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Resumo  
 

Num mundo em que cada vez mais a auto-regulação, e mesmo a auto-exploração, parecem ser 

peças centrais de uma certa noção de trabalho que persiste em dominar a realidade e impor-se 

no pensamento - que inquietações, complexidades e desafios cabem ao artista, ele próprio, 

bem como a sua atividade, exemplos e agentes maiores dessas mesmas condições?  

 

Producing the Unproductive propõe-se especular sobre algumas das características 

simultaneamente mais ativas e menos esclarecidas relativas à produção artística 

contemporânea, e a forma como estas são exploradas e implicadas no contexto do capitalismo 

tardio que atravessamos no presente, com a sua modelação problemática do mundo e do 

sujeito. 

 

Tendo por base o princípio de reclamar a inquietação que se pressupõe própria aos artistas, e 

tentando aproveitar, na ligação profunda ao que estes produzem, um impulso para a diferença 

no que podem vir a fazer, esta tese pretende afirmar o lugar do improdutivo como potencial de 

produção artística, assinalado através de três coordenadas pensadas para o efeito: o artista 

aprofissional, a desatividade artística e os remateriais artísticos.  

 

Propõe-se uma atenção particular aos modos e qualidades construtivas do desfazer implicado 

na conceção e delinear de cada um desses elementos, para a partir daí avançar com uma 

possibilidade expandida e renovada do próprio fazer artístico, capaz de afirmar uma efetiva 

condição de alteridade face às contrições neoliberais a que esse fazer está sujeito.  

 

O objetivo é expressar o problema fundamental desta pesquisa: encontrar, expandir e 

eventualmente capacitar alguma forma do improdutivo, de certo modo emancipando o termo 

da própria teoria económica e do trabalho, para o pensar enquanto momento ou evento na 
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produção artística, capaz mesmo de imaginar possibilidades mais além das que se observam 

tradicionalmente nessa condição produtiva.    

 

O encontro com estes elementos acontece essencialmente através da análise de algumas das 

obras produzidas ao longo desta investigação, particularmente as que foram preparadas numa 

fase mais recente, e que são o seu principal ponto de referência. Outros materiais que ajudam a 

pensar o improdutivo na sua articulação com o campo da arte surgem referenciados nesta tese, 

tais como obras de Goldin+Senneby ou Julien Prèvieux, o pensamento de Giorgio Agamben 

ou Kathi Weeks, o cinema de Claire Denis ou Stanley Kubrick, e canções dos Daft Punk ou 

Britney Spears.  
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Abstract  
 

At a time when self-regulation, and even self-exploitation, increasingly appear to be central 

parts of a certain notion of work that persists in mastering reality and imposing itself on 

thought - what concerns, complexities, and challenges face the artist, himself and his activity 

both examples and major agents of these same conditions? 

 

Producing the Unproductive proposes to speculate on some of the simultaneously more active 

and less enlightened characteristics of contemporary artistic production, and how they are 

explored and implicated in the context of late capitalism that we are experiencing nowadays, 

with its deeply problematic shaping of the world and of the subject. 

 

Based on the principle of reclaiming the artists' own uneasiness, and trying to take advantage 

of the deep connection they can establish with what they make, to put forward the impetus for 

difference in what they may come to make, this thesis intends to affirm the place of the 

unproductive as a potential for artistic production, marked through three coordinates designed 

for this purpose: the aprofessional artist, the artistic disactivity and the artistic rematerials. 

 

Particular attention is given to the constructive ways and qualities of undoing implied in the 

conception and delineation of each of these elements, from which to proceed with an 

expanded and renewed form of artistic making itself, capable of affirming an effective 

condition of alterity in the face of the neoliberal constrictions to which this very making is 

subjected. 

 

The objective is to express the fundamental problem of this research: to find, expand and 

eventually enable some form of the unproductive, in a way emancipating the term from the 

economic and labor theories, so that it may be thought through as a moment or event in artistic 
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production, even capable of imagining possibilities beyond those traditionally observed in this 

productive condition. 

 

The encounter with these elements happens essentially through the analysis of some of the 

artworks produced throughout this investigation, in particular those more recently developed, 

which are its main reference points. Other materials that help to think the unproductive in its 

articulation with the field of art are referenced in this thesis, such as works by Goldin + 

Senneby or Julien Prèvieux, the thoughts of Giorgio Agamben or Kathi Weeks, the cinema of 

Claire Denis or Stanley Kubrick, and songs by Daft Punk or Britney Spears. 
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Introdução 

 

Desde o seu início em setembro de 2011 em Londres, até à sua conclusão no Porto 8 anos mais 

tarde, que esta tese está alicerçada na produção de projetos artísticos diversos. É precisamente 

sobre esses momentos de produção que esta investigação procura levantar questões, a propósito 

das intensidades e cumplicidades inscritas no trabalho artístico.  

 

Colocando de lado uma potencial recusa em trabalhar, ou a facilidade dos gestos niilistas 

possíveis enquanto materiais críticos sobre a matéria, e porque a pulsão produtiva é uma 

condição dir-se-ia, mais do que implícita, inata, da atividade artística como um todo, o objetivo 

desta investigação é tentar ensaiar uma outra perspetiva sobre a produtividade artística, que 

gravite em redor de uma conceção também ela expandida do improdutivo. 

 

Herda-se naturalmente o termo, com a maior parte do seu peso ancorado na análise de formas de 

trabalho produtivas e improdutivas, da teoria económica - e com a própria história do trabalho 

também arrastada nessa herança. Nesse momento, tenta-se aquilo que é possibilitado na e através 

da arte: a afirmação de uma outra possibilidade e condição, por mais fragilizada que essa 

afirmação se encontre no presente, conforme veremos.  

 

Não se processa nem se persegue um esvaziamento absoluto do improdutivo, expurgando-o de 

Smith ou Marx; mas procede-se à tentativa de insuflar outra condição no improdutivo, possível 

através do conhecimento que a arte também produz (e não só nos seus objetos ou objetivos 

finalizados). Desatrela-se o ‘trabalho’ do ‘improdutivo’, porque isso surge como possibilidade 

da experiência artística.  

 

Ensaiam-se então possibilidades. Num primeiro momento, que corresponde nesta investigação ao 

primeiro capítulo, o improdutivo é convocado através das figuras do artista aprofissional, um 

artista apaixonado pelo que faz e que intui nesse vínculo amoroso a presença de uma 

potencialidade, capaz de relativizar a realidade formatada e prática do profissionalismo que 

rodeia e regula a sua atividade, supostamente emancipada.  
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Ao artista aprofissional assistem competências de ação que podem ajudar a desmanchar essas 

realidades ou, pelo menos, a percebê-las melhor, a elas e também ao seu alcance, de forma mais 

clara. A esse desmanchar construtivo, que permite outro campo de visibilidade em torno da 

atividade artística, dá-se precisamente o nome de desatividade artística.  

 

A unir estas duas formas de produzir o improdutivo está uma consciencialização, e logo uma 

condição interna, subjetiva; afasta-se também por aí a sombra de um conceito prescritivo, que 

avance com uma qualquer receita eficaz que possa ser seguida e praticada de forma uniforme e 

regularizada.  

 

Mas naturalmente há exemplos a explorar, para neles tentar invocar e perceber o improdutivo. O 

terceiro elemento em que assenta este improdutivo, vamos encontrá-lo de forma mais exposta no 

segundo e último capítulo, onde é nomeado: na sequência do atento artista aprofissional, e da 

desatividade artística que lhe possa interessar explorar, surgem os remateriais artísticos.  

 

Tal como nos elementos anteriores, o vetor fundamental dos remateriais artísticos também é a 

capacidade para uma vertente expandida, aumentada e crítica daquilo que já existe, num plano 

imediato versando uma espécie de auto-conhecimento inscrito no modo produtivo que, dada a 

sua falta de valor à priori, não deve ficar arredado da consideração sobre a experiência artística, 

sobretudo quando esta se formata sob o jugo agressivo da produtividade e híper-atividade que 

aprecem caracterizá-la cada vez mais.  

 

Para explorar então o improdutivo através de obras concretas, são selecionadas cinco das mais 

recentes, de entre as cerca de quarenta que acompanharam e deram forma a este doutoramento 

desde o seu começo. O segundo capítulo faz um zoom sobre uma dessas obras, em particular; e 

termina com uma obra em suspensão, e não com uma conclusão final e arrumada, fazendo desse 

modo justiça à própria ideia e prática sugerida no improdutivo que aqui se desenvolve – e, de 

certo modo, se aplica.  
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A tese complementa-se num anexo com outros elementos, o primeiro dos quais propõe um 

panorama por alguns dos elementos muito diversos que ajudaram ao rumo da investigação. 

Trata-se de uma versão anotada de algumas das ‘raízes’ que, obviamente, nem sempre estarão 

tão visíveis nos dois capítulos desenvolvidos. Houve necessidade de elencar materiais de apoio 

no desenvolvimento do improdutivo, que foram importantes na construção de um pensamento, 

mas que, no sintetismo que esta tese cultiva, não encontraram forçosamente um espaço de 

visibilidade maior.   

 

Finalmente, esse anexo completa-se com vários textos produzidos ao longo destes anos de 

doutoramento, e que não integraram de forma explícita a versão final da tese escrita, que aqui se 

propõe. No entanto, são materiais que certamente ajudam à caracterização do improdutivo que se 

pretende apresentar. Surgem igualmente alguns outros materiais, nomeadamente textos de apoio 

a exposições realizadas ao longo do doutoramento, e que ajudam a contextualizar as inquietações 

propostas.  
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Capítulo I 
A Desatividade Artística do Artista Aprofissional: Convocar o Improdutivo 

 

Estamos na primavera de 2012. Alugamos uma carrinha para sairmos de Londres e rumarmos a 

Sul, à procura do sol possível e de algum mar. Cada um de nós leva consigo o essencial, e 

alguma sensação de cansaço e exaustão.  

 

Os dias de trabalho ficam para trás. Londres, e tudo o que na Big Smoke é canto de sereia e 

apelo, também. Nesta estância balnear meio vazia, não há seminários nem grupos de leitura para 

frequentar, anotações quase ilegíveis para escrever em palestras, comunicações ou conferências, 

apresentações para preparar. Não há escrita para reportar aos orientadores das teses, nem 

trabalho à espera de ser feito no atelier.  

 

O tempo passa depressa, ou pelo menos é sempre essa a sensação quando as circunstâncias são 

de lazer. Já estamos no nosso último jantar, num restaurante chinês. “Era a conta e um saké”, 

mas em inglês.  

 

Parto ao meio o bolinho da sorte que me calha, e enquanto o mastigo, olho para as palavras que 

verdadeiramente darão início à minha tese:  

 

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.”1 

 

Há, inscrita nesta frase banal em jeito de profecia telegráfica, algo a reter. Está lá o trabalho. 

Mais do que isso, está lá a entrega, devota, com a intensidade do amor como escala possível, ao 

trabalhar. Uma rendição e, em troca, uma redenção? 

 

 

1 Imagem 1.  
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Está lá igualmente a sombra de uma corrupção, a promessa da facilidade na nossa putativa 

relação com algo que supostamente só se torna agradável porque decidimos fazer o que amamos; 

talvez não uma corrupção, certamente um suborno.  

 

Está ainda a escolha, a ideia de liberdade de decisão do sujeito emancipado. Mas, quem é esse 

sujeito? A quem se dirige a mensagem?  

 

Pergunto-me, ou suponhamos que o faço, de que forma leram e interpretaram este oráculo os 

milhares de outras pessoas a quem a frase calhou num bolinho da sorte, semelhante e 

globalizado.  

 

Penso em alguém com uma experiência mais parecida com a minha, sentado neste restaurante 

nos momentos finais de um período de repouso e lazer, o tal que supostamente serviu para 

recuperar as energias consumidas no desempenho de tarefas mais ou menos agradáveis 

(amadas?), às quais em breve terei de regressar.  

 

Esse alguém que se sentou e irá continuar a sentar-se aqui mesmo, neste restaurante com vista 

para a uma das mais movimentadas zonas marítimas no mundo, o Canal da Mancha; alguém que 

eventualmente se perca em pensamentos sobre quantos navios cargueiros estarão carregados com 

contentores recheados de bolinhos da sorte prontos a consumir, por sua vez recheados com ditos 

de “sabedoria popular”, capazes de estimular e impulsionar novos cargueiros, outras cargas, 

várias formas de trabalho mais ou menos estimadas e estimáveis?  

 

Do outro lado do canal fica Calais, o ponto final nas rotas de muitos migrantes. Também não sei 

se, para a maioria desses, a escolha poderá ser algum dia a que me aparece na frase, lida no 

contexto e ambiente em que me encontro. Não sei se as tarefas que espera a pequeníssima 

minoria capaz de chegar a esta costa (suspendo a imagem da “invasão”, combustível para outras 

considerações) poderão algum dia ser objeto do amor de quem as desempenha, se a presença 

endeusada do trabalho, culto de onde dificilmente se sai, terá sempre seguidores fervorosos e 

fanáticos. 
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De igual modo ignoro quantos fins de semana e férias e momentos dedicados ao repouso 

aguardam estes migrantes adivinhados, e se os tipos de desfruto e de aproveitamento do tempo 

livre serão realmente formas de descanso, ou outras formas de propiciar mais consumo, mais 

atividade (económica), mais trabalho (disfarçado, implicado); imagino, da forma menos 

condescendente que consigo, do alto do meu privilégio, que não sejam muitos esses momentos.  

 

Imagino agora uma outra pessoa indo ao encontro desta frase, cuja ligeireza parece estar sempre 

a um passo de se tornar uma sentença perpétua. Por exemplo, um operário, alguém com emprego 

mais ou menos precário, mais ou menos na expectativa que o nervosismo dos mercados não o 

coloque ao nível do migrante, que muitos lhe indicam ser a ameaça, a força invasora, os ladrões 

do templo laboral. Que tipo de enamoramento pode florescer, entre este trabalhador e a sua 

profissão? 

 

Traço de forma igualmente insegura o ciclo de produção do próprio bolinho, tentando compor 

um possível retrato de grupo de todos aqueles pelas mãos dos quais terá passado o doce 

desengraçado e absolutamente inútil que finalmente chegou até mim, consumidor final a quem o 

capitalismo faz o favor, não requerido, de entregar o seu recado positivo, amistoso e convidativo; 

a frase revelar-lhes-ia algum propósito?   

 

Apercebo-me que este meu bolinho e a sina que me trouxe não é uma madalena. Embora me 

tenha igualmente conduzido a um momento de certo modo inicial, um primeiro passo numa 

deambulação maior, o episódio Proustiano não passa de uma anedota caricata, redimida talvez 

por um único aspeto.  

 

Afinal, aparte todas as extrapolações e abordagens possíveis relativas aos cenários acima 

esboçados, interessa-me fundamentalmente perceber o que é que a frase pode significar quando 

aplicada ao contexto artístico e, logo, numa relação direta com o meu próprio trabalho. O que é 

que a frase pode trazer a um artista? Naturalmente, essa é a questão em que só posso virar o foco 

na minha própria direção.  
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1.  

 

Num certo sentido, e afastando os vapores iniciais mais romantizados, creio que há algo de 

particularmente entusiasmante em conceber a noção de um artista apaixonado pelo que faz. Nos 

dias que correm, com o discurso artístico excitado por outras considerações, parece-me até ser 

algo essencial pensar-se nessa premissa, em jeito de contrapeso.  

 

Aproximemo-nos então dessa espécie de amor consumado no trabalho que se pratica, entendido 

através da condição intoxicada do enamorado, e o que essa toxicidade permite ou poderá 

permitir. Amor e trabalho: duas instituições estruturais da experiência do mundo, quase que 

tornadas invisíveis dada a sua abrangência e solidez. Retorne-se a elas, para ensaiar uma outra 

forma de as instrumentalizar.  

 

Todo um cortejo milenar de produções culturais variadas pode ser enunciado, apresentando a 

condição de estar apaixonado como um estado alterado, algo semelhante a uma embriaguez em 

que manifestamente se dá no sujeito uma alteração de comportamento que atesta um desvio a 

uma qualquer ‘normalidade’ ou funcionalidade. Aí temos um sintoma característico na descrição 

do apaixonado, cuja condição desviante se torna essencial para esta abordagem.  

 

Porém, coloque-se de lado uma possível listagem de obras que contém um discurso 

necessariamente subjetivo, decorado e entusiasmado, construído em torno do amor e da dopagem 

que este exerce sobre o sujeito, e veremos que também a pesquisa científica quantifica e é capaz 

de dissecar alterações químicas e reações ínfimas mas ainda assim notórias, qualificáveis, que se 

materializam através da ligação a um objeto amoroso, causando uma concreta afetação dos 

humores e capacidades intelectuais, ou mesmo físicas.  

 

Acresce também que o amor, como palco plenamente político, é algo facilmente observável 

ainda nos nossos dias. A forma como concebemos coletivamente o amor, a sua 

instrumentalização, por exemplo, jurídica, o seu carácter revolucionário, os modos mais ou 
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menos agressivos e em maior ou menor escala em que é contestada a sua vivência, são notórios e 

bem presentes.   

 

Estas três possibilidades, do amor como cenário cultural, científico e político, bem como os seus 

respetivos potenciais, servem aqui apenas para impulsionar o movimento da argumentação em 

direção àquilo que de relevante, na perspetiva do trabalho de um artista, pode ser explorado, ou 

pelo menos contemplado, através do amor inscrito no exercício da arte, pensamento que a frase 

do bolinho da sorte capturou. Em particular, importa explorar o que é que nessa entrega pode 

constituir-se como uma embriaguez, um desvio ou alteridade, uma resistência.   

 

Enquanto artista, entendo que esse desvio, essa possibilidade de um estado outro menos alerta e 

seguro, não é apenas redutível a ser objeto de uma qualquer crítica legítima que se lhe possa 

estender. Por exemplo, há certamente algo de particular e egoísta neste amor, que pode 

consumir; a qualidade dos egos artísticos não é matéria de referência nesta análise, mas sabemos 

que existe e exerce o seu peso. E esse caminho para um certo tipo de alienação, que daí pode 

decorrer, é uma característica pouco acarinhada, para não dizer mesmo, ofensiva.  

 

O que me interessa particularmente reter então é o poder estar num modo transtornado, porque 

se ama de alguma forma, certamente genuína, aquilo o que se faz. O transtorno, efeito de amar o 

que se faz, é uma alteração percetiva e comportamental que se pode refletir na forma como as 

relações do sujeito com o que o rodeia se processam. Não é, necessariamente, algo a precisar de 

intervenção ou correção; pelo contrário, foquemos a atenção nessa energia e no que ela possa 

espoletar.  

 

Seria possivelmente ridículo propor uma medição para esse carácter dito genuíno; a própria 

palavra pode ser uma escolha menos feliz, mas ainda que problemática, interessa-me a sua carga. 

O genuíno dessa experiência ocorrida entre artista e produção poderá ser talvez intuído, poderá 

ser completamente inexistente.  
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Mas, sobretudo neste ponto, e concretamente sobre a relação produtor / produção em arte, o mais 

relevante é poder especular sobre a particularidade e interioridade dessa circunstância, 

eventualmente um valor que nela se encontre, antes de mais para o artista e a sua forma de atuar. 

Valor esse que pode ser crítico, utilizável, conhecido por outros, ou talvez nem isso; mas 

fundamental parece-me ser que a genuinidade exista para o artista. De qualquer modo, sobre a 

qualidade exterior do fenómeno, passível de ser conhecida, pode dizer-se sobretudo que esse é 

um estado a reclamar por um espaço e atenção próprios no âmbito do discurso sobre produção 

artística, que me parece facilmente descurável ou subalternizado nos discursos correntes, onde de 

facto os artistas não são os principais intervenientes.  

 

Primeiro, porque esta condição digamos amorosa, não será uma preposição em voga. Há algo de 

kitsch ou, se preferirmos, bastante ligeiro ou incómodo em tentar formar uma análise 

consequente em torno do amor, neste caso do artista relativamente ao seu trabalho (artístico).  

 

Descobrimos ou intuímos a sua presença em poucos dos discursos produzidos por alguns artistas, 

e menos ainda no de alguns teóricos ou pensadores sobre arte. Certamente adivinhamos-lhe a 

presença em relação a algumas obras ou manifestações artísticas, embora seja mais fácil 

descortinar outros fatores, como o entusiasmo, a capacidade e intensidade de trabalho empregues 

na produção, ou a capacidade crítica e intelectual envolvidas na mesma, ou ainda a gestão de 

expectativas (em torno do político, do subversivo, do ecológico, do preocupado, do inteligente, 

na arte que nos é dada a ver e experimentar), como exteriorizações mais evidentes, por vezes 

mesmo desconcertantes nos seus modos caricaturais.  

 

Dessa aparente desatenção sobre a intensidade e potencialidade do amor proveniente da 

produção artística, decorre naturalmente que o experimentar como que uma colheita da 

perturbação inscrita no amor ao que se faz em arte, para daí extrair uma potencial ferramenta de 

trabalho, se torna tão complicado como propor uma cartilha capaz de explicar e pormenorizar a 

dita colheita. A experiência, a existir, será essencialmente singular em cada criador; o que poderá 

fazer sentido, e certamente no âmbito desta tese e das propostas que a integram, é uma atenção a 

esse registo, que, sublinhe-se, não se pode verter como que numa cábula a ser seguida.  
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Por si só, a circunstância sugere um momento ensimesmado. Um artista e aquilo que produz. 

Nada nesse cenário reclama um exterior, algo que se possa efetivamente ver ou receber. A sua 

importância é singular e dá-se num sentido interno; mesmo sabendo que se trata de produção 

artística e, por isso mesmo, eminentemente dirigida ao mundo, a sua utilidade pode ser nula, e 

apenas interessar concretamente, especificamente, ao artista, enquanto assombração 

metodológica.  

 

A sua singularidade é efetivamente única, e seria uma arrogância tremenda destratar de forma 

abusiva esta condição, prescrevendo fórmulas ou análises sobre a sua existência noutros 

criadores. Suponhamos que ela existe – e é só. Ainda assim, evidentemente que só posso, como 

afirmado, e no contexto desta análise, ancorar esta especulação nos meus próprios exercícios 

enquanto criador, naturalmente também eles dirigidos ao mundo, mas marcados por zonas 

internas de afetação e conflito, uma das quais tento aqui delinear enquanto produção do 

improdutivo.  

 

De igual modo me parece também que esta potencialidade pode ser reconhecida e exercida muito 

para além do que aqui me interessa particularmente reivindicar e inscrever; isto é, atestar 

primeiramente a sua presença, em seguida, e apenas potencialmente, enquanto elemento seminal 

num confronto com as lógicas mercantilistas e sobretudo produtivas do capitalismo tardio, que 

julgo também aos artistas assiste transformar, mais do que testemunhar, ignorar ou expandir. Há 

uma amplitude nesse potencial que julgo não caber nesta análise, nem a sua condução poderia ter 

esse alcance.  

 

Assim, a possibilidade de arrebatamento que aqui se aborda é certamente exclusiva, mas não é 

exclusiva de alguns. Mais ainda, o seu alcance, ou mesmo sucesso, não dependem da visibilidade 

quer na obra acabada (podendo, porém, aí estar inscritos de forma mais notória); quer através de 

outros tipos de objetivos, que como sabemos, vão regendo as mecânicas de circulação e 

consolidação em arte. Finalmente, dada a sua natureza subjetiva, o fenómeno será 

necessariamente experienciado por artistas de formas muito diversas, e poderá por isso ter 
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significados diferentes daqueles que ocupam este texto, sem que a sua mais-valia, o potencial do 

amor à produção a que procuro aludir, se encontre perturbada.   

 

Tal como é singular, julgo que esta capacidade é de algum modo intermitente. Não creio que 

hajam condições de permanência e constância inatas, nem condições laboratoriais que as 

assegurem; logo, a tentação referida de a converter em ‘tese’, eventualmente prescrevendo-a, 

encontra-se também por aí comprometida e imediatamente minada. Afinal, o amor pode ser, 

como atestam descrições e produções constantes da nossa experiência cultural comum, 

eminentemente fugaz. Há algo de precioso também nessa capacidade para a impermanência, que 

contradiz o tipo de estruturações às quais nos expomos quotidianamente.  

 

Para além disso, é experienciado de forma absolutamente individual. Não há um universalismo 

no discurso que se possa produzir e daí advém a necessidade de o tentar encontrar através de 

uma análise às minhas próprias produções e experiências enquanto artista, conforme também já 

foi mencionado. Até mesmo nesse percurso se encontram variáveis.  

 

No entanto, e recorrendo de novo a uma espécie de lugar-comum, o que se pode tornar possível 

através desse movimento interno à produção artística pode ser cultivado e acalentado – e, mais 

importante ainda, partilhado. Se o artista toma consciência desse amor, do quanto lhe é exclusivo 

e do que lhe pode trazer, estará seguramente empenhado no seu reconhecimento e vitalismo, 

ainda que esporádicos.  

 

Um dos aspetos desse reconhecimento e das condições em que ele se dá é que parece pouco 

provável que o artista o capitalize através do seu uso. Nada lhe garante que a circunstância lhe 

traga a produção de uma boa obra, ou pelo menos uma que seja reconhecida nos termos da 

crítica, do mercado ou da cada vez mais comum cumplicidade das duas vertentes. Não há um 

sucesso garantido pelo amor ao que se faz, ou pelo menos uma certa ideia de sucesso. Nisso, a 

apologia da frase do bolinho da sorte acerta, adivinhando-se nela uma certa qualidade solitária. 
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Por isso, importa talvez menos saber o que fazer com a intensidade que emana daquele “job you 

love” do que reconhecer e, eventualmente, trabalhar a sua presença. Nem tudo terá de ser 

convertido num sentido utilitário e pragmático; esse discurso, sabemos de que fontes provém; 

embora possa servir ao artista, não é dele que aqui se trata agora.   

 

Para mim, enquanto artista, é nesse espaço e na atenção ao amor ao que se faz, que entendo 

como pouco reclamado, que pode ocorrer algo capaz de contribuir para o que, através desta tese, 

nomeio como a produção do improdutivo. Nesse aspeto, pode haver uma espécie de utilidade 

prévia a explorar na condição, que não serve necessariamente propósitos úteis à posteriori (por 

exemplo, garantir uma boa produção). 

 

Um dos pontos para clarificar o meu entendimento sobre este improdutivo é efetivamente o de 

apontar o que está contido num potencial amor ao que se faz, sublinhando a capacidade crítica 

que aí se possa encontrar. Importa agora esclarecer melhor alguns dos alvos que essa capacidade 

possa desafiar.  

 

 

2.  

 

Neste ponto, a minha análise não se irá deter em mais do que alguns aspetos, intuídos; trata-se, 

afinal, de uma experiência vivenciada, mas marcadamente subjetiva. 

 

Um dos exemplos relativos a uma condição que me parece bastante relevante nos nossos dias, 

com alguma complexidade que merece ser tratada, é o crescimento de um certo tipo de ideia de 

profissionalização do artista, que, à boa maneira capitalista, aparentemente gira em torno de 

modelos de atuação perfeitamente reguláveis e definidos.  

 

De igual modo, num paralelismo inequívoco, creio que também se pode sugerir que, 

essencialmente, a arte tende para um crescendo de produtividade. De resto, se lhe aplicarmos o 
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pensamento ecológico tão animado e urgente nos nossos dias, poderíamos facilmente caracterizar 

esse crescimento como insustentável.  

 

Multiplicam-se artistas formados em inúmeras escolas, que alimentam um mercado vasto mas 

altamente regulado, operativo em diversos estratos e escalas, com outros tantos agentes em 

circulação e atuação permanente. Obviamente que tudo isto representa recursos imediatamente 

empregues, possivelmente irrecuperáveis; simultaneamente, significa produção e acumulação de 

riqueza, e a muita precariedade e exploração que esta sempre envolve, pois nem todos se podem 

dar ao luxo de amar aquilo que fazem. Não sendo essa a orientação desta pesquisa, importa, no 

entanto, que esta conjuntura seja aqui referida explicitamente.  

 

Enquanto artista, creio que muito do que produzo aparece afetado por estas considerações, e a 

ideia de improdutivo que aqui procuro conjurar e desenvolver relaciona-se com formas de 

atuação possíveis face a estas realidades – que, repito, são eminentemente subjetivas. Mas há 

igualmente a presença de inclinações próprias, que me levam desde há muito a querer olhar para 

o que pode constituir a atuação do artista, e as suas implicações.  

 

Por exemplo, e retornando ao ponto anterior, é evidente que há um problema com o gosto ao que 

se faz inscrito no bolinho da sorte. A espécie de mantra que todos podemos adotar concentra no 

ser-se produtivo elementos de afetividade e auto-satisfação, assim camuflando a própria ideia de 

trabalho; por sua vez, tais elementos podem transformar num ponto morto aspetos problemáticos 

como por exemplo a exploração laboral, do próprio e dos outros2.  

 

No entanto, o exercício de insistir no potencial dessa enunciação, de amor ao que se produz, e 

concretamente relativamente ao artista, que será sempre uma espécie de “paciente zero” de todos 

os que proclamam o seu amor ao que fazem, parece-me pertinente e poderá eventualmente 

 

2 Sobre este enquadramento para a discussão em torno do amor ao trabalho, ver o artigo de Miya Tokumitsu em 
https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-love. No entanto, a análise não é suficiente para abordar a 
condição relativamente ao trabalhador-artista.  
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constituir-se como um antídoto, subvertendo a lógica totalizadora de pressão para a produção, 

para a circulação e para o mercado que assiste a esfera artística contemporânea.  

 

Retorne-se ao primeiro apontamento, sobre o profissionalismo do artista. De certo modo, pode 

considerar-se que uma acentuação dessa ocorrência tem lugar num tempo em que se redesenha 

novamente a esfera do trabalho, quer através do desenvolvimento tecnológico, a condução de 

determinadas politicas e proposições ideológicas, através do peso crescente da especulação 

financeira nas economias – ou mesmo pela revisão dos termos em que o trabalho se manifesta e 

apresenta, como já foi mencionado.  

 

Como em todos os momentos que marcam as revoluções industriais ocorridas desde o século 

XVIII, há profissões cujo desempenho em breve poderá deixar de estar ligado diretamente ao 

trabalho humano. A sua substituição por máquinas e automatismos, levada a cabo por 

responsáveis e políticas que aí conduzem, ocorre nos nossos dias ainda sob um outro signo, o do 

plano digital.  

 

Depois dos impactos da máquina a vapor, da eletricidade e do transístor nas esferas de produção, 

é a digitalização que gera receitas cada vez maiores, e por isso ocupa um lugar de destaque no 

mundo económico, financeiro e do trabalho. As tecnologias digitais e a mineração de dados3 

colocam a informação no centro da atividade económica, e os aspetos comunicativos enquanto 

ferramentas fundamentais4.  

 

 

3 Este aspeto é abordado no capítulo seguinte, a propósito de um dos trabalhos que compõem a tese.  
4 Fatores comunicativos são naturalmente um dos pontos essenciais na arte. Ideias sobre o seu peso, explorado 
intensamente por museus, instituições e eventos através do modelo de exposição, democrático e acessível, são 
pontos essenciais da pesquisa de Dorothea von Hantelmann, aqui sumariadas: 
https://www.youtube.com/watch?v=TLvkBDdg9ko. Os conteúdos concretos de obras artísticas, ou as biografias dos 
seus produtores serão, segundo Hantelmann, elementos menores perante o predomínio do modelo expositivo, 
eminentemente comunicacional, que se foi desenvolvendo e, simultaneamente, concretizando e cimentando a 
valorização da experiência da arte (e não necessariamente a arte em si mesma) que hoje atravessamos. Este é um 
aspeto a ter bem presente no considerar do posicionamento do artista profissional que se desenvolve neste capítulo.  
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Sejamos claros: as pessoas continuam a servir a produção em manufatura ou em larga escala, 

mais ou menos alienadas relativamente aos frutos do seu trabalho, conforme nos indicou Marx; 

mas, no presente, são elas próprias, na sua primeira condição de consumidores - e cada vez 

menos na de produtores úteis de qualquer coisa que traga um reconhecimento pelo e no trabalho 

-, a matéria prima essencial.   

 

Assim é no mundo em que o valor do trabalho cai, deslocado para a esfera da especulação 

financeira que domina a economia na conjuntura neoliberal em que comungamos.  

 

O tal “trabalho que se ama” assinala, neste cenário concreto, um ponto de desequilíbrio. As 

pessoas encontram-se na condição de terem de competir por postos de trabalho escassos e 

exigentes, onde a entrega deve ser total e a disponibilidade, absoluta: um amor acrítico ao que se 

faz, uma paixão desenfreada e culturalmente incutida. Aquilo que na figura produtora do artista é 

celebrado e jubilado, noutras circunstâncias laborais torna-se maníaco, e tende a pagar-se caro.  

 

Profissionalismo, dedicação, exigência e empreendedorismo, mas também imaginação, 

criatividade, dinamismo ou arrojo são alguns dos qualitativos presentes em muitas das descrições 

com as quais se apela a uma entrega quase total ao trabalho; hoje em dia, torna-se cada vez mais 

complicado perceber quais de entre estes atributos estarão mais diretamente associados ao 

contexto artístico e às suas características tradicionais.  

 

Ora, apesar das proximidades, há que revisitar linhas de separação entre o labor de artistas e 

demais formas de trabalho, e sublinhar um ponto de referência importante para os dois lados 

dessa demarcação, possivelmente de sinal contraditório conforme a posição num ou outro campo 

laboral: o que advém de um amor ao trabalho (um fator deveras significativo no contexto 

artístico, como se propõe nesta análise), pode ser, no meu entender e na maioria dos casos que 

não o da produção artística, um fator rentabilizável na equação de produtividade, tal como esta é 

propagada e cultivada pela doutrina capitalista.  
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Não creio que haja aqui a latente potencialidade emancipatória que penso ainda se encontrar 

quando o trabalhador referente é um artista, porque nesse contexto específico a potencialidade 

não será marcadamente produtiva, não sendo nem moeda de troca nem valor por si só. O que 

esse potencial possibilita é mais próximo de um entendimento, uma consciencialização, um estar. 

Essa consciencialização serve essencialmente ao artista, e não forçosamente ao seu processo 

produtivo, nem aos seus resultados, ainda que neles intervenha.  

 

Noutras esferas de atividade, e esse será o presente envenenado da frase encontrada no bolinho 

da sorte, quem beneficia com essa pulsão relativa ao amor pelo trabalho, e salvo as devidas 

exceções, é um sistema e os que o conduzem e promovem num benefício marcadamente próprio, 

de capitalização, de acumulação. Em suma, estaremos perante uma forma de fomentar e em 

seguida capturar o trabalho (literalmente) emocional de alguém, de sentido contrastante à que 

aponto como princípio produtivo da atividade do artista (não necessariamente convertido em 

produção).  

 

A sensação prevalecente será, efetivamente, a de “never have to work a day in your life”; a 

identificação do sujeito com o que faz é completa e não aparenta gerar grandes interrogações. O 

trabalhador, ou colaborador, ou parceiro, ou membro da equipa, estará completamente absorvido 

no desempenho que lhe compete, pronto a ultrapassar-se a si próprio, em superar metas, em não 

deixar o seu grupo ou equipa ou companhia ou corporação ficar numa posição comprometedora. 

A sua performance, sempre a melhorar, aparece absorta na prerrogativa de ser voluntária. Este 

trabalhador estará eventualmente satisfeito, e pouco atento à carga laboral que carrega, ou que 

outros, mais ou menos ao seu lado, transportam. Estará também, possivelmente, absolutamente 

exausto, mas ainda terá de arranjar soluções inovadoras em sessões de brainstorming.  

 

O culto do trabalho espalha-se desde há muito por toda a parte, e a sensação de pertença, crença 

e entrega é agora, talvez como nunca antes, fundamentalista. Não há verdadeiramente classes 

ociosas, porque também há muito que o ócio se tornou efetivamente em matéria da indústria, 

fonte de receitas altamente rentável, onde se alojam muitos postos de trabalho; se as há, as tais 

classes dedicadas ao ócio são fruto de um realinhamento disciplinar que as coloca na mira de um 
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sentimento comum hostil. Até mesmo os proclamados “rich kids of Instagram” geram receitas a 

partir de conteúdos produzidos. Todo o movimento gerado em torno do trabalho e da atividade 

permanente é louvado; o contrário é extremamente problemático, tanto ao nível do sujeito como 

dos discursos sociais que se multiplicam, dos púlpitos religiosos, aos mediáticos, aos políticos – 

e culturais.  

 

No entanto, uma certa impressão deixada pela ideia de ócio será certamente algo que, num 

imaginário popular, caracteriza muito bem certo tipo de comentários e apreciações relativamente 

à atividade (ou a acutilante perceção sobre a falta dela) dos artistas. Qualquer artista terá estado 

algum dia exposto a considerações que diminuem e reduzem as suas atividades, assinalando e 

enquadrando e qualificando a sua importância relativa.  

 

“Isso não é trabalhar, é outra coisa”.  

 

Esta espécie de repreensão é ainda muito acentuada em algumas esferas sociais, a começar logo 

pela artística - onde, contudo, a sua apreensão revela um carácter ainda mais peculiar. Poucas 

situações serão mais complicadas de acompanhar do que aquelas que envolvem um artista que 

não produza, ou melhor, que não mostre atividade ou produção. Será um artista inexistente? Um 

extremista conceptual? E conseguiremos ainda reconhecer nesse artista aquele trabalhador 

ininterrupto, sem pausas nem férias, mesmo quando não concretiza de forma material ou 

imaterial num projeto esse permanente labor, ou quando não o dá a conhecer? 

 

Entre essa afirmação constante e exigente do encontro, do ver ou experimentar resultados 

decorrentes dos processos de produção artística, e uma atividade tão plenamente inscrita nesse 

mesmo significado que lhe é praticamente sinónima, o não fazer ou fazer nada em arte é, a meu 

ver, algo proibitivo ou considerado inexistente – o debate pode e deve ser feito, mas interessa no 

contexto que aqui se desenvolve um não fazer algo, mais do que um não fazer nada. 
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O que não deixa de existir será a sua presença – a do artista enquanto alguém que não faz, pelo 

menos ao nível que se considere exemplar pelos melhores e louváveis motivos relativos ao 

trabalho -, a circular no dito imaginário mais exterior às realidades da criação artística.  

 

“Isto também eu fazia” é um outro tipo de comentários, que já merecia a sua elevação, no 

mínimo, a título de grande exposição coletiva. Ainda assim, há algo nesse “desmascarar” 

específico que reconhece o que está e foi feito: talvez mal feito, ou sem grande mérito e por isso 

mesmo desmerecido e objeto de escárnio - mas ainda assim, definitivamente feito.  

 

Considerações irónicas à parte, eventualmente o que mais agressivo e provocatório se pode dar a 

ver, relativamente ao trabalho artístico, é exatamente aquilo que não mostra (quase) nada. Nesse 

espectro estarão obras que não tornam imediatamente visível o trabalho nelas inscrito; nem a sua 

presença explícita, nem um sentido ainda que básico da sua acumulação para lá dos aspetos mais 

sensoriais e plásticos, e por isso mais notórios.   

 

Penso aqui em obras concretas, como “1000 hours of staring” do artista norte-americano Tom 

Friedman, que literalmente olhou para uma folha de papel branca durante o tempo mencionado. 

A forma chocante como este trabalho contrasta com quase todo o resto da sua produção, 

alicerçada precisamente no acumular do trabalho físico e material, muitas vezes extremamente 

minucioso e de precisão quase inapreensível, faz com que esta obra em concreto possa servir de 

exemplo notório. Há nela um trabalho, igualmente imenso e intenso, mas não tão claramente 

inscrito. Por isso, a forma desse trabalho pode não se conseguir apreender, e perde-se. Onde tudo 

se joga é na crença do espetador: cabe-lhe acreditar ou não na descrição que dá a forma à obra.5 

 

Talvez haja um paralelismo que importe ressalvar, neste cenário em que o fundo é a obra de 

Friedman. Pensemos no trabalhador enquadrado numa linha de produção e circulação de 

informação ou prestação de serviços, em que aquilo que lhe cabe produzir está condensado em 

 

5 Essa particularidade está alinhada com aquilo que, um pouco mais adiante neste capítulo, designo como 
‘desactividade artística’, que será um dos parâmetros na designação do improdutivo que ocupa esta tese.  
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milhares de pequenas operações efetuadas com um teclado de computador ou através dos cliques 

de um “rato”. Por aqui também paira a sombra de uma estranheza, de uma incapacidade de 

apreensão maior; ou seja, também aqui não se faz (quase) nada que caia num espetro de 

visibilidade ou materialidade. No entanto, aí estará bem marcada a impressão de uma validade 

naquilo que, imaterialmente, lá vai sendo posto a circular no mundo, que não depende apenas das 

parábolas económicas que literalmente nos prendem a atenção.  

 

Embora tenuemente esboçadas, temos aqui algumas ideias sobre um trabalho inexpressivo, meio 

zombie, exotérico. É neste ponto que poderemos voltar ao esoterismo e interioridade do amor ao 

trabalho, e à intensidade que aí se pode encontrar como forma de interrogar forças maiores em 

atuação e reprodução, das quais uma conceção do artista profissional creio que se destaca, no 

seguimento paradoxal do artista que nada faz.  

