
DO CUBISMO 
·ART E 

NEOCONCRETA 



1 

• 

APÊNDICE 3' 

•• 

TEORIA DO NAO•OBJETO 

A expressao nlio-objeto nao pr~etende dcsignar um objeto ne
gati vo ou qualquer cois a que seja o oposto dos objetos materiais 
con1 propricdades exatamenle contrarias desses objetns~ 0 nlio···" 
objeto nan ,é un1 antiobjeto œnas um objeto especial em que se 
pretende realizada a slntese de expcriências sensoriais e mentais: 
um corpo transparente ao conheciinento fenomenol6gi ·co, 
integralmente perceptive! , que se da à percepçao sem. deixar resto .. 
Un1a pura aparência. 

Morte da pintura 

A questao posta obriga .. nos a um retrospecto. Quando os pin
tores itnpr·essionistas, deixando o ate1iêr pclo ar livret procuraram~ 

a.preender o obj,clo irnerso na luminosidadc natural, a pin tura figu
ra ti va começou a morrer. Nos quadros de Monet os objetos se dis
sol vern ettl tnancha,s de core a face usual das coisas, s.e. pulv~e.riza 
entre os reflexos lun1inosos. A fidelidade ao munda natura1 • 



transferira-sc da objeti vaçào para a impressao. Rompidos os 
contornos que mantinham os objcLos isolados no cspaço, toda 
possibilidadc de controle da expressào pict6rica se Jimitava à 
cocrência interna do quadro. 

Pouco de pois. Maurice Denis diria que "um quadro- antes de 
scr um cavala de batalha, uma mulhcr nua ou alguma anedota- é 
cssenciahncntc uma superrfcie plana coberta de cores dispostas de 
ccrta mancira"./\ abstraçao nâo ti nha nascido ainda, mas os pr6prios 
pintores figurutivos. como Dcnis,ja a anunciavam. Cada vez mais o 
objeto rcprcscntado pcrdia significaçào aos seus olhos, e cm conseqü
ência disso o quadro, como ohjcto, ganhava importância. Corn o 
cubismo, o ohjcw é hrutahnente arrnncado de sua condiçao natural, 
transformado cm cuhos, o que virtualmentc !he imprimia uma nalure
za ideal; csva7iava-o daqucla obscuridade essencial, daquela opacida
de invcncfvel que caracteriza a coisa. Maso cubo é tridimensional, 
ai nd a possui um nûclco, um dcntro que cra pree iso consumir- e isso 
foi feito pela f~t~c di ta sintética do movimcnto. Ja entào o que sohra do 
ohjetoé pouca coisa. E écom Mondrian c Malevitch que a eliminaçao 
do ohjeto continua. 

0 objeto que sc pulvcriza no quadro cuhisLa é o objeto pinta
do. o objcLo representado. En fi m. é a pin tura que jaz ali desarticula
da, à prm:ura de uma nova cstrutura, de um novo modo de scr, de 
uma nova signilïcaçào. Mas nesscl> quadros (l'ase sintética. fase her
rnética) nâo hn apcnas cu bos desm1icu lados, pianos abstratos; ha tarn
bém signos. arahescos, papéis-colados, nûmeros, Jctra.o.;, arcia, estopa. 
prego etc. Esses elementos indict1m duas forças contrarias ali pre
sentes: uma, que tenta implacavelmentc dcspojar a pinturn de toda e 
qualqucr contamina\ào com o objeto; outra, que retorna do objeto 
no signo c que para isso necessita man ter o espaço, o am bien te pic
t6rico nascido da rcpresentaçào do objeto. A esta ûltima tcndência 
poele se fïliar a pintura dita abstrata, de signo c de matéria, que se 
exacerba hojc no tachismo. 

