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Apresentado como uma sequência de salas temáticas 

de uma exposição, seguidas de uma discussão entre os 

autores e especialistas convidados, incluindo um 

artista, este livro foi escrito, sem dúvida, porque hoje 

muitos de nós nos surpreendemos com as relações 

entre arte e dinheiro em obras contemporâneas.  

Mais do que isso, as relações entre arte, mercado e 

instituições parecem pouco isentas, e para muitos  

são mesmo promíscuas. O livro e, particularmente,  

o debate que o conclui são esclarecedores e têm uma 

visão crítica da nova situação, com a vantagem de 

trazer uma visão histórica na sua “Entrada”. 

Na verdade, o fenômeno aqui abordado em apenas 

um de seus aspectos – a transformação da arte na 

commodity por excelência – deslocou as artes visuais 

de um nicho antes reservado a um público restrito  

para a indústria do entretenimento. A Tate Modern, 

em Londres, quando inaugurada em 2000, tinha a 

expectativa de receber um milhão de visitantes no seu 

primeiro ano de abertura. Recebeu cinco vezes mais. 

As multidões acorrem aos grandes museus do planeta, 

e as cifras de visitantes cujos recordes estavam 

reservados às chamadas exposições blockbuster – 

como a do centenário do Impressionismo, em 1974, no 

Grand Palais, em Paris, ou a retrospectiva de Cézanne, 

em 1995 – agora fazem parte do cotidiano desses 

templos da cultura adaptados ao novo capitalismo: 

aquele que assiste ao formidável crescimento da 

produção de valor pelo conhecimento e ao declínio  

do papel do trabalho convencional ou manual, aos 

mercados e parques industriais globalizados e ao fluxo 

de informação e de capital acelerados por uma grande 

rede de satélites e computadores interligados que não 

estão nem aí para as obsoletas fronteiras nacionais. 

Nessa situação histórica, é o próprio conceito de 

cultura que deverá ser repensado. Há muito tempo 

liberta da visão beletrista predominante até o início  

do século XX pelas conquistas das pesquisas 
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antropológicas, a cultura não mais se apresenta sob os 

mesmos paradigmas de quarenta anos atrás. A clássica 

oposição entre cultura e natureza passa por uma 

drástica revisão em face do progresso da engenharia 

genética: no campo da arte, a intervenção no código 

do DNA de um coelho – combinando-o com o de uma 

água-viva fosforescente para criar um animal que 

brilha no escuro –, trabalho de “arte viva” realizado 

pelo artista brasileiro Eduardo Kac em cooperação 

com cientistas franceses, mostra como essas antes 

nítidas fronteiras estão embaralhadas. O dinheiro  

e o mercado ocupam apenas o proscênio das 

transformações que atravessamos. Alba – o coelho de 

Kac – poderia passar correndo pela ribalta e lembrar 

que nem tudo é somente dinheiro nas mudanças do 

palco artístico e cultural contemporâneo.

De qualquer forma é a frente da cena que o mundo 

assiste, e esta realmente chama a atenção pelos valores 

envolvidos, até pouco tempo inéditos, se não na 

indústria do entretenimento, pelo menos no campo  

das artes visuais. No debate reproduzido no final do 

livro, realizado em 2002, Raymonde Moulin, a quem 

este livro é dedicado, importante pesquisadora e 

teórica da construção do gosto, do papel dos museus  

e do mercado de arte, se refere a um “exemplo muito 

citado … o do pacote financeiro (em torno de um 

milhão de dólares) que teve de ser reunido para 

produzir o trabalho de Mariko Mori na Bienal de 

Veneza, em 1999”. Não se passariam nem dez anos  

e esse número já parecia trivial.

