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“MUSEU PRECÁRIO”: POSTURA ETNOGRÁFICA E ARTE 
CONTEMPORÂNEA NUM SUBÚRBIO DE PARIS 

Márcia de Noronha Santos Ferran1 

Este artigo apresenta parte de nossa pesquisa de doutorado “O lugar da política 
cultural na gestão urbana: o desafio da hospitalidade”.  A partir daquilo que Hal Foster 
compõe como um "retrato do artista como etnógrafo", analisamos o projeto Musée 

Précaire, realizado pelo artista suiço Thomas Hirschhorn em Aubervilliers, subúrbio de 
Paris em julho de 2004 à convite de uma organização artística cultural da sociedade nos 
moldes de uma “friche”cultural. 

Palavras-chave: arte, política cultural, postura etnográfica, subúrbio, diversidade 
cultural. 

1) A postura etnográfica do artista 

Discutindo especificamente os momentos decisivos na arte das duas últimas 

décadas século XX no livro O Regresso do Real Hal Foster2  retoma os modelos críticos 

na arte e na teoria desde 1960 por meio de uma nova articulação das vanguardas 

histórica e nova vanguarda. A sua premissa será a emergência de um paradigma baseado 

num "regresso ao real" atravessado por reflexões procedentes de diversos campos como 

psicanálise, linguística, antropologia, que alterarão primeiro as práticas da arte e 

posteriormente as teorias. Guardando como fio condutor uma revisão cronológica, mas 

não exclusiva, apresenta a arte minimalista como o ponto crucial nesta relação nos anos 

60 para em seguida discutir a formulação subseqüente da obra de arte como texto nos 

anos 1970 e finalmente narrar o arrefecimento deste modelo textual num 

"convencionalismo invasor operado pela imagem nos anos 1980".  

É neste momento da análise que Foster oferece-nos uma potente chave de 

abordagem relativa ao momento, em torno de 1990, onde são lançados os preâmbulos 

que revelariam-se relevantes também às propostas artísticas avançadas pelas friches 

culturais.  

                                                
1 Arquiteta e Urbanista, Doutoranda em co-tutela PARIS 1 –UFBA. Gerente de espaços culturais da 
Secretaria de Cultura de Vitória –ES. 
2 Foster, Hal – The return of the real: L'avant-garde à la fin du siècle - An October Book - 1999 3eme 
édition. Parution française : Le Retour du Réel. Situation actuelle de l’avant-garde. Paris : Ed. La Lettre 
vollée, 2005. 



O autor distingue e examina duas reações contemporâneas à esta dupla inflação 

do texto e de imagens: uma inflexão em direção ao real (compreendida pela abordagem 

Lacaniana do objeto traumático), e uma inflexão em direção ao referente enquanto 

assentado numa dada identidade e/ou numa comunidade estabelecida. Nas duas 

tendências estariam em jogo relações em torno da "razão cínica", na primeira esta razão 

cínica é levada ao extremo enquanto se apropria do corpo como suporte; a segunda 

tendência, quanto a ela, "encara” a razão cínica e investe o site-specific; ambas atestam 

uma recusa dos modelos dos anos 1970 (linguística) e os anos 1980 (cinismo 

convencionalista) 3. 

É esta segunda reação, para a qual Hal Foster vai compor um "retrato do artista 

como etnógrafo" que nos parece concernir o universo do artistas Thomas Hirschhorn, 

que nós iremos abordar posteriormente através de sua proposta em Aubervilliers. 

Mais essencialmente a abordagem de Hal Foster converge com nossas premissas 

em dois pontos principais. Em primeiro lugar, apesar da sua alusão à "regressos", o 

partido adotado por Foster opõe-se ao de outros historiadores e críticos que se esmeram 

em desqualificar totalmente a arte contemporânea sem ver nela mais do que repetições e 

auto-referência, ou ainda apenas produções para os "seus pares", para não falar de 

outros ainda que se mantiveram atrelados rigidamente à idéia de fim da arte. Em 

segundo lugar, entre o seu ferramental teórico, Foster não esconde o seu tributo à noção 

crítica da sociedade do espetáculo citando várias vezes Guy Debord, autor que também 

nos guia. 

 Para estruturar a abordagem do artista como etnógrafo Foster articula eixos tais 

quais: "política cultural da alteridade", "a arte e a teoria na era dos Estudos 

antropológicos", "os lugares da arte contemporânea" e designa a crucial reivindicação 

de uma "memória disciplinar" e o estabelecimento de uma "distância crítica".  