Mondrian é qucm pcrcche o sentido mais rcvolucionürio do 
cuhismo c lhc d:i continuidadc. Comprccndc que a nova pin tura, pro
posta naqueles pianos puros. requer uma atitude radical, um recomcço. 
Mondrian 1 impa a tel a. retira dela todos os vcstfgios do objcto, nào a penas 
a sua figura. mas tamhém a cor. a matéria co espaço que consLiLufam o 
uni verso da reprcscnlaçào: sobra-lhc a tel a cm branco. Sobre ela o pin tor 
nâo rcprcsentarü mais o ohjeto: ela é o cspaço onde o mundo se 
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harmonizara segundo os dois movimentos bâsicos da horizontal e da 
vertical. Corn a eliminaçào do objcto representado, a tela - como 
presença material-torna-se o novo objeto da pintura. Ao pin tor cabe 
orennizn-Ja mas também dar-Jhc uma transcendência que a subtraia à 
ob~curidadc do objeto mnterial. A luta contra o objeto continua. 

0 problema que Mondrian se propôs nao podia scr resolvido 
pela teoria. Se cie tentou desLruir o piano com o uso das grandes 
Jinhas pretas que cortnm a tcla de umn borda à outra- indicando 
que ela con lina com o espaço cxterior-. ainda essas linhas se opôem 
a um fundo, e a contradiçào e:.paço-objeto reaparece. Inicia, entâo. a 
destruiçào dessus Jinhas co resultado disso esta nos scus dois ultimos 
trabalhos: Broadway Boogie-Woogie e Vi ct ory Boogie-Woogie. Mas 
a contradiçào nào se resolve de fato. e sc Mondrian vivcsse mais 
aluuns anos talvez voltasse à tel a em branco donde partira. Ou partisse 
dcla ~ara a construçào no espaço, como o fez Malevitch. ao cabo de 
cxpcriência paralcla. 

Obra e objero 

A tel a cm branco, para o pintar tradicional, era o mcro su porte 
material sobre o quai elc esboçava a sugcstào do espaço natural. Em 
scguida. esse espaço sugcrido. essa metâfora do mundo, era rodcada 
por uma moldura cuja funçào fundamental era inseri-Jo no mundo. 
Essa moldura cra o mcio-termo entre a lïcçào e a realidadc, pontee 
amurada que, protegendo o quadro. o espaço lictfcio. ao rncsmo tem
po fazia-o comunicar-sc sem choques, com o espaço cxterior, real. 
Por issa. quando a pin tura abandona radical mente a rcpresentaçào
co mo no caso de Mondrian. Malevitch e seus seguidores-a moldura 
perde o scntido. Nào se trata mais de ergucr um espaço metaf6rico 
num cantinho bem protcgido do mundo, c sim de rcalizar a obra no 
cspaço real mes mo ede emprcstar a c:-.se espaço, pela apariçào da obra 
- objcto cspccial - u ma signi licaçao e umu transcendência. 

É fato que as cois as se passaram com alguma morosidadc. corn 
cqufvocos e descaminhos certamcntc inevitaveis e ncccssarios. 0 uso 
do papcl-colado. da arcia e de outrol> elcmcntos tomados ao real e 
post os dentro do quadro ja indica a nccessidadc de suhstituir a ficçào 
pela n:alidade. Quando mais tarde o dudafsta Kurt Schwitters constr6i 
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o seu Mcrt.bau- feito com objet os ou fragmentos de objet os achados 
na rua -, ainda é a rnesma intençào que se amplia,ja agora livre da 
moldura, no cspaço real. Nessa ahura, a obra de arte e os objetos parc
cern confundir-se. Sinal desse mutuo extravasamento entre a obra de 
arte e o objeto é a célebre blague de Marcel Duchamp en vian do para a 
Exposiçiio dos Independentes, cm Nova !orque ( 1916), um uri nol fonte, 
de.sses que sc usa rn no mict6rio dos ba res. Essa técnica do ready-made 
fo1 adotada pel os surrealistas. Ela consiste em reve l ar o objeto dcslo
cando-o de sua funçao ordinâria c assim estabcleccndo emre cie cos 
dernais o~jetos novas relaçôes. A lirnitaçào desse processo de transfi
guraçào do objeto esta cm que ele sc funda menos nus qualidades for
mais do objeto que na sua significaçâo, nas suas rclaçôes de uso c 
habito cotidianos. Em brcve aquela obscuridade camctcrfstica da coi
sa volta a envol ver a obra, reconquistando-a para o nfvcl cornu m. Nes
sc front, os artistas foraru batidos pelo objcto. 

