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A Claire Fontaine é um coletivo de arte de Paris, criado 
em 2004, formado pela italiana Fulvia Carnevale e pelo 
inglês James Thornhill. A autora furtou o seu nome de 
uma marca popular de cadernos escolares e diante disso 
declarou-se um artista ready-made. A prática de Claire 
Fontaine se caracteriza como interrogação e reflexão 
constantes sobre a impotência política e a crise da 
singularidade do sujeito, que aparentemente definem, 
aos seus olhos, a arte contemporânea hoje. Se o artista da 
atualidade é o equivalente subjetivo de um urinol ou de 
uma caixa Brillo - tão descolocado, tão privado de valor 
de uso e tão trocável quanto os produtos que produz - a 
perspectiva que lhe sobra é única, a greve humana. 



o ready-made 
como um ser



Concatenando alguns textos em que  
Claire Fontaine exerce a conceitualização 
do artista ready-made, como se auto 
denominam, esse conjunto pretende 
apresentar o caminho histórico e 
intelectual que o coletivo realiza como 
crítica e reflexão ao que faz constituir a si 
mesmo. A greve humana e a universalidade 
de uma singularidade qualquer para 
qualquer ser-artísta são, como pano de 
fundo, a estrutura em que se constrói a 
particularidade de uma prática ready-
made prevista. 



artistas ready-made e greve humana: 
algumas clarificações2

Portanto, ao invés de acrescentar um filme aos milhares de filmes que 
já andam por aí, prefiro deixar aqui clara a razão para não o fazer. 
Isso se resume a substituir as aventuras fúteis contadas pelo cinema 

por um sujeito importante: eu mesmo.
Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, 1956

A minha auto-imolação foi um fogo-de-artifício sombrio e 
humedecido. Não foi certamente moderna, no entanto a reconheci em 

outros; depois da guerra a tinha reconhecido em cerca de uma dúzia de 
honrados homens ativos.

Francis Scott Fitzgerald, The crack-up, 1931

Vivo apenas daqui até ali, dentro de um pequeno mundo em cuja 
inflexão perco a minha inútil cabeça.