Foster recorda que nos anos 1980 alguns artistas procederam à uma releitura do 

texto "o autor como produtor" de Walter Benjamin4, datado de 1934 que considera 

como a reflexão primordial sobre a relação entre a autoridade artística e a política 

cultural. No entanto ao seu parecer, desta vez a essência benjaminiana é empregada para 

ações político-culturais mais do que para ações artísticas, ações mais difíceis numa 

conjuntura de "capitalização" da cultura.  

                                                
3 FOSTER, Hal ; Le Retour du Réel. Situation actuelle de l’avant-garde Paris : Ed. La Lettre vollée, 2005. 
p. 159. 
4 WALTER BENJAMIN, « L’auteur comme producteur », Essais sur Brecht, Paris : La Fabrique, 2003. 



Admitindo que estas ações simbólicas foram até certo ponto eficazes5,  mas sem 

dedicar uma pausa ao assunto, Foster qualifica-as como mais propriamente 

situacionistas do que produtivistas, haja vista que estariam sobretudo interessadas em 

reinscrições de representações dadas. Foster leva mais adiante a sua análise sugerindo 

que um novo paradigma estruturalmente similar ao antigo modelo do "O Autor como 

Produtor” aparece na arte progressista de esquerda: o artista como etnógrafo. 6  

   Para desenvolver o eixo da "política cultural da alteridade", Foster observa que 

se a instituição de arte capitalista- burguesa (o museu sobretudo) permanece como o 

objeto de contestação por excelência neste novo paradigma, é doravante a alteridade 

cultural que se estabelece como eixo de solidariedade dos artistas engajados. 

É esta alteridade cultural que nos vincula à própria cidade de Aubervilliers, onde 

há uma taxa de mais de 30% de imigrantes. 

Foster deixa entrever acomodações sutis que podem emergir em torno de uma 

enfatização das identidades nas filiações culturais e nas alianças políticas, sempre 

mantendo como horizonte as "políticas culturais da alteridade". 

Retornando ao postulado que quer que o lugar de mudança político esteja 

sempre alhures, noutro lugar, no “fora”, é por conseguinte uma hiper valorização da 

alteridade, e além disto, uma transferência da busca da verdade em direção ao outro (às 

vezes um estrangeiro que se torna o depositário de todas as esperanças de justiça 

política e renovação do self), que vai presidir a adoção de posturas que deverão 

alimentar-se da antropologia para fundar a "política cultural da alteridade".  

Todavia, Foster expõe muito claramente os efeitos ilusórios daí decorrentes uma 

vez que esta fé na pureza de um "outro" nas condições contemporâneas é equivocada e 

freqüentemente serve unicamente para promover uma autoindulgência, quando não para 

desobrigar das ações políticas no "aqui e agora". 

Apesar de admitindo a importância cultural e política do exotisação do self para 

as práticas críticas em antropologia, arte e política, (citando sobretudo os exemplos de 

Leiris: o papel de antropologia enquanto autoanálise; e de Bataille: a antropologia como 

crítica social) Foster observa alguns perigos deste uso pela arte. Certa tendência de 

deslize para uma utilização demasiadamente centrada na absorção do si-mesmo/soi que 

pode desencadear formas de "de autorenovação" narcisista. O outro perigo diz respeito 

às perturbações simplistas da relação sujeito-objeto acarretando "relações 

                                                
5 Il s’agit ici des actions durant la deuxième moitié des années 1980 axés sur des thématiques féministes, 
apartheid où s’incluent aussi les projections de Krzysztof WodicszKo. 
6 HAL FOSTER, op.cit, p.215. 



pseudoetnográficas" amplamente ilustradas por diários de viagens alçados à objetos de 

arte contemporânea no nomadismo atual. De acordo com Hal Foster, é em atenuar este 

estado das coisas que pode precisamente contribuir o fenômeno da reflexividade, aqui 

descrito como posição assumida pelos artistas que, conscientes da influência das suas 

próprias subjetividades em jogo, em vez tentar eliminá-las, decidem delas tirar proveito. 

