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Programa de Conferências 
 

Desdobramentos do readymade 
 
 
Este programa de conferências procura perspetivar as ruturas artísticas introduzidas 
pelo readymade duchampiano e as suas múltiplas “ressonâncias” nos desenvolvimentos 
da arte contemporânea produzida entre 1960 e a atualidade.  
 
Mas as “ressonâncias”, como lhe chamou Thierry de Duve, valem sobretudo como 
desdobramentos. Se a pop reconsiderou a questão do objeto à luz de um novo quadro 
cultural de produção industrializada e algum conceptualismo reincidiu sobre a instância 
institucional da arte, auscultando as suas estruturas de poder; já os apropriacionistas, 
por sua vez, retomaram os problemas do valor de cópia da obra de arte e da autoria 
através da interrogação dos mecanismos ideológicos envolvidos quer na circulação e 
consumo massificados da imagem, quer na construção do olhar ou da ideia de género. 
Hoje, num momento em que a estratégia do readymade está integralmente assimilada 
pelas práticas artísticas e pelos discursos da história e crítica da arte, não deixamos 
contudo de reconhecer que ela participa também da apropriação da matéria digital junto 
de alguns artistas mais recentes interessados nas condições de acaso e indeterminação 
do algoritmo, a par da flutuação global da imagem numérica ou dos processos de 
vigilância do digital e recodificação dos comportamentos e subjetividades.  
 
Ao longo de cinco conferências propomos refletir sobre as relações, continuidades e 
deslocações que o readymade mantém com estes momentos particulares da arte 
contemporânea, sem esquecermos de olhar para o ano de 1914, em que um secador de 
garrafas, apresentado como objeto artístico, mudaria o curso da história da arte assim 
como a própria ideia de arte. 
 
 
Organização 
Revista Contemporânea em parceria com o Museu Coleção Berardo 
 
Curadoria 
Sofia Nunes 
 
Produção 
Revista Contemporânea 
 
Local de acolhimento 
Museu Coleção Berardo 
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Programa 

24 de Maio de 2018 

 

manhã 

09h45m | Creditação 

10h15 | Abertura 

 

10:30 | “Antinomias do readymade”, por Pedro Lapa  
 

11:30 – 11:45 | pausa 

 
11:45 | “Objetualismo, iconografia e sociedade de consumo: uma prática 
apropriacionista na afirmação da Pop Art”, por David Santos  
 

 

tarde 

 

14:30 | “Duchamp disse: “isto é uma obra de arte”; Broodthaers disse: “isto não é uma 
obra de arte””, por Sofia Nunes  
 
 
15:30 | “Pictures como readymade”, por Susana Lourenço Marques  
 

pausa 16:30 – 17:00 

 

17h00 | “Os filhos ideais de Duchamp”, por Luísa Ribas  
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“Antinomias do readymade” 

por Pedro Lapa 
 

 

Em 1914 Marcel Duchamp inventou o readymade. Numa nota, designou-o como uma espécie 

de nominalismo pictórico. O readymade marcou para Duchamp a possibilidade de realizar 

arte em geral, diferente da especificidade de cada uma das artes, um processo nominalista em 

que designar um objeto como arte seria suficiente para a sua ocorrência. Nesta conferência 

serão analisadas algumas questões suscitadas pela história do readymade, como as que se 

relacionam com as suas condições de existência, quais os critérios de avaliação daí 

decorrentes, bem como as antinomias que suscita para uma reflexão sobre arte. 

 

 

 

Biografia 

Pedro Lapa é professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde leciona 

História da Arte e Teoria da Arte. Foi diretor artístico do Museu Coleção Berardo (2011-

2017), curador da Ellipse Foundation (2003-2008) e diretor do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea – Museu do Chiado (1998-2009). Foi curador de muitas exposições em todo 

o mundo e é autor de publicações no domínio da arte moderna e contemporânea, de entre as 

mais recentes destacam-se Joaquim Rodrigo a contínua reinvenção da pintura (2016); 

História e Interregnum. Três obras de Stan Douglas (2015). Atualmente trabalha numa 

monografia sobre Amadeo de Souza-Cardoso com publicação prevista para 2018. 
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“Objetualismo, iconografia e sociedade de consumo: uma prática 

apropriacionista na afirmação da Pop Art” 

por David Santos 
 

 

Após a rutura nominalista que significou o apropriacionismo do readymade duchampiano, a  

Pop Art assumiu a apropriação de objetos da cultura de massa e da sociedade de consumo 

como derradeira hipótese de um realismo na segunda metade do século XX, substituindo a 

base mimética do realismo tradicional por uma base puramente semiótica. Ao abandonar a 

observação da natureza, os artistas privilegiavam agora, como referência essencial, a cultura e 

os seus modos de expressão, entendidos sobretudo enquanto sistema fabricado de signos que 

invade e determina a nossa consciência. Por outro lado, essa nova lógica de criatividade 

artística que apresentava a apropriação, a citação e o simulacro como agentes de inventividade 

primordiais acentuava o diálogo e o confronto entre cópia/repetição e original/origem.  