Uma obra de arte temporária, de intervenção no 

espaço urbano, pode custar milhões de dólares, e de 

qualquer ângulo que a examinemos temos dificuldade 

para justificar tal volume de investimento num trabalho 

que irá durar apenas pouco mais de três meses. A obra 

The New York City Waterfalls, do artista Olafur 

Eliasson, foi apresentada entre 28 de junho e 13 de 

outubro de 2008. Tratava-se de quatro cachoeiras 

artificiais, a principal instalada embaixo da ponte do 

Brooklyn, em Nova York, cujos aspectos “politicamente 

corretos” os curadores sublinham: toda a água 

bombeada era filtrada e devolvida ao East river mais 

limpa do que antes, os filtros eram preparados de tal 

forma que impediam qualquer dano às formas de vida 

animal e vegetal, a eletricidade gasta era toda de fontes 

renováveis. Junto a esses aspectos, o “Você sabia?” do 

projeto ressaltava suas dimensões espetaculares: era tão 

alta quanto a Estátua da Liberdade – a cachoeira tinha 

36,5m de altura, enquanto a estátua tem 34m – e 

bombeava mais de 132 mil litros d’água por minuto,  

o que somava quase 8 milhões de litros por hora. 

Enquanto durou, a instalação funcionou de 7h às 22h. 

Ao custo estimado total de US$15,5 milhões, cada um 

dos seus 108 dias de queda d’água importou em torno 

de US$144 mil, ou US$9,6 mil a hora – ou, se quiserem, 

o equivalente a 310 bolsas anuais de pesquisa artística 

de US$50 mil. Nenhum desses números relativos a 

custos consta do sítio da obra, nem daquele do Public 

Art Fund que o financiou junto com a prefeitura da 

cidade de Nova York, mas os encontramos tanto na 

Wikipedia quanto no New York Times, por exemplo.1

Temos razão para nos surpreender: certas relações 

entre obras contemporâneas e o mundo financeiro das 

grandes corporações são de espantar o mais cínico ou o 

mais cético dos críticos. A entrada da arte na indústria 

de lazer e divertimento, embora já virtualmente prevista 

por Theodor Adorno, o primeiro teórico da indústria 

cultural, desde os anos 30/40 do século passado, se 

acelerou nas últimas décadas. Alguns museus viraram 

grifes, como as da indústria da moda, e exportam sua 

marca usando os mesmos métodos que o mercado 

conhece como franchising. 
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Mas não devemos incorrer na fantasia de que isso é 

um produto típico de tempos neoliberais, algo que 

deriva do resultado de políticas de Margaret Thatcher 

e Ronald Reagan. Se a cena agora assume contornos 

muito explícitos, é bom lembrar que, no Ocidente, pelo 

menos desde a Idade Média as relações entre arte e 

dinheiro nunca foram reservadas, como iremos ver já 

desde a “Entrada” deste livro. Para sobreviver, as 

corporações de artesãos medievais preservavam seus 

modos de produção a ferro e fogo. Não havia o 

instituto legal da patente industrial. Um artesão que 

entrasse numa corporação e tivesse acesso aos segredos 

de produção tinha seu destino selado: deixar a 

corporação sem autorização (raramente concedida), 

mudar de cidade, em outras palavras romper esse 

contrato, significava arriscar a vida. Não havia 

quarentena, como hoje são conhecidos os períodos  

em que os executivos e técnicos de um grande grupo 

financeiro ou industrial, uma vez demitidos ou 

voluntariamente afastados, devem preservar sem 

nenhum contrato até uma nova relação de trabalho.  

A corporação medieval era uma comunidade fechada, e 

nos seus segredos de produção estavam suas fontes de 

dinheiro. Quando eles vazavam, era o fim da própria 

razão de ser: produzir riqueza para ganhar dinheiro. 