. ~ Desse ponto de vista, tornam-se bcm claras, c até certo ponto 
mge~uas, aigu mas extravagâncias que hojc aparecem como a vanguarda 
da pm tura. Que sào as tel a.' cortadas de Fontana, ex postas na V Bienal. 
s~n~o.uma ret~rdada tentati va de destruir o caniter fictfcio do espaço 
p1ctonco pela mtroduçào ne le deum corte real? Que sao os quadros de 
Burri com eswpa, madeirn ou ferro, seniio o rctomar- sem a mes ma 
violência c antes transformando-os cm helas-arles - dos proccssos 
usados pelos dadaîstas? 0 mal, entrctanto, esta em que tais obras s6 
conseguem o cfeito do primeiro contato, e nâo logram permanecer na 
condiçâo transcendente de nào-objeto. Sao objetos curiosos, estranhos, 
extravagantes- mas objetos. 

0 caminho seguido pela vanguarda russa most rou-se bem mai!. 
profundo. Os contra-relevos de Tallin c Rodchenko, como as arquite
tura'> suprematistas de Malevitch, indicam uma evoluçào coerente do 
espaço rcpresentado para o espaço real, das formas representadas parn 
as formas criadas. 

A mc!> ma luta contra o objeto verifica-se na escuhura modern a a 
partir do cubismo. Corn Ynntongerloo (De Stijl) a figura desapnrece 
completamente; com os construtivistns russos {1àtlin, Pevsner, Gabo) a 
massa é climinada e a escuhura despoja-se da sua condiçao de coisa. 0 
fen~meno é p~recido: se a pintura que nada representa é atrafda para a 
6rb1ta dos Objetos, com muito mais força essa alraçiio sc exerce so
bre a escuhura niio-rigurativa. Tornada objeto, a cscultura livra-se 
da caracterfstica mais comum àquele: a massa. Mas isso nao bas ta. A 
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base- que equivale na escultura à moldura do quadro- fora elimi
nucla. Yantongerloo e Moholy·Nagy tentaram realizar csculturas que 
se mantivessem no cspaço, sem upoio. Pretendiam eliminar da escul
tura o peso, outra caracterfstica fundamental do objeto. E o que se 
verifica é que, enquanto a pintura, liberada de sua intençao 
reprcsentativa, tende a abandon ar a superficie para sc realizar no espaço, 
aprox imando-se da escuhura, esta.liberta da figura, da basee da massa, 
ja hem pouca atinidadc mantém corn o que tradicionalmente se 
dcnominou escultura. Na verdade. ha mais alinidade entre um contra
rclcvo de Tati in e uma eseultura de Pevsner, do que entre esta e uma 
ohra de Maillol, de Rodin ou de Ffdias. 0 mes mo se pode dizer deum 
quadro de Lygia Clarke uma escultura de Am fi car de Castro. Donde 
se concl ui que a pintura e a escultura atuais convergem para um ponto 
comum, afastando-se cada vc7. mais de suas origens. Tornam-se objetos 
especiais- nao-objetos- para os quais as denominaçôes de pin tura 
e esculturaja talve7. nfto tenham muita propriedade. 

Fomwlaçâo primeira 

0 problema da moldura e da base, na pin tura ena cscultura, 
rcspectivnmente, nunca ri nha sido cxaminado pel os crflicos em suas 
implicaçoes signifïcativas, estéticas. Registra va-seo fenômeno, mas 
como um detalhe cu rioso que escapava à verdadeira problcmatica 
da ohm de arte. 0 que niio sc percebia é que a pr6pria obra colocava 
prohlem~vos c que ela procura va escapar, para sobreviver, ao 

circulo fechado da e~tética tradicional. Romper a moldura e eliminar 
a base nâo siio. de falo, ques1i1es de natureza mcramente técnica ou 
ffsica: trata-se deum csforço do anista para libertar-sc do quadro 
convencional da cul tura, para reencontrar aquele "dcserto", de _gue 
nos fa la Malevitch. onde a obra aparece pela primcira vez livre de 