 

Porque as considerações apresentadas, embora deambulantes, reportam-se ao profissionalismo 

do artista, ou melhor, à pressão já interiorizada e disciplinadora que uma certa aura de 

profissionalismo emite. Aquilo que, nos nossos dias, aparece cada vez mais como natural no 

desempenho da atividade de artista – seja através do networking permanente, os níveis de 

produtividade, a capacidade de resposta, a disponibilidade, o colapso completo entre tempos 

livres e de trabalho, a mobilidade, a precaridade, a sucessão de solicitações, entre outros aspetos 

–, noutros domínios laborais é, curiosamente, muitas vezes entendido como absolutamente 

sintomático do que pode ser a exploração no e pelo trabalho.   

 

No caso do artista, tais aspetos, para além de se constituírem como uma espécie de herança 

patrimonial, são vistos como menos ameaçadores. A afirmação é suave: de modo mais 

verdadeiro, pode-se afirmar que estas características adjacentes ao trabalho artístico serão muito 

possivelmente abraçadas e celebradas, instigadas, surgindo quase como se de medalhas se 

tratasse: quanto maior a sua acumulação, mais proeminente será a posição e o estatuto 

alcançados. Parafraseando Britney Spears, se queres a exposição no sítio A ou B, ou ter a 
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atenção de Y ou X, ‘you gotta work, bitch.’6 E, por vezes, talvez não fosse despropositado que os 

artistas fizessem desses pressupostos um fazer (quase) nada, um nada fazer, um desfazer.  

 

O culto desses elementos de alta atividade por todo um sistema tornou-se fulcral, num espaço 

social alargado em que a atenção, também nesta esfera laboral, é um bem particularmente valioso 

e altamente disputado. A produção de trabalho artístico, ou da capacidade por ele gerada num 

contexto expositivo, por si só, pode não ser suficiente. Por isso, o artista como que “vai ao 

ginásio” e faz uso dos suplementos possíveis para desenvolver a sua presença e visibilidade num 

cenário que, quer se reconheça ou não, é altamente competitivo, onde as principais arenas 

continuam bem demarcadas e minuciosamente geridas. Isto é, o artista profissionaliza-se, torna-

se como que um atleta de alta competição e (espera-se, literalmente) alto rendimento, sob o risco 

de ficar cada vez mais afastado dos epicentros de regulam e distribuem atenção e, desse modo, 

próximo de um fazer muito determinado algures, cultural e socialmente, e que ele não interroga.   

 

Apesar de aparentemente em rota de colisão direta com o artista intermitente, que produz quando 

pode ou lhe é permitido fazê-lo, modelo que alguns adivinham tornar-se uma presença mais 

notória no futuro próximo da arte – como tudo o que pertence ao futuro, já no presente 

encontramos essa referência à intermitência na criação; por exemplo, nos que hoje não 

conseguem produzir e subsistir exclusivamente da arte que produzem, e serão cada vez em maior 

número –, este profissional da arte mantém-se fiel nas suas idas ao ginásio e no acompanhamento 

de um regime. Não há grande espaço para o criador solitário, o excêntrico isolado de tempos 

idos, uma ideia de contradição ou dissonância; muito do que constitui a experiência artística, 

absolutamente enfatizada, de hoje, é sociabilização, exteriorização, comunidade (também no 

sentido de tornar comum).  

 

 

6 Federico Campagna dedicou um interessante artigo à mensagem que atravessa a música da cantora norte-
americana, que aliás é presença comum e transversal na música popular daquele país, um dos seus principais 
produtos de exportação cultural. Como noutras áreas associadas ao lazer, como a prática de desportos radicais, 
também aí se acentua a experiência extrema do ‘work hard, play hard’ como modelo, que, aliás, se concretiza no 
parágrafo seguinte. O artigo de Campagna encontra-se aqui:  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/07/britney-spears-bitch-work-religion.  
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Um outro ponto de acesso nesta aproximação ao artista profissional poderá estar um pouco mais 

atrás, na complexidade daquilo que designamos como artista hoje em dia, e de que formas a sua 

atividade se manifesta.  

 

Noutros tempos, o artista seria mais um profissional no meio de tantos outros. As artes que 

praticasse, ou seja, o conjunto de perícias, meios e técnicas adquiridos e utilizados no seu 

processo de produção, estariam relativamente bem assentes e determinados, inclusivamente 

regulados a partir de certa altura através das guildas.  

 

No entanto, esse seria um mundo já em transformação, com os setores primário, secundário a 

cederem cada vez mais espaço ao conjunto terciário da atividade económica. Há certamente 

progresso; o próprio conceito, bem como o poder do seu discurso, tornam-se progressivamente 

centrais.7 Um sentido emancipatório do sujeito parece comandar o desenvolvimento científico, 

social e cultural que ocorre nas sociedades ocidentais, suficientemente comprometidas com 

sistemas económicos que determinam a conversão e exploração do outro em fonte de trabalho, 

gratuita ou extremamente barata, capaz de garantir não só lucro e riqueza, como a sua 

acumulação.  

 

A consolidação pública daqueles que transitam de um plano social visto como mais raso – 

comerciantes, prestadores de serviços, gente maioritariamente proveniente de uma certa ideia de 

trabalho propriamente contrária aos dogmatismos das elites religiosas e aristocráticas – é 

crescente, e com ela dá-se uma outra consolidação: onde antes tínhamos as “artes”, vemos surgir 

a figura tutelar e institucional da Arte, que se passa a apresentar assim mesmo, com maiúscula, e 

debaixo de um estandarte unitário.  

 

 

7 Sobre a coreografia entre uma democratização do mundo, os fenómenos tornados forças e impactos globais, e a 
emancipação artística, importa notar as observações de Pascal Gielen, em particular no ensaio Artistic Freedom and 
Globalization: “Only when the dominance of the aristocracy and the church weakened, and the academy was forced 
to put away its collective system of rules, did anything like artistic freedom or autonomy emerge. Art got the chance 
to focus entirely on itself, so goes the familiar story of art history.” Pascal Gielen, The Murmuring of the Artistic 
Multitude: Global Art, Politics and Post-Fordism, (Amsterdão:Valiz, 2009), p. 170. 
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Este já é o mundo do pensador racional, seja ele cientista ou filósofo ou membro de salão. Ao 

artista, cabe efetivamente desenvolver uma arte interessante, que alimente estas curiosidades e 

abra cordões de bolsas por explorar.  

 

Mais que o seu próprio pensamento, o conhecimento, que a obra que desenvolve comporta, e é 

capaz de oferecer ao mundo, torna-se absolutamente fulcral - ao ponto de hoje podermos quase 

afirmar que, de entre as características mais salientes e pacíficas na definição de uma arte 

contemporânea tida como consequente será, efetivamente, a sua criticalidade; isto é, o seu 

desafio, a sua exigência, a sua recompensa no plano intelectual. Importa sublinhar o valor do 

pensamento crítico desenvolvido pelos próprios artistas na definição e desempenho da própria 

crítica, enquanto disciplina autónoma e formadora do constante crescendo dessa arte que se quer 

sempre intelectualmente estimulante; no entanto, esse pensamento dos artistas e o seu alcance é 

de certo modo limitado, quando comparado com o pensamento da própria obra em si. Essa será 

talvez a condição máxima de uma arte que ficará, eterna e glorificada, muito além dos seus 

produtores.  

 

Nada disto é estritamente linear, mas o quadro esboçado serve para ilustrar a forma como o 

artista vai procurar distanciar-se da figura de um simples “perito”, dedicado a fazeres 

relativamente complexos mas não muito autónomos, aproximando-se de um outro tipo de 

habilidades e de uma outra independência, inclusivamente intelectual, que caracteriza a atuação 

dos artistas no nosso tempo. Esse espaço conquistado também lhe irá permitir desenvolver com 

maior profundidade uma capacidade de refletir criticamente sobre a sua própria condição e 

produção, como bem nos demonstra a história da arte nos últimos 150 anos.  

 

Se dos formatos laborais exteriores terá certamente havido alguma curiosidade relativamente ao 

que se passou e passa na produção artística, ao longo desta modernidade dilatada, e que é 

particularmente notória na adoção de modelos e formas de atuação aí recolhidas (a título de 

exemplo, refira-se a genealogia artística de características pretendidas e promovidas em alguns 

tipos de trabalhadores contemporâneos, apontada num parágrafo anterior), o sentido de 

movimento inverso também ocorre.  
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Assim, e para além dos formatos e tarefas mais tradicionais, desempenhados pelo próprio ou 

delegados em outrem, nos nossos dias o artista pode igualmente expandir a sua atuação para nela 

incluir o desempenho e as tarefas, códigos linguísticos e ferramentas de um pesquisador, 

engenheiro social, guru comunitário, gestor de projeto, promotor de eventos, cientista político, 

ativista ecológico ou outro, etc. Qualquer que seja a forma em que se manifeste, a produção 

acontece ligada a uma supremacia da liberdade artística enquanto referente.  

 

Este artista, que é o dos nossos dias, poderá ser alguém que recorre a diversos tipos de 

assistentes, mais ou menos esporádicos, ou até mesmo alguém capaz de empregar em 

permanência uma pequena equipa com competências diversificadas.  

 

No presente, o artista será talvez o pedagogo que recebe na sua oficina-escola diversos 

candidatos, aprendizes ou estagiários, na continuidade dos modelos históricos que já 

conhecemos. O atelier e a sua ecologia surgem predominantes, com artistas a sintomaticamente 

acolherem a versão americanizada ‘studio’, ou ‘projects’, juntando a palavra ao próprio nome 

artístico, enquanto emblema e sinalização do comprometimento definitivamente capaz que 

estabelecem com o trabalho que desenvolvem.  

 

Naturalmente, a designação apela a um sentido profissional, mais trabalhado, que inspire 

inequivocamente a noção de atividade consequente e afaste (sem enterrar em definitivo) qualquer 

fantasma do artista boémio, próximo ao ócio ou embarcado numa deriva experimentalmente 

menos produtiva. Estes studios aparecem então como lugares de uma produção que se quer 

prezável, competente e no ritmo acertado.  

 

Para além de competente, o artista contemporâneo que é o nosso será alguém mais ou menos 

consciente da profusão de profissionais que o rodeiam, com os quais não só terá, como 
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efetivamente quererá, ter de lidar; e da correspondente espécie de pressão suave, o soft power 

capaz de afetar o seu próprio protagonismo e visibilidade8. 

 

Muitas destas atividades ligadas ao campo artístico estão já desdobradas em formas mais 

específicas e especializadas de atuação, como aliás acontece também com os artistas. É comum 

encontramos em currículos de criadores, notas de imprensa e materiais afins, a indicação bem 

sublinhada relativa à polivalência do criador, muitíssimo bem versado em mais do que uma 

técnica ou médium.  

 

Autores dedicados a uma só linguagem não desapareceram de cena, evidentemente; mas a ideia 

de uma criação transversal e multidisciplinar é, também ela, sinal que contribui para a solidez da 

ideia de profissionalismo do artista. Surge assim a figura de alguém capaz de “falar várias 

línguas”, ativar e usar diferentes plataformas e ferramentas, um especialista com competências 

provadas em várias frentes produtivas.  

 

Ou seja, o artista de hoje é o sujeito no qual podem convergir uma série de competências e 

aptidões criativas mais ou menos próximas, mas que de igual modo se afirma como especialista 

numa dada área - vídeo-artista, pintor ou artista web serão alguns exemplos. Nada aqui contradiz 

a performance do mesmo artista contemporâneo, enquanto espécie de maestro ou, de forma 

menos romântica, de um empreendedor que faz convergir para os seus projetos conhecimentos e 

agentes variados.  

 

No desempenho da sua atividade profissional, o artista contemporâneo irá certamente cruzar-se, 

para além dos já referidos assistentes, estagiários ou mesmo empegados diretos, com críticos, 

jornalistas, uma panóplia extremamente variada de curadores com diferentes competências, 

 

8 Interessante recuperar uma nota anterior, sobre Hantelmann e a importância do modelo expositivo na afirmação da 
arte, para a justapor a um texto de Anton Vidokle, artista e fundador da plataforma e-flux – portanto, alguém com 
uma esfera de influência (real ou projetada) absolutamente notável neste início do século XXI, comprável nos 
termos à da revista October nas últimas duas décadas do século XX. No seu ensaio “Art without Artists?”, Vidokle 
refere-se à retirada de poder aos artistas, produtores efetivos de arte, poder esse que entretanto passa para curadores, 
que, usando quer artistas, quer as suas produções, constroem e propulsionam as suas próprias leituras e conceitos 
curatoriais, acentuando o seu próprio papel e relevo. (“Art without Artists?”, e-flux journal #16, maio 2010).  
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colecionadores privados, colecionadores públicos, responsáveis institucionais, diversos 

responsáveis públicos, diretores artísticos, funcionários institucionais igualmente distintos, 

investigadores de vária ordem, leiloeiros, galeristas, especialistas vários, uma multiplicidade de 

técnicos, entre muitos outros agentes que compõem o chamado sistema artístico, direta ou 

indiretamente. Isto, para além de um público mais alargado, mais ou menos distante em relação 

às realidades da arte, mais ou menos exposto aos projetos educativos com que a indústria da arte 

contemporânea vai atuando.  

 

Estes serão alguns dos personagens que hoje habitam o mundo expandido do trabalho artístico, o 

qual não é exclusivo do artista, e muito menos por este determinado. Este mundo ocorre de 

forma mais natural e evidente nos eventos e espaços que se multiplicam um pouco por toda a 

parte: ensino artístico pré-universitário, bacharelatos, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, 

pós-graduações diversas, masterclasses, formações, programas de estudo independentes, 

seminários, apresentações e artist talks variadas; salas de aula, os tais studios ou ateliers, espaços 

“alternativos”, “paralelos” ou “independentes” (muitos dos quais orgulhosamente geridos por 

artistas), galerias comerciais, galerias não-comerciais, museus públicos, privados e de modelo 

misto, instituições diversas, bienais, trienais, eventos plurianuais, eventos e manifestações 

virtuais ou de realidade aumentada, e inúmeras feiras de arte compõem, grosso modo, o 

ecossistema artístico contemporâneo.  

 

A pelo menos alguma parte destes elementos o artista terá de dar algum tipo de resposta, espera-

se que com a plena consciência de que, efetivamente, não é o sol em torno do qual orbitam estas 

realidades. Num sentido inverso, é a ele que cabe expor-se, dar-se a ver e conhecer, orbitar – sob 

o risco, possivelmente bem intuído, da irrelevância, sua e do trabalho que desenvolva.  

 

O peso dessa ambiência, e dos múltiplos fazer nada que ela implica, pode efetivamente nem ser 

sentido como uma pressão ou obrigação; bem pelo contrário. Não há aqui qualquer tentativa de 

moralização e julgamento ou, recuperando um termo que contrasta bem com o propósito desta 

tese, de doutrinação. O que me parece efetivamente é que todas estas experiências e solicitações 

vêm ao encontro do artista, bem como da sua produção, podendo inclusivamente funcionar como 
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carga extra, através da qual pode ser relativamente fácil esgotar-se atenção, capacidade e 

propósito.  

 

Nesse aspeto, o tal elemento potencial encontrado no amor ao que se faz, uma espécie de 

recauchutagem do amor que não ousa dizer o seu nome de que falava Wilde num outro contexto, 

pode ser uma coordenada concreta a fixar. A questão não deverá ser se o artista deve ou não 

comprometer-se com as solicitações variadas que provém dos círculos onde quer ele, quer o seu 

trabalho, orbitam; adivinha-se nessa formulação uma sombra de moralismo que não é de todo 

pertinente no contexto que aqui se esboça.  

 

Por isso, o interessante não será tanto observarmos e discutirmos a atuação ou performance do 

artista na sua relação com a diversidade destes elementos, que são partes concretas (até mesmo 

ministradas, a nível do ensino artístico), embora basicamente externas, da sua atividade. O que se 

torna relevante é perceber que a intensidade e o foco do artista não são diminuídos nesta 

conjuntura, que cada vez menos está orientada, repita-se, em torno dos interesses estritamente 

artísticos. A capacidade crítica e a autonomia efetivas do artista não podem, julgo, ser 

diminuídas; terão de ser os próprios a acalentá-las num momento inicial, encontrando na 

potencialidade emergente do amor ao e no que fazem um elemento maior. É também esse o 

significado de produzir o improdutivo.  

 

Creio que será fundamental insistir nessa caracterização; ao artista, interessa-lhe poder encontrar, 

através da sua produção, não um qualquer refúgio ou uma suposta terapia, mas sim um 

reconhecimento à priori do valor daquilo que produz, que de alguma forma o possa ajudar a 

negociar todo um cenário que em muito o ultrapassa e que é cada vez mais rigoroso e constante 

naquilo que exige dos artistas, recusando outras possibilidades ou formas de atuação que não as 

alinhadas com esses ambientes tidos como profissionais.   
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3. 

 

Chega-se agora a uma outra ordem de questões. Por exemplo, essa profissionalização do artista 

estará ao alcance de todos? Ao contrário do que sucede no fenómeno amoroso que emerge 

através da produção artística, e do potencial transversal que dele decorre, a reposta parece-me ser 

uma, e breve: não.  

 

A análise não se irá deter nas mecânicas de gatekeeping, as quais permitem criar dinâmicas de 

valorização, segundo preceitos que sirvam a especulação e o mercado. Uma cadeia de 

instituições a operarem no campo da arte, bem como os agentes que as animam, garantem algum 

tipo de regulação; basta pensarmos nas escolas de arte, os seus rankings, as condições de acesso 

às mesmas - e, sobretudo e cada vez mais, a consideração sobre estas performances de 

salvaguarda deve alargar-se às próprias condições e perfis socio-económicos que caracterizam, 

de uma forma cada vez mais uniforme, os alunos que integram esses espaços de ensino.  

 

Mas por agora, e reduzindo a questão a um ponto mínimo, podemos inferir que ela própria 

pressupõe a existência de modelos ou ideais que podem e devem ser observados e seguidos. 

Esses paradigmas serão objetivamente para acompanhar; de forma muda, eles ativam alguns 

desejos, tais como o de eventualmente atingir alguma visibilidade e capital cultural, primeiro, 

com um outro tipo de garantias, como o assegurar da continuidade na produção e circulação, a 

surgirem como consequência.  

 

Mas então, como se pode definir um artista profissional?  

 

Repita-se, como ponto de partida, o princípio básico de que um artista profissional será aquele 

que consegue produzir o seu trabalho de forma mais ou menos continuada e sustentada. Este 

artista poderá inclusivamente subsistir, ou até mesmo enriquecer, recorrendo em exclusivo a 

formas de atuação e produção diretamente relacionadas com a sua área de trabalho, como o são 

obviamente a preparação de projetos artísticos, tais como objetos ou conceitos; ou ainda, por 

exemplo, através de conferências, palestras ou masterclass.  
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Tudo isto é observável, relativamente pacífico e, de certa forma, já abordado no ponto anterior. 

Um possível acrescento que se possa agora introduzir na discussão recai, curiosamente, no facto 

da definição de artista profissional sugerir ainda um outro plano, imediatamente relacionado com 

o que tem sido proposto por esta análise.  

 

Assim, perspetiva-se um jogo de espelhos erigido pelas próprias palavras, que não deixa de ser 

provocador, pela sua relação direta com o que anteriormente se propôs: um artista profissional é 

alguém que não é um amador na sua prática.  

 

Retomando o sentido que atrás se tratou, o artista aparece como aquele que ama, mas não como 

amador; o artista como aquele que exerce e pratica, mas não necessariamente como profissional. 

Nesta perspetiva, sugiro então o artista aprofissional, primeiro vértice visível no triângulo que 

constitui o improdutivo produzido, e que é o objeto desta tese.  

 

Aprofissional, precisamente no sentido em que, não se tratando de um amador, isto é, alguém 

que desenvolve atividade artística como hobby ou de forma mais ligeira e pouco aprofundada, é 

igualmente alguém que consegue entender algumas das condições presentes na produção, e 

sobretudo na circulação e presença da arte, com uma dose de desconfiança e distância9. Nesse 

 

9 Acerca do profissionalismo do artista, é curioso meditarmos sobre este parágrafo da análise de Maria Slowinska, 
precisamente sobre o papel e (in)fluência do artista empreendedor - Hirst, Koons ou Eliasson serão exemplos 
maiores, segundo a autora. No texto original: “In the case of artists/entrepreneurs who are successful in the market, 
the modernist myth of individual creativity becomes problematically interlaced with the artists’ development into 
business entrepreneurs who must retain ownership of intellectual rights. While this endeavor is crucial for any 
artist’s economic survival and recognition, its flip side is the exploitation of the creative labor of others. Low income 
and difficult working conditions have been socially accepted as the price of working in the arts for generations. 
However, it may now be the hiring artist rather than the producer who enforces these conditions. Such modes of 
production evoke the manufacturing environments not only of Andy Warhol’s Factory but also of pre-modern 
artisanal workshops, in which all work produced was claimed by the leading artist. This effectively undermines the 
established modernist norm of art and brings us back to an era before the philosophical and aesthetic concept of 
autonomous art had emerged. What is particular about this post-modern version of the artist/entrepreneur is that it 
turns market success of a few and precarious working conditions of many into an economic role model for the 
(creative) economy as a whole.” Maria Slowinska, Art/Commerce: The Convergence of Art and Marketing in 
Contemporary Culture (Bielefeld: transcript Verlag, 2014), 257.  
Neste upgrade do papel do artista, e apenas a partir desta estreita perspetiva ofereceida por Slowinska, o glitch que 
poderá ser a sua posição improdutiva pode efetivamente ter um lugar absolutamente relevante, para os que não se 
reconhecem no modelo nem aceitam a sua normalização ou reprodução. Nada disto, repita-se, pressupõe uma 
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sentido, podemos talvez afirmar, com alguma ironia, que não há verdadeiramente amadorismo 

na atitude para com a sua prática, e no seu entendimento da mesma.   

 

Este artista aprofissional será alguém para quem a arte, e o seu alcance, não se encontra reduzida 

ou progressivamente conduzida à ideia de atividade – seja esta a produção artística num sentido 

estrito, ou aquele mais expandido, referenciado no ponto anterior, referindo-se ao 

profissionalismo omnipresente que parece ter-se tornado regra no presente.   

 

Há nesta enunciação algo de revelador também no que se refere a um sentido de movimento, 

especialmente enfatizado nessa agitação permanente; este artista aprofissional aparece em 

suspensão relativamente a outros modelos, recusando denotar um acompanhamento ou colagem 

àquilo que, muitas vezes, se parece ter imposto como centralidade no movimentado circuito 

artístico, mas igualmente não caindo numa tentação fácil de tentar impor uma contra-proposta ou 

uma outra doutrina, enquanto negativo ou contrário (pior ainda, um “remédio”) dessas 

experiências. A questão será ecológica: vários modelos e formas de atuação podem caber na 

realidade artística do presente, mas o problema é quando a variedade não é acalentada, e uma 

“espécie invasora” assume preponderância, erodindo a diversidade e natural ambiente crítico (e, 

por isso mesmo, também político) que poderá ser, julgo eu, a tendência do território artístico.  

 

Creio que ao artista aprofissional restará alguma espécie de poder de navegação e efetiva 

autonomia quando nele surge o potencial prescrito pelo amor ao que faz. Nada pode ser 

romantizado nesse aspeto, e não é demais sublinhá-lo: o artista não irá demolir singularmente e 

de forma heroica as estruturas e relações sociais em que eminentemente navega, mas poderá 

saber aí inscrever a dignidade e o valor daquilo que faz, a sua criticalidade (não confundir com a 

da sua produção) e atuação sobrepondo-se a um qualquer canto de sereia da própria arte, em 

muitas circunstâncias capturada e enredada num grandeur histórico que por vezes parece 

 

abordagem do artista isolado, o génio criativo que o modernismo, segundo a autora, alimentou; mas infere, 
absolutamente, uma capacidade de pensamento e reflexão conduzida pelo amor ao que se faz, e ao estado do mundo 
que se quer. De repente, a fábrica de Warhol teria mais efeito se cada um dos seus operários pudesse partilhar 
recursos e operar de forma autónoma, e não produzir para obedecer ao valor do nome que marca a produção.  
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reclamar a própria alma do criador, para parafrasear o discurso de ‘Bifo’ Berardi. Não só isso, 

como o artista aprofissional estará certamente mais empenhado no cultivo dessa dignidade, do 

que no culto do dito tecido com que o sistema, nomeadamente o artístico, se veste. 

 

A possibilidade de poder e saber reconhecer, ainda que não a utilizando, a intensidade daquilo 

que é ou pode vir a ser subversivo, subjacente à tal capacidade transformativa inscrita no amor, 

neste caso pela arte, parece constituir um apoio fundamental até mesmo nesse caminho altamente 

profissionalizante, que se prefigura naturalmente como o mais lógico e apetecível nos nossos 

dias de capitalismo tardio. Invocar o improdutivo, ainda que não o ativando, pode ser um 

momento que assinala já outras inquietações.  

 

 

4. 

 

Avancemos ainda com outros enquadramentos em torno do artista, profissional ou aprofissional, 

ou mesmo ambos em simultâneo. Desde logo, começando por um argumento de certo modo 

resguardado por uma generalização: hoje em dia, artistas são aqueles que criam de acordo com 

um regime, o da liberdade artística, condição levemente aludida anteriormente. E o pleno dessa 

liberdade artística parece emergir maioritariamente através de um sistema, o capitalista10. 

Portanto, essa liberdade, de atuação e produção, mas não necessariamente de pensamento, estará 

efetiva e imediatamente condicionada.  

 

 

10 Retomemos o pensamento de Gielen: “The democratization of society has allowed anyone and everyone to claim 
the artwork, making it political and economic and legal and pedagogical – and of course artistic as well. What is 
more, in fact, the autonomy of the work of art, like artistic freedom, is guaranteed within this heterogeneous arena as 
a product of capitalism. It is precisely because an artifact is produced with political stipulated subsidies, is purchased 
by a well-to-do collector, is legally protected and secures intellectual property rights, is featured in schoolbooks and 
constitutes an artistic answer to an artistic problem, that the artwork becomes firmly anchored as an artwork from a 
sociological standpoint and that it can claim a right to artistic autonomy.” Pascal Gielen, The Murmuring of the 
Artistic Multitude: Global Art, Politics and Post-Fordism, (Amsterdão:Valiz, 2009), p. 170. O notável nesta ideia, 
para a discussão que agora se persegue, é o facto de o autor encadear na heterogeneidade das redes que suspendem o 
chamado sistema artístico, a capacidade de interrogar aquilo que é normalmente enunciado como um pressuposto 
absolutamente libertário e emancipatório, a liberdade artística, ancorando-a no próprio capitalismo.  
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Isto porque, apesar das muitas considerações que possamos fazer em torno das origens sociais e 

económicas dos próprios artistas, no tempo presente e num futuro imediato, encontrando um 

exemplo primeiro no acesso ao ensino artístico, conforme já mencionado, e posteriormente no 

acesso ao mercado e aos mecanismos de legitimação e valorização aparentemente inerentes à 

profissão, e que não vão ser aqui desenvolvidas, importa reter uma condição essencial: para criar, 

ou melhor, para efetivar a criação, por mais imaterial que seja a proposta, é necessário capital. E 

é hoje de sobremaneira importante, mais do que recusar, combater a ideia generalizada do artista 

pobre, ou que produz habituado à falta de meios, quando muitos em volta da sua produção se 

posicionam para ganhar com ela. No entanto, essa disputa deverá estar inexoravelmente 

acompanhada de outra contestação, relativa à alocação permanente e reprodutiva de meios, nos 

mesmo nomes e instituições11.  

 

Os efeitos negativos do capitalismo no sujeito ou no meio social e ambiental onde este se 

movimenta, têm aparecido de forma explícita nas obras de muitos artistas; afinal, essas são 

preocupações comuns no nosso tempo. Certamente é notória uma atenção a esse tipo de 

inquietações e temáticas manifestada e promovida através de eventos com algum alcance, e que 

dão visibilidade a esses discursos, simultaneamente alinhando-os com sponsors, patrocínios ou 

formas de financiamento altamente conflituosas, digamos assim.  

 

 

11 Sobre a verdadeira amplitude da globalização, e as falácias de qualquer representatividade e ‘abertura’ que esta 
inscreva na esfera artística, importa reter a conclusão da análise de Alain Quemin: “Fashionable phenomena, such as 
“globalization”, mixing and cultural relativism, and the tremendous opening to other world cultures, touted in the 
world of contemporary art in recente years, are to a large extent illusory. Empirical data reveals that cultural 
globalization appears mostly as an increase in transnational exchanges that neither erase national borders nor the 
impact of national units. Although artistic events have spread around the world, this has not lead to a displacement 
of the most important zones, or even to any real sharing between center, semi-periphery, and periphery, the latter 
comprising all those countries that are not a part of the double geographical nucleus that, still today, is constituted by 
a few countries of Western Europe, on one side, and the United States on the other. Although we have considered 
the impact of territorial national units in this text, we could have also considered cities, and, had we done so, the role 
of New York would have been central.” Alain Quemin, The Internationalization of the Contemporary Art World and 
Market: The role of Nationality and Territory in a supposedly “globalized” sector. (Berlim, Sternberg Press, 2002), 
p. 71. Arriscamos afirmar que as unidades de reconhecimento artístico poderiam ser examinadas à escala de lobbies 
e agentes individuais, para retirarmos conclusões semelhantes às do estudo de Quemin. Se pensarmos na realidade 
portuguesa, rapidamente reconhecemos os estrangulamentos no terreno, como se mantém e reproduzem, e a quem 
vão servindo.  
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Trata-se então de lidar com uma questão complexa e resolutamente paradoxal, na qual me parece 

que os artistas devem ter não necessariamente uma opinião expressa ou um qualquer projeto 

como resposta, mas, tão somente, um pensamento crítico (recorde-se a presença do improdutivo 

como fator importante).  

 

Nesse aspeto, e dada a questão paradoxal, é exigível uma profundidade. Os artistas, 

eminentemente, fazem; mas igualmente importante pode ser o que não fazem. Ao fazer-se e 

avançar-se com algo, inscreve-se essa produção ou movimento num contexto maior, nem sempre 

habitado pelas melhores referências; basta lembramos episódios recentes envolvendo a 

contestação à presença das indústrias do petróleo ou da farmácia enquanto patrocinadores de 

eventos artísticos em grandes instituições de renome mundial, ou mesmo a ligação entre certas 

galerias comerciais de arte em Portugal, e agentes ou instituições financeiras de atuação duvidosa 

e criminal, para não ser necessário convocar uma terceira vaga de crítica institucional capaz de 

nos elucidar quanto ao alcance e envolvimento da arte em determinadas esferas.   

 

O não fazer pode igualmente tornar-se ambíguo. Primeiro, porque dificilmente é algo que 

caracterize o artista e os seus impulsos básicos, sobretudo se o que a expressão possa transmitir 

seja literalmente interpretado. Num outro plano, é certo que estamos perante uma realidade em 

que os artistas raramente recusam as oportunidades que possam surgir; afinal, o capital que lhes 

interessa é, também, cultural. Por isso, faça-se.  

 

Nesse sentido, recorde-se que a economia artística está impregnada na produção de valor, seja 

este estético, económico ou social, elementos efetiva ou potencialmente imateriais e altamente 

especulativos, mas sempre constantes e exigentes; por aí também, faça-se.  

 

Um resguardo inicial a esta volatilidade será, segundo julgo, aquilo que foi repetidamente 

indicado anteriormente como amor ao que se faz: se daí resulta ou não alguma componente 

crítica visível numa qualquer obra, depende; mas essa componente pode já estar ativa, e ser 

suficiente ao artista, nos processos de produção, isto é, no fazer.  
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Esse fazer poderá ser um não fazer de determinadas coisas; mas não tem, forçosa e 

compulsivamente, de o ser, é claro. Creio que a operação se dá precisamente quando há um 

potencial que é explorado, antecipando e reclamando uma capacidade profunda e intimamente 

humanista na produção artística, que se contraponha à tentação do profissionalismo galopante 

pela qual aquela pode ficar subjugada. Um artista aprofissional oferece-se resistência, 

concretizando não-fazeres; desalinhando-se, por vezes contra as suas próprias expetativas e 

formulações, interrogando-as na sua produtividade latente e nos propósitos que esta possa servir 

desde logo, não só na posterioridade do mercado, da circulação, da visibilidade, do nome.  

 

Talvez a multiplicação e ampliação de discursos e posicionamentos por parte de vários dos 

profissionais que comandam e dirigem a atenção hoje no âmbito da arte provoque um natural 

abafamento dessa capacidade nos artistas. De qualquer modo, será pertinente que estes possam 

reclamar uma posição menos passiva de meros observadores, como muitas vezes parece 

acontecer (sobretudo em momentos que, supostamente, não lhes dizem diretamente respeito), 

mas inclusivamente no que concerne à sua própria capacidade e qualidade produtiva. Haverá 

certamente uma experiência de liberdade artística a explorar também nesse plano, tratando-se 

evidentemente de ter de lidar com outro tipo de condições que não aquelas possibilitadas numa 

perspetiva de liberdade criativa, assente sobretudo numa espécie de catividade voluntária ou 

síndrome de Estocolmo.   

 

Porque, concretamente, poderemos começar por falar de um modelo de liberdade artística mais 

romantizado, isto é, sublinhando a capacidade de alguém que seja artista para livremente propor 

a sua linguagem, cosmologia, expressão; em suma, alguém que faz o que quer. Recorde-se, como 

exemplo, o artista herdado do modernismo, por sua vez herdado de uma tradição que cultiva a 

autonomia da arte e dos seus agentes mais diretos, entrelaçando-os necessariamente num 

contexto capitalista galopante. Esse é precisamente um ponto paradoxal que me parece pertinente 

ter em consideração; mas como já vimos, igualmente relevante para um mais particular exercício 

de liberdade artística de um criador, é que este sobretudo saiba afirmar, primeiro para si, o que 

não quer. O embate pode se complicado, tendo em conta que o ringue é pequeno e o resultado 

está, de certo modo, mais propenso para um dos lados. 
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Avancemos por partes, considerando primeiro o fazer o que se quer inscrito numa ideia de 

liberdade artística. Há, nesse fazer, e desde logo, um afastamento (e independência) 

relativamente a outros modelos e estruturas já conhecidos, como a relação muitíssimo estreita 

estabelecida, em termos históricos, com figuras como por exemplo o mecenas, ou com o 

funcionamento das guildas, e as suas orientações e exigências. Podemos supor que o conceito de 

liberdade, numa lógica moderna, se posiciona vantajosamente face a estes conceitos.   

 

Pois para um artista, a tendência também foi de emancipação face a essas relações de poder, 

consolidando-se uma autonomia profissional e a consagração da figura do Artista, criador 

singular de mercadorias especiais e simultaneamente, de forma crescentemente significativa, de 

uma certa noção de autor, também esta tornada em griffe e, sempre com a naturalidade destes 

processos, em verdadeiro culto rentabilizável12.  

 

As relações com o patrocínio e o mecenato continuam certamente bem presentes, e por vezes 

verdadeiramente problemáticas, como já indicado; mas aparecem de certo modo mais diluídas ou 

reconfiguradas, tendo em conta que o que parece interessar é a perpetuação dos discursos e vozes 

autorais, específicos, identificáveis com determinado criador ou grupo de criadores. Em suma, 

estamos na era da liberdade artística, de acordo com a lógica capitalista, e o que parece menos 

importar é avaliar a sua natureza e limites.  

 

Afinal, essa condição do artista independente, respondendo primeiramente aos seus próprios 

desafios ou dialogando com um fluxo histórico da arte, parece ser ainda o alimento fundamental 

 

12 A propósito da força de uma determinada conceção do artista, que há muito ultrapassou as barreiras da própria 
produção e idealização do labor, para investir precisamente nos aspetos profissionais mais desmaterializados como 
as relações públicas, a gestão de projeto ou o networking, atente-se na provocação da australiana Germaine Greer, 
ela mesma certamente intelectualmente desafiante, embora, no ponto concreto, muito certeira sobre o artista Damien 
Hirst e o seu triunfo enquanto artista-marca que consegue fazer com que o comprem - mesmo quando o “sistema’ 
que tanto o encorajou aparentemente já não o leva muito a sério. 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2008/sep/22/1. Repare-se nesta frase, que Greer dirige ao crítico Robert 
Hughes, e ao seu aparente incómodo com Hirst: “What is touching about Hughes’s despair is that he thinks that 
artists still make things.” Parafraseando-se Adorno, os trabalhos que hoje contam são aqueles que já não são, de 
todo, trabalhos.  
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da arte contemporânea. Haverá algum sentido de responsabilidade aí inscrito? Ou seja, que 

limites se materializam na afirmação aparentemente tão emancipatória?  

 

Não sem algum cinismo, vamos lentamente estalando o esmalte da liberdade artística. Pois muito 

provavelmente, poderemos avançar com a consideração de que no presente momento, estamos a 

atravessar um período em que nenhum artista pode fazer exatamente o que quer, mas a ideia 

maior será a de que há uma muito maior proximidade a esse ideal. Há determinado tipo de 

limitações e condicionamentos, quer da ordem conceptual e material, quer de ordem externa, que 

poderão ser ultrapassados. A primeira afirmação não deixa de ser corretíssima; a segunda, talvez 

bastante menos, e continuamente assente numa ideia de fé – talvez a mesma que nos pede o 

capitalismo como um todo há vários séculos.  

 

Reclame-se, pois, a íntegra expansão da liberdade artística enquanto imaginação, de um espaço 

não “colonizável” (para usar uma expressão que corre o risco de perder o seu impacto, mas que 

não deixa de ser pertinente), a ser proclamada para dentro do processo artístico, e pelos próprios 

artistas, que são os autóctones desse território. Há, nessa atitude, algo que pertence a um futuro, a 

um devir ainda por delinear e capitalizar, que é próprio da produção artística. Nesse inconcreto, 

há espaço para não repetir e replicar aquilo que já existe, e cabe ao artista aprofissional ter isso 

presente. Nesse sentido, pode ser alguém que não só ama o que faz - como o demonstra.   

 

Porque, e muito provavelmente, os nossos dias estarão ainda marcados pela noção de que o 

artista (ou outro agente, na sua vez) é quem afirma no mundo aquilo que produz enquanto arte. 

No entanto, pode não haver aí amor algum: apenas uma afirmação do fazer, da vontade e 

predisposição para a atividade infinita, e do poder com que estas ideias se vêem investidas. A 

afirmação, que pretende definir e circunscrever aquilo que o artista faz, mas não aquilo de que é 

capaz, é naturalmente redutora e conduzida a um conhecimento do mundo, e mais do que isso, 

da atividade humana, concretamente artística, nivelado pela ideologia do trabalho.  

 

Mas em arte, e ao contrário de outras áreas de produção, a maior liberdade não será, certamente, 

a de não fazer nada, ou deixar de fazer. Casos certamente haverá em que isso é claramente uma 



 

50 

 

estratégia, em que a pulsão produtiva é conduzida a um beco sem saída mas não sem antes 

levantar o cheque de ‘projeto artístico’.   

 

A liberdade artística aparece, assim, com uma carga de sinal contraditório. Para o artista, 

interessa essencialmente um poder fazer ou, mais fundamentalmente, um poder fazer que 

corresponda a um poder mostrar. Esse poder mostrar parece dizer respeito, de forma muito mais 

direta, a outros agentes que circulam e constituem o sistema artístico, e que hoje se pode afirmar 

sem grande polémica terem mais capacidade de regular o dito sistema. Certamente que será a 

partir do mostrar aquilo que foi produzido, que se efetivam as suas respetivas competências e 

valências.  

 

O espaço artístico parece só poder aumentar através desse plano interno que constitui o 

fundamental da sua atuação, várias vezes mencionado ao longo deste texto. O amor ao que se faz 

aparece, também desse modo e nesse contexto, como uma reclamação importante.  

 

Multiplicam-se espaços e possibilidades em torno do fazer, melhor ainda, do mostrar aquilo que 

foi feito. É, de facto, no poder mostrar o que foi entretanto produzido que reside o peso da 

valorização. Algo passa a existir e a ser foco de consideração e capital, imaterial ou material, se 

for mostrado, preferencialmente nos locais certos, ou seja, aqueles que denotam maior capital 

cultural – e mesmo monetário.  

 

A ênfase recai, pois, no dar a mostrar, e não tanto no poder ver. Será um tipo de liberdade que 

não pode nunca ser horizontal: não está ao alcance de todos, num sistema que depende de fatores 

como o ‘genial’ ou o ‘emergente’ para gerar e gerir categorias de valorização que, 

concretamente, mantenham o sistema em movimento.  

 

Aquilo que não é visto, e, portanto, pode não ser eminentemente mostrado, e que ocupa este 

texto (o improdutivo enquanto elemento dormente da produção artística contemporânea), fará 

parte do que é menos considerado – não habita uma lógica de visibilidade e utilidade, não é 

imediatamente transformado em mais-valias, não veremos museus erigidos para que se 
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dissemine. Logo, estará mais arredado das preocupações, dos discursos e conceitos postos a 

circular. O ‘tema’ em si também nem sequer constitui novidade13. Ainda assim, repita-se que aos 

artistas cabe essa operação de introspeção repetidas vezes mencionada.  

 

Sendo que ninguém quererá saber se o artista ama ou não aquilo que faz, exceto o próprio. A 

observação é até um pouco constrangedora, e não é certamente uma equação à qual seja dada 

qualquer importância ou significado nos nossos dias, conforme também já afirmado. 

