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 A revolta contra a arte ocorre quando  
o seu encanto conceitual é exorcizado1

roger l. taylor, 1978

Prestadores de serviços 
—
Durante os protestos do Primeiro de Maio de 2012, 
um cartaz com a frase “Art is labour” [Arte é tra-
balho] foi levado por um manifestante do Occupy 
Wall Street para as ruas de Nova York. Sua imagem 
foi compartilhada por centenas de pessoas no Face-
book, entre elas artistas e pessoas ligadas a alguma 
atividade cultural, que trabalham com conhecimento, 
tecnologia ou comunicação. 

A palavra escrita no cartaz era labour e não 
work, o que denota a ideia de trabalho como labor. 
Conforme Raymond Williams, labor refere-se a “um 
conjunto de pessoas disponíveis para um contrato 
(de trabalho)”, ou está ligado a “um movimento 
político e econômico”.2 Em um mundo onde a arte 
é vista como um passatempo, um hobby ou uma 
prestação temporária de serviços para uma galeria, 

1 taylor, Roger L. Arte, inimiga do povo. São Paulo: Conrad, 2005, p. 79.
2 williams, Raymond. Palavras-chave. Um vocabulário de cultura e sociedade. São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2007, p. 248.
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museu ou outras instituições particulares ou públi-
cas, como trabalho voluntário ou definitivamente 
como uma categoria mal-remunerada, esta frase 
deve ter caído sobre a cabeça de muitos como o 
golpe de uma dura realidade. 

A frase arte é trabalho não é uma asserção óbvia, 
mas um meio de assumir as próprias contradições 
das atividades que exercemos diariamente como 
trabalhadores autônomos, membros de coletivos, 
dando aulas ou palestras, como ação educativa de 
uma exposição ou como a mão de obra precarizada 
e subcontratada no projeto de um museu ou de uma 
empresa. Foi através da cooptação da organização 
política e do trabalho criativo que o neoliberalismo 
pode emergir da crise estrutural que atingiu o capi-
talismo nos anos 1970. Novas tecnologias em rede, a 
não separação entre trabalho e lazer, longas jornadas 
de trabalho, pagamentos aquém do esperado, cortes 
e reduções, ênfase no trabalho mental, criatividade, 
inovação e colaboração dentro das empresas. Tudo 
isso contribuiu para que o capitalismo retornasse 
triunfante na década de 1990 e tivesse sua riqueza 
concentrada, cada vez mais, nas mãos de uma mi-
noria privilegiada.

Recentemente, o coletivo sediado em Nova York 
Working Artists and the Greater Economy (w.a.g.e.), 
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formado por trabalhadores da arte que chamam a 
atenção para as desigualdades econômicas existentes 
nesta área no intuito de tentar resolvê-las, publicou 
um relatório com dados obtidos em questionários 
feitos com participantes de exposições e projetos em 
espaços independentes e museus em Nova York, entre 
2005 e 2010. Dentre os diversos resultados obtidos, 
um de seus gráficos aponta que 58,4% não receberam 
qualquer forma de pagamento, compensação ou re-
embolso pela sua participação em uma exposição, 
incluindo a cobertura de quaisquer despesas. “Artistas 
merecem um pagamento, e não apenas ‘publicidade’”, 
diz um dos depoimentos anônimos publicados junto 
ao relatório.3Tais estratégias de visibilidade sobre as 
condições de trabalho dos artistas visuais também 
foram tratadas em uma outra iniciativa lançada 
em 2001 pelos artistas Maria Lucia Cattani e Nick 
Rands, com a criação da legenda apic! (Artistas 
Patrocinando Instituições Culturais). apic! é uma 
resposta aos problemas de fomento na realização de 
exposições em instituições públicas no Brasil, já que 
muitas vezes o artista não tem outra alternativa a 

3 Outros dados do relatório, incluindo um pôster com gráficos e os comentários anônimos 
reunidos durante a pesquisa sobre o trabalho e a remuneração dos artistas, encontram-
se em http://www.wageforwork.com/resources/4/w.a.g.e.-survey-report-summary.
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não ser aceitar o patrocínio de empresas ou marcas 
para cobrir os custos de sua mostra. Segundo a du-
pla, muitas vezes o artista presta um serviço público 
gratuito quando arca com os custos de sua exposição, 
ou quando é “convidado” a doar seus trabalhos para 
coleções públicas. Ao usar o logotipo apic! no seu 
material de divulgação, o artista indica que os custos 
relacionados à montagem da exposição saíram de 
seu bolso e não houve remuneração pelo trabalho.