No século XIII, com seu surto urbano que prepara 

o ambiente para o que duzentos anos depois será 

reconhecido como Renascimento, quando as cortes 

começam a prestar mais atenção às artes, além das 

encomendas às corporações surge uma nova relação 

entre arte e dinheiro. O artista da corte, em boa parte 

dos casos, não viverá de encomendas tal como seus 

colegas artesãos das corporações. Será reconhecido 

como artista e, muitas vezes, viverá de uma mesada, 

ou, se quiserem, de um “salário”. O status é novo, é 

uma nova figura social, na qual vão surgir personagens 

ambíguas que, pelo seu prestígio, tanto estão na corte 

como atendendo a encomendas de fora:

Essa situação parece ter sido deliberadamente buscada 

por muitos artistas, em todo caso, foram artistas de 

grande fama e prestígio que conseguiram, por meio de 

suas relações na corte, garantir a própria independência 

na cidade: Dürer, Rafael, Michelangelo, Ticiano, 

Tintoretto, Anthonis Moor, Franz Floris, e mais tarde, 

por exemplo, Rubens e Tiepolo.2

Mesmo tendo de se contentar com as demandas 

do monarca, nobre ou bispo, os artistas da corte se 

comportam bem, porque o prestígio é imenso em 

relação à situação do artesão nas corporações – que 

continua a produzir a agora chamada “arte menor”. 

O artista decide e justifica como vai fazer seu 

trabalho de arte, ainda que restrito às encomendas  

do patrão, tem tempo livre para se exercitar, e mais 

que isso, tem um ateliê, auxiliares e discípulos, 

cavalos, e, certas vezes, recebe um título de nobreza. 

A entrada de dinheiro é regular e deve ser respondida 

com uma produção. 

O novo estatuto do artista da corte favoreceu o 

aparecimento, no Renascimento, do artista autônomo, 

de menos prestígio, mas nem por isso de menor talento, 

que atendia por encomendas. Poucos historiadores da 

arte estiveram tão atentos às condições materiais da 

produção de uma obra de arte quanto o britânico 

Michael Baxandall. Sem nunca banalizar as relações 

entre forma e condições sociais, nem procurar 

homologias estereotipadas entre estrutura social e a 

obra, com seu longo convívio com a Escola de 

Marburgo – aquela a que estiveram ligados o filósofo 

Ernst Cassirer e o historiador da arte Erwin Panofsky –, 

Baxandall pôde observar com pertinência as relações 
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arte/dinheiro. Logo no primeiro capítulo de seu estudo 

O olhar renascente: Pintura e experiência social na 

Itália da Renascença, afirma:

A relação da qual a pintura é o produto era, entre 

outras coisas, uma relação comercial, e algumas 

práticas econômicas daquela época estão muito 

concretamente materializadas nas pinturas. O 

dinheiro tem uma importância considerável na 

história da arte. Ele atua sobre a pintura não 

somente no que se refere ao fato de o cliente querer 

investir seu dinheiro em uma obra de arte, mas 

também através das modalidades de pagamento 

escolhidas.3

Salvo nos Países Baixos, onde um capitalismo 

precoce faz surgir uma burguesia muito dinâmica 

para a época, essa situação irá perdurar até o final  

do século XVIII. Somente então entra em declínio  

a figura do artista da corte. Aquilo que Mozart se 

esforçara para alcançar, tão bem exposto por Norbert 

Elias,4 Beethoven realizará: o artista da época da 

Revolução Industrial, das grandes transformações 

urbanas, da ascensão da burguesia ao poder político, 

será um profissional liberal. O artista da corte não 

desaparece, mas é depreciado enquanto força viva  

da história. O artista cidadão e profissional 

independente é a nova figura social, trabalha com o 

mercado, não para um patrão ou um mecenas, e  

por isso, também, pode se libertar na forma e nos 

temas e dar conta das grandes mudanças na vida 

socioeconômica e suas consequências culturais. 