 

Neste cenário, e através das considerações expostas, parece-me sobremaneira fundamental que o 

artista apareça investido numa posição de contrariedade, de dúvida e de oposição. De certo 

modo, isolado, ou seja, não se inscreve aqui um gesto heroico e popular. Também me parece que 

a arte só é verdadeiramente política nessa vertente, em que o artista transporta consigo uma 

espécie de consciência conflituosa, atuante, antes de mais, num nível interno, assombrado por 

aquilo que não é uma crença, mas uma presença.  

 

A inquietação em torno do papel do artista no presente, qualquer que ele seja, parece não ser tão 

acompanhada por esta espécie de meditação de natureza mais interna, efetivamente subjetiva e 

não necessariamente exteriorizável, que, no entanto, não deixa de ter um significado mais 

profundo no imediato. Há um impacto claro, mais ou menos mensurável, na forma com as obras 

de arte encontram as realidades que as enformam. Mas os modos desse impacto estão 

subjacentes nessa espécie de ativismo interior, capaz de afrontar as estruturas mais enraizadas do 

ego artístico, e aquilo que através delas se fortalece.  

 

O que é mais expectável e contribui para o destaque de alguns artistas, obviamente devidamente 

propulsionados por mecanismos e estratégias de mercado, é se o artista é um nome a considerar, 

se esse nome é capaz de gerar algo, se haverá algum tipo de sucesso e retorno nessa operação.  

 

13 Lembremo-nos, claro está, de Bataiile, e particularmente a obra “The Accursed Share”, em que a avaliação do 
movimento da Reforma e o seu impacto no modo como o sujeito se entrega à produtividade do capitalismo, teve 
mais expressão na modelagem do improdutivo que se propõe ao longo desta tese, do que concretamente as 
passagens em torno do excesso (suprlus), do luxo ou mesmo da caracterização das atividades improdutivas.  
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Poderemos talvez avançar, sem grande risco, afirmando que essa operação nos dá a conhecer 

aquele que é o profissional: fundamentalmente, um caso de sucesso e reconhecimento. 

Poderemos igualmente especular sobre se A ou B serão bons ou maus profissionais, estudando e 

sublinhando virtuosismos técnicos ou intelectuais, ou o sucesso com que se distanciam de 

aspetos menores da produção, para assumirem posições e condições tidos como mais elevados; 

também aí, a especialização se torna completa, e requisito necessário.  

 

Nesse profissionalismo talvez seja possível encontrar algum tipo de amor ao que se faz, 

manifesto, exteriorizado, não inferido. Amor ao estatuto cultural e, com alguma sorte, ao alcance 

económico atingido, à posição e respeito conquistados. À circulação que tudo isso possibilita e 

facilita. No meu entender, mesmo essa experiência pode ser mais proveitosa quando atravessada 

pela consciência crítica subjacente ao fenómeno que nos traz o improdutivo, nem que seja 

através de um só momento em que o artista reconhece a sua importância aprofssional.  

 

 

5. 

 

Duas das bases fundamentais na especificidade do improdutivo proposto através desta pesquisa 

relacionam-se com a figura do artista aprofssional, que, conforme notado, de certo modo 

corresponde simultaneamente a uma revisão crítica e uma expansão antes de mais interiorizada 

da atuação do artista sob a compressão de um ideal de profissionalização.   

 

É nesse plano acelerado de substituição do fazer (material ou imaterial, pelo próprio ou delegado 

em outros; é irrelevante neste ponto debater uma distinção) por uma espécie de possessão – 

neoliberal, focada na produtividade e sobretudo na performance imparável da atividade –, que 

será importante reclamar espaços de distinção e dissensão.  

 

O artista aprofissional não estará confinado à sua capacidade para o trabalho abstrato, para 

recuperar um termo da teoria económica. Desse modo, poderá estar também mais alerta para a 
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falácia ideológica da liberdade artística, que se mistura com outra ideologia correntemente 

valorizada e validada, aquela que certamente diz respeito ao papel totalitário do trabalho 

propriamente dito.  

 

Ambas as presenças ideológicas não parecem propor a emancipação face a um tipo de trabalho 

arrestado pelos limites (tidos por vezes como expansões e progressos, na boa lógica de 

propaganda disseminada incessantemente por arautos diversos) do modelo capitalista, que não 

sabemos se estará efetivamente em declínio ou apenas e tão somente numa perpétua 

transformação e metamorfose.14 

 

O trabalho artístico faz parte deste amplo quadro, projetado e racionalizado a ocidente, em torno 

do trabalho enquanto atividade universal. O potencial inscrito na capacidade humana para 

trabalhar, que Marx desejou ver libertado e emancipado, não pode deixar de ser interrogado – 

sobretudo porque tanto no regime capitalista como nos regimes que historicamente se lhe 

opuseram, a centralidade do trabalho é ponto assente e aparentemente inquestionável: cada 

regime bem como a sua crítica ou força opositora giram em torno de aspetos ligado à 

produtividade e à atividade.  

 

É nesta espécie de paradoxo que a figura do artista pode ser duplamente exemplar. Por exemplo, 

demasiadas vezes ele é o modelo perfeito do trabalhador pouco reivindicativo, suficientemente 

animado, mas pacífico, completamente absorvido pelas tarefas que desempenha com atenção e 

mesmo fervor; efetivamente, ama tanto o que faz que pode ser arrastado nesse caudal produtivo, 

oferecendo nenhuma resistência, nenhuma verdadeira consciência da sua captação por um 

regime produtivo.  

 

 

14 Lembremos momentaneamente os propósitos de conservação natural e ecologia que temos presentes como nunca 
antes no debate público, e os interesses económicos imediatamente alinhados com a propagação desses debates e 
politicas, sempre com o lucro como horizonte; deixemos para outra discussão as sombras de fascismo que se 
espelham também através da crise ecológica e climática – e, naturalmente, as produções artísticas que gravitam em 
torno destas preocupações. Sobre a questão, refira-se a intervenção do coletivo francês Le Comité Invisible, 
particularmente na sua obra “L’insurrection qui vient” (para esta tese foi utlizada a tradução inglesa da obra, 
conforme anotado no índice bibliográfico).  
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Contudo, e no meu entender, o artista será tão ou mais exemplar, ao exercer o seu 

aprofissionalismo; uma espécie de entendimento profundo sobre a não-capitalização desse 

mesmo amor inscrito na produção, que lhe poderá oferecer alguma resistência, podendo esta ser 

experimentada, mais do que utilizada num contexto e dinâmica com os resultados conhecidos.15  

 

Os dois aspetos referidos, mas ainda não nomeados, cujo propósito é o de ajudar a esboçar uma 

definição do improdutivo, são decorrentes deste entendimento específico acerca do artista 

aprofissional, precisamente na medida em que este será o elemento principal nessa triangulação. 

O elemento é, sublinhe-se, referente à humanidade do sujeito, enquanto agente não 

imediatamente definido como aquele que imediatamente atua ou produz, mas que é precisamente 

capaz de pensar criticamente através dessas condições, inclusivamente interrogando-as. Essa será 

a sua primeira agência enquanto artista, que me parece particularmente relevante nos dias e 

cenários de hoje.  

 

Assim, essa capacidade de pensamento crítico podemos começar por entendê-la como atividade 

artística; com o que se ocupa? Ora, é precisamente a natureza da atividade deste artista, vista à 

luz da sua capacidade aprofissional, que se apresenta com o primeiro desses elementos, ainda em 

falta, mas que já assombram esta análise, e que se juntam ao artista aprofissional para nomearem 

o improdutivo.  

O segundo desses componentes, e o último nesta arquitetura do improdutivo, será referente aos 

materiais que possam estar envolvidos no fabrico.  

Serão, pois, estes os dois outros pontos de acesso ao improdutivo que, com brevidade, vamos 

procurar abordar e desenvolver.  

 

 

15 Neste ponto, pense-se na capacidade pedagógica dos artistas, e no proveito que a ideia poderá trazer ao contexto; 
mais do que ensinar a produzir, pela técnica A ou B, mantendo em funcionamento toda uma cadeia alinhada com 
determinados modelos para os quais a arte é instrumental, o ensinar-se pode ser uma partilha de outra ordem. 
Recordando que o conhecimento proposto pela arte é da ordem técnica e teórica, reclamando que o papel do artista 
não se extingue na produção de obras mais ou menos materiais ou imateriais, ou na tentativa de cada vez mais 
assegurar a visibilidade e circulação das mesmas. Recusando a idiotice absoluta e castradora de que “Quem sabe, 
faz; quem não sabe, ensina”, um dos ecos sombrios da frase do bolinho da sorte referido no início deste capítulo.  
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6. 

 

No caso da atividade artística ligada à prática do artista aprofissional, invoca-se imediatamente 

uma ideia em torno da inactividade, tal como proposta por Giorgio Agamben, num ensaio que é 

central para esta investigação. Eis o que Agamben propõe:  

 

“De facto, a inatividade não significa apenas uma mera inércia, ou não fazer. Em vez disso, o 

que está em jogo é uma atividade que consiste no tornar [algo] inativo, a desativação ou 

désouevrement de todas as atividades, tanto humanas como divinas.”16 

 

Nesta perspetiva, e tendo em consideração o contexto da produção artística, interessa sublinhar 

este désouevrement aplicado precisamente aí. Há, no argumento de Agamben, algo 

profundamente emancipatório no desativar de determinadas configurações para que elas possam 

sugerir outras possibilidades. Não necessariamente o consumo ou destruição a que alude 

Bataille;  e esse é o aspeto fundamental que me interessa reter, e que pode facilmente ser 

encontrado, certamente de forma menos elegante, nas ideias anteriormente expostas.  

 

No entanto, há igualmente uma distância interior a ser percorrida, em relação à análise de 

Agamben, mas também em contraste, que me parece particularmente notória, ao avançar com a 

atividade do artista aprofissional: com o que é que essa atividade se compromete?  

 

Num belísssimo exemplo do mesmo texto, Agamben olha para a produção poética: 

 

 

16 Tradução do autor da tese para excerto do ensaio Art, Inactivity, Politics, de Giorgio Agamben, incluído na 
coletânea de textos críticos ‘Thinking Worlds: The Moscow Conference on Philosophy, Politics, and Art’, ed. J. 
Backstein, D. Birnbaum, S. Wallenstein, (Berlim: Sternberg Press, 2008), p. 203. A noção de explorar o potencial 
latente de algo é concretizada por Agamben, no sentido de desativar o existente para nele encontrar um uso 
reconfigurado. A questão da utilidade, precisamente na sua condição “externa”, não é aquela que esta análise 
procura enunciar, mas as considerações de Agamben não deixam de ser absolutamente fulcrais para um 
entendimento da condição potencial “interna” que aqui se aborda.  



 

56 

 

“Um exemplo irá ajudar a clarificar a natureza desta atividade inativa. O que é, na verdade, um 

poema, senão uma atividade linguística que consiste em tornar a linguagem inativa, desativando 

as suas funções comunicativas e informativas no sentido de a abrir a um potencial novo uso?”17  

 

Certamente que a vibração da perspetiva de Agamben será já perfeitamente notória na 

argumentação aqui desenvolvida. Contudo, tal presença não é apenas objeto de referência, ou de 

emulação, como proporciona uma posição de operacionalidade crítica.  

 

Há concretamente um apelo na atividade que desativa e impulsiona outras possibilidades; mas 

nem toda a poesia, nem toda a arte, possui essa capacidade. De facto, a larga maioria talvez a não 

possua. O ponto aqui prende-se menos com as capacidades sobrenaturais de certos autores, 

capazes de operar milagres da reconfiguração que possivelmente agradariam a Agamben, e a 

toda uma narrativa produtiva estabelecida; e mais com uma perspetiva crítica em torno da 

própria atividade, que é útil num sentido evidentemente externo, estimulante para uma 

experiência partilhada prestável.  

 

Ou seja, regressamos ao artista aprofissional, que possa desativar “as funções comunicativas e 

informativas” que transporta consigo, antecedendo aquilo que Agamben propõe. Isto porque 

muita da poesia já é ela mesma talhada de acordo com determinações que não são já as que lhe 

pertencem, ou a definem.18 Temos então a presença de mais um produto poético, mas impotente.  

 

A hegemonia de determinadas formas de atuação, que aparentemente resulta de processos e 

dinamismos próprios ao (ou apropriados pelo?) sistema que serve a arte, devidamente 

autonomizada e consagrada, pode servir de camuflagem a um tipo de hegemonia mais perigosa, a 

que corresponde ao pensamento.  

 

 

17 Ibidem.  
18 Num sentido paralelo, Henri Michaux também nos lembrou que a melhor poesia se faz contra a poesia.  
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No seu livro ‘The Life of Poetry’, a poetisa e pensadora norte-americana Muriel Rukeyser faz 

um diagnóstico preciso em torno do desaparecimento de possibilidades de pensamento mais 

amplas do que aquelas tornadas possíveis, ou mesmo naturais, pelos limites que vamos 

aprendendo a cultivar e a alimentar, inclusivamente com produções culturais aparentemente de 

sinal contrário.  

 

Nesses canais de estreitamento encontramos por exemplo o capitalismo tardio, o neoliberalismo 

selvagem dos nossos dias, a doutrina patriarcal. O que não devemos encontrar será uma crescente 

abundância de artistas, como que imobilizados por esses canais, sobretudo no que diz respeito à 

sua própria capacidade de experimentar exercer e projetar outras possibilidades de pensamento.  

 

No meu entender, estas terão uma relação menor com a capacidade de impressionar ou 

deslumbrar que é acalentada na conjuntura atual, reconfortada em espetros de visibilidade que 

vão, por exemplo, desde o número record de entradas em exposições blockbuster, à inevitável 

presença repetida dos mesmíssimos nomes capazes de provocar esse tipo de sucesso em várias 

instituições, passando pela sempiterna presença/ameaça do novo – os novos artistas, as novas 

obras -, que assinala ainda um sentido de “progresso” e “avanço” até mesmo nas artes, apesar da 

questionabilidade dos conceitos ser hoje evidente.  

 

Seguindo a perspetiva que tem sido desenvolvida neste capítulo, insiste-se num olhar para 

dentro da produção artística, que não inviabilize uma atenção ao que se passa em termos 

exteriores a esse momento. Afinal, estamos a tratar do fazer artístico, que se presume ir ao 

encontro do mundo, independentemente da sua forma. Mas esse mesmo mundo, as realidades 

que o compõem, são igualmente orquestradas com a cumplicidade dos artistas logo ao nível das 

suas capacidades produtivas19.  

 

19 Importa sublinhar uma das observações de Lars Bang Larsen, no seu ensaio “The Paradox of Art and Work: An 
Irritating Note”, aqui no texto original: “But now art has been explicitly enrolled as a productive and subjectivising 
force, through the experience economy, through the managerial rhetoric of the so-called creative class, through 
expectations as to the educational and socializing potential of art and so on.” in WIDENHEIM, Cecilia [et. al.], 
Work, Work, Work: A Reader on Art and Labour, (Sternberg Press, 2012), p.19. Parece-me sobremaneira pertinente 
examinar o papel dos próprios artistas na constituição destas realidades, sendo que, na minha opinião, de que 
decorre esta tese, é tão ou mais importante que sejam os próprios a fazê-lo e a produzi-lo do que nos referirmos a 
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Não se reclama aos artistas o esvaziamento de mais um apelo a uma maior responsabilidade, nem 

uma performance pautada estritamente por atuações visível e materialmente políticas; como 

sabemos, em muitas destas experiências solta-se um perfume inquietantemente fraudulento, ou a 

sombra de um qualquer ativismo feel-good e light que tanto sucesso faz nos mercados da crítica e 

do comércio artísticos, correspondendo mais vezes do que não a uma espécie de arte-que-se-

quer-troféu.  

 

Mas aos artistas poderá interessar profundamente serem responsáveis na sua produção, e talvez 

menos através dela, servindo-se da obra enquanto escudo defletor. Ao serem responsáveis na sua 

produção, estarão de certo modo a pensar para além do próprio conceito e deriva (híper) 

produtiva a que estão sujeitos.  

 

Posto isto, importa encontrar e reclamar no espaço da atuação artística algo que desative algumas 

das cargas que esta sempre transporta. Aquele que é capaz de acolher a importância e significado 

desse fenómeno amoroso tantas vezes aqui referido será o artista aprofissional, sendo que não 

lhe é devido nem maior reconhecimento, nem respeito, nessa circunstância; ao fenómeno em si, 

poderemos chamar de desatividade artística, sendo que esta não perspetiva diretamente uma 

produção necessariamente “melhorada”.  

 

Por isso mesmo, a desatividade artística não deve ficar circunscrita a uma espécie de privatização 

de paradigmas, como o de Agamben, convenientemente adaptada a uma versão interna que sirva 

o artista no seu método e processo produtivos, com resultados fabulosos assegurados. Nesse 

caso, será importante expandir a sua configuração, sublinhado a capacidade crítica inscrita na 

desatividade artística, para tentar pensar para lá do próprio conceito de produção, quiçá 

expandindo-o, quiçá relativizando-o.  

 

 

mais um enésimo artigo ou publicação ou ensaio sobre as “falhas” ou contradições dos artistas perante o cenário 
social que ajudam a formar.  
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Afinal, o mundo do trabalho diz-nos hoje que há muito em transformação; nada nos diz que essa 

transformação não exista nos cenários artísticos, para além dos fatores de impacto óbvio nos 

processos produtivos, como ferramentas inovadoras, possibilidades tecnológicas igualmente 

inovadoras, cruzamentos disciplinares também inovadores. Todos esses incrementos podem não 

passar de novas máquinas e equipamentos num velho ginásio, contribuindo para um corpo 

artístico altamente idealizado mas cada vez mais disforme, incapaz de se pensar a si próprio que 

não através da espetacularidade do seu impacto, naquilo que constitui a sua visibilidade 

aumentada ao máximo, num mundo já populado por outros corpos em semelhante processo de 

prolongamento e acentuação.  

 

Importa, contudo, começar por referir que não há necessariamente, na desatividade artística, uma 

tentativa de responder àquilo que considero ser um problema, relacionado primeiramente com as 

estruturas de produção artística e as políticas que as acompanham.  

 

Pensar poderá pressupor um outro tipo de abordagem e atuação que não torne imediatamente 

utilitário o pensamento, vertido imediatamente em produção artística mensurável, que 

evidentemente irá habitar o seu lugar num sistema que se adivinha em crise, mas que não deixa 

de se perpetuar - sobretudo se alimentado, musculado e não questionado.  

 

Não é por isso necessário empacotar uma série de aspetos que possam ser tidos como atuantes e 

plenos de efetividade na perspetiva da desatividade artística e do seu uso. Eles podem dar-se, 

acontecer, ter lugar. Creio que a desatividade deve ser e permanecer suficientemente aberta para 

que possa simplesmente ocorrer, e com ela o improdutivo, nas configurações e metodologias 

necessárias, mais do que propostas ou reguladas.  

 

No meu entender, não há, pois, uma resposta finita, mensurável e controlável nesta ou naquela 

forma de desatividade. Cada forma se concretizará em momentos diversos na produção, e em 

produções também elas distintas; é necessário que a desatividade se inscreva acima de tudo como 

uma potência, uma possibilidade.  
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De modo semelhante, não vejo no conceito de desatividade artística um contrário ou némesis da 

atividade artística, que procure assegurar um seu desmantelamento sob a agenda mais que 

duvidosa de qualquer puritanismo, ou retorno a valores mais elevados e puros, do que aqueles 

que, com a naturalidade das experiências capitalistas, vão encontrando um terreno fértil para se 

propagarem e formatarem a atividade e o pensamento artísticos.  

 

Bem pelo contrário; há nesse contexto, isso sim, um complemento simbiótico desse mesmo 

referente; parece-me ser necessária a afirmação e consciencialização acerca da força diversa 

inscrita pela desatividade na produção, não a sua prevalência e domínio. Esse será precisamente 

o tipo de enquadramento que lhe retira vitalidade, transformando-a num tipo de presença mais 

própria à rigidez retraída que procura desconstruir.  

 

Não estando, no meu entender, a atividade artística em si mesma regulada e confinada a uma 

forma de atuação, de igual modo não o poderá estar a própria desatividade, que se quer tão 

múltipla e presente quanto aquela.  

 

Mas mesmo considerada autonomamente, merece o mesmo tipo de perspetiva expandida que 

ocorre hoje do plano artístico, na sua relação com formas diversificadas de atividade. O seu 

propósito eminente será o de pertencer à produção artística desenvolvida, no sentido em que esta 

consiga problematizar-se, e manifestamente recusar a atividade imperturbável enquanto veículo 

endeusado da atuação artística, simultaneamente elevando a crítica dessa mesma atividade à 

condição produtiva.  

 

Isto é, a desatividade, o desfazer que implica e é capaz de a comportar, não está confinado à 

crítica da atividade. Ela é a atividade possuída por algo mais do que a ideia e funcionalismo da 

atividade, sobretudo no que esta possa servir, ou que dela se possa extrair20.  

 

20 Atente-se nas palavras de Kathi Weeks, extraídas da sua obra seminal The problem with work: “The refusal of 
work thus comprises at once a movement of exit and a process of invention. The refusal can make time and open 
spaces – both physical and conceptual – within which to construct alternatives. Rather than a simple act of 
disengagement that one completes, the refusal is, in this sense, a process, a theoretical and practical movement that 
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A desatividade assenta na procura, também ela em modo permanente e agitado, de possibilidades 

outras; como tal, apresenta-se mais como atitude ou postura, do que como conceito delimitado e 

pronto a usar.  

 

Num momento em que a atividade parece especialmente presente, e todos nós intoxicados pela 

sua presença excessiva nas nossa próprias vidas já eufóricas em tantos aspetos, a desatividade 

artística pode ser uma forma de pensar essa condição através do paradoxo que é o artista, ser 

ativo e produtivo por excelência, na sua desatividade artística.  

 

Haverá certamente aí qualquer coisa da ordem do ensaio, e também do beckettiano falhanço; no 

entanto, a desatividade como um quadro em branco, prestes a preencher-se, parece-me uma 

energia absolutamente vital do fazer artístico, que não deve ser rechaçada, e cuja projeção poderá 

eventualmente ser interessante noutros domínios produtivos, sem que se veja nela uma tábua de 

salvação.  

 

Quando a violência da produção é ela mesma interna, encontrando-se suficientemente 

interiorizada para nem sequer ser discutida a sua presença no domínio artístico, creio que a 

desatividade poderá efetivamente ser a mais valia fundamental do processo criativo, no sentido 

completo da palavra. Nela não está implicado um sentido repressivo ou moralizador, 

precisamente ao contrário do que sucede com a disciplina camuflada no trabalho, na forma como 

este molda e determina a realidade e a racionalidade.  

 

 

 

 

aims to effect a separation through which we can pursue alternative practices and relations”. in HOEGSBERG, 
Milena; FISHER, Cora – Living Labor (Berlim: Sternberg Press, 2013), p.165.  
Claramente, a precisão da frase ajuda a iluminar o sentido da desatividade que pretendo apontar, embora o sentido 
de recusa (refusal) a que Weeks alude neste momento do seu texto, efetivamente não possa servir a condição do 
artista trabalhador, por muito ‘explorado’ por si próprio que este produtor inato e permanente seja; há então que 
encontrar alguma visibilidade na posição de Weeks, e avançar com ela.      
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7.  

 

A desatividade artística, e o improdutivo que ela implica, aparecem, pois, de modo 

aparentemente solto, pouco dado a precisões e formulações concretas, o que complica até os 

pressupostos de produção de uma tese académica.  

 

Porém, e no sentido desse contexto de investigação, e porque falta tratar o terceiro vetor, aquele 

que, com o artista aprofissional e a sua desatividade artística, dão um sentido ao improdutivo que 

aqui se pretende convocar, há uma materialidade que talvez possa ajudar a iluminar esta 

abordagem - sublinhando sempre que a natureza emancipatória do improdutivo, e com ele do 

aprofissional e da desatividade, reside num carácter impreciso, esquivo e em potência.  

 

No contexto desta tese, e da necessidade conjuntural que dela decorre, pode-se e deve-se 

procurar olhar para a desatividade artística do artista aprofissional, sob um prisma menos ténue. 

A esse propósito, nada como uma atenção sobre o concretizado, pelo que o melhor será dar 

espaço e a atenção a algumas das várias obras concretas, pensadas e preparadas ao abrigo desta 

investigação iniciada em 2011, para ensaiarmos uma aproximação à desatividade do artista 

aprofissional, e à forma como os materiais podem servir e afetar esses propósitos. Essa é a 

análise que ocupa o capítulo seguinte.  
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Capítulo II 
Produzir o Improdutivo: Remateriais Artísticos e Outras Assombrações. 

 

Conforme se foi entendendo ao longo de todo o capítulo anterior, o amor ao que se faz, 

assinalado no bolinho da sorte21 cuja presença fantasmagórica nesta tese é uma constante, 

não é necessariamente convertido num amor exacerbado à produção, ou à produção 

enquanto (híper) atividade. Pelo contrário: a posição privilegiada da produção artística é 

tal, que esse amor pode (e, no entender desta pesquisa, deve) ser convertido num 

momento de criticalidade, e mesmo de expansão do que é o entendimento sobre produção 

artística.  

 

Nesse entendimento está implicado o artista, a quem a consciencialização do potencial 

que emerge do amor ao que faz não é necessariamente produtiva e aplicada à produção, 

mas precisamente poderá ser capaz de o tornar ciente da deriva profissionalista e híper-

produtiva a que está sujeito. Em estado de suspensão, alerta e capacitado, temos o artista 

aprofissional. 

 

A que se pode dedicar este aprofissional artista, condenado como está a ser 

eminentemente produtivo dada a sua própria condição, senão à própria atividade? O 

artista aprofissional persegue-a, certamente; mas investido de uma atitude e capacidade 

críticas, não expressa ou exclusivamente demolidoras, mas mais investidas na emergência 

de possibilidades de pensamento, capazes de reclamar outros espaços mentais de criação.  

 

Como se concretizam estas atitudes, necessariamente fluídas? Avancemos para o 

concreto dos resultados da criação. No âmbito deste projeto de doutoramento, iniciado 

em 2011, há necessidade de efetuar alguma escolha entre as cerca de quarenta novas 

obras produzidas, e que tem relação direta com a investigação desenvolvida.  

 

21 Figura 1. 
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Alguma dessa seleção está já reduzida e apontada no bloco de imagens que acompanha a 

tese. Mas mesmo essas escolhas são impossíveis de tratar aqui uma a uma, por questões 

obviamente de ordem prática.  

 

Assim, este segundo capítulo irá abordar sobretudo as obras preparadas já em 2019, no 

âmbito da última das seis exposições individuais que foram preparadas para concretizar 

este doutoramento e os seus interesses.  

 

De entre os cinco projetos apresentados em abril deste ano no Porto, aquele que será mais 

desenvolvido é precisamente o último a ser produzido.  

 

Antes, porém, de avançarmos ao encontro dessas obras, lanço o convite para um outro 

encontro, francamente necessário, com todas as imagens selecionadas na secção figuras. 

Com o devido pedido de desculpas pela falta de qualidade profissional das mesmas 

(sendo que uma outra qualidade até poderia argumentar contra o propósito e a 

performance desta tese), refira-se um dos elementos que imediatamente se destaca: o uso 

do dinheiro enquanto matéria-prima na execução de muitos destes trabalhos.  

 

 

1.  

Em si mesmo, o conceito de rematerial artístico, que possa servir ao artista aprofissional 

no desempenho da desatividade em que esteja empenhado, não pode igualmente ser 

prescritivo. Isto é, não existem necessariamente um conjunto de características 

especificas e bem delineadas que possam exprimir aquilo que o rematerial artístico é, e o 

que se consegue através do seu uso.  

 

Mais uma vez, não está alocada nessa ideia um efeito radical e transformador, que surja 

enquanto sinónimo de um qualquer heroísmo, salvador e redentor da inaptidão produtiva 

em que a arte se encontre mergulhada, por muito que essa seja a constatação.  
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Nesse sentido, e na continuidade de um entendimento em torno do artista aprofissional e 

da desatividade em que este possa escolher envolver-se, e, por conseguinte, abrindo alas 

ao improdutivo em arte, os remateriais artísticos são poderosos e interessam sobretudo 

pelo que sugerem quanto à sua própria reconfiguração, e naquilo que com essa operação 

trazem e produzem enquanto afirmação de um sentido de expansão crítica.  

 

Esta pode obviamente ser pensada para interferir e/ou intercetar estruturas estabelecidas 

no seu determinismo, como parece acontecer no campo artístico, ou tão simplesmente 

como uma perspetiva alargada da possibilidade da produção artística (e aqui retoma-se 

novamente um sentido de monólogo interior que caracteriza muito bem os três elementos 

que convocam o improdutivo). 

 

Ou seja, os remateriais artísticos são sujeitos a um duplo encantamento: não só porque 

estão ligados a uma operação alquímica da produção artística, no sentido em que o fazer 

mais ou menos clássico do artista devolve ao mundo algo por ele transformado; mas 

também porque essa operação e o seu sentido transformador estará já sujeita a uma outra 

alquimia, decorrente da consciencialização associada à inatividade do artista 

aprofissional.  

 

Há, pois, um sentido eminente de um material que se refaz. Certamente que ecos 

históricos existem e amparam esta perspetiva: basta pensarmos nas estratégias das 

vanguardas do início do século XX, ou na consequência das suas extremidades, sentida 

na produção artística das décadas posteriores à segunda grande guerra, especialmente nas 

décadas de 1960 e 1970.  

 

Mas não se trata de repetir através dos remateriais artísticos a crítica do fazer artístico, ou 

o questionamento em torno do objeto de arte, a sua desmaterialização rapidamente 

capturada pela força e dinamismo do mercado. Há um aspeto crítico nos remateriais, sim, 

que se pode relacionar mais com a forma como, estando nesse mercado, e num sistema 
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que por ele é muitas vezes determinado, podem simplesmente recompor-se, e nesse 

pressuposto, enunciar e renunciar a lógicas implicadas na valorização artística.  

 

A força mais radical e vanguardista será talvez o próprio mercado, que é suficientemente 

elástico para permitir tudo o que preveja precisamente um quociente de valorização. O 

elemento mais volátil e sobretudo mais presente no mercado será a capacidade 

especulativa, que como sabemos, assenta como uma luva também no caracter artístico.  

 

Quando em 2004 usei pela primeira vez dinheiro na produção de um projeto, fi-lo no 

contexto de um prémio artístico, que visa distinguir e incentivar produções de nomes que 

começam a ser notados no circuito artístico. Recordo-me que, a primeira pergunta 

colocada por um dos artistas selecionados na primeira reunião que houve com a equipa de 

curadores, se prendeu exatamente com a disponibilização da verba de produção, ou seja, 

com dinheiro.  

 

Esse foi o material que escolhi utilizar para desenhar, usando moedas de baixo valor, um 

auto-retrato em que me representei a vomitar. Quase toda verba que me foi alocada para a 

produção de uma nova obra, no contexto da exposição que serviria o prémio, foi usada 

nesse auto-retrato, sendo que a maior parte correspondeu às moedas utilizadas e que 

puderam ser recuperadas no final da exposição, e postas novamente em circulação.  

 

Esta espécie de metodologia ilustra bem aquilo que acontece com a arte, o modo como 

esta é capaz de aparecer e desaparecer, existindo simultaneamente num movimento de 

aproximação e afastamento do poder de controle exercido pelo capitalismo e pelas suas 

estruturas de valorização e validação.  

 

A natureza ambígua e problemática desta fluidez parece-me bem refletida pelo dinheiro 

enquanto matéria-prima. Nesse sentido, o dinheiro constitui-se como uma versão 

privilegiada de um rematerial artístico: ele é acima de tudo uma construção social, 

conforme nos fomos desabituando de pensar. Por aí, é possível complicar a forma como o 
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material por si só é recebido pelo espetador, na medida em que o dinheiro, por muitos 

limites que possua como matéria-prima, é um material estranho, capaz de causar até 

algum desconforto, mas que apela imediatamente a um distorcido sentido de valor que 

temos muito presente.  

 

É exatamente nesse ponto que o dinheiro se constitui com imaterial artístico por 

excelência, mas não só: uma vez servido o seu propósito, ele pode voltar à proveniência. 

Nesse sentido, a provocação é até irónica; poucos ou nenhuns outros materiais possuem 

essa capacidade altamente ecológica, talvez nem mesmo produções mais 

desmaterializadas possam devolver o gesto ou a palavra usadas na sua produção.  

 

Há também uma certa elegância na destruição de dinheiro, quando esta se dá em alguns 

dos trabalhos que tenho desenvolvido com o material. Aí, convoca-se desde logo uma 

dimensão legal, com a qual nunca fui confrontado, mas que sei bem presente: é crime 

destruir dinheiro, provocando a construção social que lhe está subjacente, apagando a sua 

suposta pertença a todos.22 

 

Também nessa fissura se solta o rematerial artístico: estarei realmente a destruir dinheiro, 

mas porque a operação se dá no contexto de um processo artístico, na verdade há a 

possibilidade de estar fundamentalmente (e a palavra cai com um peso assustador, mas 

evidente) a criar um valor muito maior do que aquele que foi subtraído. O material 

reformula-se, reconfigura-se.  

 

Se o dinheiro se destaca como elemento várias vezes repetido na tal visita, que atrás 

propus, às imagens que documentam uma das dimensões desta investigação, ele não está 

presente, ou melhor, tão presente nas cinco obras que escolhi para abordar com maior 

 

22 Não posso deixar passar ao lado a referência à obra de Rauschenberg ‘Erased deKooning Drawing’, 
porque nela encontro um belíssimo exemplo do desfazer operado pelo improdutivo em arte, que opera sem 
subtileza maior este conceito do rematerial artístico. O que se expõe, afinal, debaixo das camadas com que 
se veste uma produção de sucesso?  
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desenvolvimento neste capítulo, e onde se exploram outras possibilidades não apenas dos 

remateriais artísticos, mas do artista aprofissional e das suas desatividades.  

 

 

2. 

Sem Título, 2010 

2 cartazes Mupi 

(2x) 120 x 175 cm  

Design de João Alves Marrucho23 

 

O comentário sobre este trabalho constitui-se como uma espécie de prólogo, ou 

antecâmera. Tendo como referente a análise de uma obra cuja produção antecede o início 

da investigação académica em contexto de doutoramento, serão aqui apontados alguns 

dos aspetos fundamentais que informam a mesma, como a desatividade artística abordada 

no capítulo anterior, mas sobretudo a presença do rematerial artístico na sua produção, e 

cuja reverberação se faz sentir também no trabalho aqui referido e tratado.  

 

Porque, efetivamente, é de uma reverberação que se trata. Ou melhor ainda, há um aspeto 

absolutamente retroativo na obra que aparece agora como que iluminado por ideias mais 

assentes acerca do improdutivo e dos seus constituintes. Investido dessa capacidade, 

importou-me naturalmente explorar este projeto em concreto como momento de abertura 

quer na exposição em si, quer como uma (retro) antevisão das análises propostas neste 

mesmo capítulo.  

 

Nesta obra, foram de facto reencontrados os sinais do improdutivo que se apresentam 

agora nesta tese, antes destes serem tidos como pontos de referência, e de ter 

desenvolvido um pensamento em torno da sua análise. Esse é, afinal, o tipo de relação 

que se pode estabelecer com o improdutivo, funcionando externamente a uma condição 

 

23 Figuras 34, 35 e 36.  
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axiomática do tempo; também aí, a desatividade do artista aprofissional permite um olhar 

para os materiais para, efetivamente, ver neles emergir a presença ou qualidades dos 

remateriais artísticos, que rompem até essa condição temporal. Reconfigurar, reformular, 

reinscrever, serão tudo qualidades dos remateriais, que de certa forma negam ou apontam 

o desconforto da sua condição finita como elementos conclusivos em obras de arte. 

 

O campo em que a produção artística ocorre está exposto a variáveis diversas. De entre 

estas, importa sublinhar condições materiais e físicas, imateriais e ocultas, decorrentes de 

enquadramentos sociais, políticos, culturais e financeiros que determinam e conduzem o 

seu fluxo, e que são, como creio que se foi notando ao longo do texto, particularmente 

significativas enquanto arquitraves desta análise.  

 

Certos aspetos dessas condições foram, efetivamente, abordados e aprofundados (ou, 

mais provavelmente, esboçados e intuídos) ao longo do decorrer deste texto, e estão 

certamente presentes numa qualquer discussão em torno das cinco principais obras em 

apreciação neste capítulo, a primeira das quais se materializa aqui. Estão igualmente 

referenciados nas observações recolhidas nos textos em anexo, onde emergem e 

sobressaem, naturalmente, alguns dos elementos que foram significativos no contexto 

desta investigação.  

 

Do mesmo modo, é igualmente fundamental fazer notar, com um outro tipo de alcance 

retroativo, exterior aos limites desta tese, que algumas dessas preocupações foram 

ocupando o seu lugar no desenrolar do meu percurso enquanto artista visual, que tem 

vindo a acontecer nos últimos 20 anos.  

 

Desde logo surge a questão do artista na sua capacidade enquanto produtor, e de como o 

total alinhamento ou mesmo fusão dos dois termos resulta num cenário simultaneamente 

problemático e apetecível, mais do que necessário; cenário esse, que animou o capítulo 

inicial.  
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Problemático, porque coloca o artista e os resultados da sua produção no centro da ação e 

poder exercidos hoje em dia pelo capital, na circunstância quotidiana de um 

neoliberalismo cada vez mais omnipresente. Isso dá-se não só na consideração, mais 

visível, sobre os diferentes tipos de valor que a arte possa eventualmente gerar24. 

Acontece igualmente quando olhamos com maior atenção para o artista e o seu papel 

enquanto produtor - não só de arte, independentemente daquilo que esta, de forma 

‘autónoma’, vai afirmar e inscrever no mundo, mas e sobretudo enquanto sujeito, ele 

mesmo resultado de um sistema cujo imperativo lhe escapa ou, pelo menos, ultrapassa 

(recorde-se o que foi mencionado no ponto anterior, a propósito do dinheiro enquanto 

rematerial artístico).  

 

E apetecível porque, de facto, para lá de categorizações e práticas ancoradas 

temporalmente, a arte será essa mercadoria especial, cujo alcance terá que ver com um 

tipo de inquietações e considerações que estarão para lá do domínio do capital e das suas 

instituições de regulação e valorização. Mais ainda, o artista, também ele capaz de 

contornar a definição e a ação estanques com que um determinado tempo o procura 

identificar, é o agente que, de entre os muitos que operam no chamado contexto artístico, 

será porventura o único realmente capacitado para convocar esse alcance.  

 

Nessa condição, reclamando como já vimos não tanto a notoriedade do artista como a sua 

capacidade e agência, antes de mais para consigo mesmo e na relação com aquilo que 

produz, há algo que especificamente nos move quando reconhecemos em obras passadas, 

algumas das centelhas que ajudam a perspetivar inquietações presentes e futuras, dando-

nos conta que, voltando ao artificio da paráfrase, talvez os artistas não produzam 

repetindo sempre a mesma obra, mas antes possam expandir-lhe os limites. 

Rematerializando-a.  

 

 

24 Em si mesma, uma produção artística pode resultar em valor simbólico; em valor concreto, imediato; e 
aproximar-se ainda mais dos modelos financeiros praticados nos nossos dias através do fenómeno 
especulativo que é capaz de desencadear e que, recorde-se, está na natureza da própria prática artística.   
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O ânimo, experimentado, de poder reconhecer características ainda não concretizadas, 

ainda por cima retroativamente, e devolvendo a uma obra a patine do improdutivo, é a 

sensação algo patética de que algo está no bom caminho; mas acima disso, é poder 

reconhecer no improdutivo e nos seus três elementos uma presença maior, capaz de se 

posicionar para além de. Até mesmo relativamente a temporalidades.  

 

Este relato, como quase tudo nesta tese, parte de uma posição subjetiva, e que reclama a 

transversalidade da sua importância para tentar localizar novas aberturas debaixo das 

condições complexas em que a arte se vai movendo e alterando. Condições cuja presença 

é mais marginal ou menos visível, mas igualmente ativas; uma maior atenção sobre elas 

será talvez a melhor sugestão que se possa reter, a partir daquilo que é partilhado nestas 

páginas.  

 

O trabalho que aqui se apresenta e analisa é, então, uma obra de 2010, produzida no 

seguimento de um convite para expor no espaço ‘The Mews’, em Londres, espaço esse 

gerido por artistas nas traseiras da Whitechapel Gallery, e entretanto desaparecido.  

 

Trata-se da obra “Sem título”, realizada nesse mesmo ano de 2010, e composta por dois 

cartazes impressos em formato Mupi, à semelhança dos que são utilizados nos anúncios 

publicitários que colonizam o espaço supostamente público. Sob um fundo neutro, 

branco, aparecem inscritas várias frases, aparentemente desconexas umas relativamente 

às outras.  

 

O encadeamento das frases é rápido e estas são efetivamente curtas, procurando refletir 

alguma da experiência da escrita automática ou do cut-up de William Burroughs, que 

naturalmente procura outra condição para a escrita que não a de ser naturalmente criativa, 

coesa e narrativa (retorne-se a Agamben e à sua nota sobre a poesia). 

 

A questão da narratividade neste pequeno apontamento não é de todo um inimigo a abater 

– ela ainda está presente em dois ou três momentos; certamente mais do que isso. A 
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rapidez e o fluxo das frases também não deixam de providenciar momentos de pausa, de 

expansão absoluta; de nos perdermos num ou noutro fragmento ou consideração.  