O som e a fúria
—
O questionamento de situações de precariedade 
econômica, uma ruptura institucional ou a produção 
crítica de outros espaços autônomos de criação cul-
tural revelam a crise de legitimidade vivida há pelo 
menos um século pelo mundo da arte e a sua tenta-
tiva, muitas vezes ilusória, de se reconhecer como 
política. “Basicamente, quando as pessoas falam de 
política no campo artístico, elas estão mentindo. [...] É 
fácil para os artistas escutarem a injunção do museu, 
das revistas e do mercado dizendo ‘retrate a política 
para mim’.”4 Museus, curadores e galerias gerenciam 

4 holmes, David. Unleashing the Collective Phantoms: Essays in Reverse Imagineer-
ing. Nova York: Autonomedia, 2008, pp. 81 e 82. 
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ou coreografam eventos de práticas colaborativas e 
pedagógicas de coletivos e artistas solicitando que 
“retratem a política” mas, nem sempre, a resposta a 
isso se dá nos termos esperados pelas instituições, 
especialmente quando suas estruturas econômicas 
são seriamente questionadas. 

O caso da oficina realizada pelo coletivo  
Laboratory of Insurrectionary Imagination na Tate 
Modern, em janeiro de 2010, é bastante esclarece-
dor ao apontar como uma grande instituição pode 
se esquivar – ou tentar esconder – suas relações 
econômicas com empresas com atividades ecologi-
camente destrutivas. Ao serem convidados pela Tate 
a realizar uma oficina de intervenções, o Laboratory 
of Insurrectionary Imagination e participantes se 
recusaram a aceitar a censura imposta pelo museu 
de não poder criticar seus patrocinadores. Durante 
a oficina Disobedience makes history, fundaram o 
grupo Liberate Tate e realizaram intervenções que 
questionaram a incompatibilidade ética do patrocínio 
das atividades da Tate pela British Petroleum (bp), 
empresa que usa a arte para “limpar” a exploração e 
desastre ambiental que vem realizando há décadas. 
A corporação tornou-se mundialmente conhecida 
pelo vazamento de quase cinco milhões de barris 
de petróleo no Golfo do México em abril de 2010.
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Em uma ação em 28 de junho de 2010, um grupo 
da Liberate Tate derrubou sobre as escadarias da Tate 
penas e melaço de baldes com o logo da bp, marcando 
simbolicamente os vinte anos desse patrocínio cor-
porativo. Em 14 de setembro, trinta integrantes do 
coletivo entraram no espaço da Turbine Hall vestidos 
de preto e ali desenharam a imagem de um girassol 
gigante com tinta a óleo preta que estava em tubos 
com a logomarca da bp. Ao final, a obra batizada de 
Crude foi assinada pelo Liberate Tate e oferecida ao 
museu para a sua coleção.5 Com a série de protestos 
realizados também pelos grupos Art Not Oil e Platform,  
a Tate passou a rever sua ligação com a bp.6

Um ponto relevante colocado pelo antropólogo 
David Graeber é que a arte contemporânea tornou-se 
um apêndice do capital, não exatamente assumindo 
a natureza das finanças, mas seguindo-a através de 
galerias, museus e ateliês que proliferam ao redor 

5 Posteriormente, o nome da obra foi mudado para Sunflower, fazendo uma re-
ferência tanto à logomarca da bp como ao artista chinês Ai Weiwei, que ocupou a 
Turbine Hall em 2010 com milhões de sementes de girassol feitas de porcelana. A 
história das intervenções realizadas e informações sobre o patrocínio da BP na Tate 
estão documentados no livro Not If But When: Culture Beyond Oil, 2011. Ver http://
platformlondon.org/2011/11/27/read-online-now-not-if-but-when-culture-beyond-oil.
6 Como mostra a notícia publicada em 13 de dezembro de 2011 “Tate may not renew 
bp sponsorship deal after environmental protests”. Ver http://www.guardian.co.uk/
artanddesign/2011/dec/13/tate-bp-partnership-environmental-protests
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dos bairros gentrificados das cidades globais onde 
os financistas vivem e trabalham. Para Graeber, a 
arte contemporânea tem um charme todo especial 
para os financistas “porque ela permite um tipo de 
curto-circuito no processo normal de criação de 
valor [...], onde as mediações entre o mundo pro-
letário da produção material e as elegantes alturas 
do capital fictício são, essencialmente, arrancadas.”7 
Olhando das alturas do capital, quem consegue ou 
quer enxergar que o mundo da arte depende direta 
ou indiretamente de uma força de trabalho essen-
cialmente formada por artistas, pesquisadores, es-
tudantes, estagiários, freelancers que vivem sob as 
sombras de sua economia? Para usar uma expressão 
empregada pelo artista e ativista norte-americano 
Gregory Sholette em seu livro Dark Matter, 2011, 
esta “matéria escura criativa” é responsável por 
uma produção anônima, informal e invisível que o 
sistema de arte não costuma reconhecer, embora ele 
seja dependente da sua força de trabalho flexível.8 A 
matéria escura criativa é formada por uma grande 
parcela do universo cultural da sociedade capitalista, 

