performáticas) com cores azul e verde.
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   sobre o banquinho e o Mictório) expostas sobre prismas de base retangulares pintados de negro.
O contraste entre as peças (a Roda de bicicleta
Os objetos (esculturas) estão dispostos perto da parede para produzirem um efeito de sombra na parede. Sombra essa que se compõe com o objeto formando imagens.
A intenção da ambientação é evidentemente concentrar a visão do espectador sobre as peças expostas através da oposição negro/escuro (ambiente, bases,
paredes) vs. branco/claro (mictório, banquinho e roda de bicicleta) .
A intenção da ambientação da exposição “Marcel Duchamp: Uma Obra que não é uma obra ‘de arte’”, é quebrada pela presença de muitas pessoas num
espaço apertado.
Davallon diz que a exposição é a organização de objetos num espaço. Essa disposição é a ambientação ou o layout, que vem a ser a linguagem da representação do espaço e do volume nos planos de arquitetura. Provavelmente a proposta da exposição não era atingir um grande público. Não foi organizada para
uma exposição de massa. Parece tampouco ser proposta para um público heterogêneo e não iniciado.
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A direção da exposição buscou reduzir o efeito da super lotação do espaço limitando a entrada do público, o que de outro lado causou uma enorme fila
fora do recinto da exposição. O resultado disso é que o espectador cansado de ficar na fila pouco se disporia a estar em pé contemplando as peças. Rompe-se
assim, pelo cansaço do espectador, a comunicação pretendida pelo curador num contexto não previsto.
As primeiras peças que se observam: a roda de bicicleta montada sobre uma banqueta de madeira (Roue de bicyclette) e a “Noiva despida por seus Celibatários”
Uma das observações de Davallon é que o percurso físico da exposição deve ser projetado de modo a atuar como um mecanismo capaz de prever os
movimentos do visitante – o Visitante Padrão.
Na exposição do MAM “Marcel Duchamp” isso não acontece, porque segundo o próprio Davallon, esse projeto de percurso tem como finalidades principais: produzir a compreensão do visitante e que essa compreensão se dê dentro de um contexto comunicacional dado pelo curador.
Já vimos que a ambientação conquanto tenha sido bem elaborada não favoreceu muito a compreensão do visitante, uma vez que o contexto comunicacional se rompeu com certa facilidade pelas condições da arquitetura do espaço e do edifício. Por outro lado, a ambientação como a ‘disposição das coisas dentro
do espaço’ está muito longe de seguir um projeto didático. A exposição expõe, é verdade, expõe as obras com um certo impacto, mas está longe de conduzir a
uma compreensão para os aqueles que desconhecem Duchamp.
Os Dispositivos de Enunciação