 

Esta obra funciona como se fosse um readymade25 cuja natureza e funcionalidade 

especificas, o propósito da sua produção, fossem originalmente, esses mesmos. Ou seja, 

trata-se de certa forma de um exercício de desassemblagem do próprio gesto 

duchampiano, minando-lhe as premissas: o ‘objeto’, cuja materialidade já só é rasante, 

visto compor-se essencialmente de e por palavras, discurso fragmentado, conceitos e 

associações em estado acelerado e instável, des-territorializados, só é encontrado após ser 

fabricado exatamente para esse efeito.  

 

Por outro lado, o uso da linguagem que dá forma e conteúdo à obra assinala a sua des-

industrialização. Abandona-se a posse de um sentido único, claro e narrativo; preciso. Da 

mancha de texto que cobre a maior parte da superfície de cada um dos cartazes emergem 

frases ou palavras cuja errância é acentuada e acalentada; o propósito é contraprodutivo. 

Lembremos ainda e sempre Agamben, e o poder da poesia em desfazer a linguagem, 

referido no capítulo I.  

 

Há apenas, e de forma perfeitamente notória pois sobrepõe-se a tudo o resto, um único 

sentido cuja clareza e imperiosidade importa apontar: estamos perante o anúncio a um 

novo trabalho, que se adivinha próximo. As palavras ‘NEW WORK’ e ‘COMING 

SOON’ alinham-se lado a lado, separadas precisamente na fratura entre aquilo que é e 

aquilo que estará a vir.  

 

Aqui chegados, é necessário, porém, salientar que também essa espécie de diretiva ou 

slogan, na sua aparente rigidez e comando, se compõe enquanto matéria maleável; um 

 

25 Sobre a vasta implicação da proposta de Marcel Duchamp, não se irá  prolongar aqui a discussão; 
digamos apenas que o conceito em si mesmo, apesar do seu carater evidentemente revolucionário, não 
problematiza os conceitos de produtividade, produção ou a ‘alienação’ do artista na sua produção, que vão 
estando presentes nesta análise.  
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rematerial artístico. Por um lado, estaremos diante de um devir que dá conta da 

capacidade produtiva especificamente artística; por outro lado, é possível que a obra se 

alinhe com potenciais novas formas de trabalho, entendidas para lá dessa contenção 

meramente relacionada com a atividade artística.  

 

Aproveite-se esta encruzilhada, ou, talvez melhor, este enxerto, e retornemos por um 

momento ao artista aprofissional, um dos conceitos com as quais esta investigação 

pretende avançar, sempre sob a vigência de um posicionamento aberto, em expansão e 

reconfiguração permanentes, que sirva o propósito de uma produção inprodutiva, capaz 

do seu próprio desmantelamento ou criticalidade.  

 

No exemplo do projeto agora em discussão, o artista aprofissional emerge também pelo 

que não faz, desviando-se de certa forma da produção. Ao delegar todo e qualquer 

pormenor técnico, possibilitando igualmente que as decisões estéticas surjam de forma 

externa, pela mão e conceito de outrem – neste caso, o designer a quem é feita a 

encomenda -, permite-se de forma inequívoca o levantar da questão autoral, a quem esta 

ainda possa interessar. Não na procura de a resolver, mas amplificando a sua 

complexidade.  

 

Aqui, não se trata tanto de revisitar uma problemática cuja presença pode ser facilmente 

tratada no contexto artístico, desenvolvendo e manifestando um qualquer alinhamento 

favorável, ou não, ao exercício e domínios da condição de autor. O aspeto fundamental, 

relativamente a esta obra em concreto, é pensar sobre formas de trabalho, e a sua 

interligação. 

 

Ao recusar a competência absoluta sobre a produção de uma obra, é possível que se 

afirme e desse modo se inscrevam outros tipos de possibilidades. Por exemplo, a 

possibilidade de recusa perante aquilo que é herdado. Se todas as formas de linguagem 

são essencialmente herdadas, a linguagem artística não o será menos. Nessa herança 
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inscreve-se, naturalmente, a discussão em torno da pertinência do autor, que animou 

muito do século XX e continua presente no século XXI.  

 

O trabalho é atravessado pela questão. Não se trata de afirmar que a obra não possui um 

autor – pelo contrário, possui mais do que um, mas não é, contudo, uma criação coletiva 

ou em dupla, como tem sido apanágio dos tempos recentes.  

 

O designer responsável pela criação e estética dos cartazes é reconhecidamente alguém 

que opera num território vincadamente autoral, expressivo e não meramente funcional. 

Delegar nele as responsabilidades que estariam subjacentes ao artista, enquanto ideólogo, 

também não aparta este completamente do vínculo autoral, emancipando-o para que se 

ocupe de outros afazeres; a sombra da figura do artista-empreendedor, ou gestor, 

complica-se.  

 

Então o que acontece? Efetivamente, complica-se a equação, adicionando-lhe filtros 

autorais. O autor que conceptualiza não está hierarquicamente acima daquele que executa 

o díptico formado pelos cartazes. O designer, e a sua carga enquanto autor autónomo, são 

colocados em movimento com a mais leve das indicações – há um texto para configurar. 

Todo o entendimento sobre o que acontece no interior dessa movimentação passa não só 

a fazer parte integrante da obra, como é a sua condição mais visível.  

 

É também sob o prisma que desdobra aspetos visíveis e invisíveis que esta obra requer 

atenção. Uma e outra vez. Da mesma forma que, ao olhar para ela anos mais tarde, fui 

capaz de nela descobrir os vestígios do improdutivo, e a capacidade expansiva de 

abertura que este me traz, precisamente ao repetir o olhar sobre o mesmo objeto, não para 

projetar uma consciência (bem) modelada por novas inquietações, que o propósito desta 

tese despertou - mas sim para reconhecer, no que já lá estava inicialmente, algo que agora 

se nomeia com maior facilidade e conhecimento. 

 



 

75 

 

Como noutros projetos, a leveza da aparência deste projeto em particular, não é o ponto 

final pretendido do trabalho, mas pode acontecer que isso se proporcione. A obra não 

morre ou desaparece nesse consumo regulado a que está eminentemente sujeita, e que é o 

fluxo da produção contemporânea, apoiada com está por caudais infinitos de 

produtividade e agenciamento. No fundo, afirma-se uma complicação em algo que é 

preparado para ser rapidamente apreendido ou consumido: quem se detém – nós, a obra, 

ou ambos? Isso pode ser pedido, exigido, negociado? Teremos tempo e disposição? 

Afinal, é apenas um conjunto de posters, o trabalho que se gastou na sua produção, ainda 

por cima para uma reprodução múltipla, pode nem o justificar.  

O improdutivo sugere uma desaceleração, ou vários tipos de desaceleração, mas não as 

torna imperiosas.   

 

Por outro lado, subtraindo ao criador o controlo integral sobre os processos criativos e os 

seus resultados, abre-se espaço para que este se aproxime do campo da gestão, como 

vimos. Mas a cooperação implicada nesta obra nunca foi condição essencial para que esta 

pudesse existir. Não há nada nela tão específico que não pudesse ser resolvido por mim. 

Trata-se então de abrir a porta à colaboração, ao entendimento – mais uma vez, o 

momento prende-se com uma ideia de expansão, não de contração; mesmo que esta seja 

densa e complicada de entrever. Não há griffe a defender, mas também não é por aqui 

que a autoridade da autoria encontra o seu final. Insiste-se, isso sim, num fazer, 

desfazendo e refazendo.   

 

Volte-se por isso mesmo atrás, na tentativa de melhor perceber as fissuras onde acontece 

o desfazer do rematerial artístico que atravessa este projeto de 2010, repetindo quase os 

mesmos passos da análise acabada de fazer, com esse enfoque mais presente.  

 

Resumindo: volte-se ao e pense-se no sentido do elemento propositadamente mais 

destacado desta obra: as palavras ‘NEW WORK’ e ‘COMING SOON’, a operarem em 

conjunto. De um modo que se pode dizer certeiro, elas cumprem-se enquanto remateriais 
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artísticos. O seu uso não se esgota num determinado parâmetro inicial, que anuncia um 

devir. Qual a qualidade desse devir, e como se articula aí o improdutivo? 

 

Na verdade, e numa atenção redobrada, aquilo que parece estar implicado na frase 

composta pelas quatro palavras é um pouco mais ambíguo e complexo - podendo mesmo 

afirmar-se da ordem da desatividade artística. Elas, as palavras em causa, não só provêm, 

como são como que resgatadas a um pensamento produtivo evidenciado, que se adivinha 

em atividade. Digamos que não há muito para ver, mas fica a promessa de que muito em 

breve essa saciedade – qualquer que ela seja - poderá ser satisfeita.  

 

Mas estarão estas palavras verdadeiramente alinhadas com a sua intenção imediatamente 

visível, a de proclamar a continuidade de uma relação de produção, sempre assente na 

antecipação sôfrega e exaustiva da chegada de algo novo? Sobre esse algo, que possui 

então a qualidade extrema da novidade; neste caso concreto, é de trabalho que falamos? 

De que tipo de trabalho se trata? Artístico? É então uma obra artística, portanto. Ou abre-

se aí o messianismo de um devir, um horizonte possível em que há um novo trabalho, ou 

um trabalho novo, a proclamar? E essa abertura, refere-se ao trabalho em geral, e às suas 

formas mais ou menos emancipadas, ou ao trabalho artístico em particular?  

 

Como se vê, novos espaços e possibilidades acontecem com a frase, capaz de fazer 

detonar multiplicidades na sua aparente simplicidade. Rematerial artístico, por certo. É 

certo que recorre ao tipo de chamamento que vemos muitas vezes acontecer em 

publicidade – essa foi precisamente uma das condições de produção desta obra, na altura 

em que foi preparada juntamente com o designer João Marrucho. Mas a sua roupagem é, 

talvez, mais profunda do que aparenta ser.  

 

Por esse lado, o publicitário, também poderemos operar e revelar o rematerial artístico 

que a obra transporta, como um cavalo de Tróia. Estamos diante do vazio de um slogan, 

que apela à nossa curiosidade no sentido de capturar a atenção: que trabalho será 
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revelado? Igualmente importante – quando tempo é contido num ‘em breve’ que 

imediatamente nos condiciona?  

 

Numa primeira instância, estamos, pois, perante o tipo de aliciamento que torna os 

artistas em gestores de atenção, numa altura em que a denominada economia da atenção 

se consolida enquanto presença e comando no dia a dia. Essa peritagem certamente não 

nos leva a confiar na arte como ponto de interrogação de um regime produtivista, que 

também a anima.  

 

Mas faça-se uso aprofissional dessa gestão. Há algo calculado na frieza e distância que a 

própria produção dos cartazes transporta, que, mesmo e aparentemente sublinhando esta 

tal capacidade da arte para se aproximar de um certo tipo de dinâmicas e velocidades que 

podem ser, em última análise, fraudulentas, é igualmente capaz de acalentar a sua 

condição de crítica. Fazer, desfazendo – e não nos afastamos muito desse perímetro ao 

usar as ‘ferramentas’ aparentemente contrárias, animadas por outras intenções.   

 

A camuflagem e mimetismo do artista-empreendedor também estão na obra, igualmente 

conforme já vimos; só que, devidamente assinalados e expostos: a autoria do modo como 

se vê é responsabilidade do designer; a autoria do que se lê será do artista; por sua vez, 

ambas complicam a ideia de autoria, também na medida em que não propõem o agente 

anónimo e invisível que leva a cabo a tarefa para a qual é convocado pelo artista, uma vez 

que os nomes de ambos aparecem reconhecidos nos próprios cartazes. Uma experiência 

de fabrico Warholiana, onde não há a agenda de um nome a promover como motor 

máximo, nem o branding de um conceito artístico.  

 

Por fim, e continuando pelo conteúdo específico dos cartazes, detendo-nos, seguramente, 

na sua materialidade pelo que esta revela enquanto presença do imaterial artístico, atente-

se no texto imediatamente abaixo de ‘NEW WORK’ e ‘COMING SOON’.  
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O seu sentido de deriva é presente e perfeitamente notório, como atrás também já foi 

referido. As frases convergem nos cartazes, mas delas não emerge a segurança de uma 

narratividade que possa ser percorrida. Somos levados pela mão durante frações de 

tempo, até avançarmos para a frase seguinte, em direção a um não-fim.  

 

Essa desarticulação também não se revela tão transparente. Por um lado, sim, afirma um 

caracter de afrontamento com a coerência de discurso normativo e racional que 

aprendemos a esperar da linguagem. Não o faz, contudo, sacrificando toda e qualquer 

ordem; há sentidos, ou mesmo frases, perfeitamente esclarecedores.  

 

Abrigados pela imperiosidade do ‘NEW WORK’ ‘COMING SOON’, vamos encontrar 

registos sobre política, curadoria, significado, circulação, devir, dúvida; são observações 

fragmentárias, erigidas em torno de formas de poder enquanto presenças inconstantes, 

mas plenas de hegemonia nas suas temporalidades.  

 

Ou seja, logo abaixo da norma, algo se agita e complica.  

 

 

3. 

AHO / Pós-Produção 

2019 

Comprimidos ansiolíticos e antidepressivos diversos 

Desenho/Instalação com dimensões variáveis26  

 

Avancemos então neste percurso póstumo e virtual, para observarmos aquele que é, 

efetivamente, o primeiro trabalho produzido para a exposição AHO / Pós-produção, e o 

segundo na ordem expositiva que se propôs. O trabalho enunciado no ponto anterior, que 

serviu de antecâmera até mesmo no desenho expositivo da mostra, pode-se considerar 

 

26 Figuras 39 a 44.  
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como que uma pré-produção: nele encontramos os ecos do rematerial artístico que, pela 

sua luminosidade, nos envia sinais da presença do rematerial tal como agora, 

praticamente a dez anos de distância, a tentamos formular. Talvez um bom paralelismo 

para esta experiência possa ser encontrado precisamente noutro fenómeno de iluminação, 

em que uma estrela entretanto desaparecida continua presente para nós, dado que a 

distância ainda por concluir que a sua luz preconiza, se encontra ainda visível.  

 

O título desta obra, que aliás constitui um desdobramento do título da própria exposição, 

sublinha precisamente as letras AHO, rasurando (mas não apagando) a menção à pós-

produção, que também integra o nome da exposição, conforme notado. Estas letras 

maiúsculas correspondem às iniciais do nome António Horta Osório.  

 

Banqueiro português há muito sediado na city Londrina, especialista nas operações 

invisíveis que multiplicam somas e transações e dividendos e perpetuam formas de 

distribuição de riqueza, este génio financeiro, já apelidado de ‘Ronaldo da Finança’ 

(note-se de uma assentada que figuras se encontram associadas no nosso presente à ideia 

de ‘génio’; é impossível dissociá-las das ideias de produtividade e profusa atividade que 

por aqui se procuram questionar), é um dos fantasmas de toda esta investigação. 

 

De facto, o primeiro encontro com esta figura dá-se praticamente com a mesma 

intensidade com que se deu a ‘descoberta’ da frase no bolinho da sorte. O dramatismo 

foi, no entanto, de outra ordem.  

 

Pouco tempo depois de ter transitado de uma instituição bancária para outra, maior (sem 

dúvida, seguindo o sentido do famoso ‘maior volume de negócios’ e do igualmente 

notável número de ‘colaboradores’ empregados), Horta Osório adoeceu com gravidade.  

 

A sua atividade intensa, ao comando de um colosso na segunda maior praça financeira 

mundial (ou primeira, consoante os anos a que nos possamos referir), aparentemente 
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custou-lhe a capacidade de dormir – e, com ela, proponho eu, uma capacidade para 

sonhar.  

 

O CEO português viu-se então obrigado a suspender a atividade (vulgo, ‘meter baixa’), 

para poder procurar tratamento adequado, adequadamente localizado numa clínica 

algures na Suiça, esse bálsamo perfeito da alta finança.  

 

A minha atração por este caso dá-se numa altura em que estou a acompanhar algumas 

leituras onde se abordava, por exemplo, a relação entre o uso incrementado de 

determinados tipos de fármacos, e a consolidação das politicas de privatização e 

desregulamentação dos mercados ocorridas nos anos 80, sob a batuta conjunta de Reagan 

e Thatcher, que preconizam o galope veloz do neoliberalismo.27 

 

Uma das obras mais marcantes para pensar as condições de saúde mental sob o regime 

neoliberal que encontrei, terá sido “The soul at Work” de Franco ‘Bifo’ Berardi. Para 

além do elencar concreto e detalhado das mecânicas subjacentes aos modos capitalistas, e 

ao impacto das suas consequências, interessou-me aí uma ideia de resgate, emergindo na 

afirmação da condição alienada, como poder e forma de revolta das capacidades 

cognitivas e emocionais humanas, agora (na sociedade pós-Fordista, a tal da economia da 

atenção) também elas exploradas na perseguição imparável da ideia de lucro.  

 

O que haveria para resgatar em Horta Osório, de acordo com o diagnóstico médico que 

fez tremer o nervosismo dos mercados (a cotação das ações em bolsa da instituição 

bancária baixou bastante, por esses dias), tendo mesmo ameaçado a sua posição ao 

comando do grupo financeiro? E qual a melhor forma de colocar em campo (artístico) 

uma observação/consideração sobre esta espécie de ‘feitiço contra o feiticeiro’, que não 

 

27 A referência a este e muitos outros materiais que foram sendo consultados ao longo dos primeiros quatro 
anos do doutoramento, perdeu-se num dos dois acidentes com o hard drive do computador, que 
infelizmente fizeram desaparecer grande parte da informação entretanto compilada.  
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se esgotasse no rejubilar de uma ‘crítica ao capitalismo’ ou num destilar sobre a ‘ironia 

do destino’ do próprio banqueiro? 

 

Dois modelos de aproximação surgiram então. O primeiro deles ainda esteve 

efetivamente para se realizar, numa aula com alunos da Faculdade de Economia da 

Universidade do Minho. Tratava-se de uma sessão espírita, em que seria convocado o 

espírito de Horta Osório, especificamente para que este pudesse partilhar, através de um 

médium, a sua experiência durante os dois meses de ausência em que esteve a 

convalescer.  

 

Seria uma proposta com algumas camadas de remateriais artísticos, perfeitamente em 

modo de desatividade. Ou seja, inserindo um devir nessa possibilidade, nos ‘dados’ e 

informações recolhidos durante a sessão de espiritismo, que como sabemos era uma 

forma de entretenimento nos salões oitocentistas e novecentistas, e que na sua 

recuperação e atualização nos termos em que a pensei, encontraria uma outra camada de 

remateriais: o facto de, tradicional e naturalmente, estas sessões procurarem a 

comunicação (a nossa obsessão com o fenómeno é imparável!) com os mortos, e não com 

alguém ainda vivo.  

 

Quanto ao devir e ao ‘tratamento dos resultados obtidos’ através deste contato com Horta 

Osório em modo de convalescença, ele estaria ligado a um projeto paralelo, também ele 

ainda por cumprir. Assim, o material recolhido seria enviado para uma das várias zonas 

na China, onde maior parte do tecido produtivo exercido pela comunidade está ligado à 

produção e assistência à produção de obras de arte.28 

 

 

28 Um parâmetro explorado no vídeo Sem Título (a history-choreography of production: fifth sequence: 
chiiiinaaaa soooong), referenciado na Figura 22 através de um frame. Essa animação digital narra, de 
forma ficcional embora baseada em alguns fatos concretos, a história da produção Made in China de uma 
escultura pública, no caso uma obra de Pedro Cabrita Reis, encomendada pelo município da Maia.  
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Ao invés de encomendar a construção material de uma qualquer pintura, escultura ou 

instalação, a minha intenção era a de pedir possibilidades de performance – ou seja, 

comprar várias hipóteses de performance, que pudessem ser preparadas de acordo com as 

indicações desenvolvidas para o efeito na China, a partir deste episódio relativo ao 

banqueiro da City.  

 

O improdutivo, ou a sua procura, consegue de fato atingir grandes níveis de 

produtividade, e sobretudo demonstrar outras possibilidades de atuação. Nada destes dois 

projetos aconteceu, exceto a projeção das suas sombras sobre outras formulações que 

aconteceram na tese. E, agora sim, chegamos ao trabalho em causa neste ponto 3, 

explicada que está a presença do esfíngico AHO no título das obras e da própria 

exposição, que se debatem neste capítulo.  

 

 

3.1. 

 

Para esta obra, acentuou-se a tónica na condição mental, sobretudo considerada à luz das 

realidades capitalistas em que operamos. Mas creio ter conseguido uma distância 

relativamente à condição de doença, e a conduzir a obra a partir dessa exploração meio 

gratuita, em torno da figura do doente.  

 

Por um lado, porque me é incómodo esse tipo de abordagem àqueles que já são 

problemas ou condições suficientes, para ainda serem “abordados” “artisticamente”; qual 

é, afinal, a verdadeira valência da maioria desses gestos?  

 

Por outro lado, é o próprio sistema que reclama uma cura e tratamento, meros paliativos 

aplicados sobre aqueles que, inexoravelmente, se espera estarem em condições de 

resumir funções, retomando e retornando produtivamente ao sistema que os debilita. 

Assim sendo, é na condição de alienação que, mais uma vez, se agita o improdutivo.  
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Olha-se então, não para pessoas ou casos, mas para a parafernália que as conduz nestes 

remoinhos existenciais provocados pela híper atividade. Centenas de comprimidos, com 

prescrições já fora de prazo, e normalmente utilizados no tratamento de estados de 

ansiedade ou regulações psíquicas diversas, foram usados para compor um desenho, que 

à partida não tinha grande anteprojeto. O desenho, e a possibilidade da sua amplitude, 

encontra-se manifestamente presente num trabalho que não visa servir para preparar ou 

estudar uma outra obra ‘mais completa’, e pode ser a cosa mentale por excelência.  

 

Portanto, este desenho andou mais ou menos solto, e à solta. O resultado final acabou por 

se assemelhar a um mapa, ou vista aérea29, algo vagamente evocativo de marcações e 

estratégias militares, ou relativas a esse tipo de domínios.  

 

Algo no fazer deste desenho expandido é da ordem do abstrato. No seu processo de 

execução isso foi experimentado – a facilidade com que um certo tipo de trabalho 

manual, apesar de repetitivo e de certo modo maquinal, escapa ao abismo da alienação 

provocado por outros afazeres similares.  

 

Ou seja, a qualidade dessa alienação torna-se objeto da desatividade que se pratica, 

sobrando então uma expansão, que acaba por transparecer na própria peça – num sentido 

óbvio, porque nela se usa o material que sabemos; mas também porque há um devir 

temporariamente instalado e configurado naquele modo, que nunca mais se irá repetir (à 

semelhança do que acontece com as obras feitas com moedas, outro tipo de rematerial).  

 

Embora esta vontade de abstração seja, na verdade, um pouco mais complicada. E não só 

na sua configuração e aparência, que efetivamente não se reportam a nada em concreto -  

com uma única exceção: as contribuições de terceiros.  

 

 

29 Há um estranho eco desta obra no romance de Michel Houllebecq, “La carte et le Territoire”, de 2010, 
cuja narrativa, num outro jogo de espelhos, envolve um artista de sucesso e a morte do próprio Houllebecq.  
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Para esta exposição, foi concretamente pedido a um pequeno grupo de pessoas, cujo 

impacto na génese e desenvolvimento deste projeto de doutoramento foi acontecendo de 

forma mais ou menos direta, um certo tipo de contributo e ajuda.  

 

O pressuposto apresentado foi o seguinte: pensar num dos trabalhos preparados e 

produzidos por mim ao abrigo desta tese (mais uma vez, lanço o convite para uma nova 

visita ao índice onde constam as figuras). Relembrar agora esse trabalho, usando um dos 

seguintes modos: um rascunho, onde se registe aquilo que se imagina terem sido gestos 

físicos desenvolvidos na produção dessa obra; um som, que se pense adequado àquilo que 

a peça escolhida representou, para quem agora a escolheu.   

 

O estratagema em questão, e os dados sonoros e visuais enviados e por mim recolhidos, 

serviram para me proporcionar uma distância que facilitasse o revisitar de toda uma 

produção espalhada ao longo de vários anos. A exposição resultante, e as obras que nela 

constam, são como que oráculos onde se manifestam as vozes das obras que se 

encontram no índice das figuras, sendo a forma encontrada de dar presença a todas elas, 

servindo-me apenas de alguns, mais concretamente cinco, exemplos.  

 

Há certamente algo de redutor nessa abordagem, mas simultaneamente há, lá está, a 

abertura de possibilidades e amplitudes que o improdutivo manifesta, ao afirmar-se pelo 

uso de remateriais artísticos, como no caso dos trabalhos desta exposição. Remateriais 

que recuperam e evocam outros materiais, servindo como condutores de outras produções 

já passadas, mas que delas não são efetivamente nem remisturas, nem novas versões ou 

apresentações do que já aconteceu. Digamos que estes remateriais, e os trabalhos que 

deles se compõem, são assombrados por outros, disso fazendo uma das suas qualidades. 

 

As obras vão deixando efetivamente noutras as suas marcas, e essa é também uma das 

características para pensar o que se pode encontrar nos remateriais artísticos: aquilo que 

estes legam, e aquilo que herdam.  
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No caso deste desenho expandido, há efetivamente sinais gráficos muito subtis, que 

foram transportados desde os rascunhos e imagens que fui recebendo de quem convoquei, 

até à concretização do trabalho no chão do espaço expositivo. No entanto, eles são 

invisíveis – não há forma de os detetar, não se prestam a uma evidência clara da sua 

condição excecional. Não deixam, ainda assim, e conforme indicado, de assinalar a 

presença nesta obra em concreto, de várias outras que a antecederam.  

 

Aliás, a obra em si, que foi sendo ameaçada de destruição involuntária algumas vezes por 

um ou outro visitante da exposição menos atento, também não se prestava facilmente à 

sua própria visibilidade, e era dificilmente percetível – a sua materialidade foi reduzida a 

um mínimo possível, capaz ainda assim de detonar algo sobre a rematerialidade que a 

preenchia enquanto condutora de possibilidades e expansões: a alteração psíquica, um 

ténue sentido manipulador, uma sombra disciplinadora, um rasgão de trabalho.  

 

Condições que se espalhavam na atmosfera da exposição, e certamente presentes na obra 

seguinte.   

 

 

4. 

Sem Título, 2019 

Grafite sobre papel A4 

Transcrição manuscrita e anotada do guião original para o filme  

‘The Shining’, de Stanley Kubrick  

21 x 29,7 x 2 cm30  

 

É agora objeto de análise aquela que foi especificamente a última das obras a ser 

produzida no contexto desta tese, e que foi igualmente a última a ser integrada na 

exposição ‘AHO/Pós-produção’. Esta obra será possivelmente objeto do escrutínio mais 

 

30 Figuras 37 e 38.  
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intenso deste capítulo, permitindo talvez considerar a sua relação com o improdutivo, 

através dos canais do artista aprofissional, da desatividade artística e dos remateriais 

artísticos, com outro alcance.  

 

Quanto à obra propriamente dita, trata-se de uma cópia, realizada a lápis de carvão sobre 

folhas de papel A4, do guião preparado para o filme ‘The Shining’, de Stanley Kubrik, e 

que dialoga com um momento concreto dessa obra. São cerca de 60 páginas manuscritas 

e apresentadas de forma a poderem ser manipuladas e lidas por quem o desejar fazer. É 

um projeto que passa também, tal como os posters que abrem a exposição, por questões 

em torno de autoria, criação ou apropriação, expondo-as à história do trabalho e da 

produção artística, e aos impactos destes elementos no sujeito.  

 

 

4.1. 

 

Há um momento decisivo no desenrolar da narrativa de ‘The Shining’, o filme de 1980 

do realizador britânico Stanley Kubrick que é a primeira das adaptações, no caso 

cinematográfica, da obra homónima escrita por Stephen King e publicada em 1977.  

 

A cena não é visualmente impressionante, nem sequer tecnicamente desafiante, como 

acontece noutras ocasiões da obra do cineasta. Não sendo uma sequência especialmente 

memorável por essas características, é-o pela circunstância de precipitar o apogeu da 

narrativa e a sua conclusão.  

 

Wendy, a personagem feminina que é a mãe do jovem Danny, criança com aptidões 

psíquicas extraordinárias (improdutivas?) que nos vão sendo reveladas logo desde o 

inicio do filme, consegue finalmente compreender qual é a natureza do trabalho de escrita 

que Jack, seu marido e pai de Danny, tem realizado com grande disciplina desde que a 

família se deslocou para tomar conta do histórico Overlook Hotel, algures nas montanhas 

do Colorado.  
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De facto, a pulsão criativa de Jack, que o leva a abandonar a atividade de professor e 

assegurar o posto de cuidador do enorme hotel, no período em que este se encontra 

fechado durante o inverno, manifesta-se em páginas e páginas dactilografadas com uma 

única frase: ‘All work and no play makes Jack a dull boy’.  

 

A descoberta de Wendy é, obviamente, a nossa própria descoberta enquanto 

espectadores; a intenção clara é que o seu desconcerto, consequentemente seguido de 

pânico, face ao que encontra como fruto do trabalho criativo do seu marido, sejam 

necessariamente os nossos.  

 

Se o estado mental de Jack vai sendo progressivamente caracterizado em sequências 

anteriores, permitindo-nos testemunhar a sua crescente desagregação, este é o momento 

que concretiza a alienação do personagem, em mais do que um sentido. Está também 

cristalizado o ponto de fuga do processo e resultado da criação, enquanto manifestação do 

maníaco, obsessivo, paranóico e até perigoso – mas não necessariamente estéril ou 

falhado.  Lembremos as potencialidades de uma alienação não tratada e não disciplinada, 

referidas a propósito da obra abordada no ponto anterior deste capítulo.  

 

Kubrick, o cineasta, constrói a sua visão a partir de King, o escritor, e pode-se afirmar 

que ambos pensam o ato criativo através do personagem de Jack, abrindo a porta a uma 

espécie de mise en abîme bastante apetecível nos termos de um pensamento em volta do 

improdutivo artístico. É uma visão sombria aquela que emerge, fazendo coincidir a 

urgência e aceleração da criação, a tal híper atividade a que temos aludido, com o 

consumir da própria sanidade mental - que de resto ecoa uma herança romântica em torno 

do criador na sua relação com o que produz, nas quais o positivismo, o intelecto e a razão 

nunca foram grandes acentuações.  

 

De facto, enquanto espectadores de Kubrick ou leitores de King, encontramos a criação 

como dispositivo nefasto e não especialmente feliz – não adivinhamos no ‘romance’ 
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escrito por Jack um sucesso literário que o eleve a momentos mais ou menos 

equiparáveis, nos quais o processo de trabalho é de igual modo sinónimo de abrasividade 

ou definhamento pessoal, numa espécie de ‘preço’ a pagar por quem cria, e que suporta o 

triunfo do objeto artístico.  

 

O cuidador, aquele que estimula e prepara os mais jovens, abandona as funcionalidades 

de professor e pai para responder ao suposto alto chamamento vocacional, aquele de 

efetivamente irá concretizar todas as suas capacidades. Jack continua, de facto, um 

cuidador, mas agora de um espaço - que acaba por literalmente o absorver, usando como 

dispositivo o apego e entrega à tarefa da escrita autoral e singular que a personagem 

desenvolve. O amor que Jack escolheu, para recuperarmos no ponto exato a frase do 

bolinho da sorte que abre esta tese, terá sido efetivamente ao que faz - ou quer, ou julga 

poder fazer31.  

 

Precisamente, concentremo-nos agora nessa tarefa, suprimindo por enquanto a ênfase de 

Kubrick e King não na arte, mas no artista. A escrita realizada de modo admiravelmente 

disciplinado e concentrado pelo devoto Jack não traduz, como anteriormente referido e 

numa primeira impressão, um garantido momento de sucesso à posteriori. Pode arriscar-

se a opinião - nem essa, nem nenhuma. Mas, no interesse da escrita que aqui mesmo se 

materializa, detemo-nos nela e o que nos propõe face ao contexto desta investigação.  

 

A frase que Jack metodicamente repete, e que Kubrick, num assombroso jogo de 

espelhos, fez questão de elevar à condição de obra plástica (recorde-se que a frase foi 

efetivamente dactilografada ao longo de centenas de páginas, cada uma delas com uma 

aparência única), transporta vários significados.  

 

 

31 Embora se possa tornar claro que a figura de Jack coincide perfeitamente, na sua intensidade e obsessão 
cega, com a do artista profissional que abordamos no capítulo anterior. 
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Podemos determo-nos nela a propósito da sua natureza plástica, repetitiva, mecânica, 

encurralada e simultaneamente ritual. Há igualmente uma afirmação quase bartleblyana 

de recusa, de obstáculo. Consequentemente, também é possível ler ali uma forma de 

resistência à condição do trabalho, particularmente disruptiva (e altamente inspiradora, no 

âmbito desta tese) se consideramos o trabalho artístico que ela corporiza.  

 

E há ainda o fantasma da história laboral a considerar, com novos contornos na presente 

era do ‘playwork’. É precisamente neste último ponto que nos detemos agora num 

segundo desvio, para melhor entender a ressonância que a frase de Jack institui nesta 

pesquisa. 

 

 

4.2. 

 

‘Work’(trabalhar) e ‘Play’ (jogar, brincar; mas também representar um papel, ou tocar 

um instrumento) não são necessariamente conceitos distintos e contrastantes, cada um 

deles arrumado no relógio simbólico da luta operária, o tal que garantia equivalências 

entre tempos para o trabalho, para o lazer – e, fundamental relativamente a ambos, para o 

descanso.  

 

Isso é certamente verdade nos nossos dias, em que milhares de contas pessoais alojadas 

em diversas plataformas das chamadas redes sociais nos mostram como é possível 

alcançar ganhos monetários significativos, literalmente ocupando o tempo com atividades 

de recreio e lazer, como por exemplo viajar pelo mundo, ou ver e discutir séries de 

entretenimento, partilhando essas experiências com a comunidade.  

 

Outro parâmetro desta simbiose entre as esferas do trabalho e do lazer manifesta-se 

através dos ambientes e estruturas que definem certas operações laborais. Pensemos nos 

‘estímulos à produtividade’ proporcionados por um número cada vez maior de 

companhias e corporações.  
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A oferta, que na realidade preconiza uma espécie de assalto a quem se vê cada vez mais 

condicionado a vender um número maior de capacidades pessoais ao abrigo do conceito 

de trabalho, no sentido de que quem trabalha se possa tornar mais capaz, rentável e leal 

porque mais satisfeito, inclui momentos de lazer tais como ginástica, yoga ou videojogos 

(eles próprios uma indústria geradora de uma receita notável, particularmente relevante 

enquanto manifestação do trabalho que se confunde com diversão a vários níveis).  

 

Fora de portas, a estratégia passa por levar os trabalhadores - melhor ainda, os 

‘colaboradores’ ou ‘equipa’, uma vez que a territorialização da linguagem também tem o 

seu peso produtivo - a frequentar workshops ou seminários que operam menos através da 

convencional palestra32, e mais recorrendo a dispositivos como jogos de grupo ou outro 

tipo de atividades lúdicas33.  

 

Estreitam-se os laços relacionais e dilui-se a separação entre campos tradicionalmente 

vistos como antagónicos; pensemos no trabalho intenso e em larga escala levado a cabo 

por determinados grupos sociais, e a vida de ócio ou afazeres tidos como elevados 

usufruída por uns poucos que assenta precisamente nessa condição – o padrão espalha-se 

por diversos momentos da história dos últimos largos séculos, e pode ser encontrado 

 

32 Note-se, no entanto, a presença acentuada na esfera pública de palestras que incorporam uma 
componente ligeira e mesmo de entretenimento, tais como as ‘TED-Talks’.  
Adivinha-se aí a presença e importância da chamada ‘economia da atenção’, anteriormente referida, onde a 
capacidade de um espectador/consumidor em concentrar e fixar sua atenção num determinado evento ou 
produto depende da estratégia aplicada para melhor vencer a disputa dessa mesma atenção face a elementos 
concorrentes. Também aqui é possível assinalar a diluição de fronteiras entre conceitos outrora vistos como 
separados, (trabalho e lazer, quer por parte do orador, quer do espectador; mas igualmente entre 
conhecimento e entretenimento, com as conotações culturais que ambas denotam em cheque) tendo como 
objetivo conseguir captar e assegurar o interesse de determinado sujeito, insinuando-lhe uma espécie de 
continuidade no que possa encontrar de significativo e ‘pessoal’ entre o que lhe oferecem.  
33 Sobre o contexto de ‘team building’ e afins, e o reforço de laços afectivos e de relação trabalhados 
cuidadosamente no sentido de condicionar modos e intensidades de produção, importa referir a obra da 
artista britânica Melanie Gilligan, em particular o vídeo ‘Crisis in the Credit System’, de 2008.  
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ainda nos nossos dias34, embora a experiência do ócio seja tão plena de atividades 

intensas e exigentes como uma forma de trabalho. Work hard, play harder.  

 

A frase inscrita de forma maníaca, cuidadosamente ordenada, repetitiva e (uma vez mais, 

com assinalável relevo para esta pesquisa) altamente plástica35, por Jack, ao longo de 

dezenas de páginas, aparece, face às novas fórmulas de trabalho, enquanto a expressão de 

um tempo outro, tido (com alguma relutância36) como ultrapassado.  

 

Um tempo em que efetiva e concretamente se reclamava por uma autonomia que 

traduzisse mais tempo livre, no qual seria possível investir em atividades 

verdadeiramente entusiasmantes e, acima de tudo, relevantes para quem tem 

necessariamente de vender o seu trabalho, mas procura recusar formas outras de 

escravatura.  

 

Pensemos, por exemplo, nas mercadorias produzidas nas fábricas dos séculos XVIII, 

XIX, e mesmo no século XXI, e em como esse modelo coincide demasiadas vezes com a 

 

34 Sobre esta longa sombra histórica, e salientando como perspetiva o desenrolar (e alcance) da cultura 
ocidental na sua relação com o trabalho, recordem-se as reflexões de Hanna Arendt no livro ‘The Human 
Condition’, em particular sobre a inversão cultural que se dá com a modernidade relativamente ao valor e 
significado sociais do trabalho.  
Segundo a autora, a escravatura (e a sua correspondente condição sub-humana), na antiguidade clássica, 
ocorre essencialmente para libertar o cidadão das necessidades básicas do trabalho, que lhe limitava o 
desempenho de tarefas verdadeiramente nobres, como a política. Arendt observa como a condição do 
trabalho acaba por ser deslocada ao longo do tempo, para culminar com aquilo a que chama a “glorificação 
do trabalho enquanto fonte de todos os valores”, ainda presente enquanto questão central da organização 
social nos nossos dias.  
As distinções propostas pela autora entre ‘labour’ e ‘work’, embora de extrema relevância, não são  
significativas para esta nota.  
35 Uma vez mais, há um assinalável relevo para esta pesquisa, olhando apenas para essa condição visual e 
plástica da frase. O ponto será retomado mais adiante.  
36 Tendo em consideração a construção do discurso, podemos afirmar que, em determinados grupos sociais 
e entre determinadas geografias, a tensão entre tempo de trabalho e lazer por um lado tende a reformular-se, 
conforme analisado ao longo deste capítulo; por outro, o apelo dissimulado na frase de Jack ainda 
permanece atual e viável para muitas e muitos dos que constituem a força de trabalho no mundo. Como 
sabemos, diferentes formas de trabalho coexistem neste tempo, e pelo menos para algumas delas o sentido 
da frase faz absoluto sentido. O que se coloca é perceber que tipo de sentido fará para aqueles a quem 
aparentemente não se aplica.  
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exploração do operário. Será fácil entendermos a sombra de toda uma luta sindical que 

aparece na frase fictícia, segundo esse contexto.  

 

No entanto, a fuga de um labor alienante e a procura de tempos livres e autónomos para 

certamente continuar a produzir (e, sobretudo e cada vez mais, a consumir) com outro 

apego, foi também ela tornada veículo de expansão do modelo capitalista. Para os que 

desempenham tarefas de acordo com as novas premissas do ‘funwork’ ou ‘workplay’ ou 

como queiramos tornar mais apelativo o conceito, a verdade é que para quem o ‘work’ já 

é ‘play’ – o que lhe resta, na equação descrita pela frase?  

 

Menos períodos dedicados ao trabalho, este muitas vezes coincidente de forma irrefutável 

enquanto fator de alienação do trabalhador, quando não mesmo de maleita e degradação 

física e cognitiva37, não significam quase nunca, conforme se verifica através de Marx e 

do pensamento que decorre da sua crítica, o abandono de formas de produção e muito 

menos de atividade38. A verdade é que essas esferas não são autónomas, e pelo contrário, 

manifestam-se no presente enquanto modos de trabalhar e reproduzir capital.   

 

Nesse sentido, podíamos facilmente inverter a ordem das palavras para nos depararmos 

com um cenário mais próximo daquilo que nos rodeia: ‘All play and no work makes Jack 

a dull boy’39. O que é expresso continuaria praticamente o mesmo, mas nesta 

configuração surge mais vincada a sombra do artista moderno, enquanto modelo de 

excelência desta simbiose entre trabalho e brincadeira.  