7 graeber, David. Revolutions in Reverse: Essays on Politics, Violence, Art, and 
Imagination. Nova York: Autonomedia, 2011, pp. 94 e 95.
8 sholette, Gregory. Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture. 
Londres: Pluto Press, 2011.
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composta de práticas informais como artesanato, 
memoriais temporários, fotografia amadora, pintores 
de fim de semana, publicações independentes, fanzi-
nes, sistemas baseados na economia da gratuidade, 
blogs e galerias virtuais pela internet, indivíduos 
empregados por galerias, exposições e bienais na 
montagem de trabalhos de artistas consagrados e as 
formas de trabalho colaborativo, faça-você-mesmo, 
vernacular e flexível dos cole tivos.

No meio de ciclos e eventos que se repetem de 
maneira abrupta e inusitada, os limites dos discur-
sos políticos das grandes exposições de arte acabam 
sendo testados por práticas até então invisíveis. Na 
29ª Bienal de São Paulo, 2010, mostra que pretendia 
discorrer sobre o binômio “arte e política”, a obra de 
Roberto Jacoby, batizada de El alma nunca piensa sin 
imagen, foi alvo de uma censura da própria institui-
ção. Sua instalação, que apresentava um painel com 
as fotografias dos então candidatos à presidência da 
República, Dilma Rousseff e José Serra, foi coberta 
por folhas de papel por ir contra um artigo da lei 
brasileira que proíbe a veiculação de propaganda 
de qualquer natureza em locais cujo uso dependa 
dos poderes públicos. Em um espaço informal da 
exposição, Jacoby e os participantes da “Brigada 
Argentina por Dilma” realizaram uma campanha 
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fictícia representando o momento das eleições pre-
sidenciais, produzindo materiais de propaganda e 
promovendo atividades participativas como debates, 
oficinas e apresentações musicais e teatrais.9 

Se desde a inauguração da mostra a obra já 
enfrentava uma resposta hostil dos comentários 
oriundos da elite econômica paulistana sobre a “pro-
paganda política de esquerda” da brigada em prol do 
Partido dos Trabalhadores de Dilma, as diferenças 
e conflitos explodiram no dia da abertura oficial 
da exposição, em 25 de setembro. O debate sobre 
a censura, realizado no espaço da obra de Jacoby 
com os membros da brigada, convidados e público 
da mostra, foi subitamente interrompido por um 
grupo de ativistas dos direitos dos animais pedindo a 
libertação dos urubus presos na instalação Bandeira 
branca, de Nuno Ramos. Em questão de segundos, 
as redes que cercavam a obra foram rompidas pelo 
pichador Cripta Djan, participante daquela Bienal 
com o coletivo Pixação SP, que escreveu com spray 
sobre a instalação de Ramos “libertem os urubu(s)”. 
O pichador foi retirado com violência por um segu-
rança. Como uma reação em cadeia, o andar onde 

9 Ver ribas, Cristina. “Vilma!! Vencemos, enfim! Mas, quem quer saber?”. Global/
Brasil, n. 13, 2010. Disponível em http://www.revistaglobalbrasil.com.br/?p=521
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se encontrava Bandeira branca virou um teatro de 
guerra: pessoas gritando pela soltura de Cripta, o 
som da cabeça de um outro pichador sendo arremes-
sada contra a parede por um dos seguranças e talvez 
uma das imagens mais inesquecíveis da barbárie 
institucional que presenciei: discussões e violência 
física na frente da parede onde estavam, por ironia, 
as fotografias com a consigna“no+”, lançada em se-
tembro de 1983 pelo coletivo chileno cada (Colectivo 
de Acciones de Arte) contra a violência patrocinada 
pela ditadura militar de Pinochet.10 

Djan havia participado com um grupo de 40 
pichadores do ataque a um dos andares do pavi-
lhão da Bienal de São Paulo durante a 28ª edição 
da mostra, em 2008. A proposta conceitual dos 
curadores de convidar o público a refletir sobre o 
vazio de um dos andares foi desafiada pelos picha-
dores que ocuparam com seus códigos as paredes 
internas do edifício. A vingança simbólica contra a 
instituição só deixou evidente a sua dificuldade de 
lidar com o conflito oriundo de ações imprevisíveis 

