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ué es el arte. Eis o texto que trouxe de Barcelona e que me intrigou pelo
título. Afinal, o que propõe ele? Em suma, reúne textos gradativos. Vejamos: “Sueños despertos”; “Restauración y significado”; “El cuerpo em
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la filosofia y en arte”; “El final del torneo el paragone entre pintura y filosofia”;
“Kant y el obra de arte”; “El futuro de la estética”.
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Todos enunciados acima conversam entre si, ancorados pelo prólogo
que questiona o significado da arte através dos tempos, discutindo o que Platão
chamava de arte: imitação. “Que es arte? Es una questión que surge en cada clas-
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O fecho do prólogo é bem significativo: “Servíendome de Duchamps y
Warhol para brindar mi propuesta definitición de arte, he intentado entresacar
ejemplos de la história del arte para mostrar que la definición sempre ha sido la
Sixtina de Miguel Angelo. Si uno cree que es arte es una sola pieza, debe demonstrar que lo hace arte se encontra una y otra vez a le largo de la história”.

Livro:
DANTO, Arthur C. Qué
es el arte? Barcelona:
Paidós Estética, 2013.
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Acultura psicodélica como uma dimensão
da arte contemporânea:

detalhes da superfície, pois ela está evidenciada.
Esse estado de atenção e de aguçamento do ver encontra similaridades com a contemplação atenta do Zen, que produz a revelação de verdades súbitas e também com o aumento da

novas conexões propostas através de um ethos em Are
You Experienced?, de Ken Johnson.

acuidade visual promovida pela experiência psicodélica, além do aumento da sensibilidade de
todos os sentidos.

The psycodelic culture as a contemporary art dimension:

Outra característica da arte contemporânea é a quebra de fronteiras entre o que é ou

new conexions purposed throught of an ethos in Are you experienced?
by Ken Johnson.

não é arte e a assimilação de produções culturais fora do âmbito da cultura erudita. Isso acarretou
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autoridade, o que também é uma característica em comum entre o psicodelismo, a contracultura

E

uma frequente crítica às instituições artísticas (museus, galerias) e um ceticismo com relação à

como um todo e a arte contemporânea. Aí então, Ken Johnson cita Arthur Danto, cuja teoria

m “Are you experienced?”, Ken Johnson nos apresenta um modo de ver ou prisma pelo

busca analisar as conseqüências das críticas às instituições da arte, vindas desde Duchamp, que

qual ver a arte de nossos tempos: o modo psicodélico. Faz ainda a distinção entre o modo

resultaram na relatividade do que é arte ou não.

de ver pós-moderno e o modo de ver psicodélico, fundamentando sua escolha no fato de

A arte se tornou uma questão filosófica, tudo o que for dado como tal, será. Mas para

que o pós-moderno é um conceito que se refere a algo que ocorre depois das reminiscências do mo-

ser arte ainda é preciso ser admitido em seu sistema, no caso, o sistema da arte contemporânea. E

derno e é uma terminologia que encerra a concepção de um novo período. Já o psicodélico é algo

o “programa de admissão” da arte contemporânea é muito similar ao “programa de admissão” da

que continua a ressoar pela cultura desde os anos 1960 e que se dilui por diversas manifestações

contracultura. Segundo o autor:

culturais e artísticas sem exatamente encerrar a concepção de um novo período histórico, mas que

O preço da admissão é comprar aliança à um programa muito parecido com o hippie:

também participa da não-linearidade e preferências a-históricas do Pós-moderno. O autor busca

descrédito à autoridade; se opor à realidade consensual; ser entusiasta de possíveis realidades al-

revelar conexões até então pouco exploradas e ainda obscuras, que vão além das características

ternativas; estar hiper-alerta ao modo como cultura e mídia moldam a consciência; compreender

estilísticas, revelando assim um ethos.

a inter-conectividade dos sistemas de poder; explorar estados alterados de consciência e múltiplos

Um dos primeiros exemplos desse ethos psicodélico é a idéia de imersão presente em

estados do ‘ser’; estar aberto à experiências espirituais; [...]; protestar contra a vulgarização da arte

obras como a de Richard Serra e Carl Andre. O autor narra uma experiência em estado alterado

e do saber em troca de dinheiro; tentar convergir e integrar saberes e experiências tradicional-

dentro de uma galeria onde há uma escultura horizontal que trabalha com uma malha de quadra-

mente separados. (JOHNSON, 2001, p.21, tradução nossa) .

dos (grids). Logo, o espectador começa a fazer associações e a perceber a expansão daquela malha