 

37 Como veremos mais detalhadamente no ponto seguinte, na análise de uma outra obra desenvolvida no 
contexto deste doutoramento.  
38 Aumentando esta ideia, e a título de curiosidade, importa referir a anedota que circulava há uns anos, 
sobre a pergunta que se colocou a jovens Alemães sobre o que gostariam de exercer profissionalmente no 
futuro, pergunta a que a maioria terá respondido: artista.  
39 Neste caso, a frase devolve-nos um Jack entorpecido, aborrecido, sem vida ativa – e provavelmente sem 
possibilidade de encontrar um emprego ou trabalho, num mundo em que a crescente automatização ameaça 
possibilitar o desaparecimento de classes de trabalho inteiras, substituídas ainda por máquinas, mas também 
por avanços significativos na inteligência artificial. É fundamental pensar que até no campo da produção 
artística essas alterações passarão a ser realidades.  
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4.3.  

 

Na sua versão original, a do livro e do filme, é possível que a frase liberte então o sentido 

paradoxal, que, conforme exposto anteriormente, me interessou tratar, olhando em 

particular para formas de pensar o trabalho mais recentes.  

 

Nessa especulação, parece-me estar implicada na retaguarda uma perspetiva sobre a 

figura do artista, fonte de (e para o) trabalho absolutamente inesgotável, certamente 

disponível e permanentemente entregue a um labor constante e, num certo sentido, 

infindável: afinal, um artista gosta do que faz e raramente aguarda ansiosamente pela 

reforma – pelo contrário.  

 

As férias, feriados e demais períodos de pausas de trabalho de que possa usufruir 

implicam uma natureza mais complexa do que aquelas que comummente atribuímos às 

expressões40. As greves são igualmente inexistentes, tal como as lutas por melhores 

condições de trabalho, ou outras. Enfim, temos o sonho de uma qualquer instituição 

empregadora, sendo que no caso de um artista patrão e trabalhador convergem numa 

mesma entidade.  

 

 

40 Para o efeito, considere-se o episódio anedótico da Bienal das Caraíbas, evento realizado no final de 
1999 e promovido pelo artista Maurizio Cattelan juntamente com o curador Jens Hoffmman na ilha de São 
Cristovão e Neves, algures no mar do Caribe, com o patrocínio de diversas corporações.  
O grupo de artistas reunido no local, composto por alguns dos nomes mais sonantes da cena artística 
internacional à época, esteve supostamente apenas de férias, sem produzir nem apresentar trabalho. A 
Bienal, de edição única, foi apresentada enquanto elemento de paródia (e crítica?) à multiplicação deste 
tipo de eventos um pouco por todo o mundo nas últimas duas décadas, com os mesmos artistas que 
dominam e marcam presença nesses certames agora e por uma vez em modo de descanso e convívio.  
Claro que esta leitura é absolutamente equívoca, e ela própria anedótica, uma vez que o evento e a presença 
daqueles autores convidados se apresenta e configura por si só enquanto obra, cuja produção evidentemente 
implicou trabalho, ainda que sob a forma de descanso. De resto, o fundamento é igualmente abalado pelas 
“contribuições especiais” com as quais os artistas participaram na publicação preparada por Cattelan.  
O facto de serem especificamente aqueles os artistas convidados a desfrutar dias de descanso nas Caraíbas, 
e não outros, convida a refletir sobre a ‘presença’, a gestão e as relações públicas, entre outros fatores, 
enquanto modos de produção artística na contemporaneidade. A essa reflexão voltaremos certamente 
noutros momentos ao longo deste texto.  
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A esta luz, analisemos então o sentido ambíguo que a frase transporta, igualmente motor 

para a construção da obra que desenvolvi a partir dela. Importa retomar brevemente o 

encontro com o material produzido por King e, especialmente, por Kubrick.  

 

A personagem Jack Torrance, e em concreto naquilo que ela estabelece enquanto autor 

investido na criação é, como vimos, desmascarada naquele preciso momento da ação em 

que finalmente se descobre em que consiste a sua escrita. A sua produção é uma fraude 

ensimesmada, fechada e paranoica, mas não necessariamente estéril41.  

 

Afinal, há algo nesse desvendar que é relevante para o leitor ou espectador, tal como, 

com uma outra profundidade, para o escritor ou para o cineasta que a tratam. Mas aqui 

não nos vamos perder em tentações psicanalíticas ou de outra ordem, certamente mais 

informadas e pertinentes no contexto de outras investigações. Vamos propor o que pode 

essa revelação significar no contexto desta tese, em particular para uma possível 

especulação sobre o improdutivo em arte.   

 

Certo é que a fraude implicou trabalho, e em quantidade assinalável. O autor de todo esse 

trabalho, independentemente de todo o seu potencial valor e mérito ou, concretamente, da 

falta destes, é que nunca existiu.   

 

Num projeto especial para a revista sobre epifenómenos culturais e artísticos “Cabinet”, 

a dupla britânica de artistas Adam Broomberg e Oliver Chanarin revela-nos o resultado 

 

41 Faça-se uso do improdutivo na posição de Jack, para reiterar uma importante afirmação deste texto: há 
que questionar o lugar do artista, que por estes dias, e à mercê de dinâmicas que o podem ultrapassar, 
poderá efetivamente estar a atravessar uma fase mais zombie. Esse é o artista que, até podendo ser aquele 
que revela e expõe mais ou menos poeticamente as verdades incómodas, ou que faz da sua visão xamanista 
uma política verdadeira da arte, acaba por ser quase inevitavelmente capturado, pactuando de forma mais 
ou menos consciente com um modelo neoliberal que o condiciona e absorve, mesmo nos momentos de 
maior radicalidade, poética ou política. Também será zombie, porque dá literalmente o corpo em função da 
arte, da sua produção e do alcance que espera que a sua contribuição nesse campo expresse e conquiste; isto 
é, o artista existe acima de tudo para produzir arte que se possa mostrar, eventualmente consumir. É 
importante insistir que se afirme que o artista não está, porém, reduzido a nada disso, nem se extingue 
nesses problemas.  
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da sua pesquisa no Stanley Kubrick Archive, albergado na University of the Arts 

London42, onde puderam consultar não só o manuscrito de cerca de 500 páginas 

originalmente dactilografado pela então secretária de Kubrick para ser usado na 

sequência filmada original, como as cópias dactilografadas em Espanhol, Francês, 

Alemão e Italiano que o realizador mandou preparar.  

 

Há algo de extremamente atraente na possibilidade daquele documento, ou conjunto de 

documentos, cujo propósito serviu a exatidão e perfeccionismo que eram apanágios de 

Kubrick enquanto criador, mas que agora se encontram definitivamente arquivados, mas 

não necessariamente desvitalizados (a sombra dos dois cartazes aparece por aqui); uma 

escrita em desatividade, que pode ser perspetivada enquanto rematerial artístico.  

 

O mais extraordinário, e certamente um dos motivos que me levaram a produzir uma obra 

em redor desta frase e da ‘obra’ que ela compõe, prende-se precisamente com o facto de, 

na versão cinematográfica, embora o personagem seja inexistente, porque fictícia, o 

trabalho que ela produz afincadamente é real.  

 

Pode-se mesmo deduzir que parte do salário recebido por Margaret Warrington, 

secretária de Kubrick encarregue da tarefa, correspondeu à escrita efetiva da obra de 

alguém que nunca existiu, e que mesmo todo esse trabalho apenas serviu a intensidade de 

um outro criador, focado em detalhes e pormenores.  

 

Há evidentemente aquilo que a frase e a sua multiplicação desvenda, um estado mental 

psicótico que se reflete e, mais do que isso, está contido na obra que o autor fictício 

produz. Mas ao contrário deste, o facto é que a obra, e o trabalho que ela acarreta, 

aconteceram e existem. E esse é um dos pontos cruciais na obra que aqui se trata, 

constituída a partir do suposto trabalho de Jack.  

 

42 Especificamente, no Centro de Arquivos e Coleções Especiais do London College of Communication, 
pertencente à instituição mencionada.  
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Houve, no processo de cópia/transcrição manual de documentos, que foi o meio 

escolhido para me relacionar com este material, algo que dá eco à tarefa de preservação 

da memória, continuidade, mesmo disseminação de conhecimento, com o significado que 

lhe conhecemos em momentos vários da história do ocidente. Em certos momentos, a 

tarefa que levei a cabo na elaboração desta obra é efetivamente similar à de um copista, 

ou àquele que ilustra um documento medieval.  

 

Também neste documento se encontram espalhados pequenos desenhos, também a lápis, 

que recuperam representações significativas no conceito expositivo como um todo (o 

fumo sendo uma delas, como se verá nos pontos seguintes deste capítulo); ou ilustrações 

de pequenos pormenores relativos aos personagens, ação ou ambientes descritos no guião 

que está a ser transcrito; ou mesmo momentos de desvio, que materializam e inscrevem 

na obra pontos de fuga e de abstração, traduzindo o aborrecimento face à tarefa a realizar, 

embora simultaneamente assinalando a proximidade e a natureza permutável entre o 

‘trabalho’ propriamente dito (escrever) e o ‘meta-trabalho’ que aparece pelo desenho, 

cujo caracter se subentende bastante mais lúdico.  

 

Estas corruptelas dão a ver um segundo plano, eventualmente bastante mais relevante do 

que aquele que se assinalou anteriormente (afinal, os desvios dos remateriais são 

instáveis, e nem sempre produtivos...), respeitante à manipulação do material original, 

através da inclusão de novos diálogos e personagens, criados no decorrer do processo de 

trabalho desta versão transcrita.  

 

As personagens e as suas falas são, pese embora o facto de a obra poder ser manipulada e 

vista com toda a atenção, também praticamente invisíveis – tal como os traços sugeridos 

pelos convidados, presentes na obra criada com ansiolíticos e antidepressivos 

mencionada no ponto anterior deste capítulo, mas que são quase impossíveis de 

adivinhar.  
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O facto é que quer novas personagens, quer novas linhas de diálogo existem agora, lado a 

lado com o material original, também transformado por uma eminentemente inútil e 

morosa transcrição manual, que, no entanto, opera a tal alquimia de valor que a 

intervenção artística comporta. Nesta obra temos, em suma, a presença do improdutivo, e 

das suas três aparições: o artista aprofissional, a desatividade artística que o caracteriza, 

aplicada em remateriais artísticos. 

 

 

5. 

AHO / Pós-Produção 

2019 

Difusor de aromas, essências  

 

As obras abordadas nos dois pontos anteriores relacionavam-se de forma mais ou menos 

direta com questões relativas à saúde mental, por sua vez conotadas com efeitos físicos e 

psicológicos resultantes de determinadas formas de trabalho, nomeadamente as que 

aparecem ligadas a processos cognitivos e emotivos, como é sem dúvida o caso do 

trabalho de produção artística. A obra que agora se vai abordar encontra a sua base 

explorando igualmente algumas tensões inscritas no domínio cognitivo.  

 

No chão de uma das salas do espaço expositivo, foi colocado um pequeno objeto, 

cilíndrico e branco. É o único objeto presente no espaço. Trata-se de um difusor de 

aromas, um tipo de objeto relativamente banal, que se pode encontrar facilmente à venda 

em vários locais, cuja função corresponde a uma espécie de decoração olfativa para 

espaços interiores, domésticos ou profissionais.  

 

Através de um mecanismo no seu interior, este pequeno difusor permite que os aromas, 

normalmente conotados com elementos da natureza como flores, árvores ou frutos, sejam 

espalhados no ambiente, recorrendo para isso a ondas ultrassónicas.  
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Estas micro-vibrações causam a produção contínua de um pequeno jato ou nuvem de 

vapor, expelido por um orifício na parte superior do aparelho, e que rapidamente se 

desfaz no ar, mas que pode ser visto enquanto o difusor estiver a funcionar. O difusor 

pode igualmente funcionar com iluminação interna, operando simultaneamente como luz 

de presença e fonte aromática.  

 

A nuvem de vapor expelida é composta essencialmente por água, contida num recipiente 

próprio do aparelho, e à qual é adicionada uma qualquer fragância ou óleo essencial. Este 

é o tipo de ingrediente que encontramos ligados a ideias de bem-estar, prazer ou 

tranquilidade. Normalmente, estes produtos devolvem-nos um qualquer elemento da 

natureza (óleo de eucalipto, essência de rosmaninho) envolto num jargão ancorado em 

torno das propriedades e efeitos benéficos ou mesmo milagrosos que cada um desses 

elementos possui, para além de perfumar o ar.  

 

A nossa experiência do mundo pode ser maioritariamente formada através de jargões 

semelhantes. Eles ocorrem em função da produção cultural mais sofisticada, dos últimos 

equipamentos tecnológicos de determinada marca, da corrente musical mais experimental 

e recomendada; em suma, trata-se do poder da sugestão, que a indústria da publicidade 

tão bem sabe como explorar. 

 

Também adivinhamos encontrar esse tipo de sussurros, e a sua manipulação, nas 

linguagens da ideologia política, e sobretudo financeira.  

 

No caso desta obra, sem título, o conceito foi o de retirar ênfase a essa sugestão, despindo 

os elementos utilizados de qualquer forma de linguagem de apoio, sublinhando este ou 

aquele efeito, esta ou aquela característica. A ideia prende-se, de certo modo, com a 

desativação ou esvaziamento dessa componente. Uma vez mais, trata-se de operar uma 

desatividade, através do recurso a um rematerial.  
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Ao visitante é dado a perceber que o aparelho está a funcionar na sua capacidade, 

espalhando algo no ar. Tal pode ser visto, ou cheirado, ainda que de forma ténue: nem um 

nem outro aspeto são vincados, muito menos exagerados. Não é dito do que se trata; 

ninguém sabe exatamente o que se respira naquela sala, mas pode partir-se do princípio 

de que não se trata de nada perigoso ou tóxico. Será assim?  

 

O trabalho começa por se apresentar tão arrumado e destilado, como uma composição 

sobre o espaço doméstico de um Vermeer. Aliás, os poucos elementos usados também 

nos lembram esses espaços íntimos e serenos, de uma burguesia puritana em 

consolidação e a necessitar de se rever; cenários do quotidiano comum, altamente 

encenados, mas plenos de tranquilidade, onde um ou outro destaque nos conduz a 

determinada leitura.  

 

Mas, tal como numa representação de Vermeer, também aqui há qualquer coisa que pode 

não estar bem.  

 

Os materiais escolhidos para esta obra tanto são o vapor aromatizado, como a assunção 

que o público assume acerca da inocuidade do mesmo. São exemplo do que foi tratado a 

propósito do improdutivo no capítulo I, e que aqui se completam, nomeadamente na 

discussão em curso sobre materiais, ou melhor, remateriais artísticos, a partir de 

exemplos de obras concretas.   

 

No caso deste projeto, a relação com a capacidade cognitiva de um visitante é o que está 

em jogo. Pegando no mesmo referente das obras anteriores, nomeadamente um encontro 

com a possibilidade de subverter a carga da instabilidade psíquica e cognitiva, tida como 

alienada, sublinha-se, através dos elementos físicos convocados, que há concretamente 

algo que se respira, ou algo que paira no ar.  

 

E, na continuidade do tecido da exposição, os elementos aqui usados também deixam 

invisível algo que está, no entanto, absolutamente presente: o cheiro ténue que se faz 
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sentir no espaço, difundido pelo pequeno aparelho, contém partes de ‘poções mágicas’, 

que se encontram à venda em lojas dedicadas ao comércio de produtos ditos místicos ou 

esotéricos.  

 

Estaremos, portanto, debaixo de um feitiço, espera-se que benigno. Não há um ritual 

invocado ou a ser desempenhado numa performance, nem um qualquer outro apêndice, 

estético ou de outra ordem, que sugira uma operação vudu ou similar; quando muito, 

estaremos num território new age, eventualmente carregado de energias positivas e boas 

vibrações.   

 

Não havia aqui qualquer necessidade de conduzir um público em contato com a obra, no 

sentido de o levar a considerar os perigos da manipulação diária a que todos nos 

encontramos expostos. Não há esse tipo de didatismo gratuito. Mas estava presente e 

convocada uma ideia de intoxicação, e essa não está de todo arredada de um retrato do 

real que nos rodeia atualmente.43  

 

Esta obra propõe revisitar fantasmas de outra ordem, que já foram anteriormente 

mencionados. Não há a tentativa de convocar a presença de um banqueiro, mas 

 

43 Numa entrevista recente, o canadiano Christopher Wylie, nome que aparece ligado à exposição do caso 
Cambridge Analytica, em que se demonstrou ter havido controlo sobre o resultado do referendo no Reino 
Unido a propósito da saída da União Europeia, menciona a perigosidade das coisas aparentemente 
inocentes: “In the same way that colonists would go and seek to extract resources from countries, 
irrespective of the people who were already there and the impact it had on their lives, you now have 
companies that go around and try to extract resources on the internet. That resource, rather than gold or 
diamonds, is you. You are the resource. (…) When you look at history and you look at when people start to 
become commodities of some sort, you have some pretty terrible industries. (..) We’re sitting at the 
precipice of data trade. Where your identity and your behavior can be owned. You can be owned. (…) 
When you look at the patents that some of these companies are filing right now, about integrating what are 
essentially surveillance systems throughout people’s houses, on the streets, in cars. When your refrigerator 
talks to the children’s toys, which are watching your children, which talks to your bathroom and your car. 
When your car and the street have a conversation to decide whether the car will put you on time for work 
and how much you’re worth to that company. You don’t even have any control over whether you’re on 
time for work or not anymore. You don’t have control over what you eat. You don’t have control over what 
you see.” WYLIE, Christopher, Fantastic Man 29, primavera 2019, p. 177. Todo o argumento de Wylie é 
fascinante, apesar de apenas soar como um upgrade da discussão em torno da biopolítica. Atente-se, em 
particular, na última frase, pela relação mais direta com o trabalho que se analisa neste ponto.  
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eventualmente de apelar a uma espécie de presença de espírito: até mesmo a própria luz, 

elemento fundamental ao longo da história de arte, continua presente. Mas esta é uma luz 

que, acima de tudo, atrai para a sua combustão. Nesse sentido, o rematerial é altamente 

instável e volátil, eludindo na sua simplicidade aparente uma possibilidade de leitura 

direta e monolítica.  

 

A própria escrita, e o modo como esta exercita o pensamento, para parafrasear Walter 

Benjamin, encontra-se neste capítulo colada aos aspetos materiais das obras em 

discussão. Ou melhor, ela avança igualmente por conceitos e aspetos físicos que se 

tornam conceitos, permitindo transformar sobretudo os segundos em potenciais espaços 

de abertura que não se confinam à sua própria condição perene e finita.  

 

É através desta possibilidade de procurar outras possibilidades que se afirma também 

uma faceta dos remateriais artísticos. Afinal, o que é que estes podem conter, e qual o 

alcance que cada um desses potenciais elementos pode atingir?  

 

Porque o rematerial artístico não se refere exclusivamente a uma relação com o trabalho. 

A atividade criativa e emancipada, reclamada pela própria ótica marxista, estará hoje 

praticamente ao serviço da mecânica capitalista. Nessa perspetiva, é importante a 

capacidade de resgatar que advém dos remateriais artísticos, também eles não-

prescritivos, mas aderindo à experiência concreta, a um momento que é especial também 

por isso mesmo. Nesse sentido, pode-se afirmar que os remateriais são vivos e animados, 

como no exemplo desta pequena nuvem de vapor, intoxicante pelo que mostra sem dar 

verdadeiramente a conhecer e a revelar.  
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Conclusão 
 

O remate desta tese é um não-acontecimento, ou melhor, um acontecimento a desfazer-

se, evidentemente animado pela vontade dionisíaca, para evocar mais um fantasma, do 

improdutivo em não se deixar domesticar por uma medida.  

 

Quando comecei esta investigação em 2011, as minhas questões eram um pouco 

diferentes, e prendiam-se com a presença dos media na experiência social comum, e a 

forma como estes a determinam e conduzem. Foi uma questão de poucos dias, até decidir 

encontrar no meu próprio trabalho algo que, num sentido mais pertinente para o olhar 

sobre a produção artística e os seus agentes que sempre me interessou, pudesse ser 

explorado segundo essa perspetiva determinista e controladora. De modo igualmente 

rápido surgiram as questões acerca do improdutivo, do fazer improdutivo, do fazer um 

improdutivo; e, sobretudo, de um improdutivo ainda por fazer.  

 

O verdadeiro sentido inscrito na frase encontrada no bolinho da sorte, só o apreendi mais 

tarde. Para mim, ele sempre revelou um aspeto sinistro, tóxico, na forma como utilizava 

esse grande equalizador comum (o outro seria o dinheiro) para prender e fixar o sujeito, 

que efetivamente encontra cada vez menos na figura patronal ou institucional um 

antagonista com o qual terá de lidar, nos embates determinantes das questões laborais; 

nos nossos dias, esse sujeito terá de lidar também consigo próprio, e com a 

responsabilidade que foi sendo empurrada para cima de si, na forma de um amor 

devocional ao trabalho. 

 

Pensar e encontrar a figura do artista como modelo destas novas formas de atuação 

laboral, capazes de encontrar na exploração quase total das capacidades humanas uma 

outra ideia e posição para o lucro, não é, de todo, um exercício difícil ou que exija grande 

argumentação. Creio que é perfeitamente notória a forma como o capitalismo olhou pra a 

arte, não da forma como esta pensa que está a ser olhada e cobiçada, mas através da 

condição laboral voluntária dos seus próprios (e primeiros) produtores.  



 

103 

 

É também por isso de certo modo irónico encontrar bem presente uma espécie de 

celebração dos modos de atuação mais profissionalizados, perfeitamente alinhados com 

uma doutrina neoliberal, que seja prática comum nos artistas de hoje. Mas nesse encontro 

não há, sequer, a posição do novo; artistas a surfarem as ondas das várias formas de poder 

sempre foram uma constante, mas talvez nunca antes essa postura tenha sido tão 

acarinhada pelos próprios, e sujeita a tanta dedicação, ao ponto de se tornar numa forma 

de trabalho e atuação a privilegiar.  

 

Precisamente nessa perspetiva, não creio que seja válida a argumentação de um qualquer 

retorno a um estado puro, a uma figura do artista impoluto, pleno de heroísmo e livre das 

tentações capitalistas (que nunca o esteve). As tendências reguladoras, que tentam 

avançar com a apologia da moralização ou preceitos, não podem ter grande espaço e 

lugar no plano artístico.  

 

Nesse sentido, pensar aquilo que, talvez erroneamente, me parece uma questão ou 

conjunto de questões problemáticas na atuação dos artistas – porque é fundamentalmente 

disso que se trata -, com a virulência da híper atividade à cabeça, teria de assumir um 

papel mais restrito; uma espécie de auto exame, que pudesse ser partilhado, mas nunca 

imposto ou sugerido como tal.  

 

Creio que está precisamente aí localizada a primeira expressão do quão fundamental 

poderá ser o exercício de pensar sobre o improdutivo, que é solitário. Sabemos que o 

mundo está também ele num momento de crise, como nos habituamos a ouvir; mas desta 

vez há a visibilidade da dúvida manifestada a ter em consideração; as pessoas entendem 

que há urgências a resolver, mobilizam-se e encontram espaços internos e externos de 

luta, de questionamento. Parece-me um bom exercício que os artistas consigam 

acompanhar essa possibilidade de duvidarem da sua própria atuação, com a humildade de 

poderem questionar e até repensar as suas formas de atividade, e o que se atinge através 

delas, para além de questões mais egotísticas como ensaiar ‘respostas’ aos fenómenos da 

crise, sejam estes financeiros, ecológicos, ou outros. É que muitas vezes, os artistas não 
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estarão assim tão capacitados para refletirem e devolverem o mundo as suas produções, 

talvez mais possuídas por outras forças do que as que supõe serem da praxe. Não se pode 

reclamar de forma alguma um arresto da produção, mas sim um maior cuidado na forma 

como esta possa ser exercida e entendida, posta a circular, valorizada – e, dessa forma, 

descobrir até outras possibilidades e horizontes de produção.  

 

Claro que muitas condições estarão aqui em jogo – basta tentarmos imaginar a 

composição de uma classe artística futura, o seu background, para talvez percebermos 

que não se adivinha nenhuma tendência revolucionária num futuro próximo; bem pelo 

contrário. Mas há que insistir na arte como experiência autónoma, necessária, onde 

vibram sempre – sempre – outras possibilidades, que só podem surgir pelas mãos dos 

artistas.  

 

Uma dessas possibilidades, claro está, é a de um pensamento precisamente diverso, 

expandido, e o quanto de maravilhoso isso constitui por si só, sem outro artificio. Por 

outro lado, nada pode e deve ser expurgado da arte, mas como em qualquer sistema, há 

um equilíbrio que deve ser acalentado e cuidado. Os primeiros a procurarem fazê-lo, 

creio eu, devem ser os artistas.  

 

Muito sinceramente, não sei se mesmo quando a minha obra finalmente termine e deixe 

de ser produzida, terei encontrado um acabamento perfeito relativamente ao improdutivo 

e aos seus usos, uma espécie de teoria redentora que possa ser explicada num sentido 

mais direto do que o que tentei aqui construir, ou melhor, esboçar.  

 

No entanto, aproveito o embalo do capítulo II, que percorreu todas as obras da exposição 

AHO / Pós-produção – com exceção de uma -, para avançar; não no sentido de uma 

conclusão, que julgo ser estéril, mas de um devir. 

Em frente, pois, na direção da última obra que, escapada ao fluxo do capítulo anterior, 

agora se apresenta, mal disfarçada de conclusão possível.  
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1. 

AHO / Pós-Produção  

2019 

Projeção vídeo intervencionada 

Vídeo (cor, som, 8’, loop), lentes de vidro alveolar 

 

 

Este último trabalho é uma apologia da suspensão, e chama-se AHO / Pós-produção. Pós-

Produção. O momento que se segue, aquilo que se pode seguir ao que foi feito.  

 

Não chegamos, portanto, a um fim. Não se trata aqui de um final, nem da chegada a uma 

conclusão, mas antes a uma suspensão de produção, que nos convida a levitar com ela, 

tanto na exposição, como, em sentido metafórico, nesta mesma investigação.  

 

A última sala propõe uma vídeo-instalação. O que se vai vendo - na projeção preparada e 

alterada com um outro sentido, contrário a expetativas acerca da imagem projetada, 

daquilo que a deve constituir, das altas definições e linguagens apropriadas a utilizar, 

tantas vezes repetidas, e cujo carácter múltiplo, caleidoscópico, é herdado de experiências 

e ensaios anteriores - é tão simplesmente fumo.  

 

Novamente, uma presença gasosa, rarefeita, a pedir um desconcerto do nosso olhar e do 

seu poder. Este será, muito provavelmente, fumo de cigarro: uma pausa para um cigarro, 

uma pausa na engrenagem, um espaço para o ‘eu’ reclamado, para o tempo supostamente 

pessoal, para projetar no fumo quantas formas e imagens e narrativas se quiser encontrar 

e imaginar. Desligarmo-nos ainda que temporariamente e a propósito de um nada, de um 

pequeno prazer, da obrigatoriedade do trabalho, da atividade que teremos que cumprir.  

Um fumo que é sinal da combustão, eventualmente até do que arde sem se ver; recupere-

se a pronúncia do poeta sobre o amor e teremos um reencontro com o amor que o artista 

experiencia naquilo que produz, objeto de análise no capítulo inicial, e que nos devolve a 
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sua capacidade aprofissional, o potencial de desatividade inscrita no que faz e sobretudo 

no que pensa, a magia do rematerial com que pode trabalhar.  

 

Aquilo que arde e queima não aparece efetivamente nas imagens projetadas, mas é algo 

que se sabe estar lá. Ou melhor, se adivinha estar. Novamente, como na sala anterior com 

o seu ambiente intoxicante, é também a nossa consciência límpida e habituada à presença 

e trabalho permanentes da lógica, do racionalismo, que poderá estar a ser desafiada.  

 

Algures no vídeo, também há som, um curto loop em repetição, insistente, ele próprio de 

atmosfera carregada e embebida no romantismo dos arranjos para cordas musicais. Um 

único suspiro.  

 

Nesta projeção, encontramos igualmente os vestígios dos elementos que foram sendo 

enviados por aqueles que foram chamados a contribuir para a exposição, expandindo as 

obras que escolheram relembrar; sinais enviados desde várias partes do mundo, cruzando 

espaços, que se referem também a obras diversas, cruzando temporalidades. 

 

Como nas obras anteriores, também aqui se sublinha uma noção narcótica, de estado 

‘alterado’ versus um estado ‘normal’, de uma certa ideia de transe (menos o folclore 

habitual). Não se trata de uma apologia sobre o uso de drogas, mas sim uma alusão sobre 

o tipo de pressões que nos levam a procurá-las, a procurarmos sair de nós mesmos. A 

sair, enquanto artista, de um certo modo de pensar a produção, esse sim tornado 

narcótico, e dependente.  

 

A importância do não fazer artístico é ponto gravitacional desta obra, construída também 

em redor de uma noção de falácia, de um jogo de espelhos e fumaça enquanto triunfo e 

verdade da produção artística. Neste momento de pausa, nesta quebra de atividade para 

fumar um cigarro, neste minúsculo e provavelmente nada saudável momento de ócio, 

existem múltiplas possibilidades – a própria projeção reflete esse princípio. Nenhuma 

dessas possibilidades é produto consumado, nem uma é verdadeiramente visível ou 
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demonstrada. Mas estão absolutamente presentes. Voltamos, pois, a uma espécie de 

múltiplos inícios: ‘New Work(s), Coming Soon’. Mas agora, devidamente investidos 

naquilo que se pode escolher não fazer, e não uma atitude resoluta de deixar de fazer, de 

abandonar ou ignorar – pois isso seria o contrário de procurar pensar e produzir o 

improdutivo.  
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Anexos  
 

Textos periféricos 

 

Apresentam-se nesta secção um conjunto de textos elaborados ao longo da duração desta 

investigação, que visam complementar e expandir o seu texto principal.  

 

São, de certo modo, textos improdutivos, que contribuíram para ajudar a desenhar e 

experimentar as ideias que se articulam no corpo central desta tese, na forma de trabalhos 

artísticos e do ensaio que acompanha essa produção. Mas são igualmente textos 

autónomos, onde se ensaiam outras possibilidades e linhas de pesquisa, entretanto 

abandonadas.  

 

Estão também incluídos textos escritos especificamente para algumas das exposições 

individuais realizadas no âmbito desta tese, memórias descritivas relativas a obras 

específicas, e até mesmo conteúdos desenvolvidos para outros artistas – todos em torno das 

inquietações assumidas na minha pesquisa.  

 

A anteceder esses textos, encontra-se uma espécie de glossário em que são abordados 

alguns dos vários materiais de apoio, que foram referentes extremamente importantes em 

diversos momentos desta investigação, e para o pensamento que nela se procurou 

expressar.  
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1. 

Revisão contextual  

 
Nesta secção, encontra-se referenciada e comentada de forma sucinta uma pequena 

seleção dos muitos elementos pesquisados e estudados ao longo de um percurso 

académico iniciado em 2011, tendo em vista o doutoramento. Os aspetos de apreciação 

crítica que sobressaem nestas leituras devem ser considerados enquanto pontos que 

refletem o estabelecimento e desenvolvimento da minha própria investigação e não 

enquanto formas de crítica autónomas aos objetos de estudo citados.  

 

 

Franco ‘Bifo’ Berardi, The Soul at Work: From Alienation to Autonomy  

Este livro, de uma das vozes centrais do movimento marxista italiano Autonomismo, 

concentra-se nos tipos de trabalho cujo desempenho depende eminentemente de 

capacidades ligadas ao intelecto, às suas características emotivas e cognitivas: um 

trabalho literalmente através da alma, e o que nesta ocorre tendo em conta esse contexto.  

 

Uma das suas principais dificuldades, mas também lições, no meu entendimento, será a 

de que a crítica que Berardi levanta talvez não esteja suficientemente distante do seu 

objeto de estudo.  

 

Berardi reconhece e analisa diferentes tipos de trabalho, incluindo distinções que ocorrem 

no interior do universo próprio ao trabalho intelectual, recorrendo a diferenciações 

qualitativas que apresentam alguns tipos de trabalho intelectual como efetivamente 

elevados e reconhecidos, objeto de distinção e elogio. A ainda diminuta massa do 

“cognitariado” torna-se, neste retrato, eminentemente classista, apequenando outros 

trabalhadores e formas de trabalho, dentro e além das suas tarefas produtivas, em termos 

de seus desempenhos cognitivos. 

 



 

120 

 

"O trabalho manual é geralmente executado por máquinas automaticamente programadas, 

enquanto um trabalho inovador, aquele que efetivamente produz valor, é trabalho 

mental." (pp. 75). A ironia aqui será que nem mesmo o trabalho cognitivo escapa ao 

fenómeno de automatização, e certamente não escapa à degradação intelectual que o seu 

cultivo pressupõe.  

 

O estado mental colonizado, condicionado e afetado pelas tarefas e performances 

laborais, resultando na observação assim como a fetichização de certo tipo de trabalho 

imaterial, tornou-se o ponto predominante de interesse deste livro, em termos da minha 

própria investigação no âmbito da produção artística. 

 

 

Evan Calder Williams, Combined and Uneven Apocalypse  

Uma das idéias predominantes que circulam por várias produções culturais já há algum 

tempo parece ser a de soltar o apocalipse sobre a humanidade. Williams analisa alguns 

dos produtos que emergem desse contexto para se envolver com uma crítica da circulação 

e acumulação: "Esses filmes e livros, fenómenos culturais de massa e obsessões sub-

culturais, são os mais próximos que podemos obter das estruturas de totalidade que 

sustentam tudo isso. Não é um espelho, mas um prisma movimentado. Nas distorções 

desse mapeamento cognitivo inquieto, aproximamo-nos não apenas da textura de uma 

era, mas da estrutura de suporte sobre a qual ela é esticada e formada." (pp. 157).  

 

Williams ocupa-se de uma capacidade crítica permanente em relação àquilo que o 

capitalismo torna invisível ou oculto: "Em suma, sair da violência do mundo que 

herdamos para a violência contra um mundo assim e garantir que nossa violência - ética 

cognitiva, material, impossível, tática, ética - é incomum, não apenas herdada e repetida 

"(pp. 231) será um dos ecos que se fazem sentir na minha conceção sobre o improdutivo 

enquanto instrumento crítico para um artista.  
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The Invisible Committee, The Coming Insurrection  

Este manifesto do coletivo anónimo, em última instância, apela não apenas a um 

reconhecimento mais rigoroso e menos suavizado das performances simbióticas 

contínuas do capitalismo - por exemplo, abordando como a economia política instiga, lida 

e lucra com as preocupações ecológicas e climáticas, moldando-se a elas como às 

reivindicações sindicais de outrora.  

 

Aqui também se aborda o envolvimento direto, através de sabotagem sobre as instituições 

que dão forma e presença à "realidade" que visa enquadrar o sujeito, bem como o seu 

entendimento sobre e relações com os espaços sociais num momento de "crise": uma 

espécie de retorno aos ‘Apaches’ parisienses.  

 

A retórica “nós contra eles” parece unidimensional e muito geral. No entanto, o apelo à 

inadaptabilidade é muito atraente em termos conceptuais e formais, se pudermos 

ultrapassar ou, melhor, simplesmente conviver criticamente com o seu romantismo 

imediato. O mesmo acontece com a ideia de reverter o valor de “problemas”, tais como a 

depressão, muito útil para minha análise, e ainda com a noção de uma “recusa em 

administrar o eu”. 

 

 

Hanna Arendt, The Human Condition  

Uma crítica de parte do mundo moderno, à data da sua publicação já em acelerado estado 

de transformação para uma sociedade pós-industrial, partindo da perspetiva contrastante 

sobre uma das suas supostas âncoras fundamentais, a da cultura grega antiga.  

 

Definições de e distinções entre labor, trabalho, ação (para assumirmos termos de 

tradução básicos), as propriedades e operações dos espaços privados e públicos e o 

domínio da “ciência” económica com o surgimento da modernidade, o “encolher de 

capacidades” realizado enquanto investimento na homogeneidade, automatismo e 

conformismo, e a desvalorização permanente e continuada do mundo definido através de 
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uma “natureza humana” afirmada na sua pluralidade, todos permanecem pontos críticos e 

atuais neste livro. 

 

O conceito sobre o ‘imaterial’ é abordado tendo em conta o seu posicionamento e valor 

num enquadramento económico: tudo o que não é considerado pertinente é irrelevante.  

 

 

Liam Gillick, The Good of Work  

Um ensaio curto de alguém - artista, pedagogo, pensador, curador - que é relevante, 

publicado através de uma plataforma (e-flux) também ela relevante, onde se dão conta 

dos aspetos mais relevantes na arte, a partir da cidade que se apresenta e vende 

continuamente como a mais relevante do mundo, Nova Iorque.  

 

Os “bons” artistas são produtores “super-auto-conscientes” de mercadoria atenta e 

esclarecida (talvez menos esclarecedora, pois essa “função” não é artística).  

 

Os “bons” artistas actuam lado a lado com o “trabalhador-cognitivo flexível e 

indiferenciado que opera em permanente estado de ansiedade no meio de uma mescla 

entre trabalho e lazer”.  

 

Os “bons” artistas entendem essa condição, e são ainda mais criticamente capacitados 

quando a transformam em valor através das suas práticas, com as quais pretendem 

desafiar o capital e o seu estatuto no panorama neoliberal que dá forma às condições 

laborais do presente.  

 

É menos claro a resposta da casta dos “bons” artistas ao facto de o capital operar 

igualmente através deles, e esse “valor” que supostamente trazem seja fundamentalmente 

mais uma marca na rotulagem e demarcação dos artistas.  

A fetichização dos trabalhadores cognitivos, da qual os artistas parecem ser o expoente 

máximo, parece-me que permanece praticamente intocada pela análise de Gillick.  
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Ainda assim, e falando de fetiche, sobra isto: a arte como uma “fetichização da decisão e 

da indecisão”. 

 

 

Tacita Dean, Edwin Parker 

Filme de 16mm produzido pela artista britânica no crepúsculo da vida de Edwin Parker, 

artista que ficou conhecido como Cy Twombly.  

 

O filme retrata o pintor, sobretudo enquadrado pelo seu estúdio ou ambiente de trabalho, 

(curiosamente, não na Itália onde viveu e sim na América rural de origem), mas em que 

este não aparece representado a produzir a sua obra.  

 

Vemos sim outros momentos da atividade diária de Parker - ler, comer, falar com um 

assistente ou por telefone, que eventualmente convocam a observação de Duchamp sobre 

a falta de importância do fazer arte face ao respirar, em si mesmo um ato muito mais 

incandescente e afirmativo.  

 

Estes momentos são intercetados na edição proposta pela artista por instrumentos de 

trabalho – pincéis, espátulas e afins - todos submetidos ao olhar lânguido e demorado de 

Dean que apresenta uma perspetiva contrastante, talvez, às velocidades de vida 

contemporânea (e produtividade na arte também). Certamente um exemplo, bastante 

hipnótico, da forma como a arte sabe reivindicar um desacelerar constante face à sua 

própria tendência para a espetacularidade e gigantismo.  

 

 

Goldin + Senneby, Headless Project  

Este projeto tece ficção e aspetos documentais para criar uma narrativa, em 

desenvolvimento entre 2017 e 2015, tendo como epicentro a "Headless Ltd.", uma 

empresa offshore registada nas Bahamas.  
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Os suecos Goldin e Senneby delegam a produção e as manifestações do projeto em outros 

agentes, que se tornam co-autores e cujos fabricos incorporam, por exemplo, o complexo 

thriller literário que torna o projecto visível. Os aspetos fantasmagóricos desta produção, 

como a sua ativação do real como uma fabricação percebida orbitando em torno de uma 

empresa que provavelmente não existe fora dos seus “documentos oficiais”, fazem dele 

uma referência necessária à minha própria prática e pesquisa no contexto da presente 

investigação. 

 

 

Katleen Vermeir & Ronny Heiremans, A.I.R. (Artist in Residence)  

Um outro projeto de uma dupla de artistas e em composição ao longo de um período 

temporal alargado, que surge na interceção entre arte, arquitetura e economia. O percurso 

destes artistas traduz-se igualmente através de colaborações diversas, e da manipulação 

dos seus resultados enquanto fragmentos constituintes de um todo, ainda assim em 

aberto.  

 

O encontro com o projecto de Vermeir & Heiremans dá-se através da obra The residence 

- A wager for the afterlife. Esta instalação, desenvolvida com a participação do artista / 

arquiteto chinês Ma Wen, articula elementos em torno da agência própria e profissional 

do arquiteto, observado na sua prática enquanto produtor cultural, discutindo os seus 

projetos e as suas realizações; um personagem fictício, Wilar, representado enquanto 

investidor financeiramente profícuo, que contrata o jovem arquiteto para desenvolver o 

projeto (imaterial) de uma casa que sirva para a sua vida após a morte; e uma terceira 

personagem, Lady Credit, desdobrada em múltiplas e inconstantes presenças, que vão da 

assistente do arquiteto a muitas das relações sociais de Wilar, tornadas visíveis pela 

mesma atriz. 

 

Novamente, o caráter esquivo do projeto e a componente alegórica propositadamente 

instável da sua própria materialização e desempenho dão réplica a certas condições de 
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vida sob o infame “nervosismo” dos mercados financeiros e as suas flutuações em tudo 

mutáveis, servindo nessa capacidade agitada as questões que permeiam esta tese.  