 

Podemos afirmar porém que, na prática artística, o original não significa a pureza que sofre 

um abuso por parte da cópia, mas, tal como nos lembram Benjamin H.D. Buchloh e Hal 

Foster, só se afirma verdadeiramente com o auxílio da repetição que a cópia promove, ou seja, 

beneficia dos efeitos da Nachträglichkeit, ou “ação diferida”, conceito inventado por Freud 

para definir a origem a partir da sua posteridade. O que a Pop Art parece de algum modo 

confirmar é que tudo só existe na exata medida da sua repercussão, isto é, enquanto efeito de 

repetição, citação e reapropriação ao longo do tempo. Porque é sempre como sentido 

retroativo que uma imagem, assim como uma ideia ou um valor, se mantém operante no 

contexto de novas circunstâncias, distantes já daquelas que favoreceram o seu primeiro 

aparecimento.  

 

 

Biografia 

David Santos é historiador de arte e curador de arte moderna e contemporânea. Doutorado em 

Arte Contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. É atualmente 

Subdiretor-Geral do Património Cultural. Foi Curador-Geral da BF16; Diretor do Museu do 

Neo-Realismo de 2007 a 2013 e Diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu 

do Chiado de 2013 a 2015. Autor de diversos estudos sobre arte publicados em catálogos e 

volumes coletivos, publicou ainda “Marcel Duchamp e o readymade – Une Sorte de Rendez-

vous” (Assírio & Alvim, 2007) e “A Reinvenção do Real – Curadoria e Arte Contemporânea 

no Museu do Neo-Realismo”, (Documenta, 2014). Foi distinguido em 2015 com o Prémio (ex 

aequo) de Crítica e Ensaística de Arte e Arquitetura – AICA/FCC, e ainda com o Prémio 

APOM de Investigação. É docente convidado do ensino superior na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa  Foi crítico de arte nos semanários “Já” (1996), “O Independente” 

(1997-2000), e nas revistas “Arte Ibérica” (1997-2000), “Artecapital.net” (2006-2007) e 

“Arqa – revista de arquitectura e arte” (2000-2013).  
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 “Duchamp disse: “isto é uma obra de arte”; Broodthaers disse: “isto 
não é uma obra de arte”” 
por Sofia Nunes 
 
 
Na viragem da década de 1960 para a década de 1970, o readymade conheceu novos 
desenvolvimentos junto dos conceptualistas, associados à primeira geração da Crítica 
Institucional, que redirecionaram a prática duchampiana para um trabalho de 
questionamento sobre os enquadramentos discursivos e ideológicos da instituição 
artística.   
 
Agora que o Museu passava a organizar-se em conformidade com as regras gerais de 
produção e circulação da sociedade capitalista avançada, sobredeterminando a obra de 
arte a essas mesmas regras, “estava claro”, como dizia Marcel Broodthaers, “que já não 
era suficiente acrescentar um bigode à Mona Lisa”. Para si, a nova situação cultural urgia 
afinal uma crítica perene ao museu e não um ataque às convenções artísticas, por onde a 
aspiração à instituição museológica podia espreitar. Essa crítica encontrou, neste artista, 
uma via específica e antagónica: o readymade jogado contra si mesmo.    
 
 
Biografia 
Sofia Nunes é crítica de arte e doutoranda em História da Arte / Teoria da Arte na 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - UNL e na Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Exerceu assistência de curadoria e produção de exposições no Museu do 
Chiado – MNAC, Ellipse Foundation e Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém 
(2000 a 2007). Foi professora convidada no Mestrado de Arte Contemporânea da 
Universidade Católica Portuguesa de Lisboa (2009 a 2011). Escreve com regularidade 
para publicações, catálogos e revistas da especialidade (artecapital.net, Contemporânea, 
RE.VIS.TA, Art Agenda, ArtReview). Atualmente concebe e comissaria ações e programas 
públicos para museus e instituições de arte contemporânea.  
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 “Pictures como readymade” 
por Susana Lourenço Marques 
 
 
Imagens autênticas e falsas, originais e cópias, matrizes e réplicas, simulação e 
simulacros feitas por autores, simuladores, copistas ou apropriacionistas 
inspeccionados por peritos, detectives e juízes. Será que é tudo a mesma coisa? Como é 
que se pode ser, oficialmente, um apropriacionista? 
 