Franz Kafka, Diário, 1911

Não vamos mostrar-lhes a morte do autor outra vez. Não, 
isso não! Não, não iremos dizer nada sobre o assunto, nem 
sequer falar a favor do esforço terapêutico, nem sobre a 
possibilidade da massagem cardíaca ou da eutanásia. Vamos 
abordar a questão a partir de uma perspectiva totalmente 
diferente, a do processo de subjetivação e das suas relações 
com o poder. O problema presente não é tanto o de saber se 
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o paradigma do DJ pode ser estendido à situação de todos 
os criadores contemporâneos, ou se qualquer espectador/
leitor, por meio do seu zapping e da sua atenção curta, é 
comparável a qualquer artista celebrado. 
 A crise, que deve ser mencionada, é mais 
vasta e, sem dúvida, mais antiga; alcançou o seu apogeu 
no vigésimo século, mas as suas convulsões ainda nos 
perturbam. Falamos da crise das singularidades.
 Foucault a explicou bem: o poder produz mais 
do que reprime, e os seus produtos mais importantes são as 
subjetividades. Os nossos corpos são cruzados por relações 
de poder e os nossos devires são orientados pelos meios 
através dos quais nos opomos a este poder ou nos colamos 
ao seu fluxo.
 A construção de si mesmo sempre foi uma 
tarefa coletiva, uma questão de interferência e resistência, 
da distribuição de competências e da divisão de tarefas. 
As marcas de inferioridade, sexualidade, raça e classe 
estão inscritas no ‘ser’ por uma série de intervenções 
por parte dos polos retransmissores de poder, que agem 
em profundidade e deixam traços permanentes. Negro, 
francês, heterossexual, jovem, pós-graduado acima de 
linha de pobreza...Todos estes parâmetros e outros, que 
podemos facilmente assumir, resultam de uma negociação 
social para a qual não fomos convidados. A despossessão 
que sentimos em relação à nossa identidade presumida é 
a mesma que sentimos face à história, agora que já não 
sabemos como conseguir participar dela. Sem dúvida que 
este sentimento de indigência se intensifica devido ao fato 
de que sabemos, como escreve Agamben em A comunidade 
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que vem, que a ficção hipócrita de uma singularidade 
insubstituível do ser serve, na nossa cultura, apenas para 
garantir a sua representatividade universal.
 Quer se fale de “singularidades quaisquer” ou de 
homens sem qualidades, é quase desnecessário enumerar 
todos os que diagnosticaram um empobrecimento da 
subjetividade ocidental na literatura, na sociologia, na 
filosofia, na psicologia, etc. De Joyce à Pessoa, de Basaglia 
à Lang, de Musil à Michaux, de Valery à Duchamp e de 
Walser à Agamben passando por Benjamin. É evidente 
que a sutura que a democracia deveria ter exercido nessas 
vidas mutiladas pela história recente produziu até agora 
uma desconhecida infecção. Os feridos pela modernidade, 
mais do que ver as suas feridas cicatrizar recuperando a 
sua habilidade de trabalhar, descobriram todo o tipo de 
transtornos de identidade, e viram tanto os seus corpos 
como as suas mentes marcadas por uma fenda aberta. 
Quanto mais se multiplicava e reproduzia o “eu” em 
todos os produtos culturais, menos se podia encontrar a 
consistência de si próprio na vida real. Nos últimos 50 
anos, o poder democrático, operando sob a promessa de 
uma igualdade geral, produziu equivalência entre aqueles 
que estavam previamente separados por tudo (classe, raça, 
cultura, idade, etc.). Este processo não partiu de uma ética 
partilhada, que teria produzido igualdade ou conflito 
total, mas de um universalismo do centro-comercial. 
Desde o início, este universalismo foi concebido como 
uma mentira breve, desenhado para nos distrair do 
fato que o desenvolvimento do capital iria degradar tão 
profundamente a sociedade civil, criando abismos de 
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desigualdade tão grandes que nenhuma tendência política 
poderia emergir deste desastre com dignidade, muito 
menos propondo uma solução possível.
 As revoltas dos anos 703, em particular as que 
ocorreram na Itália em 1977, trouxeram tanta roupa suja 
que nenhuma família política ou biológica a conseguiu 
lavar totalmente: o colonialismo, cuja herança racista 
estava de ótima saúde; o machismo, apenas mais forte 
depois de 68; os espaços de “liberdade” dos grupelhos 
extraparlamentares que se tinham tornado fontes de 
micro-fascismos, a “emancipação” através do trabalho que 
era a versão pós-moderna de uma escravidão ao pai e ao 
avô, etc.
 O que triunfou foi o sentimento de termos 
sido enganados e de ter recebido, numa Europa rural e 
subdesenvolvida, um kit fora de validade do american way 
of life dos anos cinquenta, enquanto nos Estados Unidos 
as pessoas cuspiam no consumismo e lutavam por trazer 
a guerra do Vietnã para casa. Estes movimentos foram 
únicos, no sentido em que não cabiam nas categorias 
sociológicas normalmente empregadas para mistificar as 
insurreições. Na Itália, falou-se de um “irracionalismo 
difuso”, porque os jovens se recusavam a trabalhar e 
rejeitavam a emergente pequeno-burguesia global, não 
acreditando nem no que a sociedade dizia deles nem no 
futuro que lhes era oferecido.
 Que estes anos de fertilidade criativa inédita, 
tanto em termos de formas de vida como de produção 
cultural, tenham passado para os livros de história 
como os “anos de chumbo” nos diz muito sobre o que 
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devemos esquecer. O movimento feminista lançou 
esta transformação, que dissolveu todos os grupos que 
centralizavam as energias desde 68. “Não seremos mães, 
esposas ou filhas: destruamos a família!” era o grito 
ouvido nas ruas. As pessoas exigiam direitos ao estado 
mas afirmavam uma estranheza em relação ao estado do 
mundo, uma afirmação que se fazia escutar: ninguém 
queria ser incluído ou descriminado num novo paradigma. 
Estes movimentos eram manifestações da greve humana.