 

 

Melanie Gilligan, Crisis in the Credit System  

Trata-se de um trabalho em vídeo, cuja narrativa de desenrola em torno de um retiro cujo 

propósito é o de trabalhar o espírito de equipa.  

 

Socorrendo-se das linguagens e preceitos emanados pela componente financeira do 

presente, Gilligan propõe o acompanhamento, sob um prisma esteticamente devedor do 

mockumentary ou reality show, de formas de aprendizagem que visam o alcance de 

soluções de gestão face à sempiterna presença da crise.  

 

O absurdo de governar instituições financeiras é apresentado através de episódios de 

brainstorming e role playing realizados por um grupo de hipotéticos funcionários de uma 

qualquer companhia, numa tentativa de garantir as solvências para a natureza volátil do 

capital. As narrativas oficiais que se constituem em redor da finança, talvez melhor 

ilustradas pela barragem criada nos media para as apoiar e normalizar, são questionadas a 

partir da perspetiva da ficção enquanto ferramenta de desarticulação e desmantelamento 

de tais estratégias. 

 

 

Tom Friedman, 1000 Hours of Staring  

Porventura a obra mais radical no percurso do artista norte-americano, e eventualmente 

aquela que melhor atesta a sua disponibilidade absoluta enquanto produtor artístico. 

Trata-se de um pedaço de papel em branco sobre o qual o artista apenas utilizou 

porventura a ferramenta mais emblemática da contemporaneidade afogada em imagens: o 

olhar.  
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Este ato de olhar é exposto como fundamental para a economia da vida de uma obra de 

arte. A reprodução do olhar como um processo paradoxal intrinsecamente mental é 

também algo com o qual esta obra joga em vários sentidos, desde logo na crença ou 

dúvida que se instalam no plano do espectador sobre a veracidade do que a obra e/ou o 

artista pretendem afirmar.  Processa-se assim a retirada de trabalho físico e visível de 

uma superfície vazia, incorporando nela toda a potência de um trabalho de ordem 

imaterial. É um trabalho possivelmente diminuído por ser percebido e recebido como 

uma peça "provocativa". O acumular de trabalho, bem como a sua literal perceção, 

elementos tão caros ao artista e tão literais em quase todas as suas restantes realizações, 

encontram nesta peça um especial e verdadeiramente emancipado ponto de fuga. 

Duchamp ficaria orgulhoso. 

 

 

David Hammons, Bliz-aard Ball Sale 

Uma encenação do gesto artístico enquanto contrato que define e encerra o valor de uma 

mercadoria artística, que possivelmente poderia ser uma leitura condicionada e 

problemática desta peça. Hammons apresenta-se como um comum vendedor de rua, 

produzindo manualmente e vendendo bolas de neve com preços diferenciados de acordo 

com seu tamanho.  

 

A desmaterialização da obra de arte é levada à esfera informal, desregulada e muitas 

vezes ilegal do mercado de rua, ultrapassando numa primeira instância o próprio sistema 

e mercado artísticos, os seus mecanismos legitimadores e agentes.  

 

A operação pode igualmente libertar discussões em torno da relação da arte com a 

economia de mercado negro - ela parece não existir, mesmo quando seu conceito é 

explorado enquanto crítica aos circuitos normativos do capital. 
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Maurizio Cattelan com Jens Hoffmann (curador), 6ª Bienal das Caraíbas  

Esta suposta bienal de arte realizou-se em 1999 na ilha de São Cristóvão, com a única 

premissa de não haver nenhuma proposta artística exposta, nem qualquer trabalho a 

desenvolver ou a apresentar por parte dos artistas convidados.  

 

Todos eles são nomes emblemáticos da chamada cena artística internacional e 

concretamente representativos do período em causa, podendo mesmo afirmar-se que 

forma e são presenças recorrentes em numerosas bienais, feiras de arte e outros eventos 

similares. 

 

O humor supostamente corrosivo, mas bastante previsível de Cattelan, desta vez 

diretamente dirigido à multiplicação de bienais artísticas e outros eventos semelhantes, 

então ainda em plena fase de crescimento, não é, contudo, suficiente para afastar uma 

certa sensação de equívoco em todo este projeto.  

Se os artistas supostamente descansaram e conviveram entre si, longe do público e 

temporariamente longe de outras obrigações; ainda assim produziram algum tipo de 

registo, que atesta esse período de não atividade e é parte integrante da 

publicação/catálogo que Cattelan preparou em torno do evento, e que, em suma, 

poderemos considerar uma obra do próprio artista, feita a partir do ‘não-trabalho’ (melhor 

ainda, de uma ideia de ‘não-trabalho’) produzido por outros artistas, através do seu nome, 

envolvimento e pela sua presença.  

 

Certamente notória é a invisibilidade do trabalho desenvolvido para que o projeto tivesse 

efetivamente acontecido, ele próprio paradoxo de um conceito que pretende sublinhar um 

certo exagero inscrito não na produção, mas nos modos de circulação e consumo relativos 

ao trabalho artístico estritamente considerado. Todo o trabalho que suporta essa produção 

e circulação em macro escala, objeto da ironia desta bienal mas do qual inevitavelmente 

todos os seus participantes beneficiam, é, aparentemente, obliterado e tornado invisível 

na sua conceptualização e concretização.  
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Ivor Southwood, Non-Stop Inertia 

Em última análise, são as formas de governo que emergem através da ideia de crise, 

particularmente evidentes na última década, que animam as considerações de Southwood 

recolhidas neste livro.  

 

Nele se expõe um retrato social a partir de experiências centradas no sujeito e a sua 

presença no mercado laboral. Aquele, é eminentemente o consumidor ou o cliente, num 

mundo em que o declive da criação de riqueza se evidencia no acentuar do valor da 

finança, em relação direta com o detrimento do valor do trabalho.  

 

Neste cenário, o famoso ‘there is no alternative” ou TINA, suposta visão pragmática e 

racionalizada da realidade em crise com que se visa desmantelar um período de social 

democracia nas sociedades pós-industriais, materializa-se no sujeito também por um lado 

sensorial, atravessado pela condição de uma agitação permanente. Instala-se a 

naturalidade da noção, devidamente instigada e cultivada, de que alguém tem o dever de, 

inevitavelmente, evidentemente, mover-se; não só sendo como estando permanentemente 

ativo, um ser-se que só o é porque produtivo, mesmo na procura incessante de um 

emprego que já não existe, ou foi deslocado, ou para o qual há um número cada vez 

maior de candidatos igualmente capacitados e animados.  

 

Southwood, escritor e simultaneamente objeto do estudo, move-se num território em 

transformação onde, havendo cada vez menos a fazer, todos têm de fazer cada vez mais. 

O autor propõe que há uma crescente familiaridade com esse modelo esquizofrénico 

implícito que deve, de facto, ser exposto como estranho e paralisante.  

 

No entanto, é a própria condição da doença, sobretudo pensada a partir das implicações 

psíquicas e cognitivas “em falha”, cuja escala e amplitude no presente que se relacionam 

com o advento do neo-liberalismo e seus mecanismos, promovidos por exemplo pelos 

governos de Reagan e Thatcher no início da década de 1980, que pode mesmo ser 

estudada e apreendida enquanto campo de resiliência deste “Eu” contemporâneo.  
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 Os estados ligados à doença mental surgem, pelo menos, como formas de impulsionar 

uma distância efetiva à instrumentalização do sujeito, exercida por exemplo através das 

novas formas de dedicação e culto ao trabalho que lhe são extorquidas por uma espécie 

de soft power. Esta ideia, de resto explorada por Berardi no seu “The soul at work”, atrás 

mencionado, é também um dos pontos de referência desta tese. 

 

De modo semelhante surge a referência ao desemprego, que em “Non-Stop Inertia” 

aparece como uma pantomima do trabalho – nomeadamente, através da tal necessidade 

de permanecer constantemente ativo e completamente investido no propósito produtivo e 

altamente exigente que é a procura de emprego. O “estar desocupado” é um elemento 

igualmente relevante para o desenvolvimento do meu próprio argumento sobre a relação 

sujeito/trabalho no campo da arte; num certo sentido, inscreve-se aí uma estranha 

discussão do desemprego artístico como uma espécie de avant-garde.  

 

 

Herman Melville, Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall Street  

Uma das obras de Melville em que a atenção recai sobre o sujeito comum tornado anti-

herói, para o qual o quotidiano é aquele definido segundo as regras e possibilidades 

inscritas no e pelo capitalismo, e que acaba por oferecer a própria incapacidade pessoal, 

bloqueio ou negação irracional enquanto mecanismos de suspensão dos efeitos 

decorrentes da sua relação com o mundo mediada por esse sistema económico e as suas 

ramificações.  

 

Efetivamente, algum tipo de emancipação face ao modelo socio-económico dominante, 

obviamente vigoroso à época de escrita desta obra, emerge da recusa em trabalhar com a 

qual o personagem central Bartleby especificamente se define.  

 

Em último plano, esta negação, tida como exasperante no contexto subjacente à obra e 

eminente naqueles outros personagens que rodeiam Bartleby, pode igualmente traduzir 

uma recusa em deixar-se ser levado por todo e qualquer tipo de investimento ou 
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motivação – e não apenas aqueles que alimentam a realidade neo-liberal que se estende e 

domina corpos e espíritos, que aparece enquanto objeto de crítica na obra. Porventura, a 

provocação maior (e menos panfletária) deste conto pode ser precisamente essa.  

 

Sob esse prisma, necessariamente problemático, e considerando o facto de esta ser uma 

história sobre Wall Street e o tipo de condições que lhe são inerentes, não deixa de ser 

curioso que uma incomunicabilidade semelhante tenha surgido enquanto ferramenta nova 

no embate que caracterizou o movimento Occupy do início desta década, contra um 

status quo habituado a um determinismo capaz de causar reações de certo modo 

expectáveis. Recorde-se a insistência, por parte deste movimento informal, no desfazer 

um sistema e na recusa em apontar uma crítica mais concreta, específica e solucionável. 

Há qualquer coisa de Bartleby n no não negociar deste ou aquele ponto reivindicativo 

concreto.  

 

Outra questão que importa sublinhar e debater, igualmente presente na obra de Melville, 

prende-se com aquilo que, considerado no contexto dessa irredutibilidade extrema e 

radical, a construção artística permite emancipar ou, pelo menos, problematizar.  

 

O pequeno conto de Melville gira também ele em torno de uma crescente necessidade de 

inação como dispositivo para a sua própria ação e desenvolvimento narrativo, paradoxo 

que espelha necessariamente alguns dos parâmetros desta tese e as obras que a compõem 

e que se encontra, com outras roupagens, no projeto preparado a partir de “The Shining”, 

analisado no capítulo 2.  

 

 

Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger 

A cultura pop, concretamente numa vertente musical (a tal cujo aspeto imediato 

exasperava Adorno), aparece marcada nos tempos mais recentes por múltiplos e 

veementes relatos em torno da emancipação e retorno, essencialmente material, que 

apenas e só o trabalho – duro, exigente, repetido – permite alcançar.  
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A questão tem estado, por exemplo, bastante presente em muita da poesia e escrita que se 

apresenta através do hip-hop e das suas diversas correntes, fenómeno cultural originário 

nos Estados Unidos e que, tal como muitos outros aí surgidos, molda a discussão e os 

termos da sua propagação em termos mundiais.   

 

No domínio da cultura materialista dirigida essencialmente aos públicos adolescentes e 

em formação, surgem verdadeiros apelos ao empenho, empreendedorismo e capacidade, 

através dos quais a noção de atividade se desdobra incessantemente e o repouso parece 

não ter lugar – e muito menos a contemplação, a não ser eventualmente regulada através 

de uma qualquer app, e sempre tendo em vista o alcance de um qualquer “objetivo” ou 

“meta” produtivos.  

 

Esta canção da dupla francesa, de 2001, avança com uma perspetiva um pouco menos 

positivista e certamente mais irónica do que outras; por contraste, pense-se por exemplo 

em Britney Spears e o seu single “Work, Bitch”, em que o trabalho e a festa, faces da 

mesma moeda, são abraçados e celebrados na sua intensidade irredutível (conforme 

observado na análise de Federico Campagna “Listen to Britney Spears – Work is the new 

religion”).  

 

Em “Harder, Better, Faster, Stronger”, a glorificação do trabalho aparece questionada, 

seja através da repetição exaustiva e limitada de determinado mantra, eco em registo 

house dos ritmos mecanizados de produção fabril (que, aliás, estão já de certo modo 

inscritos em algumas das raízes da música eletrónica e experimental); seja pelo sentido de 

ironia que o breve e estéril poema encerra.  

 

Sem grande nuance, esta música estabelece-se enquanto uma espécie de crítica da 

mecanização do sujeito contemporâneo, seja na sua relação com o trabalho, no ginásio, 

na dieta ou mesmo na forma regulamentada de diversão e entretenimento que procura.  
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Os versos da canção, elementos isolados e aparentemente díspares no começo da música, 

acabam por encontrar a sua ordem, montando uma formação coerente e lógica, tal como 

num produto utilitário. Isso, por sua vez, produz sua própria abstração literal através do 

aumento dos filtros robóticos aplicados à voz que a transmite, cada vez mais distante de 

uma qualidade humana, também por meio da sua velocidade e assimilação com os outros 

tons musicais em jogo.  

 

De facto, “Our work is never over”. Sob a materialização em modo bem-estar de um 

sucesso dirigido fundamentalmente às pistas de dança, a dupla francesa dá-nos uma 

desconstrução do trabalho e uma crítica minimalista da nossa resposta ao (e fé no) seu 

estímulo. Uma verdadeira canção de trabalho, não só para o proletariado e 

"cognitariado", mas quiçá também para um “robotariado” eminente. 

 

 

Fernando Pessoa, O Banqueiro Anarquista 

Este pequeno conto de Pessoa apresenta-nos dois personagens. Um deles, banqueiro, 

oferece ao amigo e narrador um relato da sua vida profissional e apresenta o investimento 

radical em si mesmo como a única maneira de superar restrições e opressões do sujeito 

que naturalmente vêm com a socialização – mesmo um pequeno grupo de anarquistas, 

através da experiência partilhada, aparece como capaz de impor a pior falta de liberdade e 

agência individuais, com a sombra da obediência às estruturas e ficções coletivas e 

sociais sempre eminente.  

 

Para este anarquista, a resposta é solitária e prende-se com a acumulação, nomeadamente 

de estatuto e dinheiro – a mais poderosa e “primeira das ficções sociais”, como nos 

lembra o escritor – enquanto objetivo rigoroso a alcançar. Serão esses os únicos 

provedores da liberdade última almejada pelo banqueiro, anarquista convicto que só 

através da intensidade aplicada no processo de acumular mais e mais seria conquistada, 

efetivamente, a liberdade face às pressões da força e influência do dinheiro.  
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Há, na ironia não muito fina de Pessoa, implicações sugestivas e paradoxais, com a figura 

do homem que se torna num banqueiro para assim poder cumprir realmente as suas 

crenças anarquistas e desse modo alcançar uma verdadeira liberdade. Por contraste, 

tome-se como exemplo a obra e influência da também escritora Ayn Rand, cujo alcance 

vai desde as orientações ideológicas contidas nas práticas económicas exercidas através 

da reserva federal norte-americana até ao pensamento por trás de muito do 

empreendedorismo que instituiu as indústrias recentes do chamado Silicon Valley.  

 

 

Claire Denis, L’Intrus 

O relato pessoal de Jean-Luc Nancy, em redor do seu próprio transplante de coração, é o 

ponto de partida para o filme de Denis. O corpo e os seus limites, enquanto fontes de 

ansiedade, permanece no relato da realizadora, que também sinaliza as ansiedades 

decorrentes do colonialismo e configurações pós-coloniais enquanto prolongações do 

corpo no território.  

 

Trata-se de um filme que não depende de uma estrutura facilmente reconhecível, visando, 

em vez disso, apresentar e enredar situações “reais” e “irreais”, que não colidem nem 

contrastam entre si em termos de linguagem e forma.  

 

“L’Intrus” é mais uma obra em que o capitalismo se manifesta enquanto presença que 

assombra, cercando ou habitando personagens. Estas circulam em torno da necessidade 

de um transplante de coração que anima a narrativa que, porém, não deixa de se cruzar 

com outros aspetos, temporalidades e inquietações.  

 

A irresolução permanente e trabalhada por Denis em torno do que é material e do que é 

fantasmagórico acrescenta, de forma aparentemente paradoxal, densidade e propósito a 

um trabalho que se consegue reconhecer em si mesmo e na sua produção, enquanto 

produto cultural atingido e moldado por múltiplas preocupações, também elas 

entrelaçadas,  decorrentes de um tempo marcado por um neoliberalismo em roda-livre. 
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J. C. Chandor, Margin Calls 

Um filme da indústria cinematográfica de Hollywood, previsivelmente estruturado de 

forma convencional em torno de uma linguagem visual e narrativa clássicas. Esta última 

centra-se num episódio quase acidental através do qual se dá a descoberta, feita por um 

dos muitos milhares de analistas financeiros que formam uma qualquer instituição 

bancária, de certo tipo de informação capaz de causar a queda de uma grande empresa de 

investimento e, por efeito de arrastamento e contágio, colapsar todo um tecido produtivo 

e social.  

 

Com toda a ação a passar-se em menos de 12 horas de um dia em 2008, o filme permite 

que a tensão em torno do uso e divulgação dessas informações seja a força propulsora 

moral e profissional das vidas daqueles que, envolvidos diretamente na solução do 

problema, estão à beira do abismo.  

 

A energia e o pragmatismo do filme, que como indicado é como que uma receita genérica 

das produções americanas, na verdade servem bem à narrativa do tipo “thriller” 

construída dentro do mundo especulativo das altas finanças. A falência da instituição é 

evitada à custa da falência daqueles que literalmente pagam por ela, bem como a falência 

moral do personagem principal da narrativa. 

 

Os mecanismos ténues e invisíveis da alta especulação em que se move a finança são 

espreitados por esta obra, que no entanto se consegue descolar do facilitismo e 

simplificação de nomear o agente financeiro ou o banqueiro enquanto vilão absoluto, 

causa e origem dos males no mundo, para, ao contrário, nos recordar a complexidade 

inscrita nas formas como todos participamos na construção de determinado sistema.  

 

 

Todd Haynes, Safe 

Situado nos subúrbios abastados e protegidos de Los Angeles, este filme introduz-nos 

como protagonista uma personagem feminina, dona de casa, mãe, vizinha amistosa; em 
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suma, um ser bem-comportado. Progressivamente, esta personagem, cuidadosamente 

construída como banal, sem brilho, normal, vai sendo literalmente consumida pelo 

ambiente em que se move e pelo que a rodeia.  

 

As causas e motivos das suas aflições físicas e ataques de pânico não são diagnosticáveis, 

ou seja, abordagens médicas tradicionais e racionalistas não as conseguem medir ou 

sequer detetar. Os episódios de crise cada vez mais agudos e mais profundos sucedem-se, 

num registo próximo dos de um filme de terror.  

 

Estes só acalmam com o esoterismo “oferecido” por via do recurso a uma comunidade 

terapêutica, toda ela dedicada a tratamentos experimentais ou externos a esse 

conhecimento científico que falha à protagonista, e que podemos adivinhar como mais ou 

menos conotados com as filosofias new age, que, como sabemos, nunca tendem ao 

desaparecimento.  

 

O quase literal fechamento do personagem nos confortos e performances da sociedade 

pós-industrial são substituídos por um outro tipo de isolamento e contenção, desta vez 

dentro das estruturas e rituais de uma comunidade ainda mais fechada e guardada. 

 

 

Helen Molesworth, Work Ethic 

As interações entre a produção de arte, com os seus agentes a aproximarem-se de 

diversos e experimentais processos gerativos no pós-guerra da segunda metade do século 

XX, e a reformulação dos modos de trabalho em geral, ocorrida de forma cada vez mais 

acelerada a partir da década de 1960 em diante, formam o principal foco de atenção no 

discurso desenvolvido por Molesworth.  

 

Neste ensaio para o catálogo que apoia a exposição com o mesmo nome, a autora destaca 

a adopção artística de estratégias que não se encontram tão investidas no aprofundamento 

de características artísticas individuais e linguagens particularizadas, de certo modo 



 

136 

 

estratégias ancoradas ou herdeiras do romantismo, mas mais em noções expandidas de 

trabalho, gestão, produção e nos resultados de processos conceituais observados noutros 

contextos de produção. Este fluxo ainda é, evidentemente, uma presença na produção 

artística atual, e é sobre os trânsitos entre modos considerados distintos de produzir que 

trata, em parte, a pesquisa aqui apresentada.  

 

 

Stewart Martin, The Absolute Artwork Meets the Absolute Commodity 

A arte enquanto uma entidade autónoma que opera por dentro do capitalismo: o breve 

ensaio de Martin prende-se com a natureza contraditória da condição artística na 

atualidade, em que esta é imanente ao próprio capitalismo, mas assinala simultaneamente 

alguns dos seus limites. Apenas porque a arte surge enquanto mercadoria, efetivamente 

inútil e, no entanto, amplamente especulativa (logo, apetecível), é que esta se torna 

simultaneamente capaz de reduzir e negar o capitalismo. 

 

 

Muriel Rukeyser, The Life of Poetry 

Um relato elíptico sobre o peso e significado da poesia no quotidiano, e como a sociedade 

moderna garantiu a sua catalogação como uma atividade diminuída, na melhor das 

hipóteses uma forma de entretenimento para um nicho específico de consumidores.  

 

Mais além dessa constatação, o livro de Rukeyser avança com pontos bastante relevantes 

em torno do que de novo se possa reclamar como conceituação e enquadramento para a 

criação e impactos da poesia. Por exemplo, posicionando o leitor não como um membro 

de uma audiência, mas sim como uma testemunha; ou relacionando o medo e o ódio da 

poesia às suas exigências cognitivas, que caem fora da esfera da recompensa imediata e 

da economia prescritas pela vida contemporânea; ou ainda as semelhanças entre o 

pensamento teórico realizado pela ciência ou matemática e poesia.  
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O tom conciliatório atribuído à poesia pode ser um dos problemas do livro, que foi escrito 

no início da Segunda Guerra Mundial e assim é nessa perspetiva que investe. No entanto, 

o ponto de vista da autora constitui um importante ponto de acesso a uma discussão sobre 

a qualidade específica de "restabelecimento" da poesia enquanto instrumento político e 

ideológico, cujos limites devem ser questionados. 

 

 

Paolo Virno, A Grammar of the Multitude 

Um retorno às "qualidades de pensamento", cuja aparente ausência diz respeito às ideias 

desenvolvidas por muitos dos autores constantes desta lista, desta vez leva a cabo pela 

atuação conjunta de uma multidão.  

 

Em si mesma, esta multidão é um significante para a heterogeneidade e as pluralidades, 

em contraste com a figuração mais severa e regulada da designação "povo", que de 

alguma forma nega a busca e a persistência da diferença. O Um (estado, pessoa) pensado 

enquanto instituição; os Muitos (multitude, pluralidades) como a sua crítica.  

 

Algumas questões necessariamente emergem a partir da formulação de Virno de uma 

vida autónoma formada de forma externa ao capital, decorrente de um êxodo dela, e que 

responde à noção de confronto. Da mesma forma, parece haver um enamoramento 

problemático com todas as enunciações relativas ao pós-Fordismo. 

 

 

Tino Sehgal, Untitled 

Esta proposta para a exposição principal da Bienal de Veneza de 2013 ganhou o Leão de 

Ouro, a principal distinção atribuída por um júri a um trabalho apresentado no evento. 

Trata-se de uma performance de carácter minimalista, contido e aparentemente 

interminável, que parece menos operacional se entendida nos termos de “abertura das 

disciplinas artísticas” (para parafrasear a afirmação do júri de premiação), do que em 
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termos de tornar eficaz o reconhecimento da expressão artística através de práticas e 

processos imateriais, cada vez mais visível neste tipo de certames.  

 

Esta performance não-material teve seu plinto (Sehgal quer que suas obras estejam além 

dos domínios do teatro ou da dança, portanto evito usar o termo 'palco') no 

reconhecimento ou na cumplicidade implícita com seus propósitos: uma abordagem 

minimal, conforme referido, em registo lo-fi, a corrosão através do “humor” das 

estruturas capitalistas, uma crítica geral das mercadorias produzida pela remontagem de 

gestos comunicativos, confusamente entendidos pelo autor como escapando a lógicas 

mercantilistas.  

 

A linha autoral particular da “marca” Sehgal não deixa, porém, de enfatizar a arte como 

moeda emblemática do valor cultural absoluto e final, e o fascínio de todo um "sistema" 

perfeitamente adaptado à circulação e valorização de obras aparentemente críticas desse 

estatuto.  

 

 

Stefanos Tsivopoulous, History Zero 

Neste vídeo em três projeções, um trabalhador precário de origem Africana, um artista 

estrangeiro que visita a cidade de Atenas para aí desenvolver trabalho, e uma 

colecionadora abastada isolada na sua casa-museu, aparecem ligados por um relato 

caricatural que traça a produção e a circulação da arte, desde o acidente, à intenção 

profissional e até à manifestação da demência, olhando para a forma como o dinheiro 

molda interações sociais distintas.  

 

O elemento intermediário é a figura do artista, cujas ambulações se desdobram e 

concretizam diferentes estratégias de agência económica. Não é certo se o tom de 

caricatura da crítica levantada por Tsivopoulos foi intencional ou absolutamente investido 

numa "denúncia" do sistema de arte. Particularmente interessante é a forma de produção 

de arte encontrada pela figura rica e absolutamente alienada da colecionadora, que decide 
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fazer flores com os seus euros para em posteriormente se livrar dos arranjos preparados 

após estes “morrerem” nos jarros, como acontece com as flores naturais.  

 

 

Alexandra Pirici & Manuel Pelmus, An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale 

De certo modo atestando, uma vez mais, o potencial e valorização daquilo que é da 

ordem do imaterial enquanto matéria-prima (considere-se o advento relativamente 

recente do performativo e não-objetual nos circuitos institucionais, bem como a 

consolidação que estes conferem às obras produzidas dentro do espectro referido), logo 

tornado numa espécie de investimento seguro para a concretização da produção artística 

corrente, esta releitura e “re-encenação” de alguns dos trabalhos apresentados ao longo 

das várias edições da bienal sob a forma de performance torna efetivo, acima de tudo, o 

significado do seu próprio processo de produção.  

 

Não está claro se a revisão humorística e histórica, realizada por m grupo de performers, 

inclui uma auto-ironia. Ou seja, esse tipo de produção reconhece alguns de seus próprios 

problemas - dentro, por exemplo, do enquadramento institucional ou mesmo da ecologia 

capitalista propriamente dita? Ou é tão auto-reflexivo na sua própria potencialidade 

enquanto mecanismo de crítica e denúncia que não tem espaço para se tornar reflexivo 

nesses sentidos? São inquietações que naturalmente habitam o contexto desta tese.  

 

 

Mathias Poledna, Imitation of Life 

O aspeto laborioso de grande parte dos trabalhos produzidos e sobretudo tornados 

visíveis na atualidade denota uma presença intensa da valorização do tempo e trabalho 

despendido nos processos de produção encontrados, uma intencionalidade que também 

está exposta, de forma anacrónica, neste projeto.  

 

O filme do austríaco Poledna convoca o nostálgico da era dourada de animação da 

Disney, nos nossos dias o colosso maior do entretenimento global, e a companhia que, 
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fundada por um norte-americano com simpatias Nazis, viria a ser um dos braços 

fundamentais no exercício de soft-power inscrito no plano Marshall após o final da 

Segunda Guerra Mundial.  

 

Produzido com recurso a técnicas tradicionais do cinema animado, com a própria 

natureza industrial da manufatura representada através de alguns dos mais de 5.000 

esboços envolvidos nos processos e técnicas de animação que constituem este filme, eles 

próprios múltiplos e terceirizados para diferentes produtores, esta curta-metragem de 

animação também faz ressoar a presença da guerra, juntando-a aos tons hegemónicos da 

indústria de entretenimento americana.  

 

O personagem principal, um burro (portanto, um democrata, de acordo com as efígies do 

sistema político norte-americano) executa uma dança de sapateado, evocando um outro 

género cinematográfico da indústria do cinema americano e os seus protagonistas. A ação 

do filme passa-se num cenário bucólico, onde o protagonista é animado e ajudado na sua 

coreografia pelo coro de outros animais, todos eles efígies de figuras que já nos foram 

dadas a conhecer.  

 

O burro está vestido como um marinheiro, com as cores da bandeira norte-americana (e 

não só). Isto é, o protagonista aparece não só invocando diretamente alguém como o ator 

Gene Kelly, protagonista desse tipo de entretenimento escapista dirigido a um mundo 

essencialmente em ruínas, como, num nível igualmente imediato, atualizado por uma 

distância temporal e pelo contexto dos últimos anos, este burro-marinheiro-entertainer 

representa um baixo escalão na hierarquia militar, aquele que avança sem questionamento 

as tarefas que lhe são apresentadas.  

 

Uma questão simples - “Como chegaste até aqui?” -, que aparece pela voz de um pássaro 

azul e é dirigida ao burro-marinheiro, envolve imediatamente a obra num parâmetro 

metafisico, dando a este trabalho e ao conjunto de referências que o compõem em torno 
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das indústrias militares e de entretenimento ainda um outro sentido, através de um 

pequeno, mas muito preciso, gesto.   

 

 

Anri Sala, Ravel, Ravel, Unravel 

O dispositivo de controle exercido sobre os espectadores, coreografados subtilmente na 

forma como recebem e apreendem esta obra, é uma vez mais utilizado por Sala.  

 

As diversas camadas de composição da obra, sustentadas essencialmente nos textos que 

compõem o catálogo que se lhe refere, parecem não esgotar as suas premissas. Os 

meandros da produção deste conjunto de vídeos passam pela pesquisa de uma peça 

musical original, encomendada e escrita pelo compositor Maurice Ravel para o pianista 

Paul Wittgenstein (irmão do filósofo Ludwig Wittgenstein) após este ter perdido a mão 

direita; às execuções distintas da referida composição musical por parte de dois dos 

maiores pianistas da atualidade; passando finalmente pela tentativa de alinhamento dos 

dois registos distintos, efetuado pelas mãos de uma DJ.  

 

Os delicados e, no entanto, imponentes dispositivos de edição videográfica, sonora e de 

apresentação desenvolvidos por Sala a partir dos registos desses conteúdos, bem como a 

sua montagem e remontagem permitem, contudo, que surjam outras questões.  

 

Por exemplo, a distribuição de papéis por género (os pianistas, expoentes do ‘génio’ 

masculino; a DJ que os remistura e combina, procurando acertar as distintas 

interpretações de ambos a partir da peça de Ravel e do seu condicionamento); ou as 

condições de trabalho que espreitam entre os objetos e a instalação propriamente ditos (o 

piano, o gira-discos/mesa de mistura; os trabalhadores 'anónimos' que os produziram, 

cujo trabalho não é uma das qualidades do imaterial que Sala procura aqui tornar visível); 

ou ainda questões relativas à interpretação enquanto criação.   
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Neste último sentido, e no contexto que aqui importa destacar, sublinha-se uma obra que 

trata a apropriação de forma subtil, de facto mais interpretação do que apropriação, 

procurando fixar aquilo que é essencialmente matéria-prima imaterial numa encenação 

que, num certo sentido, já contém a sua própria desmontagem.  

 

 

Julien Prévieux, Lettres de Non-Motivation 

Esta obra do artista plástico francês consiste numa série de cartas enviadas por Prévieux 

em resposta a anúncios ou avisos solicitando trabalhadores, através de ofertas de emprego 

variadas. O artista subverte expectativas e inverte as regras do jogo, desmontando a ideia 

de se vender enquanto potencial candidato, procurando, em contrapartida, questionar 

determinadas exigências presentes nos avisos, o valor da própria tarefa a desempenhar ou 

o sentido das relações laborais.  

 

Acima de tudo, os escritos do artista funcionam como um desarmar eficaz dos discursos e 

narrativas encostados às lógicas do mercado de trabalho e dos poderes que o 

desequilibram.  

Os textos de Prévieux utilizam o poético, o confronto, o desafiador, o frágil, o patético, e 

outros desempenhos diferenciados da linguagem enquanto formas desmaterializadas de 

exercer o espírito crítico que se manifesta num certo desempenho artístico.  

 

O intercâmbio entre o artista e os seus potenciais empregadores expõe de forma muito 

simples mas inesquecível a natureza devastadora do capitalismo e sua imponente 

estruturação do quotidiano. 

 

 

Karl Marx, Capital 

É necessariamente um trabalho central para a minha pesquisa, não só pelo conteúdo em si 

mesmo, mas igualmente pelo alcance e impacto do mesmo, visível nos encontros com 
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quase todas as outras obras, escritas, filmadas, compostas, com as quais esta tese também 

se relaciona.  

 

 

2.  

Texto escrito a propósito de Edwin Parker, de Tacita Dean  

Labor 

 

The figure in the background is seated, quietly reading a book, presumably concentrating. 

He seems oblivious to the presence of the video camera, performing an altogether 

different type of work embedded in silence as well. We cannot see what book is the 

seated figure reading. We can recognize the figure as an old man, but we cannot 

distinguish clearly his features for they are out of focus. The space is filled with soft, 

artificial light that awakens the colors of everything it falls upon through docile, warm 

tonalities.  

 

Dominating the foreground in their scale and sharpness, a few working tools stand still, 

resting against each other. Clear signs of their past actions have now become attached to 

their skin and tell us a story of labor, or rather the accumulations of labor performed 

throughout a period of time. It can be that the irregularity and liveliness of the signs 

which now mark the handling of those specific manual tools also introduces a different 

possibility to that very particular story of production; one perhaps removed from tiresome 

repetition and mechanical performance? The simple combination of elements is one that 

seems to partake in  thoughts of pleasure and stimulation related to work, standing in 

sharp contrast with the nature of manual, industrial labor but not necessarily distant from 

more recent models of productivity; in fact, these might be distorted and manipulated 

versions of the activity that is being depicted in the film; or at least feeding on some of its 

traits.    
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At a time when so many are feeling quite literally the problematic affects of labor on the 

psychological ecology of subjects, we are invited to gaze into this soothing, suspended 

and possibly provocative atmosphere. Everything carries signs of quietness and 

solemnity. The only action and production we witness is anchored on a form of mental 

labor, in itself a depiction so ambivalent it might actually be coinciding with a fulfilling 

and enjoyable moment of pause from the performance of necessary tasks.  

 

We know not if and when the man we are being given to observe reading is able to 

consciously separate the period of indulging with a pleasurable type of leisure from the 

production of intellectual, immaterial labor. This is a frontier zone, where distraction and 

productivity overlap. What we do know is that the more familiar emblems of labor, 

specifically of the manual type, remain still and deactivated in the foreground, haunting 

the scene. It is possible that the visual arrangement sustaining this particular footage is 

not aligned with what I am trying to touch upon, nevertheless it remains difficult to resist 

approaching such line of interpretation.  

 

Testing ideas around this single shot finds some resonances on the dislocation operated in 

capitalist modes of production.  

Based in the advent of the industrial age, the assembly lines for the making of 

commodities - which, as significant examples within the context of this research on the 

unproductive, also introduced elements such as models of disturbance as alienation, as 

well as those inscribed in the dynamics and understanding about forms of struggle - seem 

to have their roots relocated to political-economical contexts of the contemporary world 

in which the continuation of the ideas of Enlightenment shaped by and through the 

practices of western societies, regardless of their intrinsic crisis and interrogations, appear 

as window-shopping concepts, remote and estranged in face of the advancements of 

capitalism or local subjectivity.  

Furthermore, much of those emerging economies operate through a clear exploitation of 

the work force and its submission to the despotic pressures of dubious political regimes 
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and untamed capital, sustaining the eclipse of worker's rights and the performance of 

protest contexts. 

 

Meanwhile, capitalism has also been at work elsewhere, namely on the accelerated post-

Fordist production formulas whose most iconic reference is possibly the concept and 

figure of the omnipresent screen.  

In its developed form, capitalism feeds on the vaporous nature of work, which has 

become the exclusive and very elusive life support towards which everyone is compelled 

to gravitate. Capitalism's ever border-less quality extends to the manipulation of 

paramount human features such as creativity, desire and adaptability, a problematic 

concept which appears to be at the forefront of hegemonic discourse production in terms 

of coercing the labour force into internalizing its own necessary submission.  

This degenerative acquiescence is one of the specific features of late capitalism, along 

with its permeation on the cognitive and emotional differences of working subjects and 

continuous investment on subjecting productiveness and valor to its ideological 

purposes.  

 

Returning to our initial scenario must necessarily include expanding on its elements. The 

man who reads is late artist Cy Twombly, shown seating at his studio in the small North 

American town of Lexington. Surrounding him are a various number of art works and 

tools, and of these, we see the used and unruly paint brushes as the focused foreground of 

the shot. What we are seeing is a portrait of Twombly filmed by British artist Tacita Dean 

in her third and latest addressing of the painter, a 2011 project entitled 'Edwin Parker' 

after the painter's first names.  

 

This is a film arranging mostly long fragments of documental footage around the figure 

of Twombly, already a crepuscular figure at the time of shooting.  

We will find him gently speaking to two other presences, possibly his assistants, the 

murmured contents of their conversation rendered practically abstract and underlining the 

intentional removal from a vulgar sense of voyeurism by the film's author, Dean.  
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We will be carried outside the studio environment to a space of more open sociability, 

witnessing the sharing of what seems to be a quiet joke during lunchtime at the local 

dinner - a pause from studio engagements.  

A more obvious addressing of conventional, object-driven labor comes when Twombly 

refers to or comments on one of the sculptures lying around his working space. We will 

see this space and its objects lying in almost complete darkness, as the documentation of 

activity reaches an end. Throughout its length, a slow pace marks both the shooting and 

the editing applied to this film portrait, produced in the emblematic medium of 16-

millimeter film. 

 

But the enduring sense of quietness is permeated. It is possible to hear the outside world 

and the panoply of sounds stemming from the determined and pragmatic rituals of 

everyday life entering this alluring space. We are also shown the porous membranes 

containing this working site through both exterior and interior close shots of the windows 

and the flexible blinds that accompany them in the studio, shots which carry the same 

focused/unfocused play we see in the scene first described.  

 

The art objects and especially the tools associated with their making are recurrent motifs 

throughout the portrait envisioned by Dean. However, we do not see a performance of the 

artistic gesture at play, a very determining characteristic of this particular painter and his 

production. In some sense it is as if labor has been condensed to short, peripheral gestures 

or the ambivalent moment of reading and the liberal ideas of production it assembles. 

This is a depiction of a labor day in the life of a worker, yet we are very distant from the 

collections of frantic and convulsive events which configure our perceptions of what the 

subject is.  

We are invited to look at the at work of an artist as seen through the laboring gaze of 

another, anchored on an unusual structure that seeks to overcome shortcuts in terms of 

how to approach the topic and the expectations it might stir. This is not a blunt 

documentary, moving towards strategic hooks of engaging the viewer and hers or his 

projections.  
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The camera does not seem to be looking for easy ways to address issues commonly and 

often regarded as sensitive - how does the artist operate; what is the quality and the 

quantity of work involved in art making; what is its worth; how does that become 

acknowledged when related with other types of and discourses on work and value; and 

how all of this is related to a specific artist which has often had his oeuvre at the center of 

more or less sensationalist polemics feeding on those parameters.  

 

Adding to this, it must be noticed that we are looking at the material proposed by another 

artist as her own work, set by a distinctive voice and a particular approach and use of the 

chosen working tool, the time pierced medium of film. Dean's affection for both the 

medium and the author towards which she directs it becomes intuited, the very rich and 

promising expression ‘labor of love’ perhaps serving some of its purpose in this context.  

 

There is indeed an atmosphere of time coming to a halt which affects the film and its 

reading on various levels. Here stands the depiction of the old, reverent master figure 

reaching his zenith, a disappearing man surrounded by his own productions in autumn 

lighting. And of course, one must necessarily note that much of Twombly's art making 

dialogues with remote milestones of western culture, expressively addressed on his 

double acknowledging of ancient Greek and Roman mythology and its presence 

throughout mostly European artistic production. 

 

But this particular flux of time remaining exists off limits, it is something that one carries 

or not as information when first encountering the film. What Dean is also locating 

precisely is the sort of recoiled, isolated and possibly vanishing environment that at some 

point became associated with the idea of the artist and hers or his alchemical if not 

obscure processes, a romanticism that affected perceptions of artistic labor. It is not clear 

that the critique of those models, as performed throughout the twentieth century at 

various times, is intrinsic to Dean's approach other than through the suspension it - the 

film - conveys as a whole. The studio space and what composes it entirely are rendered 
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with such undisturbed solemnity that even its functional agency as working environment 

is essentially distilled to the manifestation of reading. But is there time in the present for 

a working space thus characterized, or is this clearly a requiem? 

 

The ceasing atmosphere is further explored through the fainting but permanent presences 

of sound, shaping 'Edwin Parker' via the almost whispered conversation moments, 

abstractions on the communicative that mirror Twombly’s own approach, through the use 

of inscriptions and marks bearing significance; or those other sounds reaching the interior 

settings of studio and dinner from the street and life leading elsewhere outside, a 

reminder of continuity and permanence - and labor - that cross the duration of the portrait 

as some sort of encrusted vanitas.  