Enquanto, no domínio do mercado, os pompiers 

persistem nos temas históricos e mitológicos, 

obedecendo aos rígidos códigos da representação 

acadêmica – padrões de gosto da velha aristocracia 

adotados e exagerados pela burguesia emergente – em 

contrapartida surgem artistas livres para inventar 

novos códigos de representação, que pintam desde 

camponeses no fim de uma jornada de trabalho até o 

detalhe de uma genitália feminina, de um piquenique 

no qual é sugerido o amor livre entre os casais, numa 

cena que desobedece a todas as “boas regras” da 

pintura, até naturezas-mortas nas quais frutas e 

pratos desconstroem as leis da perspectiva. Temas, 

formas, linguagens enfim, antes inconcebíveis. O 

mercado capitalista, instância social anônima que 

media e substitui as relações antes pessoais entre 

patrão e empregado, esteve bem presente na grande 

revolução da arte moderna. Para o bem e para o mal 

de muitos artistas: que o digam as vidas trágicas de 

Van Gogh e tantos outros que só foram “cotados” 

depois de sua morte.

Agora os tempos são outros. Jeff Koons nasceu em 

York, na Pensilvânia, em 1955. Seu trabalho é aquele 

que prolonga da forma mais inteligente as conquistas 

da Arte Pop de transformar o banal em obra de arte. 

Sem a acidez inicial da Pop nem o confronto próximo 

do Expressionismo Abstrato ou do Minimalismo, 

Koons já tinha seu caminho bem lubrificado para 

penetrar no imaginário daqueles que ascendem ao 

mercado. E manobrou isso com a estratégia digna  

do melhor diretor de arte de uma grande agência 

publicitária. Durante um ano (1991-92) foi casado 

com a estrela de cinema pornô e militante política 

Cicciolina (Ilona Staller). Dessa relação, além de um 

filho, derivaram várias obras, inclusive a série Made in 

heaven, com vários trabalhos baseados em cenas  

do Kama Sutra. Em maio de 2005, a propósito dos 

preços atingidos pelas obras de Jeff Koons em leilões, a 

revista Art News, diagnosticava assim a nova situação: 

“Enquanto artistas geralmente separam arte e dinheiro, 
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a arte de Koons se dirige à cabeça do mercado.”5  

E esses preços surpreendiam desde 1999, quando Pink 

panther (1988) atingiu US$1,8 milhão na Christie’s e 

quinze obras do artista foram depois vendidas a mais 

de US$1 milhão. Em 2001, Michael Jackson and 

bubbles (1988), que tinha um lance inicial de US$250 

mil, foi vendida por US$5,6 milhões. E Jim Beam J.B. 

Turner train (1986), cotada a US$75 mil, atingiu 

US$5,5 milhões. Em 14 de novembro de 2007, esses 

preços já eram uma bagatela, porque Hanging heart 

(1994-2006), também de Koons, foi vendido pela 

Sotheby’s, em Nova York, por US$23,6 milhões.6 

Agora, me parece que a Art News não repetiria seu 

diagnóstico de 2005: Koons está longe de estar sozinho 

nessa “estratégia” de juntar arte e dinheiro para se 

“dirigir à cabeça do mercado”. Desde a época em que 

este livro foi escrito, os leilões não cessaram de bater 

recordes para artistas vivos. Lucian Freud nasceu em 

Berlim, em 1922. É filho de Ernst Freud, o caçula do 

fundador da psicanálise, Sigmund Freud. Não é pouca 

carga no superego. Sua pintura habita um realismo 

radical que traduz os elementos expressionistas para 

um mundo que convive excessivamente com as 

imagens fotográficas; sua obra parece fazer renascer 

conceitos como a verdade, que muitos julgam em 

declínio ou sem nenhum valor para o pensamento 

contemporâneo. Pois foi um trabalho de Freud, que 

para muitos é conservador, que atingiu o maior valor 

para um artista vivo, em 2008. Em maio daquele ano, 

a Christie’s vendeu Benefits supervisor sleeping (1995), 

o retrato de uma mulher obesa dormindo num sofá, 

por US$33,6 milhões.7

À véspera da grande crise de 2008, no mês de 

setembro, o artista inglês Damien Hirst, nascido em 

1965, famoso por seu tubarão-tigre conservado em 

formol, encomendado pelo colecionador Charles 

Saatchi, realizou um leilão: o próprio artista, junto 

com a Sotheby’s, montou um leilão de 223 de suas 

obras, todas recentes, realizadas desde 2005. A 

primeira sessão fechou vendas num montante de 

US$127,2 milhões. Isto para obras de um único artista 

vivo. Segundo a casa de leilão, Hirst acompanhou as 

vendas enquanto jogava sinuca.8

Esses são os valores em jogo na arte contemporânea: 