10 O cada espalhou em Santiago, em faixas e grafites, a inscrição aberta“no+”. 
A consigna foi assimilada, completada e propagada transversalmente de acordo 
com as demandas de várias pessoas e movimentos que estavam protestando nas 
ruas (“no+miedo”, “no+dictadura”, “no+hambre” etc), escapando do controle 
dos próprios artistas.
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que se amplificam dentro e ao redor dela. Quando 
um grupo questionou o espaço do mundo da arte e 
sua autoridade em legitimar quais práticas são ou 
não permitidas, a Fundação Bienal reagiu acionando 
o sistema judiciário e carcerário para prender uma 
das pichadoras. Se a Bienal de 2010 tentou absorver 
institucionalmente os pichadores para “elevar o dis-
senso” da mostra, sua operação acabou revelando-
se frustrada e mesmo acrítica em termos políticos. 

Em 2012, a 7ª Bienal de Berlim, cujo o tema era 
Forget Fear, tentou incorporar o grupo de pichadores 
paulistas (formado por Biscoito, Djan, William e rc) 
na mostra que procurou incluir, sob o mesmo teto, 
e no contexto da crise econômica europeia, debates 
sobre gentrificação, movimentos de protesto, occu-
pys e indignados. No entanto, estaria o seu curador, 
o artista polonês Artur Zmijewski, preparado para 
defender o discurso radical e conflituoso que a Bie-
nal pretendeu legitimar como um novo modo de se 
fazer política? O som das vitrines sendo quebradas 
foi ouvido mais uma vez quando os pichadores de 
São Paulo, levados a Berlim para dar uma oficina 
sobre a sua prática na Igreja de Santa Elizabeth, 
começaram a escalar a antiga construção e escrever 
sobre as paredes, ultrapassando as demarcações de 
onde deveriam intervir. Os pichadores entraram em 
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discussão com a organização da Bienal. Zmijewski 
tomou um banho de tinta amarela jogada por Djan, 
e revidou jogando tinta azul. A polícia foi chamada 
pelo curador para tentar prender os pichadores. 
“Não adianta querer controlar o incontrolável”, disse 
Djan.11 Zmijewski classificou o ato dos brasileiros 
de “irresponsabilidade”. E assim, as questões sobre 
os limites das instituições de arte que começaram 
na Bienal de 2008 ainda permanecem sem resposta, 
a não ser pela própria repetição quase mecânica de 
recorrer ao sistema policial ou jurídico para resol-
ver os seus problemas. Em momentos como esse a 
frase proferida por León Ferrari em 1968 ressurge 
como um lampejo consciente: “a cultura criada pelo 
artista tornou-se o seu inimigo.”12 

Poéticas do capital 
—
Se algumas dessas ações descritas acima vão mais além 
dos meandros tradicionais daquilo que se convém 

11 wainer, João. “Paulista ‘picha’ curador da Bienal de Berlim”. Folha de S.Paulo, 
13 de junho de 2012. Ver http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1104025-paulista
-picha-curador-da-bienal-de-berlim.shtml  
12 ferrari, León. “El arte de los significados”. In longoni, Ana; mestman, Marcelo. 
Del Di Tella al Tucumán Arde. Buenos Aires: Eudeba, 2008, p. 171.
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chamar de crítica institucional, as possibilidades de 
intervenção em outras esferas e nos espaços urbanos 
tornam-se algo não apenas desejável como também 
imprescindível. Quando artistas e ativistas passam 
a evidenciar os processos de economia política que 
estão dentro do mundo da arte, ou principalmente 
fora dele, investigando as raízes históricas de uma 
crise, produzindo análises e levantamentos sobre as 
abstrações e os efeitos da violência do capitalismo 
financeiro, protestando e perfomatizando a (ir)racio-
nalidade do sistema econômico e a sua funcionalidade 
usando imagens, gestos e símbolos, ou revelando as 
ligações da arte com empresas e corporações, reto-
mam, em diferentes níveis e aspectos, a pergunta 
feita pelo poeta e ativista Joshua Clover: “o capital 
tem uma poética em sentido estrito?”13

Revelar, desvendar, organizar ou tornar públicas 
certas relações produz muitas vezes a imagem de 
“constelações”, como afirma Walter Benjamin: “as 
ideias se relacionam com as coisas como as conste-
lações com as estrelas.”14 Tal imagem parece apro-
priada para tentar entender os mercados financeiros 

13 clover, Joshua. Point de Capital. Detroit, Wayne State University (DeRoy 
Lecture), 29 de setembro de 2009 (palestra).
14 benjamin, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 56.
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e seus conceitos técnicos, ou a circulação dos fluxos 
do capital. Em seu livro Debt: The First 5.000 Years, 
2011, acerca da história da dívida, David Graeber 
explica sobre inovações e sofisticações financeiras 
por meio de termos como “crédito e commodities 
de derivativos”, “obrigações de dívida colaterizadas”, 
“seguridades híbridas” ou “swaps de dívida”.