 

The acknowledgment of passing time continues through absences, such as a revealing 

refusal to depict the established and exposing nature of familiar caricatures of artistic 

labor ready for unchallenging consumption. Intellectual work comes to the front of the 

studio activity, but its processes of transformation into material forms, which can be 

stated to have been a concern of Twombly's as opposed to their refutable-leading critique, 

remain indeed absent. We are left with a somewhat idealized version of reading as artistic 

procedure, of developing work. Of a late stage in work.  

 

This suggestion can become more complex once contrasted to the critique of high-tech 

labor and the assault on intellectual and emotional properties it imposes. A similarly 

elaborated argument can arise when juxtaposing Dean's referring to Twombly's studio 

practice and its preeminent intellectual nature, which is not an argumentative novelty and 

indeed constitutes the fundamental element of art, to the overbearing lexicon of gestures 

reclaimed by other, historicized studio practices - an example of which can be located on 

early works by Bruce Nauman.  
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But such an argument can also collapse immediately, since Nauman's manifestations, 

although involved on different contexts and inquiries, are also mental ones; the question 

here has more relation with the importance of the gesture and its intensity as a doing.   

 

“Edwin Parker” is a product seemingly disconnected form the prevailing mood of 

urgency and unrest, brought upon by intrinsic startling strategies late capitalism produces. 

It is molded through a concept of presenting ideas on the classical as a response to 

acceleration that literally interrogates time. It activates the question of why is it necessary 

for artists to dialogue with each other. And it navigates through some interrogations on 

artistic labor and its gestures, which might be especially significant in the age of screens 

and the exploitation of the intellect.  

  

 

3. 

Texto escrito em 2014, a propósito do filme Safe, do realizador Todd Haynes. 

Elusive  

 

'When', 'where', 'what', 'how', 'why' and 'who'. These simple terms and the movements they 

imply can be understood as basic navigating tools for approaching the different phenomena 

we are exposed to and engaged with in everyday experience, through its many intensities. 

Such indexes certainly appear to be honest and implicit points of departure for the 

development of a set of questions activated within the inquisitive structure of an academic 

investigation. But even then, maybe especially then, one can always be suspicious about 

their constancy, performance, interaction and commitment. 

 

Their agency as tools might not be very even, their chorus might find itself out of tune or 

with one of its members missing. They might fail us. Maybe the ‘how’ refuses to be 

elaborated beyond a certain point, or the ‘where’ may lead to the thrill or desperation of an 

unexpected result determined to escape the cohesive scope. The ‘who’ might certainly 

misbehave. Those are probably most significant movements, or at least the ones certainly 
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securing my attention at this point: the ones leaking possibilities beyond the clean, basic 

frame of analytics and determination. 

 

The image must not be one of separate and oppositional tones, a sort of disruption 

cancelling out the work of intense purpose and knowledge. The lively and somewhat 

unmeasurable enunciation or play of such simple words around concepts and events 

animates the pragmatic need to structure knowledge and understanding and articulation - 

it becomes intelligence complete. Such play presents traces to be engaged with, the many 

sounds, mists, textures, glimpses it awakens and leaves leaking. In this sense, it is not an 

experience without considerable sensuousness. But this playground environment and its 

colorful complexity expand beyond the basic comforts of argumentation around a 

speculative and abstract model, simply because one is experiencing - or, significantly, 

being subjected to - more than one phenomenon at any given time.  

 

This is the point where at least a few of the concerns located in Franco Berardi's "The Soul 

at Work" become operative intersections. As the author attests, the insidious, hyperactive 

and draining hum of Semiocapitalism absorbed our very sense of investment, attaching 

itself to most essential elements of the self. It eroded or suspended our abilities to create 

spheres of resistance, turning us uncomfortable with our own potentialities unless they are 

called upon by the production flux. The line of the horizon or, perhaps less romantically, 

forms of encounter with the world and the self-defined by and imperious to our 

fundamental humanity appear to have been substituted by the permanent stimuli of an 

ultimately hostile swarm of information. Echoes reaching us from past experiences and 

histories of struggle and opposition facing oppression and suppression of the human, 

however not that distant, must be read as signs that different configurations of unbalance 

and exploitation are already upon us, requiring an attentive deconstruction of its models 

and agents which can hold unfamiliar dispositions and forms of engagement.  

 

Speculations on the possibilities leaking through playful intelligence activated by 'when', 

'where', 'what', 'how', 'why' and 'who' become much sharper in their complexity, then. The 



 

151 

 

vitality at work acquires a different, somber tonality, nevertheless fertile with its own 

specific relevance in this ecosystem. Those apparently simple and domesticated operations 

for the attainability of functional or function-inducing data, however untamed, abhorrent, 

deviant and fecund they might become through the play performed upon them, are never 

taking place on neutral environments in which sterilized subjects react. They are indeed 

manifestations of different sorts of contamination at work, and actually a fertile ground for 

the unfamiliar to occur and operate. Emerging from such forms of the irregular and their 

possibilities, I am interested in pursuing that which might constitute the elusive.  

 

There is a central problem with the elusive, or at least fundamental for this argument: it 

moves quickly as a concept, its unstable nature openly defiant of the formerly alluded play 

at work when engaging with phenomena. It is possible that we can see the elusive through 

a reflective surface in order to relate with it, but ultimately it happens that we are unable to 

grasp it as Perseus did with the Medusa: the monstrous-like caption of the elusive through 

linguistics - deceitful, deceptive, fallacious, tricky and, notoriously, incomprehensible - is 

softened by more appealing features, such as ambiguous, subtle, intangible, unspecific; 

nevertheless, it seems to preserve a fascinating and permanent openness which might tempt 

- and frustrate us, leading to no conclusion - as ultimately unresolvable challenge. There 

seems to be a twisted parallel between what the velocities of late capitalism and the elusive 

as concept inflict upon us, although their scope and range is dissimilar. 

 

The image for elusiveness that might prove fitting would be that of a gravitational field, 

one in which constituents as those previously described or other orbits such as alienation, 

escapism, difference and resistance become possibilities to be tested. In this sense, the play 

operated by Berardi' text on the notion of alienation, from intersections provided by 

psychoanalytic theory to those designed by industrial labor and the conceptual outcomes 

of authors such as Sartre and Foucault, through its current metamorphosis in the context of 

Semiocapitalism, flowing from an essential concern around human essence to now include 

the state of absolute but possibly active discomfort towards labor and production to which 
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that essence finds itself immersed, might have some important resonance when dealing 

with the same word - alienation - as incarnation of the elusive.  

 

At some point, the elusive might be coincidental with alienation, considered as a 

displacement and estrangement of self, an escape from engagement with dark, 

kaleidoscopic outcomes. But it can simultaneously propose itself as rupture and refusal as 

well, or at least a possibility to think through those conditions of life which cannot stay 

silent. 'It is clear that I am no longer engaging with this, because even contesting it would 

be to acknowledge it on its own terms'. This performs a break, reformulating events and 

eventually leading elsewhere. A possibly naïf outcome: can the very specific velocity of 

elusive prevent such breaks from becoming the crystallized, disjunctive forms of refrain 

identified by Berardi? 

 

So, elusiveness comes with a flickering nature, presented through its capacity for pulsating 

antagonistic flows simultaneously or twisting a particular concept's rhythm in the economy 

of language. Much of the appeal I am trying to consider is also deeply invested in its 

relation to ideas of resistance and disruption. An example of both these currents lies here, 

on the very disjointed and rough considerations I am trying to install in this text as 

speculations on what can constitute the elusive and its gravitational field, how elastic they 

both are, if and how it plays with authority and its nuanced performances - and naturally, 

what happens when elusive is specifically contrasted with the 'when', 'where', 'what', 'how', 

'why' and 'who': does it emerge as a ghost-like transverse category to be acknowledged? It 

is perhaps necessary, if not more elucidating, to try and expand on other possibilities for a 

somewhat fuller discourse appear to take form, not through folding this writing on itself 

and its own erratic intensities left to explore, but by opening it up to other voices.  

 

Emulating a not uncommon but still curious disposition in the realm of presenting and 

discussing ideas, as attested by Berardi’s book itself, I will have the elusive permeate my 

referring of a cinematographic work. “Safe” is a 1995 independent movie production 

directed by Todd Haynes, a North American film maker active since the late 1980’s/ early 
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1990’s whose first works where aligned with the first moment in New Queer Cinema. 

Designed as a narrative observing the grounds of conventional storytelling, it is constructed 

around events experienced by a very unassuming and somewhat unnerving female 

character, Carol White. Her story is one of many sanitized comforts: married, (step) 

mother, living the well-behaved rituals of American suburbia with its absolute and often 

(re)presented lack of animus - a social scenario where none of the refrains signaled by 

Berardi appears to be manifested beyond their degenerative format: friendship and family 

ties are cold formalities moving through opulent interiors and exteriors conducting to 

blending in; the sense of self does not coincide with any idea of expression beyond the 

certainty that matching colors are ‘right’. The character's blank existence, detached from 

visible forms of labor other than domestic and social management, which in itself may be 

a relevant positioning from the filmmaker on the questions of the normative which grouped 

the authors of New Queer Cinema, is to be disturbed through a series of very physical crisis 

of disease, attacks apparently related to the surrounding environment and its many 

chemical components; one is tempted to say that Carol White's soul exuberantly performs 

its affliction, in sharp contrast to her anemic and conventional projection of self. 

 

Reliable western medicine is unable to locate precisely what is wrong with Carol - 'what' 

and 'why' may be absent, but the 'who' is nevertheless submitted to the usual paraphernalia 

of pharmaceuticals. It is a vivid depiction of the imperative to maintain health (and 

ultimately desires of social belonging and cohesion through it), and also an extension on 

Berardi's considerations relating the advent of Semiocapitalism and the extended use of 

recreational and prescribed drugs, how these reflect upon fractures of the soul and the 

economic violence to which it is exposed to. There is no space for disease, and most of all 

there cannot be persistent questions that might be ultimately unanswerable (“What is wrong 

with me? Why? Can it be fixed?”) because silence is unlikely a thread of capitalist fabric 

and its work frame.  

 

"Are you allergic to the 20th century?" Picking up a leaflet at her local gym - and it is hard 

to resist a direct quote taken form the conclusion of 'The Soul at Work' referring to the 
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body: "to take care of it and entertain it, we put it through the commercial circuits of fitness 

and sex"; where can this best be conveyed other than on a movie set on the affluent suburbs 

of Los Angeles? -, the generic, middle class subject embodied by Carol White engages on 

a different effort to adjust her body to the swarm it is assigned to. In order to be cured, and 

given that her encounter with consecrated medicine is the perfect caricature of the shadow 

lingering over perceptions of science throughout recent history, namely its 'hierarchical' 

upgrade on social perception or its complex connections with the development and 

maintenance of capital, Carol White moves to the fringes of alternative treatments. Once 

again, the elusive shows one of its many heads, some of which are passing through the 

quoted sentence above that Carol White reads on a video screening at one of her first 

therapeutic sessions. Such a session also advances the idea that Carol’s problem might be 

as elusive and unclear as the video she is watching, but she is not alone - there are others 

watching with her; a sense of communion comes to the foreground as the distance between 

us, the viewers, and those other supposedly significant characters surrounding Carol starts 

to increase.  

 

The movie will end on a limbo. Carol commits herself to a community designed to host 

others with parallel afflictions, although not specifically the same; a bubble, among many 

in the North American body, of the unanswered affected. This community is presented as 

sanctuary, the end of the line and a sort of social death, as the character has to disconnect 

from her family and sumptuous surroundings in order to seek refuge on an individual, 

igloo-like shelter, surrounded by a less manicured version of nature. It is also made visible 

through its new age, self-help, sect-like structure, of which an immediate and judgmental 

moral tone of mistrust is curiously and provocatively removed by the movie's author and 

writer, Haynes. The viewer's experience is somewhat complicated through this 

disconcerting move: the author’s discourse is usually open or very subtle in its argument 

throughout most of the film, unfolding more as an attempt and less like a certainty, in which 

it perfectly doubles the narrative of Carol White.  
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The nature of the disturbance depicted in 'Safe', and specifically the nature of what seems 

to be affecting its main character - fumes, gas, chemical configurations of the urban, 

industrial and post-industrial landscape - finds another interesting parallel in Berardi's 

addressing of Ingmar Bergman's film 'The Serpent's Egg'. There are many distances 

between both movies, one being that the ideological atmosphere literally taking over 

Germany and inducing the advent of Nazism seems to resurface in 'Safe' through a new 

configuration. That is, it assumes the expression of ecological ruin or, looming beneath this 

definition, some possibly deeper sense of disconnection between self and what anchors that 

perception. In turn, this atmospheric nuance characterizes the different approaches 

operating through the apparatuses at work in both filmmakers' respective time frames - not 

to mention the complex possibilities unleashed by, once more, touching upon and exploring 

the figure of the author and its subjectivity in relation to each of the filmmakers, which will 

remain undone for now. 

 

It might be relevant to consider that Bergman's movie about an extremely disturbing 

ideological moment, whose shadows will affect diversely many generations and therefore 

different artistic proposals, can easily be considered as a superior accomplishment in the 

reading of those specific traumatizing events. Also, quite significantly, the work offers 

itself to the reading of other events as well, namely those carrying some sort of proximity, 

animated by concurrent sets of disturbances. In a sense, if possibly not that literal, 'The 

Serpent's Egg' permeated Haynes' work even before its production, all the way through my 

specific attempt at juxtaposing and playing with some of the ideas addressed in those films.  

 

The ideological infection of subjects through contaminated environments is represented in 

both movies, but through 'Safe' that ideology is already carried swiftly elsewhere. It has 

become less aligned with an identified body, namely one with a recognizable and easily 

condemnable political face, transforming into a mutated, almost unrecognizable throbbing 

body. The body growing up with both the submission of Nazism and the subsequent 

capitalist boost that manufactured Los Angeles' sunny and trimmed suburbia as the 

hegemonic model of Eden, forever captured through western desire tutored by cultural and 
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political wills at play after the end of the Second World War. Ultimately, these wills were 

to be surpassed by the ever-present capitalist flux which molded the environment seizing 

Carol White.  

 

The film's leading subject does suffocate under a different atmospheric pressure. Trying to 

breathe through the strong winds of contemporary acceleration is bound to failure, and 

naturally restoring this vital necessity (although one that constantly destroys the very cells 

of our body, which might propose a fresh return to the open field of play established at the 

beginning of this text) and with it some sense of comfort implies a halting or disconnecting 

moment. Relief comes through community and bonding, but interrogations can 

nevertheless persist around the nature, motivations and developments of such structures, 

opening up new problems and discussions.  

 

 

4. 

Texto de 2012, em torno da figura de António Horta Osório.  

António Horta Osório 2011-2011 

 

For most of us, the experience of the world has become increasingly dominated and 

regulated by the concept of productivity. The culture we live in, the one that shapes us 

and which we shape through a significantly symbiotic connection, embraces the idea that 

subjects are eminently productive agents, animated by initiative and determined by 

resolution. In accordance to this bleak perspective of human existence and its 

contemporary limits, questions need to be asked. Personally, I feel that these are 

essentially located in terms of what circulates as defiant in the face of production and its 

meaning. From that inquiry into the critique of productivity from the perspective of 

artistic agency, some issues emerge: what can constitute the unproductive? How can it be 

produced? How can it be used? What can be its current relevance? Can it become art? 

These are the fundamental, structural questions that my research project will try to 

address and develop. This investigation is an attempt at articulating different possibilities 
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of artistic production around notions of unproductiveness, by summoning its own, 

inherent critique. Such articulation is to be animated and framed by research on the 

contexts of late capitalism and post-Fordian models of labour that are currently 

experienced, and their permeation on artistic outputs, namely modes of production, 

discussion and circulation/articulation of concepts and cultural politics.  

  

Examples on disruption through excess and accumulation can potentially be explored, but 

a closer look will be given to modes of artistic intervention that have privileged the 

subtractive, the immaterial and their margins as operating field, as well as to the ideas 

and exchanges fueling or emerging from these contexts. Concurrently, studio based 

research will engage with the potential located in the use of an economy of means of 

production; focus on a concentrated, minimalist approach to each constituent part of the 

whole project will be key, and a special attention to the ways by which the materials 

engaged with and activated can be unproductive themselves.  

  

A preliminary clarification needs to be made on how to explore the unproductive, which 

is essentially determined by that which might be allocated in its scope. Making the 

unproductive can be understood as a search for instigating the oppositional, 

confrontational and/or subversive, appearing in relation to the political, financial and 

cultural environments that perpetuate different types of pressure and conditioning on the 

subject and the social field at large - and by extension, simultaneously allowing the 

attention to its own critique to be operative.   

  

Thus, the unproductive is to be addressed as a fundamentally experimental, open and 

transient territory, the site for the expansion of dialogues and/or ruptures regarding 

resistance in face of various forms of structural production of power, namely political, 

cultural and economic but retaining a concern with that which might be eclipsed in the 

process, which is the concern with its own emergence and structuring. The unproductive 

will be tested as a form of interrogation and critique towards models of establishment and 

institution, with a focus on the aftermath potential: what does it subtract or add, what is 
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its value, what constitutes the effect of that critique. As such, the unproductive is to be 

also animated by its own intrinsic challenges and sabotage, through its possibilities and 

agency and paradox; it can be understood as a ground for questioning, defiance, 

resistance, opposition and confront - substantially, with itself.   

  

One of the significant points in terms of research has come to be the reference to António 

Horta Osório. The character embeds many layers that could be considered attractive, if 

not the most obvious, in terms of dealing with the unproductive: he is a man, Portuguese, 

an economist, perceived as successful, powerful, exemplary, married, has the looks of a 

playboy, and so on. In the past, I have produced work which dealt with similar prominent 

figures of power, as well as with those more anonymous but important decision makers; 

this subject and his activity as recently appointed CEO of the largest English bank caught 

my attention easily. The definitive moment of anchorage came with news of his illness: a 

collapse due to mental exhaustion, sleep deprivation and excessive work, and the 

subsequent recovery period during which it was uncertain if he would be allowed to 

return to his former position. Illness thus became a token for the unproductive, a feature 

to explore through its triangulation with production and subtraction to be considered not 

only connected with physical conditions of the artist/subject but with the conditions of 

working materials and concepts themselves.  

  

I am particularly invested in addressing and speculating through my studio practice over 

the period of absence taken from his professional duties by Horta Osório, and its 

implications on subjectivity in terms of becoming effectively unproductive. My 

perspective is to develop a platform to perform new works from a fictional and erratic 

documentation of those weeks. Therefore, I have begun an ongoing investigation on 

hypothetical scenarios and data connected to the character's status and his healing 

process, using them on a production which attempts to engage with the notion of rupture 

in diverse types of structuring, namely spatial, temporal, financial and cognitive. 

Preliminary concerns regarding this documentation where connected to physical, 

architectural spaces such as clinics or working/living environments; concepts on mental 
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or constructed spaces in relation to psychic health; 'personal' writing/video/photographic 

depictions and registers of moments supposedly experienced during recovery; medical 

charts and reports as well as other clinical documents; charge receipts and other possible 

forms of assessing expenses of the disease period. Progressively, the focus of such 

materials has been attached to the latter, that is, to receipts.  

  

Following this process of data collecting, I introduce manipulations into selected 

materials and will use them as references for the production of different artworks. Such 

reconstructions are intended as ruptures on the different types of structures assembled, 

complicating the 'portrait' of the temporal mental collapse (and the many levels of its 

effects) suffered by Horta Osório and its relation with the established financial landscape 

and to the disfiguration of the bland, recognizable quality of the original 'documental' 

materials and their conceptual implications.  

  

Both topics of mental health and its visibility, causes and implications, as well as the 

status of the documental, relate to the interweaving of financial, political and cultural 

threads present in the world today. A concern for this research is to reflect on how they 

impact the permeable subject and his/hers ability to navigate, interrogate and/or 

especially arrest, however temporarily, this flux of the productive as the focus point from 

which his or hers own contemporary subjectivity is to be perceived and experienced. This 

is what will mostly inform the reading and writing part of the research.  

 

Three different moments have been located in the economy of this research project, 

articulating readings and studio investigations. The first moment deals with materiality 

and addresses a connection between artistic production and manual labor. It considers the 

making of elaborate colored pencil drawings. The original reference of the images thus 

produced points to diverse industrial elements, both implicit and explicit. Two images 

were taken from the internet; they both refer to architectural spaces and evoke time as 

well as production. One of these photographs depicts a lush, sumptuous hotel lobby, a 

transient space within an environment that already performs the concept of transience. 
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The place is ambiguous, its purpose not entirely clear; the overproduced presence of 

luxury and scale appears to defer any experience of the space to those outside a certain 

economical frame to the realms of intimidation and desire so perfectly attuned to the 

performances of late capitalism. Materials and decoration also concur to a certain 

(western) idea of the past; this appears as the perfect site in which history can enact its 

grandiose gestures, but it is also one where its shadows are implicit.  

 

The glamorous version of the hotel lifestyle summoned by the image, which can be easily 

attached to the status and even professional duties of Horta Osório, is also complemented 

by the role such spaces could have played during his absence: they become scenarios for 

his recovery to be performed, conveying notions of care, rest and to some extent, 

entertainment, without explicitly and bluntly depicting these notions, as would the 

reference to a hospital or a clinic might do. This is the same ambiguity which is explored 

on the second photographic reference. It is also a site of transit, but one attached to data, 

content and information production and circulation; it is the site of work, although quite 

possibly of the type somewhat removed from the central character's performance. It is a 

space filled with technical apparatus, a room filled with machines from which the precise 

function and purpose can only be speculated. A fragment of the architecture of 

contemporary labor is depicted; notably removed from the setting is the human element, 

which by itself establishes a parallel with the first image. Here, however, the objects 

carry a significantly more explicit attachment to notions of work, namely of what has 

been characterized as post-Fordian labor. Digital or computerized automatic production is 

in action, and although the document itself points to the present, it is impossible to block 

out from the sleek and impermeable atmosphere a sense of future, perhaps oscillating 

between utopian and dystopian tensions. The shiny, colorful, even playful elements 

composing the image can also be seen as inducing a stimulus of the imaginative, alluding 

to the forms of intellectual labor which have become capitalism's privileged tool in post-

industrialized settings.  
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Both images were given a similar treatment, in an attempt to challenge the process of 

appropriation itself. It was important to question the process of extracting these 

photographs from the apparently endless flux of information provided by the digital 

platforms, particularly sensitive when using the internet as an archival source for 

appropriation and manipulation of the economy of art making. The concern on how 

things, in this case artistic products, come to be was addressed through the corruption of 

the original images. Distortions were introduced, clearly staging the use of machinery as 

the scanner and the computer in the creative process, again reenacting the mechanics and 

processes of late capitalism. A critique of such operational strategies and to the symbiotic 

relations between models of capitalism and those of artistic intervention within their 

scope was attempted through the use of drawing as a final medium, one capable of 

emancipating its own relevance.  

 

Within the artistic ecology, the position of drawing is often romanticized as a primeval 

tool bearing the signs of archetypal, untamed possibilities. Drawing can be fundamentally 

understood as the first stage of an extended process, an initial stage in the attempt to 

accomplish a different artistic product. Naturally, this position has been complicated by 

the use of replicative techniques such as photography, as well as by the critique of 

hierarchical models within and outside the artistic framework and the emancipation or 

elevation of drawing to its own self-contained agency. Elaborate and complex approaches 

to the medium coexist nowadays with expressions of rawer, open engagements to be 

eventually concluded elsewhere; the two perspectives are nevertheless coded with 

capitalism, both in the medium's relatively recent but emphasized autonomy and its own 

mechanics.   

 

For this research's first moment, I attempted to soak my approach to the medium with 

saturation. The two drawings expose the strenuous specificities of their own technical 

making, usually associated with notions of artistic capacity and thus with 'good' 

productivity, attained through manual labor. The caricature of this acritical relation to 

drawing and the labor of art is established at the border on which representation and 
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abstraction and their critiques flow, inscribed not only by the ambiguous nature of the 

spaces, times and actions each of the initial images portrays, in relation to themselves as 

much as to the possible events during Horta Osório's illness; but also through how those 

ambiguities are represented as distortion and corruption; the scenarios vibrate their 

reconfiguration, in an attempt to allow uncanny but not overtly stated tensions into the 

familiar economies of representation and medium. They can allocate multiple dialectic 

conversations, but they also literally configure a parenthesis, a prologue for speculation to 

occur. This coincides with the notion of a vortex  

 

The second moment of this investigation projects what might have been part of Horta 

Osório's agency during his absence through a more visible attachment to the concept of 

the document. This is distilled to a very concise element, which is that of the receipt. An 

attempt is made to speculate on a range of activities the subject might have engaged with, 

from basic sustenance to travel, from medicinal treatment to leisure and search for 

information. Such activities are to be represented through a collection of their economic 

records, signaled by the paper receipt. The unassuming and fleeting nature of their 

physical presence is complemented by their fragility and precariousness; these are the 

disposable parts that nevertheless attest to the capitalist system at work, effective archives 

of production, consumption, need, desire, and so on which animate and affect deeply the 

human existence under capitalist rule. They provide a very minimal but substantial 

portrait of someone's life, thus rendering their own economic specificity very much 

aligned with the nature of this project.  

 

Furthermore, theirs is a doomed materiality. First, in the sense that such elements are 

worthy of little consideration in everyday life, even though sometimes they do carry 

potential value in themselves: as discount coupons or proof of purchase in case of need to 

attest the transaction, for purposes of exchange or tax deductions, and so on. But 

regardless of why we might wish to 'keep the receipt', the item is designed to be a very 

short-lived material. Indeed, a minimal amount of time is required before the ink in which 

receipts are printed begins to fade away and eventually disappears forever. It is precisely 
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this chemical/physical characteristic of receipts that also animates a tension I have been 

dealing with in terms of crossing notions of the unproductive and illness; how can 

materials themselves be sick? In which ways can an artwork be intrinsically 

unproductive, thus sabotaging its own expectancy as commodity? In the printed receipts, 

'illness' is an unavoidable condition of production, as a token of escape from 

productiveness and absolute, perfect performance, located within the materials.  

 

Complementary, receipts somehow perform in the present another aspect of the 

unproductive. As the green economy becomes increasingly present and predictably 

predominant in the mechanics of late capitalism, the paper receipt is progressively seen as 

obsolete and a sign of wastefulness, an unnecessary reminder that we take so much more 

than what we give back; the tendency being that all sorts of statements and records 

should be provided by immaterial means - which might translate as yet another expansion 

in the digital, supposedly beneficial and more effective, colonization of everyday life.  

 

But, in a paradoxical twist, and in accordance to the project's guidelines of producing the 

documental materials, receipts which offer a perspective on the subject's life when 

mentally collapsed need to be made. Materiality is to be conferred to them. My option is 

to allow for a different (regarding the initial drawings), excessive production to inhabit 

this particular moment of the project. The making of the receipts, which are to be in a 

somewhat large number, will begin with a speculative research on the type of products 

which could have been bought by Horta Osório. These will be referring to everyday, 

existing products and services, as well as others entirely fabricated, capable of projecting 

a certain amount of strangeness onto the work and thus complicating its reading. What 

sort of goods would the subject acquire, and what sort of goods appear more or less 

vehemently out of place or dislocated from the subject and our perception of him and his 

social role? Building up from these initial details, the design will also appropriate existing 

companies and recognizable brands with imaginary ones; the material and graphic 

directives will observe the ones existing in actual receipts. At this stage, production for 

this specific work will be outsourced, adding an extra, complementary layer of critique to 
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the project as a whole; the external supplier of services follows the manual, artisanal 

debut signaled by drawing; design and mechanical reproduction follow drawing.  

 

At the final stage of production, these receipts will emerge not as printed paper, but as 

engraved metal plaques, absolutely disrupting their condemned existence by operating a 

morphological and economical displacement from an artistic perspective, which can be 

read as an allusion to the historical connection between art and document and the relation 

between their structures but also as a gesture which provokes confrontation with concepts 

of value deeply rooted in art canons. Transforming the gregarious material and its 

documental content into the noble commodity of an art product nevertheless contains its 

own criticality, because this transformation and its processes are absolutely transparent in 

the final result; they are first and foremost exposing themselves, thus performing a 

critique through the very choice of materials and references they propose. The receipts 

have been rescued through an artistic process which presents them as a stand in for the 

agency and ultimately, the very value of human life under late capitalism. The impact and 

effects are observed through the lens not of those explored - in itself a common approach 

from artistic discourses and practices that tend to overlook the very agency of art and its 

circulation within capitalism; but by placing the focus of the artistic process on one of the 

possible agents of exploitation. This is paralleled by the material, commodified work 

itself, a gesture that implicates art and simultaneously acknowledges some of its limits 

within a critique of capitalism. From this perspective, the very unproductiveness that I am 

attempting to examine in terms of artistic agency is brought to light; how can it be 

operated and potentiated is something that needs to be continuously questioned and 

explored, but my position is that this material approach is not something to be easily 

discarded due to a supposed connivance with an operative status quo. It remains for now 

an open field of interrogation, a place where a para-critique or a meta-critique can be 

discussed along with the critique of capitalism.  

 

The third and final moment of this initial set speculates on the disrupted mental 

landscapes of Horta Osório during his mental collapse. Almost immediately, these 
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immaterial references summoned the presences of immaterial labor, specifically in terms 

of how it might animate a different perspective of the unproductive from the ones more 

or less tangentially touched upon on the projects previously addressed. Once again, the 

imminence of self-critique needs to be incorporated on the work. Thinking through 

immaterial practices and performative moments under the scope of the subject and his 

illness led me to consider that which goes beyond materiality, and what other types of 

labor and industry are there which seem not to be contemplated by the current operations 

of capitalism. I considered the notions of religion, for instance, what do religious notions 

represent in terms of going through periods of crisis. The economy of comfort and care is 

performed by the presence of the occult, and the social zones where this exchange 

manifests itself are usually in high demand when times are hard.  

 

The supernatural appeared to be an interesting point of entry onto such questions, even if 

one limits oneself to speculations on amply disseminated expressions as 'the spirit of 

capitalism' or 'the ghost of unemployment'; the exploration of such elements might occur 

at a later stage of this research. Relating specifically to the project, I decided to activate 

immaterial labor in connection to Horta Osório through the use of séances as medium 

(medium in the technical, artistic sense of the word). The purpose of this sessions is to 

summon the spirit of Horta Osório at different moments of his recovery, in order to essay 

a dialogue with him around personal, political, artistic and financial topics. In itself this 

already poses a specific problem, it being the invocation of a living subject as opposed to 

a deceased one. In order to distance myself from my own intrinsic suspicions on the 

matter, I intend to, once more, outsource this labor elsewhere, namely by contracting the 

services of professionals and friends who can assist me in this attempt at a social 

sculpture. My intention is that these sessions may be taking place on locations echoing 

the professional activities of the subject, such as company offices or meeting rooms.  

 

This work will encompass aspects of performance and immaterial labor which have 

become prominent platforms for assembling artistic discourses, notably ones concerned 

with the problematics attached to late capitalism. Simultaneously, it intends to comment 
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on such discourses by focusing on their critique, performed in the work itself through the 

instrumentalization of immaterial labor lying outside of what might be considered the 

more usual frames of orthodox, 'serious' references. The - quite literal - spiritual work 

within the context of the supernatural, itself a social phenomenon charged with ideas of 

mental unproductiveness when observed from a rational and philosophical perspective, is 

to remain ambiguous in its positioning and recognition. That is, it is to remain open how 

the results of the séances are to be dealt with, which consequently affects perceptions on 

the use of immaterial means of artistic production and their own becoming, their specific 

relevance in dealing with postindustrial capitalism and artistic discourse.  

 

Beyond these three initial moments, other points can be located which relate to the 

subject. These might be subject to further analysis and eventually, new research 

developments and materials. Having had the chance to look upon documental 

photographs of Horta Osório's London house, and realizing his interest in collecting art 

specifically related to the portuguese overseas explorations and expansion (and 

inevitably, their very implications worldwide), it is tempting to examine further 

possibilities located in that specific context; and this is but one of possible routes to 

explore.  

 

The three moments addressed above, which presently constitute the research around 

Horta Osório's collapse and recovery, state a refusal for hierarchical choices to be placed 

within the methodology of the process. They allude to different types of production and 

sabotage, if not themselves, then in relation to one another, thus becoming vehicles for 

the elusive capacity for unproductiveness I wish to explore. The openness, leaving 

enough room for contradiction and tension to occur, also signifies the complex nature of 

articulating art, politics and economy. This project is to remain open and critical, political 

in its very unresolvedness, refusing to concede privilege to one, more successful 

processual approach in face of others. This naturally implies that there will be significant 

points of critique to be placed inside this research, but also that such critiques can 
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ultimately be absorbed by the encompassing presence of the unproductive. There are no 

dead ends, only areas of speculation.  

 

 

5. 

Texto de 2013, escrito no contexto do doutoramento, como exercício de art writing.  

Yes, No, Maybe  

 

In order to address and characterize the unproductive, it is probably inescapable to begin 

by considering it as a constituent element of production and its rhetoric. In fact, that 

which is deemed unproductive seems to be so exclusively in relation to a context of 

production, its rationale and semantics. The word itself carries the notion of a resolution, 

action - or perhaps more significantly the lack thereof - related to a process of making, 

signalling an incidental, oppositional or at least, distinctive weight to it - a characteristic 

whose potential lays at the core of this research project. 

 

The unproductive is fundamentally dysfunctional, a discord set among a given motion, 

perhaps being carried out by an intention, perhaps performed through neglect; maybe 

even by abandonment (turning the problem onto a different direction). It performs the 

idea of a separation between that which appears as valuable and relevant and that which 

does not. But what leads to that very economical characterization? The context which 

informs the separation to occur nowadays constitutes one of the basic elements of this 

analysis: that is, looking at concepts of production and productivity and thus necessarily 

to the operating notions of labor, work and their presence and circulation in the capitalist 

world. 

 

Because the unproductive can unfold and occupy a number of possible variations, 

intention, neglect or abandonment do not seem appropriate as defining terms. The 

operative fields in which to analyze the concept will be defined as "Yes", "No" and 

"Maybe". Paradoxically, I believe these very basic hosts will allow for the necessary 
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conceptual expansions to take place unrestricted, their very imperativeness opened and 

challenged while playing with the concept of the unproductive, their broadness extremely 

useful in terms of navigating the initial alignments of this research. 

 

For example, the unproductive will be addressed as appearing from an "affirmative" 

perspective, as the outcome of excessive production allocated to the "Yes" perimeter; the 

result itself is latent to this process, and it is but the unchanneled surplus of a normative 

condition of production. It might even be that the unproductive is the necessary and 

contained break in the system, carefully designed and placed so that it becomes an 

essential condition of the whole body, promoting its ultimate objectives and thus 

participating on the regular production. Or basically, the unproductive might just be a 

measuring reference, a contrasting sign that attributes to the reception of the productive 

its very qualification. Under this light, it might be interesting to observe what the politics 

of current Europe are, in terms of how the "working North" looks at the "lazy South", 

how narrow and erroneous concepts as these are constructed and assimilated, and what 

their impact is.  

 

"Yes" may be the territory of other manifestations of the unproductive, besides the one 

roughly mentioned above. For example, one must consider that especially nowadays 

production is too quickly deemed obsolete, and this can actually be quite a functional 

production technique within late capitalism; thus, the need to probe further into 

obsolescence as habitat of the unproductive. Whatever the nuances may be, the 

participatory quality on the making possibly affirms an ambiguous, non-definitive 

capacity located in "Yes" which is already motioning and being affected by the fields of 

"No" and "Maybe". 

 

Following up on the considerations of an "affirmative" positioning, there are those which 

can be assembled as arising from a site of contestation, or of "No". If we are to consider 

the unproductive as a form of resistance, dissonance, opposition, confrontation, the object 

of such engagements would still necessarily have to be a system of production, with its 



 

169 

 

operative terms, its results, its effects and consequences on the subject or the world at 

large - one or all of the above could be described as triggers for the emerging of the 

unproductive as a reactive outcome of production. This would be the unproductive as a 

zone of conflict, sabotage, attack, direct engagement, leaving behind the seemingly 

acritical properties of the "Yes" ground but not its productive impulses. 

 

In fact, the unproductive appears to emerge as a source of production in itself, that is, it 

may be considered to be the engine to which various production processes respond. For 

another broad illustration of this: the ideas and impulses grouped behind the concept of 

punk, roughly defined as the challenging of social rules or systems and as refusal to 

participate in their making. They assert a political un-recognizability to the status quo, the 

will for its un-making, and thus help characterize another strand of the unproductive.  

 

Simultaneously, such engagements provide their own varied outcome in terms of 

production and thus, of capital: objects, ideas, images and the like emerging from punk 

are not only produced and acknowledged, they are consumed nowadays in the world via 

its regular (and regulatory) capitalist distribution. In fact, the signaling of rebelliousness 

they propose is probably the leading selling quality. Of course, this reductive exam is 

merely an anecdote, the example carrying a complexity of questions on its own. But 

ultimately, the idea remains of the unproductive as a possibility of negative production, 

one that might actually be very welcomed onto a world which gladly welcomes and 

celebrates the most acute and 'oppositional' readings of its inhabited, harsh realities. 

 

A different (although, possibly related) result of the unproductive as production, perhaps 

much more relevant to the concerns of this study, can be found through artistic 

circulation. The excesses and abuses inflicted upon the individual and social fabrics alike 

which sustain neoliberal societies provide the grounds for many cultural outcomes to 

develop their own productions. Presented as more or less critical, more or less 

opportunistic presences, it is difficult to imagine a current cultural landscape without 

such productions and their complex relations to capitalism's many aspects. It could be 
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stated that certain works of theory or of art (acknowledged in their broad, comprehensive 

spectrums), would not exist were it not for the unfolding of capitalism onto the world, 

and the intrinsic destruction it operates in it. 

 

Amidst these or other possibilities (the stalling or suspension of production is also a 

mechanism worthy of attention), once more the unproductive depends on something other 

being produced; however, it is now either consciously producing itself, or being used as 

the source of production. It is ostentatious, easily located within production. It is then that 

it conquers a certain autonomy for it becomes production. This seems to be the case with 

artistic production on an even more basic level: if you contest or challenge figurative art 

and what it conveys, you search for non-figurative expressions; if you resent the weight 

of conventional materials, undoing them or refusing to use materials altogether proves 

your point; if the context is soaked in considerations around a given set of issues, for 

example those attached to the crisis of capitalism, someone is bound to move their 

production in a different direction, which in turn will pull its own gravitas and questions. 

The problem of dialogue, of questions and answers being made, presents itself as a key 

reference. After all, the market is encompassing enough to accommodate the untidiest of 

gestures, the most provocative of thoughts; it responds to it. 

 

Both directly or indirectly, observations on the unproductive arising from the "Yes" or 

"No" perspectives quite possibly lead to a similar result: the unproductive gravitates 

around production and productiveness, therefore it is not self-sustained or autonomous. 

What, if any, are the political consequences of the claim? How do they serve the purpose 

of inquiring about its autonomy, which is a claim of this investigation? 

 

If a clear intentionality would set the tone for describing the unproductive from the 

position of "No", defining a contrast in regard to "Yes"; is it possible to qualify it as fully 

emancipated? Although this might constitute a fundamental assertion, in the sense of the 

unproductive being tied to productivity as its negative, unwanted or celebrated mass, this 

inquiry aims at searching for the possibility of an autonomy of the unproductive; is it a 
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manifestation, a production of sorts? In turn, this seems to require a less defined 

parameter for extracting and combining possibilities stemming from both "Yes" and 

"No", possibly confronting them with other elements of consideration. A field of 

possibilities needs to be set, defined by the word "Maybe". 

 

If we are to consider the unproductive as standing outside production, as a sort of autistic, 

non-response to it, would it not mean that it is still very actively eluding a response to a 

given presence, that of production, and therefore that latter still operates its centrifugal 

domain over the former? At the very least, one can consider that it still appears on the 

territory of production, under its scope. A diluted version of the unproductive might 

actually constitute a problem in its characterization; for if it is not in direct relation to 

production, if it escapes its sphere, can it still be considered unproductive? Is it not 

established as a form of production in itself? And if so, what performs its own particular 

unproductive element, then? 

 

A direct way to respond to the above would be to consider the unproductive "Maybe" as 

less an event in itself (a production, in this case charged with the problem of its 

autonomy), but rather define it by that which can be harvested from both "Yes" and "No"; 

not to be established as the event fully extracted or separated from them, not a sort of 

utopian moment in the making, but rather a conjunction of elements that are already 

there. This transmutation would also allow the "Maybe" an existence without the 

producing and unified bodies of "Yes" and "No", an ethereal patchwork of selected 

elements and the problematics their re-composition would set forward through their 

inconstant performance. A frantic, sporadic and continuous (re)assemblage of the elusive 

moments when the unproductive fulfils its deviance. A phantom non-limb. 

 

The allusion of the unproductive as a possibility ("Maybe") sketched above does not 

exhaust the spectrum it presents. One also has to consider other estranged inhabitants to 

this sphere. For example, what if the unproductive is an accident? Something which 

occurs inadvertently, with no relation to an a priori condition, therefore with no singular 
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or plural attachments to the steps of production. It is no doubt possible to look more 

attentively to this question, holding it to the light of the grey area between something that 

occurs because of production but completely external to its purposes. It is also worthy of 

consideration the perspective of omission, of a deeply "iconoclastic", non-production 

acting. 