US$15,5 milhões para cascatas artificiais que vão durar 

pouco mais de três meses, algumas dezenas de milhões 

de dólares para obras isoladas adquiridas em leilões, 

mais de US$120 milhões para o leilão de um único 

artista vivo. Não é muito quando se pensa nos cachês de 

estrelas de Hollywood em um único filme ou nos custos 

de Avatar, mas para o mundo da arte é uma novidade. 

Ele é o noviço da indústria do entretenimento. E é isso 

que muda tudo.

A função cognitiva da arte irá negociar com o 

mercado de um modo como nunca antes havia 

ocorrido. A óptica embutida na obra de Jeff Koons 

para penetrar no imaginário do mercado não está lá 

por acaso. É consciente e tem suas doses calculadas. 

Quantos desses cálculos não estão sendo feitos todo 

dia? Milhões, e apenas alguns vão dar certo. Mas 

existem os artistas que não negociam a sua poética,  

e nem por isso perdem. O sistema, como bem lembram 

inúmeros trabalhos reproduzidos neste livro e a 

discussão que o conclui, tem o luxo de absorver as 

obras que o criticam. 

A primeira impressão é que não é mais possível 

aquilo que Maurice Blanchot descreveu como a 

experiência do Fora, um continente estranho ao 

mundo no qual se fundaria a experiência da arte. 

Nada mais estaria fora do sistema da arte, e este se 

encontra bem ancorado no mundo pelo mercado.  

O observador mais atento pode verificar o 
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desenvolvimento de estratégias poéticas que atuam 

nos interstícios do sistema e descobre que essas 

fronteiras são frágeis porque excluem boa parte da 

produção chamada de arte popular. A inclusão desta 

última e o confronto entre as diferentes inteligências 

em jogo poderão demonstrar inúmeras lacunas nessa 

suposta totalidade. O sistema é mais vulnerável do 

que parece.

No Brasil, a situação do mercado de arte 

contemporânea amadureceu muito nas últimas duas 

décadas. O surgimento de uma feira da estatura da SP 

Arte é mais que um sintoma: é a demonstração de uma 

estrutura com a qual Marcantonio Vilaça, pioneiro nas 

relações internacionais com o mercado, havia sonhado. 

Estamos distantes da aventura cognitiva, envolvida 

com os artistas na sua criação, de um marchand ainda 

ativo como Jean Boghici. A projeção de alguns artistas 

no circuito internacional repercutiu favoravelmente. 

Passou-se a considerar a arte contemporânea de modo 

diverso de trinta anos atrás, quando era assunto de 

alguns eleitos. Quem iria imaginar a construção de 

uma coleção como a de Bernardo Paz, o Centro 

Cultural Inhotim? O efeito dessa coleção sobre o 

mercado da arte contemporânea brasileira ainda não 

foi estudado.

Mas persiste o efeito dos trabalhos críticos 

brasileiros sobre o dinheiro, como os de Cildo 

Meireles, ilustrados neste livro. No final, para quem 

gosta de arte mesmo, tanto faz US$0,00 ou CR$0,00. 