 

1.2 A arte e a teoria na era da antropologia 

Foster explica a guinada etnográfica na arte a partir de certa "contaminação" 

entre os discursos da antropologia e da arte,  dentre outros discursos, especialmente 

durante os anos 1980 e 1990. A partir desta época uma inversão é produzida, o que era 

uma disposição artística entre os antropólogos (que é exemplificada pela simpatia de 

James Clifford pelas colagens do surrealismo etnográfico) se transformou num novo 

desejo etnográfico compartilhado por vários artistas e críticos. Assim, enquanto os 

antropólogos queriam explorar o modelo textual na interpretação cultural, estes artistas 

e críticos contemporâneos aspiram a pesquisas de campo como "local" de uma desejada 

conjunção entre a teoria e a prática. Antes de passar mais especificamente a este desejo 

etnográfico entre os artistas Foster evoca um jogo de projeções e de reflexões, que teria 

tocado previamente o universo dos antropólogos.  

É então neste trecho do livro que pela primeira vez é posta a questão sobre a 

reflexividade na arte na era da antropologia, vejamos nas suas palavras: 

"Esta projeção fez do artista um parangon da reflexividade formal, um leitor 

lúcido da cultura compreendida como texto." Mas será que o artista é efetivamente o 

modelo ou não passa da figura sobre a qual projeta-se o ego ideal do antropólogo, a 

saber o antropólogo como adepto da colagem, semiologista, vanguardista?” Esta  

pergunta feita, Foster reconhece fenômenos de projeções já nos clássicos da 

antropologia e considera que a nova antropologia opera tentando mascarar esta 

projeção, conduzindo, pela sua parte, simultaneamente um "textualismo" e uma 

estetização das culturas. 

Novo no desejo etnográfico entre os artistas, é comum o apelo sutil aos 

princípios básicos da tradição participante-observador, focando uma instituição 

específica e "o presente etnográfico". Estes traços assinalados, como um tipo de 

empréstimo, são considerados apenas como aquilo que confirma a inflexão etnográfica 

na arte contemporânea e a crítica: para tentar localizar o "motor" desta inflexão, ou seja 

apreender as condições que a possibilitaram, o autor recorre à arte do século XX. Há 



diferentes alusões ao "outro" como depositário da singularidade fundadora que gravitam 

em redor de uma política da alteridade de inspiração primitivista7. Permeado por esta 

busca do "antropológico" difundida coletivamente mas trabalhada diferentemente por 

cada um, o artista contemporâneo, de acordo com Foster, "torna-se um modelo 

reflexividade formal, um consciente leitor da cultura subentendida como texto."  O 

problema que se revela é por conseguinte da ordem da redução do "modus-operandis" 

do realmente antropológico, feita pelo artista: um uso essencialmente funcional onde a 

imagem retida é a de um antropólogo como "colagista, semiologista, vanguardista". 

À primeira vista portanto, tudo se passa como se tratasse apenas de uma 

continuidade de desejo etnográfico entre os artistas, mas em realidade há efetivamente 

alguns traços singulares da corrente presente, além uma autoconsciência e eles se 

referem mais corretamente a reexames do campo da antropologia e o papel que a 

reflexividade aí exerce. Assim, na base de tudo, uma vez que a antropologia é 

legitimada como ciência da alteridade; ela é, junto com a psicanálise, a língua de 

excelência da prática artística e do discurso crítico igualmente. Em segundo lugar, ela é 

é particularmente útil às teorias ditas pós modernas, e à respectiva linhagem de estudos 

culturais, uma vez que tem a cultura como objeto central. Também, como a etnografia é 

considerada contextual, vários artistas e críticos contemporâneos, (mas não 

exclusivamente eles!) aspiram à pesquisa de campo de terreno como experimentação 

diária. Paralelamente tanto a arte quanto a crítica elogiam a interdisciplinaridade, outro 

valor que a antropologia deve supostamente gerir. Finalmente, "a recente autocrítica da 

antropologia torna-a ainda mais atrativa, pelas suas promessas de manter a reflexividade 

do etnógrafo no seu centro e conservando ao mesmo tempo um romantismo do outro 

nas suas margens." 

Como resultado de toda esta conjunção de fatores, mesmo versões menos 

ortodoxas da antropologia se revestem de um estatuto de vanguarda e é nesta 

perspectiva que uma crítica pode revelar-se mais incisiva.  

Prosseguindo, Foster nota que a própria antropologia é atravessada por uma 

dupla herança. A conclusão surpreendente é por conseguinte que a arte que se quer 

"quase antropológica" ao contrário de procurar escapar à esta dualidade, irá antes 

                                                
7Foster exemplifie : « dans le surréalisme, où l'autre est figuré expressivement en termes de l'inconscient; 
dans l'art brut de Jean Dubuffet, où l'autre représente une ressource libératrice anti-civilisatrice; dans 
l'expressionnisme abstrait, où l'autre se présente comme l'exemple primaire pour tous les artistes » et un 
outre courant dans l'art des 1960 et 1970 où le land-art fait allusion à l'art préhistorique et l'art conceptuel 
s’inventant des sites archéologiques ou de civilisations anthropologiques. 
  



utilizar-se dela como uma vantagem na medida "que artistas e críticos podem 

simultaneamente fazer-se semiologistas culturais e pesquisadores de campo contextuais, 

continuar e condenar a teoria crítica, relativizar e reativar o sujeito"8. 