- qualquersignifïcaçiio q_ue nào seja a de seu pr6prio aparecimento. 
Podc dizer-se que toda obra de arte tende a ser um nào-objeto e 
qu<.: esse nome scî sc aplica, com precisiio, àquelas obrns que se 
realizam fora do!. limites convencionais dn arte, que trazem essa 
necessidadc ùc deslimite como a intençao fundamental de seu 
aparccimento. 

Colocada a qucstiio nesles tcrmos. as expcriências tachistas e 
informais. ha pintura e na cscultura, mostram-nos a sua face 
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conservadora e reaciomiria. Os artistas dessa tendência continuam
embora desespcradamente - a se valer dos apoios convencionais 
daqueles gêneras artfsticos. Ncles o processo é contrârio: em lugarde 
rompcr a moldura para que a obra se vena no mundo, conservam a 
mold~r~, o quadro, o espaço convencional. e pôern o mundo (os 
matena1s brutos) la dentro. Partem da suposiçâo de que 0 que esta 
dentJ.·o de uma moldura é um quadro, uma obra de arte. É certo que, 
com1sso, també m denunciam o tim dessn convençâo, mas sem anunciar 
o caminho futuro. 

_ E~se caminho pode cstar na criaçào desses objetos especiais 
(~ao-objetos) que realizam fora de toda convençao artfstica e que rea
fmnam a arre como formulaçao primeira do mundo. 

Dialogo sobre o nâo-objero 

A - Que é o nào-objeto? 

B - É preciso primeiro saber o que cntendo aqui por objcto. 
Entendo aqui por objeto a coi sa materialtal como se da a n6s, natural
m_entc, ligada às dcsignaçôes c usos cotidianos: a horracha, o lapis, a 
pera, o sapato etc. Nessa condiçào, o objeto se esgota na rcfcrência de 
us~ e.d: sentido. Por contradiçào, podemos estabelecer uma prime ira 
del1mçao do nâo-objeto: o nào objeto nào se esgota nas reterências de 
uso e senti do porque nào se insere na condiçâo do ut il c da desie:naçào 
verbal. ~ 

A A.- Mas os objetos tampouco se esgotam sempre naque las 
refercnc1as. Sob o nome pêra. esta a pêra com a sua densidade mate ri
al de coi sa. 

B-Sim. Quanclo nos suhtrafmos à ordem cultural do mundo 
vemos os objetos sem nome - c nos defrontamos com a sué; 
opacidade de coi sa. Podc dizer-se que, ncssas circunstâncias o ob
jeto tornn-se prc>ximo do que c humo de nao-ohjeto, mas p:eci.sa
m~nte neste ponto manifesta-sc a dife rença fundamcntnl entre os 
d01s: sem nome, o objeto torn a-se urna prcscnça absurda, opaca, em 
que a percepçiio csharra; sem nome, o ohjeto é impenctravel, 
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inabordavel, clara e insuportavelmente exterior ao sujeto. 0 nâo
objcto nâo possui essa opaeidade, e daf o seu nome: o nao-objeto é 
transparente à pcrcepçao, no sentido de que se franqueia a e la. E a 
difcrença entre os dois torna-se mais precisa: s6 pelas conotaçôes 
que o nome co uso estabelecem entre o objeto e o mundo do sujeito, 
pode o objeto scr apreendido e assimilado pelo sujcito. É, pois, o 
objeto, um scr hfbrido, composto de nome e coi sa, como du as cama
das superpostas das quais uma a penas sc rende ao homem - o nome. 
0 nao-objeto, pelo contrario, uno, fntegro, franco. A relaçâo que 
man tém corn o sujeito dispensa intermediârio. Ele possui uma 
signifïcaçâo também mas essa significaçao é imanente à sua pr6pria 
forma, que épura significaçao. 