Para quem não pode ir ao mercado de arte, restam 

museus, quando existem. A arte contemporânea irá 

oscilar, não apenas nos preços, mas sobretudo entre o 

espetáculo e a delicadeza, e o pêndulo mostrará 

inteligência poética em todo seu movimento, 

independentemente do dinheiro que circula, que é 

criticado ou causa deslumbramento.

notas
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Cescato.
3 Michael Baxandall. O olhar renascente: Pintura e experiência 
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A arte moderna sempre envolveu a exposição pública 

de uma experiência privada. Como é possível que as 

fantasias e pensamentos particulares do artista 

encontrem lugar num mercado tão público? Hoje, as 

preocupações dos artistas com o mundo da arte 

frequentemente se transformam em questões de 

mercado: como fazer meu trabalho ser exibido, como 

ser notado? Há lugar para alguém cuja obra não é 

grandiosa nem espetacular? Como produzir obras que 

sejam grandiosas e espetaculares? Se uma fotografia 

precisa ter 4,5m de largura, onde obter recursos 

financeiros para produzir tal objeto? Esses exemplos 

sugerem que a preocupação dos artistas em ganhar a 

vida (e vivê-la) como artistas afeta a aparência da arte 

de diversas maneiras. Alguns criam grandes produções, 

que são caras e não têm nenhum pudor em ser: as 

fotografias coloridas de parede inteira de Andreas 

Gursky; longas-metragens, como a série Cremaster de 

Matthew Barney; as réplicas de bens de luxo 

esculpidas por Toland Grinnel. Outros seguem na 

direção oposta, a caminho do amador e do artesanal: 

por exemplo as esculturas caprichosas de Sarah Sze, 

compostas de restos de bens de consumo, como 

cotonetes, ou os retratos toscos de adolescentes 

pintados por Brian Calvin. Alguns aparentam ter 

perdido a fé na importância da arte no contexto maior 

da cultura da mercadoria e imitam gêneros 

historicamente classificados como não artísticos, que 

ENTRADA 

Arte & dinheiro

a principal preocupação de nossa época – a economia – é, para a arte 
de hoje, o que o nu, a paisagem ou o mito do novo foram, em seu tempo, 
para o neoclassicismo, o impressionismo e a vanguarda: tanto um 
estímulo à criatividade quanto um tema ao gosto do momento.
paul ardenne

página ao lado

$
Tim Noble e Sue Webster, 2001
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parecem ocupar um lugar mais central na cultura, 

como a TV ou o design. Jorge Pardo e Liam Gillick são 

dois entre muitos criadores de uma arte quase 

indistinguível da mobília ou da arquitetura. A resposta 

mais comum e também mais clara a tal situação talvez 

possa ser encontrada em trabalhos ao estilo das 

instalações de Ernesto Neto, Maurizio Cattelan e 

Jessica Stockholder, cujas obras são produzidas por 

encomenda, para locais específicos, e não criadas 

livremente sem preocupações comerciais. Alguns 

artistas criam obras que abordam explicitamente o 

negócio de compra e venda da arte. Danica Phelps fez 

uma exposição sobre o colecionismo na LFL Gallery 

em Nova York, em abril/maio de 2002, e há muita 

gente fazendo trabalhos sobre lojas e sobre a venda de 

mercadorias, como Franco Mondini-Ruiz, além de 

artistas que convertem a si mesmos em entidades 

corporativas, simuladas ou reais, como Takashi 

Murakami.

a arte, que sempre foi objeto de 
investimento tanto financeiro quanto 
espiritual, pode, portanto, ser discutida 
mais abertamente em termos monetários.

A arte é parte do mundo social mais amplo e  

se transforma ao sabor dos interesses desse mundo.  

A situação enfrentada pelos artistas quando tentam 

vender suas obras é moldada, direta ou indiretamente, 

por forças econômicas das quais os indivíduos 

dificilmente se dão conta. A volta à moda ideológica 

da ideia de um mercado global autodeterminado e sem 

compaixão pelos fracassados é de especial relevância 

durante as duas últimas décadas, por seus efeitos tanto 

sobre a vida econômica das pessoas quanto sobre o 

que elas pensam a respeito da sociedade. Esse retorno 

foi acompanhado por um aumento da importância, na 

economia mundial, da especulação econômica, que 

passa a operar numa escala cada vez mais global, 

embora os Estados Unidos, a Europa e o Japão 

continuem sendo os focos centrais dos fluxos 

monetários. A riqueza, o consumo e o prazer que o 

dinheiro pode comprar tornaram-se valores 

publicamente aceitáveis, ecoando os magnatas 

inescrupulosos do século XIX – mas sem o ideal 

oitocentista da cultura como força de redenção 

espiritual, oposta à falta de refinamento de uma 

sociedade voltada para o comércio. A arte, que sempre 

foi objeto de investimento tanto financeiro quanto 

espiritual, pode, portanto, ser discutida mais 

abertamente em termos monetários.