O efeito pretendido pelo dispositivo é a significação.
As Reproduções: a principal e mais importante é a “Noiva despida por seus Celibatários”, cujo significado exige uma elaborada explicação, que tem
relação com o desnudamento da noiva pelos seus 7 pretendentes. Uma complexa trama erótica que se forma pelo arranjo de objetos mecânicos desenhados sobre
o vidro a óleo e com fios de chumbo.
Os ready-made: produzem ainda hoje um efeito bastante impactante, como o Mictório (A Fonte), a Janela verde, o porta garrafas, a ampola de vidro,
cujo significado é dar um estatuto artístico a objetos apenas pelo fato de tirá-los do seu contexto original e ser exibido em um museu, com o aval de um curador
(vide citação de FARIAS neste texto).
Eróticos: o jogo de aventais, uma representação erótica bem humorada dos originais usados para identificar os visitantes da exposição mostrada na caixa
ao lado, que o receberam na entrada da “Exposição internacional do surrealismo”. Uma ironia irreverente do artista para os visitantes de 1938 em Nova York e
que ainda causam impacto e riso nos visitantes. Mas está ai mais uma questão a ser colocada: àqueles que não conhecem o histórico da exposição não é esclarecido qual era a função de tal objeto e menos para qual finalidade ele foi utilizado nem quando. Não fica clara a ligação entre este elemento e a “caixa” com a
exposição a qual ele está vinculado.
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Os performáticos: peças que se movimentam produzindo
efeitos visuais, cujo significado é a metamorfose das representações do movimento – a dinâmica do movimento produzindo impressões visuais.
As stoppages: barbantes lançados do alto sobre telas no chão. As figuras formadas pelo barbante são depois coladas na tela com a finalidade de observarse os interessantes contornos que as curvas do barbante tomam. Uma experiência lúdica.
As miniaturas: o autor miniaturizou a própria obra. Um Museu Portátil (Boites-en-valise) cujo objetivo era tornar possível observar de uma só vez anos
de produção artística do autor.
Filmes, fotos, escritos e blocos com imagens nas paredes mostram a diversidade de elementos que visam dar credibilidade e autencidade à exposição.
O Contrato Comunicacional
A Veracidade e a Autenticidade do que é mostrado são garantidos por instituições como o Philadelphia Museum of Art, o Moderna Museet de Estocolmo, a Duchamp Sucession da França, Galerie 1900-2000 de Paris, Indiana University Art Museum dos Estados Unidos, entre outros, que garantem uma relação
de respeito com relação as obras expostas. Além do próprio MAM, que confere credibilidade ao que é exposto em seu espaço.
5. FUNCIONAMENTO MIDIÁTICO DA EXPOSIÇÃO
Segundo Davallon, o funcionamento midiático da exposição se relaciona com o Modo de Recepção do visitante. A partir daí ele classifica a exposição.
No caso da Exposição “Marcel Duchamp: Uma obra ...” do MAM, da forma como a percebemos, classificaríamos como uma exposição de arte, na verdade como
dissemos no início quase uma retrospectiva. Porem, em certos aspectos também documental, em consideração ao conteúdo que apresenta.
O Tema principal é a incessante preocupação do autor em questionar a arte e o museu. Duchamp inovou. Abalou os alicerces da arte. Trouxe para o seu trabalho
artístico aspectos mais intelectualizados, como visto no início deste texto.
Se, conforme afirma Davallon, o funcionamento midiático da exposição realiza a relação entre o Objeto e o Receptor com a finalidade de Produzir Significado,
as obras ready-made expostas na Exposição do MAM o faz, uma vez que Duchamp consegue dar outro significado a objetos do cotidiano só pelo fato de retirá-los do
seu mundo, suprimir-lhes a sua funcionalidade levando-os para dentro da exposição e dando-lhes novo significado num novo mundo.

“A exposição não se mostra, ela mostra”211.
211 Davallon, Jean. L’exposition a l’oeuvre: stratégies de communication et médiation symbolique. Paris, L’Harmattan, 2000.
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A do MAM mostra. Mostra Duchamp, apesar da ambientação com algumas questões sérias de circulação e de dispositivo de recepção prejudicado por
uma arquitetura do espaço e do edifício que não se adequou ao numeroso público que acorreu até o seu recinto.

	
  

6. FUNCIONAMENTO SÓCIO SIMBÓLICO
É inegável a veracidade dos objetos expostos. Eles pertencem ao cotidiano, esse é o vínculo físico que existe entre os objetos e o mundo ao qual pertencem.
7. A EXPOSIÇÃO COMO UM TEXTO
A Exposição: de Marcel Duchamp no MAM segundo as características que apresenta não pode ser considerada como um texto.
Esquematicamente, e com base nos conceitos emitidos por Davallon, assim caracterizamos a exposição do MAM:
. A Exposição apresenta uma ambientação técnica e formal dos elementos onde alguns são significantes.
. A Exposição é uma apresentação desses elementos e sua ação se limita a otimizar tecnicamente a recepção das coisas apresentadas.
. A Exposição como conjunto depende apenas da atividade de interpretação do receptor, anulando a capacidade da exposição de dirigir o processo de
significação.
. Os textos em linguagem natural não dão sentido a todos os objetos expostos. Na maior parte das vezes são apenas etiquetas que não chegam a por o
visitante em relação com as coisas expostas.
. Não há uma grande proposta de cooperação do visitante. A abertura a essa proposta se dá apenas em alguns objetos do tipo performático.
. É basicamente uma exposição de objetos. Dá valor aos objetos autônomos e deixa o visitante ao sabor da sua própria interpretação.

CONCLUS ÕES
Para que a visita a uma exposição valha a pena, o visitante tem que sair dela melhor do que quando entrou.
Entendo que a Exposição de Duchamp deixa na memória uma lembrança realmente importante dos objetos ready-made. Outra importante inovação do
autor é a questão do ‘ponto de vista’, do modo como um objeto é apresentado alterando a sua percepção e, portanto, a sua interpretação e o seu significado.
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O ponto alto de Duchamp está no papel que ele propõe para o espectador: o ato de contemplar uma obra não basta. A percepção não é tudo. Ela cedeu
lugar à interpretação. O olhar passou a exigir o pensamento – a busca do significado.
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