A- Noutras palavras, você diz que o nâo-objeto é um objeto 
total, integral? 

B- Coloque o problema nos tcrmos da filosofia existencial 
sartreana. Enquanto o sujeito existe para si, o objeto, a coisa, existe 
cm si. 

Deixando de lado as implicaçocs que o tï l6sofo tira dessa con
tradiçâo fundamental, fiqucmos corn o fato de que ela reafirma a 
opacidade da coisa que repousa em si mesma e a perplexidade do 
homem que se sente exilado entre elas. Um tecido de significaçôes c 
intcnçôes constitui o mun do hu mano, sob o quai persiste a opacidade 
do mundo inumano, extcrior ao homcm. A experiência do objeto
sem-nome é a experiência do exîlio. A luta por vencera contradiçao 
sujcito-objeto esta no cerne de todo o conhecimento humano, de 
toda a experiência humana e, particularmente, na realizaçao da obra 
de arte. Um pin tor que figura uma natureza-morta nâo esta fazendo 
outra coi sa senâo tentando resolver css a contradiçào. Ao rcpresentar 
aquelcs objetos cotidianos, o artista cami nha do nfvel conceitual cm 
que e les usualmente se cncontram para o nfvel cstético, onde uma 
nova signi ficaçao, nào-conceitual, e merge de les: a significaçâo 
imanente à forma. 

A- Nessc caso, uma natureza-morta é também um nao-ob-
jcto. 

B - Nào. Um objcto rcpresentado é quase-objeto: é como se 
fosse urn objeto: ele sc desprende da condiçâo de objclO, mas nâo 
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atingc a de nao-objcto: é, corn referência ao objeto real, um objeto 
fictfcio . 0 nüo-objeto nüo é uma rcprcsentaçao mas uma presentaçào. 
Seo ohjeto esta num cx tremo da experiência, o nao-objeto esta no 
outro, e o objeto reprcsentado esta entre os dois, a meio carnin ho. 

A - Sc é assim, q ue di feren<;a existe entre a sign ificaçao 
imanente à forma do quase-objeto e a signiticaçao imancnte à forma 
do nao-objeto? 

B-A ditcrença reside no fato de que o quase-objetoé a rcpre
sentaçao deum objcto real, enquanto o nao-objeto nao representa nada, 
mas apenas se apresenta. Ora, desse modo, a significa<;ao que se revela 
na fo rma de um e de outro nao é da mesma naturcza. Partindo do 
objeto real, o artista que o representa na tel a consegue desliga-lo das 
relaçôes conccituais- transtigurando-o na forma, na cor, na situaçào 
espacial -mas jama is logranî cortar de fï nit ivamente esses liames 
que estâo na fonte mes ma de sua expeliência: a significaçao que se da 
no quase-objeto cstava imanente no objeto. Jsso nao se veritïca no 
caso do nao-objeto que, por nao sc refcrir a nenhum ohjcto real, por 
ser o aparecimcnto primeiro de uma forma, funda em si mesmo sua 
signiticaçao. 

A - Pocler-se-ia dizer, e ntao, q ue toda pintura nao-figurativa é 
um nao-objeto? 

B - Tamhém nâo. A di ferença entre a pinlllra tigurntiva e a pin
tura di ta abstrata é de grau mas nào de natureza. A pin tura nao-tigurati
va, embora real ize um grau mai or de abstraçao, ai nd a sc mantém presa 
ao prohlema da representaçao do objeto. 

A - Mas como, sc o objeto ja niio aparece ncla'! 