As instituições artísticas se adaptaram a essa 

situação. Os marchands competem e colaboram na 

busca por artistas e colecionadores ativos em âmbito 

internacional. As casas de leilões, que também operam 

internacionalmente, têm tentado penetrar no mercado 

varejista de arte. Os museus, mesmo quando não 

realizam mostras que atraem multidões, como 

“Matisse/Picasso” e “Manet/Velázquez”, cada vez mais 

se popularizam, ao oferecer lojas, restaurantes e, nos 

últimos tempos, uma arquitetura de ousadia atordoante 

– sem falar nas festas de queijos e vinhos, noites de jazz 

e oficinas infantis. Não é de estranhar que a gestão 

empresarial e a substituição das verbas públicas pela 

venda de ingressos tenham afetado o tipo de arte 

exibido nesses espaços. Há, é claro, a queixa costumeira 

de que as motocicletas, os terninhos italianos e os 

retratos de celebridades estão substituindo a verdadeira 

arte nas exposições modernas, concebidas para atrair o 

público pagante. E de que mostras de pintura 

expressionista brotam com a regularidade anual de 
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ervas daninhas. Os museus estão também, cada vez 

mais, comprando ou até produzindo e encomendando 

obras de arte contemporânea, por diversas razões. A 

arte mais antiga – mesmo a arte moderna mais antiga – 

é escassa (não se fazem mais Picassos nem Leonardos, 

ainda que de vez em quando algum seja desencavado 

de um porão), difícil de ser emprestada e cara para ser 

comprada. A arte contemporânea é relativamente 

barata, sobretudo a produzida por artistas em início de 

carreira, caso em que o investimento certo pode ser 

muito recompensador no futuro. Dado o envolvimento 

mais aprofundado entre a arte contemporânea e os 

museus, as mudanças na situação destes afeta a arte 

que é exibida e comentada, e até mesmo a maneira 

como os artistas ambiciosos trabalham. Hoje, a maioria 

dos grandes museus patrocina “salas de projeto”, locais 

dedicados à exposição ou mesmo à produção de arte 

contemporânea nunca antes vista e, muitas vezes, feita 

para aquele espaço específico. Muitos artistas agora 

dispensam o ateliê, deslocando-se de um espaço para 

outro, produzindo obras previamente adquiridas ou, ao 

menos, encomendadas. O enorme Desenho de parede 

#896, de Sol LeWitt, que vai do teto até o chão, foi 

criado para o lobby da sede da casa de leilões Christie’s, 

no Rockefeller Center, em Nova York. Até a pintura – 

por muito tempo o refúgio da “verdadeira” arte, 

privada, avessa ao público, feita para a contemplação – 

aparece sob a forma de instalações imersivas, que estão 

a serviço da instituição do museu e de sua arquitetura 

específica, e que destas se beneficiam. Instalações de 

cinema e vídeo, onipresentes nos museus, são de 

transporte e armazenagem fáceis e baratos.

dado o envolvimento mais aprofundado 
entre a arte contemporânea e os 
museus, as mudanças na situação 
destes afeta a arte que é exibida e 
comentada, e até mesmo a maneira 
como os artistas ambiciosos trabalham.

