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Título da apresentação: Ontologia do Ready-Made 

 

Resumo:  

 

Irei apresentar o primeiro capítulo (ainda pré-qualificação), "Danto explica Duchamp", da minha tese de 

doutorado cujo título é "Arte Fora da Arte", e trata de Danto e Heidegger. A apresentação será sobre Arthur 

Danto e o caminho que sua filosofia da arte encontra para definir "arte" depois do advento do ready-made, a 

obra-pronta do dadaísta francês Marcel Duchamp. O ready-made é uma obra de arte cuja aparência é 

indistinguível da de um objeto comum não-artístico, e que não necessita da confecção material por parte de seu 

autor. Sua principal obra é um urinol comum desconectado da parede intitulado "A Fonte".  

 

Usando principalmente o  ensaio "A Apreciação e Interpretação de Obras de Arte" (1982) e o ensaio do mesmo 

ano "Interpretação Profunda", mas também fazendo referências à grande obra de Danto, "A Transfiguração do 

Lugar-Comum" (1981), vou   

1) explicar as duas teorias da arte que Danto identifica como sendo predominantes na história da arte, a teoria da 

transparência e a teoria da realidade, e seus respectivos problemas como definições da arte. Enquanto a primeira 

não distingue a experiência da beleza em geral da experiência da arte e interpreta a obra como um mero meio 

de transmissão de um conteúdo extra-artístico (seja a representação da realidade seja um outro discurso, como a 

religião, a filosofia, etc.) a segunda, própria da arte moderna, exclui da obra todo o seu conteúdo e tudo aquilo 

que nela pode apontar para fora dela ou da arte, preservando a "arte pela arte". As duas teorias 

parecem obscurecer o que é especificamente a arte através, respectivamente, do conteúdo e da forma. 

2) apresentar em linhas gerais o que parece ser, a meu ver, a definição de arte de Danto. Sua definição é curta o 

suficiente para poder abranger todo o tipo de obra pós-ready-made, o que implica que qualquer coisa que se 

apresente como arte é arte (o que não quer dizer que tudo seja boa arte ou do mesmo tipo de arte). Essa 

definição se sustentaria por uma única nota característica, a consciência da arte. A partir desse ato intelectual o 

objeto comum entraria em relação significativa com o que Danto chama de "mundo da arte", e passa a ser 

compreendido por um distinto "jogo de linguagem" - sendo que é a inserção nesse jogo, e nada mais, o que 

sobra para a arte na contemporaneidade. Uma vez nele, no entanto, regras próprias de interpretação e valoração 

são aplicadas. 

3) explicar os dois níveis de interpretação que constituem a obra de arte entendida a partir da definição proposta 

por Danto, a interpretação de superfície e a interpretação profunda. A arte é antes de tudo uma interpretação de 

superfície que realiza a "transfiguração do lugar-comum", transportando objetos de uma estrutura de 

compreensão para outra. Essa outra estrutura, o mundo da arte, tem como um de seus condicionantes a 

suposição da intenção criativa de um autor, o que imediatamente torna os objetos-obra objetos especialmente 

passíveis e dispostos a serem interpretados como carregando sentidos próprios do mundo da arte. A 

interpretação profunda, contudo, não é essencial para a arte; a de superfície é.   

4) apontar os problemas que surgem com essa definição de arte, como por exemplo o lugar de experiência 

inconsciente de uma obra de arte (aquela onde não se sabe que se está vendo uma obra de arte).  

 