Pierre Cabanne: a sua melhor obra foi o uso que deu ao seu tempo.
Marcel Duchamp: é verdade.

Marcel Duchamp, Conversações com Pierre Cabanne, 1966

Como você está?
Bem! Há muito tempo! Desde a Frieze…

Meu deus! Você vai pra Basel?
Sim! Nos vemos em Basel!

Diálogo entre duas pessoas não identificadas, ouvido na 
inauguração do pavilhão Escocês na Bienal de Veneza de 2005

Na arte, os sintomas manifestaram-se desde logo de 
forma violenta. O Dadaísmo, o urinol de Duchamp e os 
outros ready-made, a arte Pop, o détournement, algumas 
apresentações de arte conceitual, apenas para citar os mais 
óbvios: todos estes são oscilações luminosas da clássica 
posição soberana do artista.
 Mas não vamos desenhar uma genealogia da 
transformação no domínio da produção de objetos: o 
que aqui nos interessa é o que aconteceu no domínio da 
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produção de artistas. Sem dúvida, o modo como os mais 
brilhantes entre eles se colaram ao fluxo de um capital 
ainda fordista através do princípio dos “múltiplos” – onde 
começaram a desmaterializar a produção e a exibição – diz 
algo acerca da nova relação que ainda hoje nos liga aos 
objetos, inclusivamente aos objetos artísticos. Mas estas 
ondas iniciais de transformação na relação entre os artistas 
e a sua prática davam a impressão de serem inócuas (para 
os museus, galerias e colecionadores tratava-se apenas 
de encontrar novos critérios para a comercialização) ou 
gentilmente dissonantes (para os críticos tratava-se apenas 
de provar que existia valor para além da provocação). Na 
verdade, estas perturbações prepararam o terreno para 
vastas mudanças. Não nos referiremos à reprodutibilidade 
mecânica da obra de arte, mas à reprodutibilidade dos 
artistas na época das “singularidades quaisquer”. Numa 
era que foi qualificada enquanto pós-fordista, onde o on-
demand substituiu o stock, os únicos bens ainda produzidos 
numa linha de montagem – a de um sistema educativo 
– sem que se saiba para quem nem por por quê, são os 
trabalhadores, incluindo os artistas.
 A extensão do mercado de arte, sobre a 
qual já existe uma literatura considerável, tem como 
particularidade o fato de ter gerado uma massa de gente, 
produtores/consumidores, que se movem de vernissage em 
vernissage, de residência em residência, de feira de arte 
em bienal. Esta massa compra mais ou menos as mesmas 
roupas, conhece as mesmas referências musicais, visuais e 
cinematográficas, e concebe as suas produções dentro do 
enquadramento do mercado com o qual se familiarizou 
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através das escolas de arte e das revistas. Não é uma questão 
de moralizar os gostos, as atitudes e as aspirações dos que 
são chamados “artistas”. É uma questão de perceber as 
consequências desse tipo de mercado nas subjetividades 
daqueles que o mantêm vivo.
 É óbvio que a crescente circulação de obras, 
de imagens de obras, e dos seus autores, acabou por criar 
uma base de dados de informação visual e teórica, bem 
como livros de endereços mais ou menos uniformizados, 
preservando simultaneamente as mesmas descriminações 
e desigualdades que caracterizam o resto da sociedade, 
sintonizadas com o protocolo de todos os processos de 
democratização. O tecido autorreprodutor chamado 
“mundo das artes” alcançou um estado onde interrogar 
o termo “criatividade” já não faz muito sentido. Nada de 
“novo”, no sentido mais ingênuo da palavra, pode vir à luz 
neste espaço. As “singularidades quaisquer” que conhecem 
o juízo e gosto do público e são sujeitas a processos 
análogos na estimulação da sua criatividade, dentro de 
um contexto e segundo normas rígidas, produzem obras 
igualmente genéricas. E se a novidade da obra já não é 
