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Resumo. A partir de uma análise da produção artística do grupo Pino, 

principalmente das obras presentes na exposição que ocorreu no meio do ano de 2009, 

no espaço expositivo Maria Antônia São Paulo, esse ensaio propõe apresentar algumas 

indagações a respeito da arte contemporânea. Contempla a idéia de que a crítica e a 

história da arte podem ser renovadas em função das novas configurações artísticas, 

reavaliando inclusive os critérios que antes eram utilizados. As antigas questões da 

história da arte, estruturadas em volta de determinadas crenças, situações políticas, 

ideais sobre o artista, devem ser hoje revistas a partir das novas relações sociais, de 

outros parâmetros presentes nas estruturas socioeconômicas, das renovações das 

vivências do tempo e da cidade. As questões neste ensaio remetem ao estado 

contemporâneo do homem. 
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Este texto foi escrito a partir da visitação da exposição realizada no Centro Maria Antonia, SP, 

em Junho de 2009 do grupo PINO formada pelos artistas Francisco Togni e Antonio Ewbank. 

 

Maria Antonia, Junho de 2009.  

Ao passar na frente de uma porta de vidro, escondida no fundo da sala do 

primeiro piso do espaço expositivo Maria Antonia em São Paulo, na abertura de uma 

exposição de jovens artistas, se vê, sem iluminação ou importância, um adesivo escrito 

ONIP (PINO) [fig. 1], entre listras transparentes foscas. Parece um reflexo na água, 

ilegível, invertido, feito para ser lido do outro lado da porta.  

                                                 
1 Laila Terra tem bacharelado em pintura pela faculdade de  Artes Visuais da 

Universidade de São Paulo. 



O adesivo é uma obra da dupla de jovens artistas plásticos paulistanos (PINO – 

Francisco Togni e Antonio Ewbank). Será que a obra é uma intervenção no espaço com 

um pouquinho de provocação dada? Uma confusão espacial do que é dentro e do que é 

fora? Ou então uma alegoria sobre a articulação ente a arte e a vida? A porta e o adesivo 

são objetos concretos, reais, mas e a PINO? A mensagem turva, cinza, só pode ser 

revelada nos interiores da galeria a qual não pertence ao espaço da arte. O espaço 

expositivo não pode revelar a obra. A palavra se retira para um lugar e ali fica suspensa 

com uma voz congelada, esperando ser lida e revelada.  

Na mesma sala se vê um objeto na altura das canelas, desajeitado e nada 

propício. Os pés são de troncos secos, sem tratamento ou preocupação. Parece uma 

mesa, mas com um formato de um quarto de circulo, lembrando mostruários de tinta 

abertos nas lojas de construção. O quarto de circulo está dividido em compensados 

coloridos: laranja, amarelo, preto e rosa, que lembram os tapumes montados para 

esconder as obras, mas com cores distintas das quais as madeireiras produzem. A 

pintura é um tanto precária e manual. 

 Tive a sorte na segunda vez que fui visitar a exposição em deparar com uma 

monitoria para jovens do ensino médio, feita pela própria instituição Maria Antônia. 

Pude ver quais eram as primeiras percepções do publico diante desses trabalhos e 

entender melhor minha análise sobre a Pino. O que me interessou neste encontro foi a 

fala da monitora, mais do que as impressões dos alunos. A moça, não muito jovem na 

verdade, guiou os estudantes a uma obra específica, sem dar atenção a duas outras obras 

anteriores do grupo lá expostas.  

Em volta das duas colunas no centro da sala, foram montados, em dois espaços 

contidos, de tamanhos iguais no chão, mas com padrões diferentes, tacos de madeira 

iguais aqueles que são encontrados comumente nas casas e nos apartamentos. Apesar 

dos objetos pertencerem à vida comum, o olhar é incomodado por um espaço um tanto 

incomum. Por mais que sejam identificados como tacos, existe algo de errado neles. Um 

dos espaços contém esses tacos marrons com detalhes do veio da madeira em verde. 

Estranhamente, os veios são idênticos em todas as peças. No outro espaço contido, a cor 

dos tacos são perfeitamente o inverso do primeiro grupo, mudando apenas o padrão de 

montagem. [fig.2] 

O que lembra esta obra? Perguntou a monitora aos alunos.  

Um jovem respondeu: chão de tacos, iguais ao chão da casa da minha tia.  



Outro rapaz questiona: Por que isto é arte? Ironizando, solta uma folha de papel 

sobre a obra e diz: Isto é arte.  