Não é surpresa que o confronto com essa enorme 

estrutura não só afete o pensamento dos artistas sobre 

as próprias carreiras mas também figure como tema, 

sob diversas formas, em suas obras. Nas palavras de 

Paul Ardenne: “A principal preocupação de nossa 

época – a economia – é, para a arte de hoje, o que o 

nu, a paisagem ou o mito do novo foram, em seu 

tempo, para o Neoclassicismo, o Impressionismo e a 

vanguarda: tanto um estímulo à criatividade quanto 

um tema ao gosto do momento.”1 O tema deu origem 

desenho de parede #896
Sol LeWitt, 1999
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a uma série de exposições. Só na França, por exemplo, 

foram três nos últimos anos: “Capital”, organizada 

pelo CRAC na Sète (no verão europeu de 1999), 

“Pertes et Profits – Troc, Vente, Emprunt, Gratuité”, na 

CNEAI em Chatou (julho de 2000) e “Trans_actions”, 

na Galerie de l’Université Rennes II (maio/junho de 

2000). A Düsseldorf Kunsthalle montou a enorme 

mostra “Das Fünfte Element – Geld oder Kunst”, no 

início do ano 2000, situando a arte contemporânea no 

contexto dos objetos de uma ampla gama de culturas e 

períodos sob o prisma da relação entre arte e dinheiro; 

em 2002, a Deichtorhallen, de Hamburgo, apresentou 

“Art&Economy”, uma exposição que demonstrava o 

modo pelo qual “a arte serve para combinar atividades 

e representação corporativas com responsabilidades 

sociais”; em 2002-03, vimos “Shopping: A Century of 

Art and Consumer Culture”, exposição que discutia  

“o diálogo criativo entre arte e apresentação 

comercial”, na Tate Liverpool e na Shirn Kunsthalle, 

em Frankfurt. É bastante curioso que os Estados 

Unidos – com a cultura mais abertamente voltada  

aos negócios, e centro global do comércio da arte – 

tenham demonstrado menor interesse em abordar a 

intersecção desses aspectos da vida moderna sob a 

forma de exposições ou debates públicos.

o fato de que o dinheiro pode ser 
trocado por toda sorte de bens se 
mostra misterioso, quando paramos 
para considerá-lo.

Este livro explora a reação dos artistas ao contexto 

comercial de sua prática durante os últimos anos. 

Nossa ênfase está na arte, que fala por si mesma. 

Começamos pela consideração dos elementos com os 

quais os artistas têm de se confrontar: o lugar da arte 

num mundo social dominado pelo dinheiro.

dinheiro
O dinheiro é encontrado em muitos tipos de 

sociedade, mas é no capitalismo que ele pela primeira 

vez desempenha um papel central na produção e 

distribuição de bens e serviços. Em todas as 

sociedades, os bens sempre passaram de um lugar 

para o outro, de uma pessoa para a outra. No 

capitalismo, à circulação dos bens corresponde um 

fluxo de dinheiro no sentido contrário. Quando os 

bens são consumidos, o dinheiro previamente trocado 

por eles continua a seguir seu caminho de mão em 

mão, de conta bancária em conta bancária. Na 

verdade, o deslocamento do dinheiro controla o dos 

bens: é somente por ter havido uma transferência, ou 

promessa, de dinheiro de uma pessoa para outra que 

aviões abarrotados de roupas partem de Bangladesh 

rumo aos Estados Unidos e petróleo extraído no 

Oriente Médio cruza os mares até o Japão. A razão 

do deslocamento dos bens é possibilitar os 

movimentos do dinheiro – eis por que mercadorias 

não adquiridas ficam empilhadas ou são destruídas 

mesmo que pessoas sem dinheiro precisem delas.

O dinheiro, tal qual normalmente se apresenta a 

nós, parece não ser nada além de pedaços de papel 

impresso, ou moedas de valor meramente nominal. O 

fato de que pode ser trocado por toda sorte de bens se 

mostra, portanto, misterioso, quando paramos para 

considerá-lo. O poder do dinheiro é a permutabilidade 

pelas coisas de que precisamos ou desejamos, e é 

derivado de seu caráter de símbolo. O dinheiro 

representa algo essencial para a sociedade moderna, 

que, de outro modo, permaneceria invisível: o caráter 

social do trabalho produtivo.