B - Tomemos, por exemplo, a pintura de dois dos mais im
portantes criadore.s da arte niio-figurativa: Mondrian e Malevitch. É 
fato que a figura do objeto ja nao aparece em seus quadros, mas, 
para Malev itch, o quadrado preto sobre fundo branco é a "sensibi li
dade da ausên<.: ia do ohjeto" e, para Mondrian, as verticais c hori
zontais exprimem o contlito fundamental da naturcza. Noutras 
palavras, essas formas e linhas geométricas substituem ali os obje-
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tos, sao uma alusao extrema a cl cs. Mes mo que Mondrian e Ma!cvitch 
nüo exprcssasscm, em suas teorias, essa relaçao, n~m por t ss~ as 
dcixarfamos de ver. Na verdade, nos quadros de Mondnan e Malevitch 
permanecc a oposiçao da tïgura geométrica sobre um fundo. m~taf6-
rico, de reprcsentaçüo. Di go metaf6rico porque o espaço, ~Il, Sl~bo
lint 0 espaço do mundo, da mesma mane ira que as formas s11~1bollzam 
os ohjetos. Por scr mctaf6rico, tïctfcio, esse espaço se confina natu
ralrnente nos limites da te la, c mcsmo se a rnoldura desses quadros 
sc resume a uma s imples régua de madeira, sua funçao é ainda de 
moldura. Tampouco adiantaria rctirar materialmcnte a mo~dura des~es 
quadros, uma vez que é da natureza daquele espaço p1~tado ah o 
confinamento, a incomunicabil idade corn o cspaço cx~enor. 0 mes
mo pode-se dizer das ohras de Kandinsky e scus segu1dor:s· Tr~ta
sc de um espaço de re presentaçào ahstrata. Esse espaço n~o cxtste 
no nao-objeto, que é, por definiçao, nao representallvo mas 

presentativo. 

A_ Pretende você dizer que o nao-ohjcto resolve a contradi

çào fïg ura-fundo? 

B _ No piano da perccpçao·essa contradiçao é insoluvel, uma 
vez que o fundo é condiçao mesma do perceber: tudo que se percebe 
estâ sobre um fun do. Oaf o impasse a que chegou a arte abstrala, ap6s 
ter rcduzido sua cxpressao ao campo da perccpçao pu ra: topou ~o~ 
esse dualismo insuperavel que repete, noutro piano, a contradtçao 
sujeito-objeto. No nao-objeto, por nao se pôr o r:oblema da represen
taçao, 0 da tïgura- fun do também nao se poe. 0 fun do sob~e o quai se 
perce be 0 nao-objeto nao é 0 fundo mctaforico da exprcssao abstrata, 

mas o cspaço real - o mundo. 

A- É, pois, o mes mo fun do sobre o quai se percebem os ob je

los, nao'! 

B _De certo modo, sim. Liberto da base c da moldura, o nao
objeto insere-sc diretamentc no cspaço, do mcsm~ modo que.u~ ob
jet o. Mas nquela transferência estrutural do nao-obJelo, que o d ts~mgue 
do objeto, permitc-nos dizer que cie transccnd~ o e~paço •. c nao por 
iludi-lo (como faz o ohjcto), mas por nclc se mscnr rad1calmente. 
Nascendo diretamentc noe do espa<;o, o nao-objeto é ao mcsmo tem-
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po um trabalhar e um refundar desse cspa<;o: o renascer permanente 
da forma edo cspn<;o. Essa transforrml<;ào cspacial é a pr6pria condi
çüo do nascimcnto do nao-objeto. 

A- Você falou em moldura e base. Basta eliminar esses clc
mentos para fazer um nao-objeto? 

B- Nao, da mesma maneira que nâo.basta eliminar a figura 
para fazer um bom q uadro abstrato. Nao sc trata da presença ou ausên
cia material da moldura ou da base. Trata-se de criar sem o apoio 
desses elementos. A moldura e a base, na pin tura e na cscultura res
pectivamente, condicionam a expressâo do artista e sao, também, os 
marcos de uma determinada posiçào cm face da arte. 0 que importa, 
pois, nao é fazer um quadro sem moldura ou uma escultura sem base, 
mas resol ver os nov os problcmas que se pôem quando a cxprcssao ja 
nào conta com aqueles elementos. 

A - Que signi fi cam a moldura ca base? 

