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Qual o sentido do corpo na arte contemporânea? Quando se en-
frenta essa questão, o cerne do problema é o terreno movediço 
dos próprios termos: corpo, imagem e representação não pos-
suem um sentido único, e podemos afirmar que a cultura ociden-
tal é fruto dessa polissemia. 

Corpo, imagem e representação busca nas raízes históricas da  
relação entre esses três termos elementos que ampliem a  
reflexão sobre a questão do corpo na arte. A sublimação do físi-
co na representação do nu e a afirmação de um corpo primário 
na arte contemporânea são, assim, investigadas a partir de uma 
nova ótica. 

A autora analisa dois trabalhos que funcionam como propulsores 
de questões que ultrapassam o sentido da arte para o homem, 
dos períodos mais remotos aos dias atuais. Viviane Matesco  
parte da série Vê-nus, do artista Tunga, para discutir os limites 
da visualidade e introduzir a problematização do nu no Ociden-
te; e conclui o livro com a análise da ação trouxas ensanguentadas,  
realizada pelo artista plástico Artur Barrio.
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A coleção, dirigida por Glória Ferreira, crítica de arte e professora 

da Escola de Belas Artes /UFRJ, apresenta questões decisivas so-

bre a conceituação da arte, sua prática e recepção.

Os volumes abordam temas, obras e artistas de diferentes perío-

dos históricos, bem como a articulação da arte com outros cam-

pos do saber. Inclui  material  de apoio como sugestões de leitura, 

cronologia ou glossário.