sequer necessária para o mercado ou para os consumidores, 
esta massiva criação de uniformidade irá, apesar de tudo, 
gerar uma disfunção genuína no espaço social que rodeia a 
arte contemporânea.
 A razão pela qual insistimos neste ponto não está 
relacionada com a superstição de que o trabalho artístico, 
ao contrário de outros tipos de trabalho, deva surgir de 
uma ligação profunda e direta com a singularidade do 
autor. É evidente que se levássemos a cabo o sonho de 
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Foucault e, durante um ano ou mais, identificássemos 
as produções apenas pelos seus títulos, omitindo os 
nomes dos autores, ninguém conseguiria reconhecer a 
paternidade de uma determinada obra. Este debate deveria 
ter sido encerrado pelo Fluxus e muitos outros, já que 
dada a relativa transparência dos protocolos produtivos 
adotados pelos artistas e a acessibilidade dos meios 
técnicos empregados, um número considerável de pessoas 
acaba, sem  saber, fazendo a “mesma coisa” em residências 
situadas a milhares de quilômetros. O contrário é que seria 
espantoso. Quando, numa noite, depois de beber vinho e 
de jantar, você descobre que falou durante uma hora com 
fulano de tal, artista internacionalmente famoso que você 
pensava ser um caminhoneiro, e assim não pode deixar 
de comparar sua impressão com aquela produzida duas 
semanas antes, por um jovem brilhante, cheio de boas 
leituras, antes de, no entanto, visitar o seu site e ver aquilo 
que ele dizia ser o trabalho artístico.
 Os dois problemas, sendo distintos (o da eterna 
discordância entre as qualidades dos seres humanos e 
as qualidades das suas obras e o da crise na qualidade 
singular das produções artísticas) têm uma base comum: 
o espaço social que os abriga, a ética dos que o povoam, o valor 
de uso da vida vivida dentro dele. Ou, por outras palavras, 
a possibilidade de viver em relações sociais compatíveis com a 
produção artística. O problema aqui levantado, que pode 
parecer escandalosamente elitista, diz, na verdade, algo 
sobre as políticas aplicadas à criação artística e a sua relação 
com a política em geral. O único modo de ajudar a criação 
é proteger aqueles que não criam nada e que nem sequer 
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se interessam por arte. Se uma relação social extraída à 
miséria capitalista não é necessariamente uma obra de arte 
em si mesma, então é necessariamente a única condição 
possível para que a obra de arte possa ocorrer. Os artistas 
contemporâneos têm as mesmas necessidades de todos os 
outros: viver uma vida interessante onde os encontros, o 
cotidiano e a subsistência se relacionem de uma forma que 
faça sentido. Não necessitam ser apoiados pelas mesmas 
multinacionais que arruínam suas vidas, não necessitam 
fazer residências por todo o mundo, onde ninguém gosta 
deles e onde não têm nada para fazer com os seus dias 
senão turismo. Tudo o que necessitam é um mundo liberto 
das relações sociais e dos objetos gerados pelo capital.

Niquez en haut debit
(Fode em banda larga)

Détournement do slogan publicitário da Bouyges Telecom, 
Communiquez en haut debit [Comunica em banda larga]. Metrô 

Chatelet, Novembro de 2005

…o que não se pode comercializar está destinado a desaparecer.
Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, 2001

“Rirkrit Tiravanija organiza um jantar na casa de um 
colecionador e deixa-lhe o material necessário para 
preparar uma sopa tailandesa. Philippe Parreno convida 
pessoas a praticar os seus hobbies preferidos no primeiro de 
Maio, mas numa linha de montagem industrial. Vanessa 
Beecroft veste vinte mulheres de modo similar e lhes dá 
uma peruca vermelha; mulheres que apenas podem ser 
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