Estes novos mercados de derivativos são tão 
incrivelmente sofisticados que, diz-se que uma 
relevante casa de investimentos teve de contratar 
astrofísicos para executar programas de troca tão 
complexos que nem mesmo os financistas puderam 
entendê-lo. A mensagem foi clara: deixe essas coisas 
para os profissionais.15  

Alguns trabalhos trazem as constelações do capital 
para a nossa compreensão através de uma maneira 
não especializada, interpelando a sua influência no 
mundo em que vivemos. Black Shoals, criada por 
dois artistas residentes do Reino Unido, Lise Auto-
gena e Joshua Portway, e exibida na Tate Gallery, 
2001, e na Nikolaj Copenhagen Contemporary Art 
Center, 2004,16 mostra um verdadeiro planetário em 

15 graeber, David. Debt: The First 5.000 Years. Nova York: Melville House, 2011, p. 15. 
16 Black Shoals faz referência à fórmula de Black-Scholes, criada em 1973 por 
Fisher Black, Myron Scholes e Robert Merton, que permite calcular o valor exato 
de uma opção financeira. 
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tempo real, onde as estrelas mais brilhantes dessa 
constelação obscura são as empresas com a maior 
cotação naquele dia no mercado de ações. Enquan-
to algumas estrelas/empresas perdem o seu brilho, 
outras surgem com maior intensidade provocada 
pelas mudanças de cotização,17 nos permitindo até 
mesmo especular sobre o lugar no qual se encon-
tra, dentre tantas estrelas corporativas, a produção 
social oculta nesse complexo sistema astronômico. 

A imagem do ambiente virtual e especulativo 
de Black Shoals se organiza como um mapa. Mapas 
são instrumentos poderosos quando usados para 
visualizar as poéticas do capital, para capturar os 
poderes e a abstração dos mercados financeiros do 
ponto de vista humano. Mark Lombardi foi um dos 
artistas que melhor conseguiu delinear a arquite-
tura dessas redes de um ponto de vista subjetivo. 
Após ter concluído o curso de História da Arte pela 
Syracuse University, em 1974, Lombardi passou um 
pouco mais de duas décadas morando em Houston, 
onde a convite do curador James Harithas, então 
diretor do Contemporary Arts Museum Houston, 
trabalhou como seu assistente. Antes disso, Lombardi  

17 beunza, Daniel; canet, Mar; rodríguez, Jesús. Derivados, nuevas visiones 
financieras. Madri: La Casa Encendida, 2006, p. 27 (catálogo da exposição).
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havia encarregado-se de coordenar a pesquisa para 
uma exposição no Everson Museum of Arts em 
Syracuse (onde Harithas também foi diretor), inti-
tulada Teapot Dome to Watergate, 1973, e organizada 
a partir de fotografias, slides e vídeos sobre casos de 
corrupção política nos Estados Unidos.18 No Texas, 
foi diretor de duas galerias, Square One e Lombardi  
Gallery, e biblio tecário na área de Artes, entre 1977 
e 1981, na biblioteca pública de Houston. Esse úl-
timo trabalho iniciou Lombardi em seus métodos 
de arquivista e pesquisador. Como artista plástico, 
dedicou-se nos anos 1980 à pintura abstrata, mas foi 
no final de 1993, com quase quarenta anos de idade, 
que decidiu dar uma nova direção ao seu trabalho 
e sistematizar sua prática de arquivista obcecado 
em documentar um fluxo contínuo de informações 
sobre poderes políticos, econômicos e corporativos. 
Lombardi não fabricou informação como se fosse 
um repórter apurando objetivamente os fatos. Ao 
invés disso, procurou fazer conexões que julgava 
necessárias a partir de investigações que denotam 
uma preocupação em compreender, por exemplo, 

18 Teapot Dome to Watergate foi motivada pelas audiências públicas sobre o Caso 
Watergate, quando em 1973 foram reveladas gravações que mostravam que Nixon 
sabia das operações ilegais de escuta realizadas durante um assalto ao escritório do 
Partido Democrata americano em Washington.
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os processos de desregulamentação financeira do 
governo Reagan que permitiram aos bancos oferecer 
empréstimos não garantidos, ocasionando esque-
mas de corrupção massiva e lavagem de dinheiro 
em offshores (contas mantidas em paraísos fiscais).