Foster demonstra também que a inflexão etnográfica na arte contemporânea 

guarda igualmente relação com a genealogia da arte minimalista durante os últimos 

trinta e cinco anos, sobretudo das experimentações em torno de elementos materiais dos 

meios artísticos, seguida de experimentações sobre as condições espaciais da percepção 

e finalmente explorando as bases corporais desta percepção. Estas etapas eram marcadas 

na arte minimalista através pela arte conceitual, pelas performances e pela arte corporal 

nos anos 1960 e pelo site-specific nos anos 1970. 

Da mesma maneira que a instituição a arte não podia mais restringir-se à uma 

concepção em termos espaciais, também o espectador desta arte não podia mais ser 

delimitado apenas em termos fenomenológicos, ele torna-se também um assunto social 

definido em linguagem e marcado pela diferença (econômica, étnica, sexual, etc.). 

Incide também nesta transformação o papel dos movimentos sociais da mesma época, 

assim como há influência de teorias (feminismo, psicanálise, teoria dos filmes, Antonio 

Gramsci, estudos culturais na Inglaterra, aplicação das idéias de Louis Althusser, Lacan, 

Foucault, discursos pós coloniais, como Edward Said, Gayati Spivak, Homi Bhabha). 

 Assim a arte ingressou no “campo expandido”9 da cultura do qual a antropologia 

é suposta inquirir. Estes desenvolvimentos acarretam também novos "locais" para a arte 

que já tinha passado pelo espaço do museu, dos quadros institucionais às redes 

discursivas, a tal ponto que artistas e críticos de arte tratam de temas como desejo, 

doença, SIDA ou SDF (sem domicílio fixo) como locus para a arte. Assim o artista 

etnógrafo deve colaborar com certa comunidade, apenas para ter este trabalho 

redirecionado para outros fins."  Para este "outros" fins das quais trata-se aqui, 

pressupõe-se que deve haver uma relação de identidade entre o artista e a comunidade, 

mas é partir de uma redução identitária de ambos, num jogo onde a autenticidade de um 

é invocada para garantir a do outro, resultando um risco de desfiguração do site-specific 

enquanto política de identidade tout court.  

Qual é por conseguinte o verdadeiro perigo do qual Foster gostaria de prevenir a 

arte contemporânea permeada por desejos etnográficos? O perigo ao qual refere-se o 

autor é relativo à uma usurpação, alienação, que sucederia à uma super identificação. De 

outro lado, a reflexividade, da qual Foster faz um elogio num primeiro tempo, tampouco 
                                                
8 Versão francesa, op.cit,  p.229. 
9 Referencia ao livro « Escultura no campo expandido” de Rosalind Krauss. 



oferece condições de evitar outra ordem de coisas que estava na base das preocupações 

de Walter Benjamin e que foi o ponto de partida para Foster: a recusa do compromisso, 

que pode ainda acompanhar-se de  hermetismo ou de narcisismo, adjetivos facilmente 

acionados a propósito da arte contemporânea. Devemos recordar aqui, o motus de 

Foster: a relação entre a autoridade artística e as políticas culturais. 

 
2) O Museu Precário de Thomas Hirschhorn em Aubervilliers –subúrbio de Paris 

  
2.1 O projeto-manifesto tal qual inicialmente proposto pelo artista10 

 “O projeto de fazer um Museu embaixo de um imóvel HLM não é de 
ontem. Na verdade, depois de minha experiência “Deleuze Monument” 
em Avignon para “La Beauté 2000” [A Beleza 2000], eu pensei que seria 
necessário manifestar a importância que pode ter a arte para transformar 
a vida com um ‘projeto-manifesto’. Eu pensei, é um fato, que a arte 
pode, a arte deve, a arte quer transformar, sem medo de falar: mudar a 
vida. Penso a arte, a filosofia como os únicos capazes de mudar a vida. 
Mudar a vida individual e não coletiva, isso também explica porque a 
filosofia que se dirige ao coletivo fracassa em mudar, em transformar a 
vida. A arte pode mudar a vida é uma afirmação não-utópica, pois ativa. 
Nessa afirmação está contida a esperança. A esperança não é possível na 
ação. A passividade, nós sabemos, é apenas cinismo, é se acomodar sem 
nada afirmar. A ação acarreta o risco da confrontação dessas idéias com 
a realidade, e é isso que vou propor para o ‘Projeto: Museu Precário 