Ken Johnson ainda cita duas exposições ocorridas em 2004 e 2005, cujos títulos eram

sobre os prédios e suas janelas, os quarteirões das ruas, as divisões dos calendários, etc. Enxerga a
repetição infinita de um padrão, uma estrutura modular. Estaríamos imersos nessa estrutura, que é
similar à das obras de Carl Andre que, mesmo que muitas não ocupem um lugar imenso, indicam
a possibilidade de se expandirem pelo espaço, pois são modulares. Essa capacidade de expansão
encerraria também a idéia de imersão.
Logo em seguida passa para a análise da escultura Sequence (2006), de Richard Serra,
uma escultura em grande escala que envolve completamente o fruidor e lhe faz adentrar a uma nova
concepção de espaço e, consequentemente, de percepção temporal. A própria monumentalidade da
obra evoca uma curiosidade perceptiva que foge ao ordinário. Além disso, a evidenciação da matéria da escultura, através de seu tamanho imponente, pode produzir o aguçamento da percepção do

respectivamente: Drunk vs. Stoned e Drunk vs. Stoned 2, onde foram analisados os estados de es-

Livro:
JOHNSON, Ken. Are
you experienced? How
psychedelic
consciousness
transformed modern art,
2011.

pírito que diversas obras poderiam evocar e se estariam, portanto, mais relacionados ao estado de
espírito alcoólico ou ao estado de espírito psicodélico. O autor propõe, segundo o pensamento expresso em ambas as exposições, que a pintura de Jackson Pollock, por exemplo, estaria associada
ao estado de espírito alcoólico, pois este é um estado mais espontâneo e ativo, fluido e impulsivo,
que segue o princípio extrovertido.
Já o estado de espírito psicodélico é mais introvertido, devido à grande atividade mental
que muitas vezes revela estados de fascinação. Os objetos parecem mais vívidos, mais dimensionais e o pensamento e a linguagem se tornam mais complexos. A arte psicodélica (stoned art) é
voltada para os detalhes. Um quadro citado, que se encaixaria nessas definições, é a pintura One,

fruidor, por meio de um possível aumento de sua curiosidade, que enxergará mais atentamente os
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one, ... (2005), de James Siena, que possui um geometrismo devedor da op art e da pintura concretista,

Os não-sites representam o interesse de Smithson pelo que escapa à percepção, o hiato entre o que

uma pintura estruturada em repetições modulares, gradações sutis de cores, detalhes de composição

se vê e o que não se vê, parodiando o famoso “hiato entre arte e vida” (the gap between art and

criadores de zonas ópticas.

life). Através da procura do entre, ou da busca pelo ver aquilo que ninguém vê, aquilo em que

Em sua busca pelas relações entre arte contemporânea e o psicodelismo, o autor revela

não se presta atenção, é possível driblar o filtro de realidade. No entanto, é sabido que os não-sites

grande interesse por artistas menos conhecidos fora e dentro dos EUA, considerados outsiders ou

resvalam para a utopia e podem ser tanto uma irrealidade quanto uma realidade paralela. Podem

auto-exilados, como Phillip Guston, Isaac Abrams, Jim Nutt, Ed Paschke, Peter Saul, Robert Colle-

vir a ser somente uma alternativa escapista, que não desestrutura o apparatus. Seus environments

scott, Paul Laffoley, entre outros.

ambientais, como a Spiral Jetty (1970), evocam a fuga do aparato tecnológico pelo retorno à na-

Sobre Phillip Guston, o autor destaca a sua passagem pela abstração cromática que migrou

tureza, um arcaísmo contemporâneo que também encontra eco no movimento hippie.

para um tipo de expressionismo que combina abstração e figuração, mas um tipo de figuração que

De todo modo, as múltiplas formas de experiência do real encontram-se simultâneas numa mes-

encontra ecos nos desenhos do quadrinista underground Robert Crumb. Estava descontente com a

ma época, que é a que vivemos. Cada vez mais a realidade é mediada, o que leva a uma crise

pureza distante da arte modernista em tempos caóticos que chamavam a atenção para o que estava

ontológica do real. O que é ou não realidade? Ken Johnson ainda dedica um capítulo ao cinema

ocorrendo.

expandido e à cyber-psicodelia, passando também por Mathew Barney e Timothy Leary.

Sobre a arte pop, um dos destaques é a obra F-111 (1964-65), de James Rosenquist, um pai-

Em relação à linguagem verbal, Ken Johnson nos revela a dimensão gráfica/visual que

nel em grande escala que apresenta uma pintura em estrutura de colagem remetendo às questões mais

os pôsteres de São Francisco lhes conferem. As letras são distorcidas, carregadas de um colorido

frequentes da época como o consumismo, a guerra, a tecnologia e o ideário idílico das propagandas.

incandescente. A dimensão do significado da palavra e de seu som junta-se à forma distorcida,

A pintura com suas cores saturadas e sua técnica comercial refletia a materialidade dos produtos de

que também pode ser capaz de evocar um som distorcido. A soma de todos esses estímulos provo-

consumo.

ca uma imagem sinestésica. O autor faz menção ao artista pop Ed Ruscha, que também trabalhou
As cores saturadas são outra característica da estética psicodélica em comum com a arte

a plasticidade das palavras, tornando-se um poeta pop concreto visual.

de então. As alterações químicas produzidas no cérebro tornam capaz a percepção das cores com
maior saturação. Assim como as cores dos produtos industriais não são naturais, as cores psicodélicas
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cias monumentais construídas na própria natureza.
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