O artista iniciou um arquivo de dados sobre ativi-
dades criminosas registrados manualmente em car - 
tões de índice. Todas as informações contidas nos 
car tões foram retiradas de jornais, revistas, internet 
e livros de sua biblioteca pessoal, e versavam sobre 
fraudes e colapsos de instituições, bancos, histórias 
sobre a máfia, cia e esquemas de corrupção. Até março 
de 2000, ano em que foi encontrado morto em seu 
apartamento em Nova York, aparentemente um sui-
cídio por enforcamento, Lombardi havia organizado 
um arquivo com 14 mil cartões. No processo, notou 
que os cartões não eram o melhor meio de acessar 
publicamente uma sobrecarga de dados e que seria 
melhor visualizar os dados arquivados por meio do 
que denominou de estruturas narrativas. As estru-
turas narrativas são diagramas realizados a lápis que 
representam conexões entre quantidades exorbitantes 
de transações financeiras, lavagem de dinheiro, es-
feras de influência e relações obscuras entre bancos, 
comerciantes de armas, políticos, empresas e gover-
nos, que juntos adquirem e mantêm o poder global. 





Mark Lombardi  
Detalhe de  
BCCI-ICIC & FAB, 
1972-1991 (1996-
2000), 4th Version,  
1996-2000.
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A quarta versão do mapa sobre o Bank of Cre-
dit and Commerce International (bcci) foi o último 
trabalho de Lombardi e é o seu mapa com a rede de 
relações mais complexa. Fundado em setembro de 
1972 em Karachi, Paquistão, o bcci provocou a maior 
fraude bancária da história do século xx. Repleto 
de dívidas, o banco foi fechado em 1991 por uma 
ação conjunta de diversos países, custando a seus 
investidores e clientes um prejuízo total de us$5 
bilhões. Em 17 de outubro de 2001, cinco semanas 
após os atentados do 11 de Setembro, uma agente 
do fbi ligou para o Whitney Museum de Nova York 
pois queria ver uma das obras de seu acervo: a quar-
ta versão do diagrama de Lombardi sobre o bcci. 
As autoridades oficiais examinaram o desenho na 
tentativa de verificar as rotas do dinheiro enviado 
a Osama bin Laden e as conexões que apoiavam a 
al-Qaeda. O maior e mais complexo mapeamento 
de Lombardi poderia dar pistas ao fbi sobre como 
visualizar relações financeiras que incluiam doações 
de milhões de dólares recebidos por bin Laden em 
1988 do bilionário saudita Khalid bin Mahfouz, um 
dos principais acionistas do bcci. A escritora e ati-
vista Rebecca Solnit arrisca dizer que o lado negro 
da globalização representado neste mapa sobre o 
bcci atinge a todos nós:
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[...] é que todas essas pessoas, bancos e governos estão 
ligados, mas é que eles estão ligados para ferrar você, eu 
e o mundo. Ou seja, a complexidade faz o desenho em si 
esmagador, mas a intenção que faz aqueles que habitam 
o desenho serem assustadores.19

Para o coletivo francês Bureau d’Études, que 
vem desde 1998 produzindo mapas que detalham 
minuciosamente as conexões entre corporações, 
governos, redes de influência, indivíduos podero-
sos, grupos e movimentos sociais, tornar visível um 
diagnóstico do presente não requer apenas realizar 
uma denúncia da ditadura dos mercados financeiros 
ou do regime neoliberal, mas imaginar que fluxos 
de informação, poder, dinheiro e redes sociopolíti-
cas são símbolos que precisam ter seus significados 
extraídos e notados. Assim, ao retratar um mundo 
totalmente administrado, o Bureau d’Études trans-
forma suas cartografias em mapas para o fora, em 
“sinais apontando para um território que ainda 
não pode ser totalmente determinado e que nunca 
será ‘representado’ nos modos tradicionais.”20 Seu 
trabalho cartográfico, afirma o grupo, consiste em 

19 solnit, Rebecca. Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics. Berkeley: 
University of California Press, 2007, p. 205.
20 holmes, Brian. Unleashing the Collective Phantoms: Essays in Reverse Imagineering. 
Nova York: Autonomedia, 2008. 
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“desmembrar a informação e tornar visível aquilo 
que não é [...] A cartografia permite descobrir as 
implicações entre as redes de produção e as redes da 
política, que trabalham paralelamente ao Estado mas 
que, de alguma maneira, também são parte dele.”21

Convidados a participar da exposição La nor-
malidad, 2006, em Buenos Aires, um dos temas de 
Ex Argentina, projeto nascido a partir da crise eco-
nômica e dos levantes populares ocorridos no país 

21 massuh, Gabriela (ed.). La normalidad. Buenos Aires: Interzona Editora, 2006, 
p. 226 (catálogo de exposição do projeto Ex Argentina).