Albinet’ com os Laboratórios de Aubervilliers. 
Eu quero construir com materiais simples e rápidos para construir um 
Museu, um lugar que pode acolher obras de arte originais de artistas que 
através de seus trabalhos quiseram e mudaram a vida. Eu penso em 
Duchamp, Malevitch, Mondrian, Warhol, Beuys, Le Corbusier, Léger, 
Dali. 
Não importa se esses artistas são célebres e bem conhecidos hoje, o 
importante é que esses artistas mudaram a vida, o mundo ou trouxeram 
essa afirmação para seus trabalhos. É por isso que proponho que no 
‘Museu Precário’ obras originais sejam expostas. Isso será o ponto de 
partida de meu projeto. É preciso que durante alguns dias essas obras 
ganhem vida. Elas devem dar conta de uma missão não de patrimônio, 
mas uma missão de transformação, talvez sua missão inicial. É por isso 
que é indispensável que essas obras sejam deslocadas do contexto do 
museu para um museu precário debaixo da HLM da rua Albinet. Elas se 
confrontam assim com a realidade do tempo que hoje outra vez 
desaparece. Isso pode ser uma reatualização, a obra deve e vai, estou 
certo disso, afirmar sua força transformadora em um contexto não-
museológico-patrimonial. Porque o “Museu Precário Albinet” é um 
Museu-Ativo de Afirmação e de Transformação. Limitada no tempo, 
toda uma série de atividades sobre as obras expostas serão feitas. Sem 

                                                
10 Documento de apresentação do projeto. Os Laboratórios de Aubervilliers, janeiro de 2003. Todas as 
palavras sublinhadas estão de acordo com o original redigido à mão pelo artista. 



compromisso algum com o contexto. Somente conta afirmar e manter em 
alta A Força de transformação das obras de arte e da arte em geral. Trata-
se de um projeto artístico que leva em consideração a especificidade 
econômica, social, política e cultural da cidade na qual o projeto está 
sendo feito. Um grupo de pessoas que mora no complexo habitacional 
“Albinet” será organizado para supervisionar, transportar, cuidar das 
obras expostas. Será um grupo de 6-8 pessoas inteiramente disponíveis 
para desempenhar essa tarefa enquanto durar a exposição. Serão os 
guardiões. Para cada exposição (durante uma semana) um pequena 
Biblioteca será montada com livros, vídeos e informações sobre o artista 
e suas obras expostas. Para cada exposição um historiador da arte será 
convidado para fazer uma conferência sobre o trabalho, sobre a 
importância desse artista para história da arte.  Para cada exposição um 
evento (um debate, uma visita ao museu, uma viagem, por exemplo: 
cidade radiosa) será organizado para os moradores do complexo. 
Enquanto durar a exposição haverá ateliês de escrita para as crianças. O 
Museu Precário permitirá mostrar produtos, essas atividades, porque se 
trata de produzir (de ser ativo) enquanto durarem as exposições. O 
“Museu Precário Albinet” produz. O Museu terá um lugar para 
discussões, para ficar, para estar e terá um pequeno Bar, uma pequena 
lanchonete, administrada pelos moradores do complexo. O Museu será 
supervisionado dia e noite. Todas as garantias em relação à sua 
segurança serão dadas. O “Museu Precário Albinet” será um lugar onde a 
arte transforma. A arte mudará.” 

  
Tomas Hirschhorn também pontuou seu projeto em uma publicação editada para 

os Laboratórios de Aubervilliers11, depois das semanas de realização do Museu Precário, 

como resposta aos comentários da imprensa que queriam associar a iniciativa a um 

cerne social prioritário. [conforme as normas abnt, a citação seguinte deveria ficar em 

espaçamento simples, mas preferi não mexer] 