A monitora repete a pergunta do jovem aos outros alunos: por que estes tacos, 

que parecem com os das casas de suas tias, são arte? E continua: da mesma forma que 

eu mostrei a vocês as obras do começo do século XX, em que os objetos são retirados 

dos espaços comuns e aplicados a arte estes tacos também.  

Não sei se esta resposta foi o suficiente. Provavelmente muitos continuaram com 

interrogações sobre os lugares comuns e não comuns dos objetos e da arte. Na verdade a 

monitora em propor a pergunta, sabendo que caberia a ela responder, foi extremamente 

corajosa, pois essa é uma das principais dúvidas da arte após os movimentos modernos 

e a crise das técnicas. O filósofo americano Arthur. C. Danton dedica todo um livro para 

conseguir entender os deslocamentos dos lugares comuns ao mundo da arte. 

Continuando sua lógica argumentativa, a monitora resolve a equação que parecia 

se formar sobre o trabalho: isto é uma intervenção no espaço. Os artistas propuseram 

um trabalho específico para esta galeria. Uma obra efêmera que só irá existir aqui.  

Mas por que tacos? Eu pergunto para mim mesma, diante do argumento da 

monitora. E ela responde como se tivesse lido minha mente.  

Os artistas pensaram na idéia do piso sobre o piso. Um chão de tacos sobre o 

próprio chão da galeria. Pode pisar? Uma jovem perguntou.  

A monitora entusiasmada em poder responder rebateu a pergunta aos estudantes. 

Por que não pode pisar no trabalho?  

Os alunos tímidos não responderam, apesar das piadinhas cochichadas.  

Os tacos são de papelão. É um falso chão sobre o chão. Respondeu a monitora.  

Não sei se devo fazer uma crítica ruim sobre a monitoria ou sobre a instituição 

de arte que ela representa. Sei que o assunto sobre o ensino de arte, tanto nas escolas 

quantos nos espaços culturais é muito mais complexo do que eu poderia abordar neste 

ensaio. Meu objetivo com a descrição do trabalho da monitora é levantar um 

contraponto argumentativo. Algumas questões sobre a obra deveriam ter sido 

consideradas antes de ser apresentada qualquer resolução sobre o trabalho. Assim, os 

jovens estudantes teriam a possibilidade de problematizar por conta própria os trabalhos 

contemporâneos, rebatendo o senso comum que lhes é dado.  

 Um ponto importante neste encontro com a escola foi o percurso proposto pela 

monitora. Para um público que não contem informações sobre o grupo de artistas, ou 

obras anteriores dele, a exposição pode cair facilmente dentro de uma análise genérica 



baseada nos padrões perceptivos da arte contemporânea. Mas os três trabalhos expostos 

juntos dão dicas ao observador para desvendar as estranhezas dos objetos. Por que então 

a monitora escolheu não dar atenção às outras obras expostas da Pino? 

Nos últimos anos, a quantidade de livros de arte aumentou significativamente. 

Jornais e editoras começaram a lançar coleções de baixo custo, atingindo assim toda a 

população. Em conjunto com os livros, a difusão dos espaços e programas culturais 

cresceu em novos segmentos da sociedade. “Se o publico real das pinturas e das 

esculturas ainda é lamentavelmente pequeno, o publico potencial da arte, ou, pelo 

menos da idéia de arte, inclui nada menos do que a humanidade inteira (...)”2. Segundo 

Rosenberg, a arte presente nos livros de arte aparece em um contexto de conhecimento. 

A arte se tornou parte da “linguagem”. Assumiu uma forma narrativa em prol das 

análises propostas pela nova classe de pesquisadores: historiadores, psiquiatras, 

antropólogos e críticos. 

Aparentemente a estrutura do livro de arte, em que o leitor não vê somente, mas 

também se situa, está dominando as estruturas expositivas contemporâneas. Nenhuma 

exposição hoje de arte está completa se não tiver um catálogo, entrevistas com os 

artistas e resumos das obras. As exposições assumem cada vez mais o caráter de livro de 

arte. O diretor do museu assume um duplo papel, escritor/historiador. Os espaços de 

arte reais se tornaram um museu imaginário dos livros de bolso. As obras funcionam 

como ilustrações para os argumentos dos críticos. E os monitores hoje são apenas 

óculos para os olhos do publico, que tem como objetivo na visitação uma leitura destas 

obras/textos. 