Bureau d’Études, Crisis, 2004.
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em dezembro de 2001, o Bureau d’Études contri-
buiu com um mapa intitulado Crisis, trazendo uma 
extensa cronologia da crise do sistema financeiro 
mundial a partir da década de 1990. Em um plano 
dividido em três áreas, o coletivo expõe na parte 
superior de seu mapa informações sobre sistemas 
monetários alternativos. Na parte central da carto-
grafia, “ações antiprivatização” estão representadas 
por manifestações e greves ocorridas na África e na 
Ásia. Na área inferior, uma linha narrativa sobre a 
história do Fundo Monetário Internacional surge 
paralelamente a um conjunto de datas e descrições 
sobre as crises ocorridas no Japão, Ásia e México, 
chegando ao colapso econômico na Argentina e a 
reação popular a ela. Em um plano geral, Crisis expõe 
uma geografia virtual dos mercados e o fracasso da 
Nova Economia e de suas promessas, como também 
assinala a emergência do movimento de resistên-
cia transnacional anticapitalista nessa conjuntura, 
onde a revolta argentina é mostrada dentro de uma 
estrutura ainda maior da globalização econômica, 
tornando as lutas sociais e o movimento abstrato 
do capital perceptíveis.22 

22 Ver a descrição de Brian Holmes sobre Crisis e o pdf deste mapa em http://
bureaudetudes.org/2006/01/20/crisis-200
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Pôr o corpo
—
Uma outra forma de expor narrativas alternativas, 
obscuras e invisibilizadas está na ocupação das ruas 
em protestos e intervenções para contar a história 
econômica de uma cidade, como fez o coletivo re-
pohistory durante o projeto Lower Manhattan Sign 
Project, 1992. O grupo instalou 36 placas na região 
do distrito financeiro de Manhattan para interrogar 
os limites de representação de uma história oficial 
dos espaços públicos. Na frente da Bolsa de Valores 
de Nova York, o repohistory instalou uma placa de 
Jim Costanzo com uma ilustração de um investidor 
caindo em um vazio e desapoiado por uma dezena 
de mãos, acompanhado pela frase “Vantagens de 
uma economia de livre mercado não-regulado.” Para 
Costanzo, a placa mostra que “todas as quebras das 
bolsas, recessões e depressões desde a década de 
1890 foram causadas pela desregulamentação do 
governo e a fraude de Wall Street.”23 O corpo dos 
manifestantes versus o capital ressurge sapatean-
do sobre moedas jogadas nos chãos de um banco, 
ou na descrição dos sentimentos sobre a crise que 

23 costanzo, Jim. “The Aaron Burr Society”. The Journal of Aesthetics & Protest, 
Issue 7, março de 2010. Disponível em http://joaap.org/7/Aaronburr.html
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movimentos como o dos indignados espanhóis vem 
prefigurando contra as políticas de austeridade e os 
interesses econômicos acima das necessidades da 
população. Em protestos contra os bancos, o cole-
tivo Flo6x8, baseado em Sevilha, participa com suas 
integrantes bailando um flamenco anticapitalista na 
frente de instituições financeiras ou dentro delas, 
resgatando taticamente não apenas a origem social do 
flamenco como uma expressão popular de rebeldia, 
como também uma forma de transmitir oralmente 
sua crítica social através do cante: “Eu amaldiçoo o 
dinheiro e o homem que o inventou / Eu amaldiçoo 
os banqueiros / que Deus me livre de tornar-se um 
mendigo / e que chore como eu.”

No movimento Occupy Los Angeles em novem-
bro de 2011, Robby Herbst solicitou a colaboração 
de um grupo de pessoas para realizar uma pirâmide 
humana. Inspirado por fotografias de acrobacias 
pertencentes aos arquivos de sua família, somadas 
à afiliação de seu avô a organizações de acrobatas e 
clubes socialistas e a um diagrama produzido em 1911 
pela organização Industrial Workers of the World 
(iww), chamado de Pyramid for the Capitalist Sys-
tem, a performance pública de Herbst incluiu um 
participante vestido de banqueiro colocado no topo 
da pirâmide sendo sustentado por outros partici-
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pantes vestidos de padres, profissionais autônomos 
e operários. Para a pirâmide do capitalismo existir, 
as relações de apoio, cooperação e interdependência 
devem sustentar a hierarquia, como uma metáfora 
para o 1% sendo elevado às custas dos 99%. Símbolos 
da crise financeira de 2008 foram reunidos na obra 
Bankrupt Banks, 2012, do coletivo dinamarquês 
Superflex. Uma série de 24 bandeiras pintadas com 
as logomarcas de bancos que declararam falência 
ou foram comprados por outros bancos, governos 
ou entidades privadas. Sem os nomes dos bancos 
e apenas representados por suas iconografias, os 