B - Significam que a linguagem da obra é represcntativa, 
mesmo se as formas sâo abstratas (falo da base c da moldura como 
elementos pressupostos na expressao). Quando o problema da re
presenta<;ao é ultrapassado, a moldura e a base perdem a fun<;ao. 
Mas nao bas ta simplesmente retira-las da ob ra. No caso da escultura, 
a base indica uma posiçao privilegiada, e se a escultura nao possui 
base (materialmente falando) mas detém aquele privilégia, o proble
ma da base continua inerente a ela. Nüo se trata, portanto, de um 
nâo-objeto. 

A- Conclu i-se daf que a nào-representaçao é um can1tcr basi
co do nâo-objeto. É ele ainda pin tura ou escultura? 

B - As consideraçôes a que nos obriga o aparccimcnto do 
nâo-objeto conduziram-nos a ver a rcprcsentaçao como elemento 
inercnte à pin tura e à cscultura. Ao contrario do que sc vern alirman
do h<\ pclo menos 50 anos, s6 cm alguns casos excepcionais a arte 
contemporânea ultrupassou o problcma da rcpresentaçâo. Essas ex
ceçôes- os con tra-rclevos de Tati in, as arquiteturas suprematistas 
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de Malevitch- estâo fora das defïniçôes do que seja pin tura, escul
tura, arquitetura. 0 mesmo se chi com os trabalhos do grupo 
ncoconcreto- c daf o nome de nâo-objeto. Acredito que uma arte 
realmcnte nào-representativa repele as noçôes acadêmicas de gênero 
artfstico. 0 pr6prio conceito de artc vacila, se nao o tomamos na 
accpçao fundamcntal de expcriência primeira. 

A-Quer dizer que, na sua opiniâo, pin tura e escultura aca
baram ... 

B- Ou talvez nunca tenham, de fato. existido. Pelo mcnos na 
época moderna, todo artista trabalha no limite de sua artc, tcntando . 
ultrapassa-lo. Trata-se sem pre de uma antiartc. 0 que importava para 
Brancusi - quer cie o soubessc ou nào- nâo era fazer escultura, 
mas a escultura. Contraditoriamente, para fazer a escultura, cie se 
distanciava cacia vez mais de tudo o que se conhecia como escultura. 
0 mesmo podc-sc dizer de Pevsner, de Vantongerloo, de Picasso, de 
Mondrian, de Kandinsky, de Malevitch. de Pollock etc. 0 artista bus
ca. na pin tura ou na escultura, a cxperiência primeira do mundo, mas 
a propria pintura (ou escultura} ja é um mundo conceituado, que é 
precisa ultrapassar. E final mente chegou-se ao momento atual, em que 
o artistaja nao sc preocupa em fazer pintura ou escultura, para através 
delas reencontrar a cxperiência primeira do mundo: tenta precipitar 
diretamcnte essa expcriência. É uma redescoberta do mundo: as formas, 
as cores, o espaço nao pertenccm a esta ou àquela linguagem artfstica, 
mas à experiência vi va e indeterminada do homem. Li dar diretamente 
corn esses ell:mentos, fora dos quadros institucionais da artc, é formula
Jo pela primcira ve7.. E aqui se observa outra diferença fundamental 
entre um quadro e um nao-objeto: aquele nasce deum esforço do artista 
para, gradativamcnte, romper o mundo ja conceitual da linguagem 
artfstica- vcm-se de fora para dentro, da signitïcaçao usual para uma 
nova signiticaçao; o nâo-objeto irrompe de dentro para fora, da nao
signitïcaçâo para a signiticaçâo. 

A - Dcntro da teoria do niio-objeto, como se coloca precisa
mente o prohlcmn da poesia? 

B-Também o poeta busca a cxperiência primeira do munda, 
também cie trabalha no limite da linguagem poética. 

