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“As relações entre arte, mercado e instituições  
parecem pouco isentas, e para muitos são mesmo promíscuas.  

Esse livro e, particularmente, o debate que o conclui  
são esclarecedores e têm um olhar crítico sobre a nova situação, 

 com a vantagem de trazer uma visão histórica.” 
Paulo Sergio Duarte 

da apresentação à edição brasileira

 

Esse é um livro original em forma de exposição, que apresenta  

algumas das mais desafiadoras obras de arte que lidam com o lugar 

e a função do dinheiro no mundo contemporâneo. Organizado em  

capítulos como se fossem salas temáticas, Arte & dinheiro reflete  

uma ampla variedade de atitudes e práticas artísticas. 

Alguns artistas retratam ou usam dinheiro de verdade em suas obras. 

Outros exploram seus aspectos mais abstratos. Uns criam objetos 

caros a partir de materiais valiosos, enquanto outros vão na dire-

ção oposta, do amador e do feito à mão, para questionar a ideia do  

valor monetário. Há os que apresentam a arte enquanto um produto 

de consumo utilizável e, ainda, os que veem a arte como um meio de 

explorar e experimentar alternativas que possam um dia desafiar ou 

substituir o capitalismo. 

Seja como for, todos os artistas nesse livro – entre eles Marcel  

Duchamp, Paul Graham, Andy Warhol e Cildo Meireles – usam a arte 

para decifrar as complexidades do funcionamento do dinheiro.

O livro inclui cerca de 190 ilustrações, sendo 180 em cores, debate  

entre os “curadores” e alguns especialistas convidados, biografias dos 

artistas e sugestões de leituras complementares. A edição brasileira 

traz também apresentação do crítico e professor de história da arte 

Paulo Sérgio Duarte e prefácio do economista Gustavo Franco. 

KATY SIEGEL leciona história e crítica da arte no Hunter College, em 

Nova York. É curadora e escreve sobre arte contemporânea, atuando 

como colaboradora editorial da revista Artforum.

PAUL MATTICK é professor de filosofia da Adelphi University, em Nova 

York, e editor do International Journal of Political Economy. Tem textos pu-

blicados em periódicos como Artforum, Art in America e New York Times.
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Tradução:

Ivan Kuck

“Não há dúvida de que o acervo reunido 

nesse livro representa a sensibilidade 

de uma época sobre os assuntos 

 da economia e o dinheiro em especial. 

As trajetórias da arte e do dinheiro  

se cruzam em múltiplas dimensões.” 

 Gustavo Franco 

do prefácio à edição brasileira 