Os apropriacionistas, assimilando a intrusão da técnica na arte e a herança de Marcel 
Duchamp e Andy Warhol, assumem uma releitura das teses de Walter Benjamin para a 
construção de um pensamento sobre a cópia e a reprodução. É na possibilidade de 
superação desta condição que a própria reprodução se torna em si obra de arte, que os 
apropriacionistas deliberam como premissa do seu trabalho a reutilização de objetos 
artísticos pré-existentes e reconhecidos no seio do movimento moderno, alterando a 
condição da sua autoria e reapresentando-os no espaço do Museu, como objecto já 
reproduzido. 
 
 
Biografia 

Susana Lourenço Marques (1975), designer (FBA.UP, 1999). É Professora Auxiliar na 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto onde lecciona Fotografia e História 
da Fotografia. Mestre em Ciências da Comunicação “Cópia e Apropriação da obra de arte 
após 1839” (2007), na FCSH.UNL. É doutorada em Comunicação e Arte na mesma 
Faculdade, com a tese “Fotografia-História, o pensamento em imagens. Contributos para 
a leitura de História da Imagem Fotográfica em Portugal, 1839-1997 como um 
hiperdocumento” (2016). Realizou o programa Recherches Doctorales Libres 
(2010/2011) na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). É autora dos 
livros “Lições de Hospitalidade” (2006) e editora do livro “Ag, reflexões periódicas sobre 
fotografia” (2009). Investigadora integrada no IHA (Instituto de História da Arte, 
Faculdade Ciências Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa), tem realizado 
conferências e publicado artigos em revistas da especialidade, sobre Exposições e Livros 
de Fotografia e História da Fotografia em Portugal. Fundou em 2014 a editora Pierrot le 
Fou (www.pierrotlefou.pt). 
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 “Os filhos ideais de Duchamp” 
por Luísa Ribas 
 
 
“... in a way we are Duchamp's ideal children", declarou numa entrevista em 1997 o 
artista Vuk Ćosić, reconhecido como uma das principais figuras do movimento net.art. 
Situa assim a genealogia de práticas que, nos anos 1990, assumem a internet como 
espaço de intervenção artística e que, através de estratégias como colaboração, 
participação, apropriação e partilha livre, evidenciam os ideais e modos de acção que 
este meio vem reforçar e possibilitar.  
 
Esta afirmação é o mote para percorrer um conjunto de práticas artísticas que, 
actualmente, lançam uma visão renovada sobre a forma como a internet permeia o 
quotidiano e a cultura contemporânea. Manifestações concretas desta reflexão artística 
podem existir online e offline, cruzando contextos e exprimindo a crescente diluição do 
mundo digital e material. Nesse sentido, Marisa Olson afirma que “Tudo é sempre já Pós-
Internet”. Esta noção sublinha igualmente como a nossa percepção e experiência é 
moldada pela ubiquidade das tecnologias digitais, enquanto sintoma específico de uma 
estética e condição “pós-digital” que assinala tanto essa ubiquidade como a sua 
inevitabilidade. 
 
 
Biografia 
 
Luísa Ribas é doutorada em Arte e Design (2012), mestre em Arte Multimédia (2002) e 
licenciada em Design de Comunicação (1996) pela Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade do Porto. É professora auxiliar na Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa onde lecciona Design de Comunicação com foco na 
complementaridade entre media impressos e digitais, nomeadamente nos domínios do 
projecto de design, no âmbito do Mestrado em Design de Comunicação e Novos Media. A 
sua investigação dedica-se ao estudo de sistemas computacionais enquanto artefactos 
estéticos, o seu design e experiência, focando a interactividade e audiovisualidade. 
Actualmente integra o CIEBA, Centro de Investigação e de Estudos em Belas-artes e 
colabora com o ID+, Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura, tendo 
contribuído para diversas publicações sobre design e artes digitais, ou conferências 
internacionais como xCoAx, dedicada à Computação, Comunicação e Estética. 
 
 

  

 
 
 
 

 