299 



Na época moderna, vimos a destruiçâo das formas fixas de 
estrofe, de verso, para chegar-se ao verso livre. Mas, depois, o verso 
livre também torn ou-sc um instrumento estereotipado: rebentou-se 
a sin taxe c c hegou-se à palavra como elemento primeiro. Da mcsma 
maneira que a cor libertou-se da pintura, a palavra libertou-se da 
poesia. 0 pocta tem a palavra, mas ja nâo tem um quadro estético 
preestabelcc ido onde coloca-la habilmente. Ele se defronta corn ela 
desarmado, sem nenhuma possibilidade detïnida mas corn todas as 
possibilidadcs indefinidas. 0 que impona nâo é fazer um pocma
ne rn mes mo fazcr um nao-objeto - mas revelar o quanto de rnundo 
se deposita na palavra. 

A - Você ja escreveu que, no que se refere à poesia, o nâo
objeto é a procura de urn lugar para a palavra. Que quer dizer isto? 

B- É que a palavra ou esta oa frase - onde perde sua indivi
dualidade- ou no dicionario, o nde ~e encontra sozinha e mutilada, 

pois é dada como mera denotaçao. 0 nâo-objeto verbal é o 
antidicion:kio: o lugar onde a palavra isolada irradia toda a sua carga. 
Os elementos visuais que ali se casam a ela têm a funçao de explicitar, 
intensificar, concrctizar a multivocidade que a palavra encerra. 

A - Ha, entao, uma fusâo de pintura, relevo, cscultura e 
poesia? 

B - Creio que nâo. Pianos, formas, cores siio elernentos da 
rcalidade, antes de serem c lcmentos de uma linguagem artfstica. No 
nâo-objcto os elementos plasticos niio sào usados corn o mes mo sen
tido que na pintura ou na escultura. J:i sào escolhidos segundo um 
prop6sito verbal, is to é: da mesma rnancira que um poeta tradicional 
elabora seu pocma convocando e repelindo palavras, o poeta 
neoconcreto convoca, alérn das palavras, formas, cores, movimentos, 
num nfvel em que a linguagem verbal e a linguagem phistica se 
interpenctram. Ni nguém ignora que ncnhuma experiência humana se 
limita a um dos cinco sentidos do homem, uma vez que o hornem 

_reage corn uma totalidade e que, na "s imb61ica gerai do co1?o" (M:-
Ponty), os scntidos se decifram uns aos outros. · - - -

A- 0 nâo-objeto deve ter movirncnto? 
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B - Nessa altura, ca be csclare<.:cr que nao di go co mo deve ser 
o nâo-ohjcto, mas apenas dclïno o que j:l ex iste , o que esta fei to. A 
maioria dos nâo-objctos existentcs implica, de uma forma ou de ou
tra. o movimento sobre etc do cspct:tador ou do lei tor. 0 espe<.:tador 
é solicirado a usar o nào-objeto. A mera contcmplaçao nao basta 
para revel ar o sentido da obra- e o cspcctador passa da comcmpla
çào à açao. Mas o que a sua açao produz é a obra mesma. porque 
esse uso, previsto na cstrutura da oh ra, é absorvido por ela, revela-a 
c incorpora-sc à sua signilicaçào. 0 nao-objcto é concebido no tempo: 
é 111110 imobilidade aberw a 11/IW mohi/iclade aberta a urna imohi/i
dcule aherw. A contemplaçào conduz à açâo que conduz a uma nova 
contemplaçiio. Di ante do cspectador, o ~objeto aprcsentn-sc como 
inconduso e lhe ofcrccc os mcios de scr conclufdo. 0 cspectador 

a ge. ma'S<Jtempo de sua açâo nao tlui , nào transcende a obra, nâo se 
perde alé m dela: incorpora-se a e la, c dura. A açao nào consome a 
obra , mas a enriquece: dcpois da açào, a obra é mais que antes - e 
essa seeunda contemplaçàoj<l contém, além da forma vista pela pri
meira ;ez, um passado em que o espcctador e a ob ra sc fundiram: ele 
vert cu ne lao seu tempo. cJnào-objcto reclama o espcctador (trata-se 
ai nd a de espwadc>r?), nào como l\!stcmunha passiva de sua existên
cia. mas como a condiçào mesma de scu fazer-sc. Sem cie, a obra 
existe a penas cm potência, à espera do gcsto humano q~e a atualize. / ..... ___ _ 
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