Um bom exemplo sobre as exposições com temáticas de livros de arte foi a 

exposição “Matisse hoje”, realizada na Pinacoteca de São Paulo em 2009. Fazendo parte 

do programa de relações políticas e culturais “o ano da França no Brasil”, a exposição 

propunha dialogar as obras do artista francês Henri Matisse com pinturas de jovens 

artistas franceses e brasileiros. Nos três salões principais da Pinacoteca, estavam 

dispostas de um lado da parede as obras de Matisse e do outro lado as pinturas 

contemporâneas, como se as paredes do museu fossem páginas duplas de um livro de 

arte, uma ampliação de sua própria reprodução. Quando esta “exposição-como-livro-de-

arte” acabar, as imagens no catálogo subsistirão como representações permanentes das 
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obras expostas.3 O impresso se tornará então, enfeite nas casas burguesas paulistanas, 

como os famosos coffe table books. 

Portanto, o corte de caminho, a seleção a dedo da monitora da Maria Antonia 

sobre as obras expostas, seguiu um percurso argumentativo construído antecipadamente, 

a intervenção no espaço. Esse olhar proposto pulou alguns processos na percepção da 

obra, e acabou caindo dentro de certos padrões perceptivos. Criou na monitoria uma 

expectativa sobre a arte contemporânea, um padrão genérico do olhar. Todavia o 

observando com mais cuidado a obra, podemos nos perguntar: a configuração que o 

trabalho propõe realmente é de intervenção do espaço?  

Se a proposta do grupo foi, como a monitora disse uma intervenção no espaço, 

propondo o chão sobre chão, podemos deduzir que a obra acaba absorvendo um tempo 

efêmero, devido ao fato de ter sido concebida a partir de um projeto feito 

especificamente para o espaço e, assim que acabar a exposição, não haverá mais obra. 

Por que o grupo teve então a preocupação de montar os tacos em dois espaços 

delimitados? Por que montar dois padrões de tacos sobre um chão branco de mármore? 

Qual é o dialogo entre os materiais dos chãos (mármore e tacos de madeira)? Por que 

toda preocupação estética dos padrões da madeira feita em serigrafia e a delicadeza 

técnica do trabalho? E se o grupo propõe uma ação sobre o chão da galeria, um diálogo 

direto entre o espaço e o meio (o publico), por que fazer tacos de papelão que não 

podem ser usados para caminhar (apesar de que alguns despercebidos acabaram 

caminhando sobre eles)? 

Os dois conjuntos de tacos estão organizados em volta das colunas do espaço, 

portanto o grupo levou em consideração a arquitetura do lugar para montar a obra, 

propondo um dialogo direto entre o trabalho e o espaço. Mas este diálogo configura 

uma intervenção?  

Não existem regras propriamente para as intervenções no espaço. Elas podem 

tanto ocorrer nos interiores das instituições de arte quanto em ambientes públicos. 

Podem propor interações do publico, inserções nas paisagens, ocupações em edifícios, 

ou atos performáticos. Podem ser projeções, ações corpóreas, panfletos ou cartazes. Mas 

tomando o significado da palavra intervenção, como ação sobre algo, a relação entre a 

obra e o meio proposto no trabalho da Pino não gera uma ação imediata sobre 

determinado tempo e lugar. 
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Um detalhe extremamente importante do trabalho, que foi ignorado pela 

monitora, é o fato de que os tacos não ocupam todo o chão do espaço expositivo. Eles 

estão muito bem dispostos em dois quadrados iguais, organizados cada um dentro de 

uma caixa de sarrafo. Essa é estranheza (ambigüidade) do trabalho. O grupo constrói 

um espaço delimitado para os tacos. A intervenção no espaço que poderia surgir é 

rapidamente podada pela caixa de contenção. Um chão que poderia se estender 

rapidamente pelo espaço, propondo então a intervenção, está contido em uma 

embalagem. Toda a efemeridade proposta pela monitora, de um chão potencialmente 

desenvolvido para aquele espaço somente, foi limitado, travado, parado. Os tacos serão 

vendidos a metro quadrado no site da Pino. O tempo passageiro é desacelerado para um 

tempo longo dos produtos encaixotados nos estoques dos grandes supermercados. 

Retomando o começo da conversa entre a monitora e os jovens, a resposta do 

primeiro aluno em relação aos tacos, incluindo-os na sua vida diária, foi na verdade 

muito perspicaz. Os objetos desenvolvidos pelo grupo são todos lugares comuns do 

nosso entorno. Na verdade posso discutir em conjunto a este primeiro ponto os outros 

dois seguintes: os temas da Pino explicitam que seus objetos são feitos pelo o homem e 

eles possuem uma forma estrutural não alterada, de uso ou de matéria. 