Robby Herbst, New Pyramids for the Capitalist System, 2011. Foto: Lisa 
Anne Auerbach. 
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logos que antes exibiam confiança, austeridade e 
solidez em propagandas ou nas ostentosas entradas 
de suas agências, aparecem agora como marcas das 
falhas e colapsos de um sistema global financeiro que 
reestruturou as esferas organizacionais, políticas e 
tecnológicas, assim como a nossa vida cotidiana e a 
emergência dos movimentos sociais que estão agora 
protestando nas ruas e ocupando as praças contra as 
condições de exploração e dominação desse sistema, 
buscando uma mudança real e concreta.

Em um artigo recente, Gregory Sholette atesta que 
as ocupações como as de Wall Street não abarcaram 
simplesmente a invisibilidade de práticas artísticas 
muitas vezes não-reconhecidas pelo mundo da arte. 
Ao contrário, essas manifestações foram capazes de 
proclamar o seu próprio território cultural.24 Nos 
últimos meses, ocupações públicas espalhadas nas 
praças de diversas cidades do mundo, como Madri, 
São Paulo, Oakland ou Londres, viveram enfrenta-
mentos com a polícia, produziram ação direta, inter-
venções criativas e organizaram arquivos públicos 
e abertos que vão além de sua estrutura material, 

24 sholette, Gregory. “Occupology, Swarmology, Whateverology: the city of (dis)
order versus the people’s archive”. Art Journal, 6 de janeiro de 2012. Disponível em 
http://artjournal.collegeart.org/?p=2395 
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constituídos por um emaranhado de histórias, tra-
mas, experiências e relatos. Curiosamente, alguns 
museus estão recolhendo fotografias, documentos, 
faixas e cartazes produzidos nas manifestações e 
organizando os seus arquivos institucionais. Um dos 
organizadores de um arquivo da Queens College, em 
Nova York, tentou justificar esse trabalho de cole-
ção dos materiais do Occupy Wall Street dizendo: 
“Occupy é sexy. Soa maneiro [hip]. Um monte de 
gente que estar associado a isso.”25

Embora a cooptação institucional destes arquivos 
me parece praticamente inevitável, a arte passa a ter 
outros usos que não são normatizados em seu siste-
ma tradicional. Se a arte não está visível, ela escapa 
do controle, da prescrição e de sua regulação. Seus 
usuários constituem uma comunidade baseada em 
uma experiência comum de construção de ferramen-
tas táticas, visuais e políticas.26 Alguns conseguem 
materializar radicalmente essa experiência, como foi 

25 herschaf, Randy; salazar, Christian. “Occupy Wall Street: Major Museums 
and Organizations Collect Materials Produced by Occupy Movement”. Huffpost 
New York, 24 de novembro de 2011. Disponível em http://www.huffingtonpost.
com/2011/12/24/occupy-wall-street-museums-organizations_n_1168893.html?ref=-
new-york&ir=New%20York
26 wright, Stephen. “Users and Usership of Art: Challenging Expert Culture”. 
Transform, 6 de maio de 2007. Disponível em http://transform.eipcp.net/corres-
pondence/1180961069
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o caso da intervenção desencadeada por um grupo 
de ativistas em 2010 que levou um gigantesco mar-
telo inflável produzido pelo grupo Eclectic Electric 
para os protestos contra a Conferência da onu so-
bre Mudanças Climáticas em Cancún, no México. 
Em diversos momentos, grupos de pessoas corriam 
com o martelo inflável sobre a barreira policial, ou 
lançavam-no para o outro lado. Nesses carnavais 
de resistência e de ativismo criativo, uma enorme 
“obra de arte” assumiu o seu valor de uso e incor-
porou a máxima que nenhum mercado financeiro 
ou instituição pode expropriar: a de que a arte não é 
um espelho para refletir o mundo, mas um martelo 
para forjá-lo.27

27 A história desta ação está registrada no livro El Martillo Project, organizado pelo 
Electric Electric em 2012. Disponível em http://www.minorcompositions.info/?p=357 
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