 

For now, though, and because each of the demarcations roughly indicated above (as well 

as some yet undetermined positions eccentric to them) are to be the object of a more 

thorough analysis, this question signifies something else. It surfaces as a signal that the 

unproductive operates as a body, inhabiting different possibilities. "Yes", "No" and 

"Maybe" are parts of this body, themselves constituted by different elements. The 

unproductive is a hand, although one with six fingers. 

 

[The regular rhythm of the discussion presented in the body of the main text will be 

intentionally intersected with texts, in Italics, which will address and expand on certain 

considerations observed in the 'regular' analysis. These inserts will propose closer 

observations to specific events, such as the discussion of artistic or political, economic or 

work-related products. The texts will complement the approach and characterization of 

the unproductive by somehow performing it, presenting a detachment from the 

production and exposition of the thesis's arguments carried out in the main text, in order 

to speculate, highlight, deviate or contrast some of its ideas and/or the authors being 

discussed. Their eccentric quality proposes a symmetry between the objectiveness and 

purpose of an academic research and the object it surveys; in my case, being that I am 

addressing the unproductive, the intention is to illustrate it via the thesis itself, and how it 

is constructed. Example of such inserts: Anri Sala's "Ravel, Ravel, Unravel", its material 

references, ideas on composition, reception, and circulation; looking for the 

unproductive within such concepts and  also on other possibilities outside the intended 

scope proposed by the artist, such as the presence of gender and class distinctions. This 

insert would take from the idea of the unproductive as a hand, expanding on it through 

the pianists' and DJ hands depicted in Sala's work, the Ravel's piece as commissioned by 
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pianist Paul Wittgenstein to be performed by his left hand only, and so on. This writing 

would be presented here, and the regular text would resume after.] 

 

This idea of the body and the hand allows for a return to the initial premise that the 

unproductive is always such because it relates to production. Therefore, a closer exam on 

what constitutes production seems to be essential. It is important to go back and sustain a 

closer look at the setting for the unproductive I am summoning. 

 

In that sense, it is worth investigating what is producing those realities. If the 

unproductive belongs to production, if, in fact, one can establish that it is embedded in it, 

it is relevant to consider what production is, how it operates in the world at large and, 

more specifically, tending to specific orientations within artistic production. Defining 

production is a task that naturally will include the analysis of work, labor or even action, 

to refer to the definitions proposed by Arendt. It will also necessarily navigate the 

premises of capitalism and some of the diverse theoretical and artistic surveys it induces. 

This will be the first analysis of my investigation. 

 

An essential element regarding this research on the unproductive is locating it on a field 

of expertise. I am addressing production at large but focusing on artistic makings and 

what do they convey in current times. The unproductive might be a material rich enough 

to possibly assess its relevance and significance in thinking through certain contemporary 

realities, but a comfortable position from where to approach it at an early stage is to 

consider it as an integral part of the experiences on art. Is artistic production the most 

significant outpost of something unproductive? An immediate, albeit superficial response 

would be to note that again, it is quite impossible to isolate a clear position on this, but it 

is necessarily a problematic embedded on this study. 

 

Art exists in the complexity of the world, both in its own terms and policies, and as 

contributor to the fluxes and intersections carried out by capital. One of the events that 

signals this agency is precisely the Venice Biennale. It also performs the meeting point of 
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the productions of discourse, validation, value, achievement, and so on. Venice has 

specific characteristics, one of which would be the synthetic process of presenting to the 

world a perspective on the relevance of art, thus of its production. What does this mean 

for the unproductive? 

 

Venice also proposes parallels to be drawn in reference to other similar projects produced 

in its image; for instance, under the purposes of this research it might be interesting to 

engage with the 28th São Paulo Biennale, especially in contrast with the overabundance 

of labor marks imprinted in the current edition of the Venice Biennale. 

 

Overall, there is no absolute motivation for why it has been picked as the operative 

example. Analyzing and discussing the whole event is not the intention. What remains is 

a constant zooming in (the encounter with a specific work or group of works, the close 

reading of a text, an intuitive perception) and out (attention to the curatorial premises, 

content circulations and presences, and the like) of the event, in order to articulate 

specific concepts of this research. That articulation and the premises of using Venice as a 

laboratory will probably become more apparent as these specific contents are introduced. 

 

 

6. 

Texto preparado para a apresentação final do segundo ano do doutoramento no 

Goldsmiths, em junho de 2013. 

 

‘Producing the Unproductive’ is the working title of my research. Its main concern is to 

unfold the concept of production as it appears in current times. More specifically, it is an 

attempt to engage with the exotic, irregular or simply unproductive angles located in the 

notion of production. The intention is then to verify those qualities in terms of their 

political framing, especially when concerning late capitalism:  

what characterizes their performance within that setting;  

what forms of potentiality, if any, do these anomalies perform;  
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how to explore and position those beyond a Marxist critique of the system's voracious 

and destructive agency.  

This essentially means determining if there are moments when that unproductive agency 

is capable of introducing a radical perspective, one of rupture and discontinuity with the 

regulations and economy of capital production, circulation and accumulation. 

 

The haunting nature of capitalism in everyday life; its "invisible hand" becoming ever 

more present while remaining removed from view; the ways by which capital operates, 

its occult mechanisms and immaterial performances are also major concerns of this 

project. Although some attention is placed in articulating a definition of the supernatural 

at large, and in relation with modes of its visibility and industrialization within capitalism 

-- for example,  as recurrent themes of cultural practices --, the focus is less placed on 

conspiracy theories and other esoteric mythologies, and their commercial, financial and 

cultural appeal; and more invested on what it is that constitutes a haunting of capital 

itself. That is, from investigating capital's performance as rational and logic and 

"natural", a game of mirrors that defines the neoliberal landscape; to pursuing that which 

appears as menace and disturbance ("supernatural") regarding that very same 

performance. 

 

These questions are addressed from the perspective of artistic labor and production, with 

emphasis being placed on its contemporary setting. This positioning implies two main, 

related concerns: utility and making.  

The former relates art to the unproductive by exploring it as a potential for nothing; that 

is, for having no apparent use; but also, by exploring what does that mean and how is it 

valued, circulated and capitalized, specifically in the current neoliberal frameworks.  

The latter deals with some aspects of labor. It is a look at forms of exchange, such as the 

ones taking place between artistic practices and the post-Fordist scenarios most of us 

inhabit, that occur within capital -- and how they help shape notions of production, work 

and labor. It is mainly an analysis and discussion of the idea of making: what does it say 

about human agency and the structuring of the social. 
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It is at that very point that the thesis begins; that is, by articulating and contrasting some 

positions around the relation between human life and production. The immediate ground 

for this analysis is mostly embedded in frameworks provided and developed by Arendt, 

Marx or even Adorno, while simultaneously tracing the problems enclosed in the issue all 

the way to 3D printing production factories and their role in the present and near future 

economies. 

 

The argument will also engage with the contexts and flows of capitalism, focusing on its 

shaping of the modern world, with particular attention to the current neoliberal framing 

and an emphasis on the critical quest for possible future scenarios involving its refraining 

or undoing. Authors to be engaged with include Mark Fisher, Evan Calder Williams, The 

Invisible Committee and others; as well as the self-destructive structures and narratives 

produced by capitalism itself, as observed, for example, through the works of Harun 

Farocki.  

 

Already embedded in the discussions is the notion of labor, an issue which will be 

highlighted using the perspective and critique of ongoing artistic practices and 

methodologies. The works of Goldin/Senneby and Vermeir/Heiremans, but also those of 

Helen Molesworth, Kathi Weeks or Boris Groys, will provide for entry points into this 

discussion; as will the role performed by current embodiments of the fetish within art 

production, such as it seems to be suggested by the emphasis on immaterial productions 

and post-studio practices; or the attempt at framing labor and productivity beyond the 

neoliberal horizon.  

 

As a tentative ground to address and establish a critique of the unproductive emerging 

from production, capital and labor, this part of the thesis will discuss unemployment as a 

sort of avant-garde tactic of late capitalism. Concurrently, it will study the equally tactic 

use of the "poetic" within artistic discourses.  
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The articulation of this argument will mainly be concerned with unfolding what 

constitutes instrumentalization, and how the subject and social body respond to it.  It will 

be based around the discussion and critique of an article on The Economist on youth and 

joblessness; as well as some examples of artworks (for example, Gonzales-Torres and the 

marriage between the political and the poetic) and literature (Muriel Rukeyser’s The Life 

of Poetry).   

 

Withdrawal, absence, disturbance, overexposure but also outsourcing, speculation, 

circulation and entropy are some of the lenses through which this study on the 

unproductive and what it can do in the world is being prepared. 

 

In terms of studio practice, a focus point provided by such topics on the concerns briefly 

exposed above is money, which is the material elected to literally reflect them and on 

them.  

It is the main thread connecting the several works developed for two very recent solo 

exhibitions, one closing yesterday in Porto, the other opening in a few days in Lisbon; 

one set amongst the politics of a non-commercial, institutional setting; the other in the 

contaminated aseptic of a commercial gallery.  

 

I am now showing some installation views and details of the first of these exhibitions, 

with three very economic works:  

the video which has been playing in the background, made with some sunlight, a 2-euro 

coin, a computer camera and a cheap video effect -- which continues to expand on an 

ongoing history-choreography of production;  

a wall installation with one cent coins, the kind you simply throw away in the streets of 

really well-to-do places, which is disappearing from the walls as we speak and will be 

rejoining the euro circulation in a few hours;  

and a set of five drawings, one of which was blissfully stolen from the exhibition site, 

reproducing a male model dressed in a 150 pounds t-shirt printed with the Guilloché 

patterns of a 5-dollar banknote.  
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The exhibition in Lisbon, which will start to be set up later today, will respond to, among 

other elements:  

a poem on unemployment written by my father when he lost his job in 2007, before the 

crisis erupted;  

selected short notes and scribbles written by the gallery’s director when attending art 

fairs, biennials and the like;  

a drawing using the same reference, but the inverted colors of the drawing stolen from the 

exhibition in Porto;  

a package containing something bought online, meant to arrive during the opening of the 

exhibition, and which is to remain sealed; if it is opened, it loses its status as an art object 

although not as artistic production.  

 

Finally, an update on last year’s presentation and its referencing of the  project of a 

séance around the figure of the banker António Horta Osório, CEO of Lloyds Bank: it is 

currently under structuring and pre-production, I am trying to have the séance to be held 

in the chinese village of Dafeb by workers of one of its art factories, as a commissioned 

art piece.  

 

 

7. 

Sinopse para o vídeo untitled (a choreography-history of production; second 

sequence; the omen), de 2012.  

 

Este projeto explora as capacidades de seduzir, evocar, sugestionar e projetar, inerentes 

aos campos da economia e da arte e às formas como estes se relacionam. A ambiguidade 

dessas características é assinalada através da manipulação de material (papel moeda) e 

técnica (vídeo), recorrendo a truques básicos, mas eficazes. 

O resultado, deliberadamente assente numa economia de meios, é um dispositivo que 

procura as tensões entre material e imaterial, dando espaço ao fantástico, ao artifício e à 
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presença do sobrenatural na origem da imagem em movimento (bem como na génese da 

própria prática artística) e no seu desenvolvimento enquanto indústria, e na experiência 

do capitalismo enquanto palco para o irracional e o supersticioso. 

 

 

8. 

Texto escrito para apresentação final do primeiro ano de doutoramento no 

Goldsmiths, em junho de 2012. 

 

after a number of dead ends and ideas that needed to be stored away, i'm now presenting 

the focus of what it is i've been developing this year. please bear in mind that this project 

is not proposing end results but rather early stages of probing, and it resonates with the 

many wrong turns i have taken throughout the year once i abandoned my original 

proposal.  

 

the working title for this research is producing the unproductive. a first clarification: i am 

not interested so much in the suspension or the definitive arrest of production, the 

removal of production, nor in the anecdotal, ironic qualities that could be easily 

summoned to describe possible artistic approaches on the matter: as an illustration of 

what i'm stating, please consider the 6th caribbean biennial and, if you're familiar with it, 

a type of image will probably emerge in your mind that will most likely reflect in some 

way the reproach we socially direct at those who do nothing. but let's move beyond that: 

what is at work in doing nothing? well, even this event and its performance must have 

involved quite possibly a great effort, and that's what really calls my attention -- what lies 

beneath its prankster surface. that, as well as the hundreds of pages inscribed with the 

single sentence "all work and no play makes jack a dull boy", that filmmaker stanley 

kubrick asked his secretary to actually type, only to have a short number of them appear 

onscreen in his filmed version of 'the shinning'. i can also add to this list the one thousand 

hours of staring artist tom friedman devoted to his equally titled work -- which, 

incidentally, is technically described as stare on paper.  
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so, i am more invested in the precise makings of the unproductive, existing somewhere 

between doing plenty of nothing and doing nothing of plenty. my aim is to locate the 

unproductive and test it as an artistic platform, beyond the scope of a critique of capitalist 

imaginary and looking into its potential to generate alterity. what this means, the exact 

position of this, is still unclear. at this moment, this quest resonates deeply with 

agamben's proposition on the inactive, and i quote: "inactivity does not in fact mean 

simply inertia, non-activity. it refers rather to an operation which involves inactivating, 

de-commissioning".  

 

a few key aspects come to mind in terms of describing the structure of this investigation. 

first of all, i feel the need to articulate the unproductive inside production. production 

relates to labor, types of labor, temporalities or historic, political, geographical 

assessments of labor. consider post-Fordist models, consider the intellect as the ultimate 

post-industrial tool, consider production detached from immediate material results -- for 

those are the ideas i'm focusing on. and of course, labor relates to capital, the unfolding of 

it in the world through space and time, until it reaches and affects the very core of 

contemporary subjectivities, as franco berardi and others have argued. but capital is also 

framed by its genealogy, and quite loosely i'm thinking here about the connection 

between capitalism and the Enlightenment project -- these ambiguous relations between 

emancipation and freedom and capture and subjugation and rationality. and let's not 

forget art as an operating element on this triangulation between production, labor and 

capitalism. some of the reference points on this particular subject and engaging with the 

period i am interested in covering have been addressed by helen molesworth on her essay 

'work ethic', written as an accompanying text regarding the exhibition with the same 

name, which traces the redesigning of the artistic role and performance predominantly 

throughout the second half of 20th century, specifically seen in light of capitalist 

development.  
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so presently, and roughly sketched, these tensions between production, labor and 

capitalism and their contextual traces are the sort of concerns that are animating the first 

moment of my research, eventually a first written chapter. 

 

a second moment comes through the analysis of what constitutes the effect of such 

tensions on the subject. what is the economy inscribed in that relation? to be hopefully 

clearer, i am interested in investigating the intellectual and emotional affects produced by 

late capitalism, labor and production -- affects as hosts for the unproductive. mental 

afflictions, such as anxiety, depression, alienation, halts in rationalistic models: what, if 

any, is their potential, subversive and/or otherwise? and what is the capitalist response to 

this... that is to say, what are the politics of mental health at play right now, and why, and 

how much do they actually cost? tentative maps for this nomadic territory -- for the 

unproductive i am considering in this research also relates to the presences and 

circulation of certain concerns and ideas and concepts at a given time, and not just the 

material or immaterial ends of making of art -- include deleuze and guattari' s "a thousand 

plateaus", and brian massumi's "a user's guide to capitalism and schizophrenia: deviations 

from deleuze and guattari"; but also fernando pessoa's "the anarchist banker" or, more 

laterally, works such as melanie mulligan's "crisis in the credit system" and vermeir & 

heiremans "the residence (a wager for the afterlife)". this is roughly the focus of a second 

chapter. 

 

through these two broader fields of interrogation, i'm hoping to come closer to a focused 

perspective on the unproductive, positioning it as a critical tool and also establishing its 

critique. at this moment, i consider the unproductive as located within production, 

therefore within capitalist circulation; can it sustain a challenging content in the face of it, 

then -- especially when mediated through an artistic agency? capitalist culture, as mark 

fisher points out, is already dominated by ideas of the alternative and the independent; 

they are part of the reality we experience and are led to embrace. can there be a space for 

the unproductive here, in the sense of the undoing proposed by agamben? what can be the 

symptoms in the body of production, in the social body ruled by the state of exception? 
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the unproductive operates within the sphere of capitalism, it is produced within, but it is 

the very model of non-adaptability and thus a reflex-sort of non-conformism with a 

system; what does this produce? other interrogations that are currently standing by in 

relation to this third and final settlement of my research: what if we woke up one morning 

and found ourselves transformed not into cockroaches, those unproductive demons, but in 

similarly distressing bartlebys? what if our speech became absolutely coincident with 

poetry? these are some of the issues to be addressed on a third chapter. 

 

---------------------- 

 

now, allow me to flip the coin and look at the other side of research. studio wise, what i'm 

proposing is a series of yet to be determined choreographies around the figure of antónio 

horta osório. fyi: he's a banker, head of one of the largest financial institutions in the uk, 

and last year he worked himself to exhaustion, just a couple of months after he'd been 

appointed to his ceo position. my encounter with this figure signals my ongoing interests 

in power and representation, as well as the will to activate my research on the 

unproductive through one of its platforms, namely and officially, mental collapse. pay 

close attention to the words i chose: wealthy people don't have depressions (although they 

do because they’re the ones who can actually afford them). 

 

these encounters with horta osório will be mediated through a documentary-style 

approach on the period of his unproductiveness -- the time of his absence period that 

signaled a transition from being a praised professional of almost supernatural abilities to 

command something as elusive as finance; to that of being sick, thus embodying a fragile, 

un-manly and questionable figure which need to be submitted to independent medical 

interrogations before resuming his duties.  

 

of course, i'm not telling you the truth. which is, that if such documentation of this 

recovery period did in fact exist, and be available to me, i would not be interested in it. i 

want to MAKE these documents, the twisted witnesses of the meltdown. they will, of 
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course, be forged and projected elements, wormholes into the subject’s life during those 

days -- facts and fiction mash ups operated as means to produce materials referring to a -- 

quite literally -- unproductive moment in this man's life.  

 

(first image, the fortune telling hand): the image you're seeing marks the start of an 

ongoing series of similarly produced images about fortune telling, about rendering visible 

and material that which is usually unknown or hidden, about a supposed knowledge 

reserved for the few enlightened that actually implies a prolific industry especially 

profitable in moments of crisis. this initial project is also about a type of knowledge 

which is also deemed unproductive in given contexts. i'm speaking against myself: i 

could never understand the appeal of horoscopes and the like, as much as i also could 

never truly understand how people managed to memorize the names of medicines and 

prescription drugs. those are mysteries to me, anxieties which i'm echoing through this 

visual diary of a not-so-mad-man. also, please notice: manual labour.  

 

(second image, the silver receipt): this image is from an old project i'm re-imagining in 

the context of my research. another perspective on a possible portrait of horta osório's 

days, presented here through the diary of his spending. we are what we spend, are we 

not? i feel like i'm literally making ghosts: taking away the precariousness of everyday 

receipts that attest to our shaping of the world as we know it, rendering such fragile 

witnesses of our daily lifes into a solid state. the ink fades away from the paper the 

receipts are usually printed on; so the material is somewhat ill in itself, which leads me to 

think about some sort of iconoclastic materialism. also, please note: outsourcing artistic 

production.  

 

(third image, the séance): the labour of ghosts. another series, this time on the topic of the 

very immaterial and probably unproductive séances. i wish to hold them in order to 

summon the living spirit of horta osório during those days and hopefully establish 

conversations with him about that time and related topics. still in the making and still 

uncertain on how to proceed -- i do like the idea of exploring the making of the whole 
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phenomenon: what could be possible, relevant geographical locations for this, what 

would the ideal furniture look like, what type of architectural space could work the best 

for summoning a spirit of capitalism or the ghost of unemployment, what is the best 

lighting to do so, the right temperature, could i use this information to actually go on the 

opposite direction, and so on). i also believe that i'm addressing the issue of immaterial 

artistic labor as personal fetish, and i'm guessing i'm not alone in this. and please note: 

management skills at work.  

 

 

9. 

Texto escrito para exposição individual de Isabel Ribeiro 

 

as nossas são as cidades do sucesso e da competitividade, ou seja, do mercado absolutista 

em que não só nos transformamos mas reconhecemos. são habitats de quem não pestaneja 

e sabe ser duro - o homo reaganus de mark fisher. são os espaços onde as culturas de 

subversão nascem e definham, transformando-se em êxitos de vendas. onde se compra o 

vintage e o retro à medida na nossa nostalgia. onde os desejos de milhões são talhados 

num anúncio viral, que nos é mais próximo do que um amigo. onde as chacinas são 

alinhadas em 200 palavras e 27 segundos, antes do seguimos agora com as notícias do 

desporto. a cidade da alienação, ou melhor, a alienação pela cidade, é captada com 

precisão nas perspectivas da isabel, porque não há aqui a receita do costume. as imagens 

até podem vir de outro lado; por isso temos mesmo de olhar com elas, de interrogar a sua 

escolha e ordenação. não há papinha feita, é cada um por si.  

 

as cidades das bicicletas e ciclovias, dos mercados biológicos e das edições limitadas e 

exclusivas, dos bilhetes que esgotam e dos sujeitos-montra, dos êxtases com convite (plus 

one), do ênfase nas questões de saúde (guerra aos gordos, aos fumadores, toca a ir para o 

ginásio) mas só em algumas, já que a saúde intelectual não se livra da sua dieta de fast 

food: num suplemento anémico perto de si, as estrelas espalhadas sobre as palavras, os 
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sons, as imagens, as ideias e os debates que valem a pena. que REALMENTE valem a 

pena. tudo light, com bom aspecto, orgânico.  

para além disso o cérebro já nem se preocupa, mas tem mais com que se ocupar: está 

agora transformado no ganha-pão preferido, deve ser por isso que anda em fuga. ou não 

houve alguém que falou em indústrias criativas? ainda bem que há operários chineses 

deprimidos a montar os nossos macs meta-modernos à moda antiga, senão é que 

estávamos mesmo fodidos. big caps e tudo. 

 

e tudo e tudo. tudo à distância de um lol ou dois, porque somos bem cínicos e sabemos 

que eles sabem que nós sabemos que eles sabem que sabemos ter distância. vagamente 

deprimidos, mas isso pode ser dos charros, essa indústria de futuro, que já nos embala 

desde que o capital fechou o seu retrato no sótão ou algures no bangladesh e se mantém 

sempre sempre sempre sempre jovem. 

 

faz de conta que agora íamos todos para a china em vôos charter e quando lá 

chegássemos era logo para ocuparmos uma das cidades vazias que eles por lá têm. penso 

que encontrei o mesmo modelo ou parecido em trás-os-montes, quando comecei a reparar 

na multiplicação de construção que por lá anda, que não serve pessoas. para elas, ou para 

a sua ausência, há muitos prédios desengraçados com andares e algum mármore, 

porteiros electrónicos desactivados, provavelmente sem aquecimento central pois toda a 

gente sabe que portugal é um país africano de clima ameno, sobretudo em trás-os-montes. 

também para as pessoas em falta, muitas casas próprias, isoladas em mini-jardins às 

vezes sujeitos à manicure mais cuidada, com uns tons da europa central, só porque é mais 

civilizado e não há quem não goste de ser civilizado como os europeus mais brancos e 

mais sérios. 

 

quer dizer, haver pessoas, há; não é como nestes trabalhos da isabel. mas estarão nas 

cidades à séria, a ganhar não só a vida mas com um bocado de sorte uns trapitos mais 

jeitosos ou uns cavalos potentes e vermelhos, o inverso de uma cagadela por algumas 

dezenas de euros no restaurante mais socialmente relevante, o colégio mais moderno com 
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a melhor estrutura pedagógica e por aí fora, porque o desejo tem muita fome e não há 

forma de o restringir. 

 

bom. ordem. 

 

então estamos na china e vamos ocupar uma das várias cidades - cidades completas, com 

prédios enormes, avenidas e tudo o resto, ainda a cheirar a tinta ou alcatrão. chegamos lá 

e somos outros, a literatura de viagem nivelou essa ideia da deslocação enquanto prisma 

da condição subjectiva. não haverá logo um guião? 

 

o que é que mudaria efetivamente nas nossas relações, no nosso espaço social ou mental? 

quais os desempenhos dessas coreografias com elementos tão deslocados? que vida trás a 

arquitectura, demasiadas vezes atracada no sedentário, para além das abundantes 

abordagens críticas ao “projecto modernista” nas quais tanto artista se empenha? 

 

gostava de encontrar essa novela de ficção científica à venda num hipermercado perto de 

mim, ao lado dos livros coloridos daquele sociólogo sempre muito correcto, com as 

ideias todas alinhadas pela luz mais retilínea do comércio a retalho. 

 

idealmente, esse grande romance de ficção científica (isabel, desculpa a insistência, mas 

sabes que ando obcecado: como é que um país de poetas, de literatura, de palavra 

colocada… como é que quase não há ficção científica escrita, nem filmada, nem a passar 

para as outras formas de produção cultural?) seria escrito sem a solenidade trapaceira dos 

romancistas que ruminam as palavras até estas ficarem tísicas. 

 

amiga, 

outro golpe de rins. 

 

os textos de sala ou como lhes queiram chamar - a produção escrita que inevitavelmente 

acompanha, de forma mais ou menos autónoma, complementar, ilustrativa, irritante, 
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passiva, os trabalhos resultantes de um processo criativo - são sempre um bocado 

estranhos, mas não pelos motivos mais óbvios. 

 

parece-me que não é muito errado supor um guião bastante básico para uns parágrafos de 

acompanhamento de uma exposição: toca-se nos assuntos-chave, apresentam-se umas 

referências, supõe-se um clímax e há quase sempre umas frases épicas no final a conduzir 

o visitante a uma espécie de coma induzido (ver mais abaixo). 

 

há uma mecânica na sua produção que é reproduzível, com resultados desiguais. o 

objectivo será o de “dar a pensar”, ou “contextualizar” a produção artística que se está a 

comentar. a arquitectura passa por aqui. logo, a cidade. esta economia, a sua pertença ao 

trabalho intelectual tão fetichizado nos nossos dias, não cai do céu - a privatização deste 

tipo de textos é também ela um reflexo da forma como regulamos o nosso espaço social, 

que cada vez mais coincide com um suposto espaço subjectivo ou pessoal. uma coisa 

sobrepõe-se à outra. 

 

mas isto é a minha maneira de fazer arquitectura defensiva, aqui mesmo. 

 

andava eu a tentar ser um gajo em condições, mas a televisão estava ligada. 

o som no mínimo. 

 

no programa, jovens abaixo dos 30 anos (não sei se existem, diz que sim; sempre pensei 

que os jovens tinham todos entre 30 e 50 anos) andavam à caça de casa em londres. os 

apresentadores são agentes imobiliários, parece-me. e vão apresentando diversas opções. 

sempre em crescendo, até os jovens decidirem qual o melhor local para investirem as 

centenas de milhar de libras que pediram emprestadas para viverem na cidade mais cara 

do mundo, ou lá o que é. nada disto sabe falhar. 

 

e isso levou-me a dispersar. 
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os fragmentos são uma coisa muito pós-moderna, dão para tudo; mas aqui, preciso de 

estilhaços enquanto estratégia para poder circular as obras que nos são dadas a ver, sem 

as ver e sem me meter com elas. 

 

por exemplo: a gentileza e a luz que é concedida ao pinheiro, contaste-me que é árvore na 

casa, só aparentemente contrasta com a vertigem do desgraçado toldo negro. 

 

essa é uma tela onde se projeta todo um ciclo de referências.  

 

é como os lençóis que cobrem os fantasmas: se puxarmos por uma ponta é capaz de se 

desfazer a ilusão, e o assombro imaterial vai ao ar. mas nesta pintura, em negativo, cabe 

muita coisa. acho mesmo que está lá tudo o que me atrai ver. prosseguindo com exemplos 

dentro do exemplo: a cidade que se renova à força da lei da oferta e da procura - o capital 

está ali a reconfigurar, a dar de novo sem baralhar muito, envolto num miserável farrapo 

ou manto imperial, conforme a perspectiva, que carrega a dignidade de um sudário. 

absolutamente magnético, este negrume; de facto, absorve toda a luz, mas emana muita 

mais. 

 

há pois a polis, entre a verdadeira cidade eterna que é los angeles, (começa logo nas 

películas, essas todas que nós vemos por aí, mas sobretudo as da agnés varda e ok, vá lá, 

do thom andersen) e a cidade menos acomodada nos likes que é lagos, (essa que não 

vemos tanto e sobre a qual lemos nada, na nigéria).  

as duas em sprawl, múltiplas, esticadas, totalizantes e cheias de outras palavras solenes. e 

medo. 

 

a persistência em distinguir e manipular pormenores no meio da algazarra urbana 

ressurge, complicada, naquela estranha desarrumação em que se encontra o automóvel. 

aquele electrodoméstico não se arruma assim, mas e se alguém o tiver assim arrumado, 

como é que queremos pensar sobre isso? casa, carro, a sua materialidade na vanguarda da 
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renovação material da cidade. roupa lavada ou talvez não nos quartos de hotel. prefiro 

pensar que não.  

 

o estranho, o inesperado, o esquisito. estes são alguns dos veículos com que a arte circula 

e através das quais se cumpre o tráfico de expectativas que a sua produção implica. o que 

apresente como parte visível da sua estrutura um investimento no desconhecido, terá, à 

partida, um retorno garantido - ou então cai por terra. 

 

o falhanço, tão caro, isabel, aparece consistentemente manipulado e incorporado nos 

esforços do teu trabalho. parece-me que as pinturas são construídas de forma a nunca 

completarem a sua própria ambição totalitária. mas são mais honestas porque não partem 

logo a louça toda. 

 

olhamos para as pinceladas e está lá a inscrição sagrada do trabalho, que é a nossa 

irrevogável condição humana. mas o irrevogável nunca é o que era, como aliás qualquer 

palavra que herdamos. vai sendo. o problema é que também lá está inscrito o falhanço 

dessa fé cega que o trabalho induz: basta chegarmo-nos um pouco para trás e olharmos 

novamente para estes trabalhos (sim, há que reproduzir os tiques dos visitantes em frente 

a obras de arte, mas com mais investimento e menos pose). 

 

está lá a ameaça do vago: a coisa técnica não se apresenta completamente solucionada, 

não quer ser a ilustração do bem feito, da arte enquanto pirotecnia ou exercício de 

ginástica plenamente executado. estes trabalhos transportam assim um duplo trabalho, 

são formas de contra-produção. por um lado, capta-se o normativo (a pintura, composta, 

codificada, referente a; portanto, económica); por outro, apresenta-se a mecânica dessa 

captação (a pincelada derrotada na sua própria vaidade e desejo de se cumprir, o 

exotérico a transformar-se em esotérico, a paisagem que nunca será mais do que um 

desterro; a coisa complicada). 
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é essa coisa que temos de aprender a celebrar; os teus trabalhos são pistas para esse 

processo de desocultar, que é permanente e sem fim à vista.  

(frase mais ou menos moralizante e/ou moralista, com menos peso do que o pretendido 

para um final ressonante, mas enfim. lol) 

 

 

10. 

Sinopse para Sem título, moedas de 1 cêntimo sobre chão, de 2014 

 

Este projeto convoca pontos periféricos para tentar uma aproximação cuidada ao estado 

de pobreza, condição experimentada por demasiados de forma variável, mais ou menos 

direta e a partir de manifestações igualmente diversas. É de modo grotesco que a pobreza 

aparece como medida e espelho de um sistema de sociedade fundamentalmente assente 

na manipulação de desequilíbrios, materiais e imateriais: a pobreza caracteriza-se 

também por aquilo que se inflige ao outro, ainda que muitas vezes de forma abstrata. 

 

O trabalho passa pela figura de David Ricardo, economista com antecedentes familiares 

de origem portuguesa, especulador de sucesso na (então recente) bolsa de Londres e 

também político, ainda hoje autor de um pensamento relevante para a chamada economia 

clássica — e por consequência para um capitalismo tardio cuja configuração alucinada no 

nosso presente Ricardo dificilmente poderia imaginar. Passa igualmente por William 

Pitts, escultor encarregue do fascinante monumento funerário de Ricardo; mas detém-se 

num outro rasto deixado também por Pitts, um desenho por ele criado no início do século 

XIX catalogado como “Study of Lower Legs and an Arm”. O fim desta pequena 

deambulação são os joelhos que o artista aí representou. 

 

(Mais além há uma coisa que vagueia, uma imagem, um limite: “de joelhos”, expressão 

que literalmente inscreve não só um estado de desigualdade e subserviência como confere 

particular importância ao fazer deste trabalho: o fazer artístico que ele genericamente 
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representa enquanto outra possibilidade para a sua abordagem. Fazer, trabalhar, de 

joelhos ou não — e o poder que colhem de todos nós como mais um ponto a considerar.) 

 

É a partir da manipulação desse pormenor sobre joelhos assinalado no desenho de Pitts 

que se desenvolve fisicamente esta obra, procurando na equação entre pobreza e não-

representação um dos seus problemas fundamentais, instituindo uma abstração 

eminentemente decorativa, mas nunca inocente. 

 

O carácter ornamental deste trabalho é, aqui, sinal que aponta para condições de 

distinção, de opulência, do supérfluo enquanto manifestação do cruel — para 

imediatamente as perverter. É que aí também se aloja uma referência aos tipos de 

produção entendidos e promovidos enquanto parentes pobres das artes mais ‘ricas’ e mais 

consideradas, mais autónomas, mais nobres e dignas de outra atenção; alude-se portanto 

às dinâmicas sociais, políticas e económicas que se encontram implicadas e 

hierarquizadas nessa apreciação (mesmo depois de momentos como o Arts & Crafts, por 

exemplo). A exploração do decorativo na peça evoca finalmente uma das mais abjetas 

facetas do problema da pobreza: o perigo da sua transformação numa espécie de 

ornamento social. 

 

O rasto ténue e disforme deixado por todas estas e outras ligações no resultado final deste 

trabalho reflete a natureza esotérica e oculta, fluída e fragmentária, da especulação 

financeira e do seu movimento aparentemente perpétuo, que enfim materializa muitos dos 

problemas relacionados com a pobreza. O ritmo e a abstração impostos pelo projeto 

evocam condições próprias do pulsar capitalista e sublinham a coincidência que tantas 

vezes a arte demonstra com esse modelo de mundo, mesmo quando embrulhada numa 

retórica de denúncia ou antagonismo. O ‘retrato’ proposto por esta obra é, pois, 

propositadamente difuso e fugaz, tal como a materialidade que temporariamente o 

concretiza: moedas à beira do desaparecimento, cêntimos que não chegam a valer o seu 

custo de produção. 
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11. 

Texto de sala editado a partir de uma conversa maior entre o artista e o curador 

José Maia, para a exposição individual “ambientes de trabalho”.  

  

Esta exposição dá continuidade a uma série de trabalhos enquadrados por uma mesma 

temática, que tenho vindo a abordar desde o início do meu percurso.  

Procuro, de forma mais ou menos visível mas constante, reflectir sobre arte: da criação 

artística em si, com os seus problemas e conflitos, ao sistema artístico e aos diversos 

agentes que nele operam, das relações entre estes (por exemplo, artista - galerista) aos 

espaços expositivos e aos decisores que aí se inscrevem, das formas da crítica às do 

mercado da arte, da economia na sua articulação com a criação de objectos/mercadoria 

artística ao papel do artista e à sua possível caracterização filtrada através de todos estes 

elementos - desde o retrato-robot ao criador-terrorista enquanto formas simultaneamente 

idealizadas e ameaçadoras, à morte ou estrangulação do artista pela acção ou inacção dos 

agentes artísticos, ou através da fragilidade, contingências e vicissitudes do sistema das 

artes.  

  

Todas estas reflexões encontram no desenho e nas intersecções deste com a colagem, o 

mural, a assemblagem, a apropriação, a instalação e o desenho expandido a forma mais 

sintética de as dizer, de as expor. Um dizer / expor que procura convocar, envolver e 

implicar o observador. 

 

Com meios diversos sobre diferentes suportes, de modo convencional ou menos 

tradicional, o desenho - a cosa mentale fundamental - é a ferramenta que comenta o 

reflectido, aqui tomando conta das paredes e do chão, inscrevendo alguns traços da 

realidade observada ou revelando espectros desta na projecção de vídeo, instalações e 

demais obras apresentadas.  

  

A noção de escala permite minimizar, humanizar ou monumentalizar de forma crítica a 

representação da realidade económica, histórica e cultural. Do mesmo modo, o desenho 
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de luz permite clarificar ou sublimar as características dos materiais, potenciando 

imagens metafóricas, obras abertas a múltiplas e complexas interpretações. 

  

O atelier, espaço de produção, mas sobretudo de reflexão e concepção, abre a exposição. 

Aparece em 'ambientes de trabalho' inscrito no desenho/ilustração-colagem da entrada, 

representação tridimensional realizada a partir do registo fotográfico da porta do atelier, 

situado exactamente no centro do Porto (com tudo o que isso implica nos dias de hoje).  

 

O trabalho prolonga a porta do próprio espaço expositivo, dando continuidade ao ciclo da 

obra de arte ao mostrar mais uma fase da sua produção e circulação: a da apresentação e 

o consequente confronto com o público.  

  

A padronização do processo de criação, apresentação e aquisição de qualquer obra de arte 

e a relação destas com qualquer outra mercadoria é, de algum modo, reflectida pelos 

desenhos com pontos, linhas e módulos ritmados de forma regular ou orgânica, inscritos 

com moedas de um cêntimo, (moedas cujo valor de produção é maior que o valor da 

moeda), num material plástico específico para a embalagem, nomeadamente de 

mercadorias artísticas.  

 

As obras, com poder potencialmente simbólico, singular e distintivo, encontram-se no 

chão; são parte da nossa realidade, estão em exposição e predispostas para o transporte, 

para a suposta última fase do ciclo: a fase da aquisição, a fase de integração no mercado. 

  

A padronização que emerge aos nossos pés com o peso da moeda sobre um material 

frágil, leve e transparente, é precedida por uma linha recta. Esta, de certa forma, também 

define um limite - o limite do material, que então dá lugar ao padrão e aos seu diversos 

níveis de complexidade para, em seguida, emergirem imagens constituídas por pontos 

arrastados, que introduzem determinada ideia de espaço e de desmaterialização.  
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O padrão ou o processo de padronização, que parecem tomar conta de todo o espaço, vão 

paradoxalmente instaurando o caos observável na acumulação e sobreposição de moedas, 

na composição aleatória e de pontos que nos restituem a imagem de espaço sem fim, 

inúmero. 

  

A um canto, invisível desde a entrada e de difícil visionamento, dois desenhos 

reproduzem mimeticamente uma imagem fotográfica, apropriada da web e originalmente 

mal impressa sobre papel. Em cada uma dessas imagens originais é apresentado o mesmo 

personagem, com a mesma expressão facial (note-se o vídeo e retorne-se a estas obras), a 

mesma pose, a mesma situação, dissemelhante apenas numa das peças de roupa (a t-

shirt na primeira e a camisola na segunda).  

 

A peça de roupa, mercadoria, não é aqui o diverso, mas sim o singular. O duplicado é o 

sujeito, o homem-módulo na sua existência, redesenhado enquanto homem-objecto, 

menos indivíduo, mais uma coisa no seio de uma ecologia maior e de elementos 

igualmente pertinentes, talvez afastado da sua individualidade enquanto ser mas 

eventualmente próximo de outras possibilidades.  

  

Não tanto por oposição mas por dissonância, ao lado destas duas reproduções e visíveis 

de quase todos os pontos do espaço expositivo, menos de um, aparecem a reprodução da 

almofada utilizada por mim no atelier para descansar (ou preguiçar, ou não-trabalhar, ou 

adiar), e os estudos e variações imaginados a partir do padrão desta, até ao do espaço da 

sua própria produção. Estes esquissos evidenciam o quanto a almofada se torna singular, 

objecto eleito para determinado uso e assim mesmo revelar 'em negativo' aquilo que se 

lhe opõe: uma constante pressão para o trabalho, para a ideologia que o alimenta e dele se 

sustenta (aqui, pense-se no vídeo apresentado e no que ele sugere), para a qual a arte e os 

artistas contribuem mais do que efectivamente interrompem.  

A almofada é também um múltiplo, tornado singular pelas marcas humanas, tempo 

investido e presença constante. 
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É o tempo, o investimento, a dedicação, a obsessão e a presença que tornam particular, 

singular e humanizado o  

tapete de moedas com padrão e textura regular realizado manualmente. Esta obra, que 

evoca novamente outras formas do trabalho sem as explicitar, procura evidenciar a 

humanização da criação, e por outro lado a incapacidade de padronização no gesto 

criativo quando criado em determinadas condições, segundo determinados ideais, razões 

e ou objectivos. 

Este tapete constitui um chão matérico, pesado, mas igualmente sublimado; uma 

representação e um ideal.  

 

O trabalho convoca a obra “Golden Field” (que por sua vez dará origem a "Gold Mats, 

Paired - For Ross and Felix"), da artista norte-americana Roni Horn. Esse projecto 

consiste numa 'folha' em ouro com as mesmas dimensões do tapete aqui preparado. Nesta 

que é a última obra da exposição, não resisti à necessidade de citação, talvez por me 

permitir uma outra maneira de entender o material que mais tenho utilizado ultimamente 

- moedas de um cêntimo, denominadores mínimos de uma elasticidade material e 

imaterial complexa. É um trabalho que reclama o espaço expositivo enquanto atelier e 

local de experimentação, devolvendo o visitante à peça da entrada e ao loop que 

'ambientes de trabalho', essencialmente, materializa.  
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