 As obras da Pino não são despretensiosas, mas comuns. São feitas de materiais 

como papelão, compensado, adesivo e etiquetas, parafuso, isopor e materiais de 

construção. A conversa teórica e estética seria outra se optassem em fazer tacos de 

acrílico ou um mostruário de compensados feito em cerâmica. O material banal como o 

papelão ou adesivo de papelaria, que pretende forjar um padrão de madeira, é 

responsável por retirar os objetos do tempo repetitivo da fábrica para a produção 

artesanal, do espaço industrial para o espaço do dia-a-dia, o mundo caseiro, impedindo 

também que atinjam a forma do Kitsch, do design, ou do fetiche (espaço da arte, do 

desenho industrial e da decoração). Os tacos, o adesivo e a mesa feita com troncos de 

árvores são tão imparciais, sem graça e sem classe que são mantidos dentro da vida 

comum universal e apesar da propriedade matérica dos tacos terem sido transformadas 

(madeira/papelão) os cartonados não descaracterizam o objeto.  

As obras da Pino não representam tacos, ou tapumes, eles são. Mas por que os 

tacos feitos de papelão não perdem sua propriedade de ser? 

Essa é uma das grandes contradições que ocorre nos trabalhos do grupo. A partir 

do momento que eles montam chãos de tacos e colocam para vender no site por metro 

quadrado, os tacos são. Mas a mudança em sua propriedade matérica retira sua 



possibilidade de uso. Os objetos mesmo mantendo suas propriedades de ser, perdem sua 

dimensão existencial. A contradição retorna então ao objeto. Eles deixam de ser, porque 

perderam as propriedades básicas de uso ou de matéria, mas continuam existindo a 

partir de uma falsa, ou real possibilidade de consumo. Deixam de ter sua função, mas 

continuam como objetos mercadológicos de possíveis usos. 

Essa crise do objeto e do próprio consumo é descrito por Richard Sennet, no 

livro “A cultura do novo capitalismo”. O iPod, segundo o autor, com a capacidade de 

arquivar e reproduzir 10.000 canções de três minutos, é um objeto de conteúdo neutro. 

Quem poderia escolher 10.000 canções e ter tempo para baixá-las? Quais são os 

critérios usados na escolha dessas 500 horas de música? Ou quem seria capaz de 

lembrar-se de 10.000 músicas? O produto é vendido pela sua capacidade de 

armazenamento, mas a impossibilidade do consumidor utilizar toda a potência 

prometida faz com que o iPod perca sua razão e sua função, o aparelho incapacita o seu 

uso pelo seu próprio excesso de capacidade. 

Se o observador dedicar mais tempo aos trabalhos do grupo, irá perceber que a 

construção das obras é manual. O mostruário de compensados explicita o ato artesanal. 

As cores dos tapumes são claramente desenvolvidas a escolha do grupo. A pintura não é 

uniforme, percebe-se o esforço da mão humana lutando contra a liquidez da tinta e da 

absorção excessiva da madeira. Esta obra retoma uma luta entre o artesão/artista e a 

fábrica. Não esconde as imperfeições da produção humana. Os pés, a parte que 

considero mais importante deste trabalho é o ponto principal da luta do grupo contra a 

imagem fabril e empresarial. Apesar de construírem uma falsa imagem de uma empresa, 

seus objetos não são reproduzidos nas escalas mecânicas das fábricas. Os pés feitos em 

troncos secos de árvores, quebram o padrão estético pré-estabelecido pelos possíveis 

critérios de análise da Pino.  Na sala limpa e leve, com apenas três obras, que lembra, 

segundo o próprio grupo, um estande de vendas, alguns elementos se tornam 

contraditórios. Um adesivo que só pode ser visto em um espaço a qual não pertence à 

arte, chãos de tacos retidos, sem poderem ocupar todo o chão e exercer sua função. E 

principalmente um mostruário de tapumes em que sua base é feita grosseiramente por 

troncos de árvores. 

A manufatura artesanal tira a Pino de uma análise óbvia de um pós pop, ou então 

de um retorno nostálgico dos ready mades. Suas obras explicitam o ato humano. A arte 

pós-moderna da produção socioeconômica industrial e da mecânica repetitivas retoma o 



seu estado artesanal. O tempo rápido e óbvio dos movimentos ligeiros e não pensados 

da produção ou do uso. Desacelera para a produção manual do artesão e do artista. 
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