“Eu sou artista, eu não sou um trabalhador social. O Museu Precário 

Albinet é uma obra de arte, não é um projeto sócio-cultural. O Museu 

Precário Albinet é uma afirmação. Essa afirmação é a de que a arte pode, 
apenas enquanto arte, obter uma verdadeira importância e ter um sentido 
político. Essa afirmação é também a de que a arte pode coisas porque é  
arte. A arte sozinha não exclui o outro. A obra de arte sozinha possui a 
capacidade universal de estabelecer um diálogo de um a um. Do 
expectador com a obra e da obra com o expectador. É por isso que eu 
insisto no fato de que o Museu Precário é um projeto artístico. Toda 
outra interpretação do Museu Precário Albinet é um mal-entendido ou 
uma facilidade. Porque não se trata de restringir a missão da arte a uma 
missão de programação cultural. A arte não é controlável. O Museu 

Precário Albinet não é controlável, ele pode escapar, todo tempo e a cada 
instante, ao controle. Eu disse isso ao propor o projeto aos moradores do 
bairro Landy, disse que o Museu Precário Albinet era uma missão. Uma 
missão impossível que é baseada em um acordo, um acordo entre mim, o 
artista, e o complexo habitacional de Albinet; o complexo ele mesmo, o 

                                                
11 Le journal de Laboratoires, n° 2, maio de 2004. Editado pelos Laboratórios de Aubervilliers, p.59-70.   



espaço público. Se eu, enquanto artista, eu quero fazer um trabalho no 
espaço público, eu devo estar de acordo com o espaço público. Na 
galeria, no museu, no estabelecimento de um colecionador ou em uma 
exposição, eu não preciso necessariamente estar de acordo. Com um 
trabalho no espaço público, estar de acordo é uma necessidade que torna 
esse trabalho bastante difícil. Estar de acordo significa estar de acordo 
com a missão impossível.  Todo tempo e a cada instante, eu devo estar de 
acordo porque é somente se eu estiver de acordo com minha missão no 
espaço público que eu posso cooperar. Eu devo cooperar com a realidade 
para mudá-la. A gente não pode mudar a realidade, se a gente não está de 
acordo com ela. Enquanto artista, com um projeto no espaço público, eu 
devo necessariamente estar de acordo com a realidade. Estar de acordo 
não quer dizer aprovar. Estar de acordo quer ousar afirmar sem explicar, 
sem se justificar, sem discutir, sem argumentar e sem comunicar. O 
Museu Precário Albinet não é discutível e não é justificável. O Museu 

Precário Albinet é uma afirmação de acordo com seu bairro, seus 
moradores, sua localização, seu programa, seus visitantes, suas 
atividades. O Museu Precário Albinet não está baseado em respeito, ele 
se baseia no amor. Porque afirmar alguma coisa não quer dizer respeitar 
alguma coisa, afirmar uma coisa quer dizer amar alguma coisa. O Museu 

Precário Albinet quer ser um feito. O Museu Precário Albinet quer ser 
um manifesto concreto sobre o papel do artista na vida pública. Esse 
projeto quer ser a realização utópica de uma prática artística concreta. O 
Museu Precário Albinet carrega consigo a violência e a transgressão. Eu 
não sou um historiador, eu não sou cientista e não sou um pesquisador. 
Eu sou um Guerreiro. Eu – Eu mesmo –, eu devo a cada instante lutar 
contra a ideologia do possível, ideologia do que é permitido, e eu devo 
lutar contra a lógica cultural. Eu mesmo, eu devo lutar contra a ideologia 
da boa consciência e contra a ideologia do politicamente correto teórico. 
Eu mesmo, eu devo me encorajar a cada instante por ter tomado a boa 
decisão, eu devo me encorajar a ficar livre e manter a afirmação do 
Museu Precário Albinet. O Museu Precário Albinet é um projeto que não 
quer melhorar, que não quer apaziguar, que não quer trazer calma. 
Porque com esse projeto eu quero ousar a tocar naquilo que não se pode 
tocar, o outro. Eu quero estabelecer um diálogo com o outro sem a 
neutralidade. O Museu Precário Albinet não trabalha pela justiça nem 
pela democracia. O Museu Precário Albinet não quer mostrar o que é 
“possível”. Porque a liberdade do artista e a autonomia da arte não estão 
a serviço de uma causa. Se a gente prescrever o porquê do artista 
trabalhar, o trabalho então não seria arte. O Museu Precário Albinet é um 
projeto em uma real sobrecarga, em uma real exacerbação. Não é senão 
no excesso e na não-razoabilidade que esse projeto pode, cada dia mais, 
ser uma afirmação ainda mais exigente para aquele que a recebe, para 
aquele que a dá. 

A cada instante esse projeto afirma sua razão de ser. Ele deve 
todo tempo defender sua autonomia de obra de arte. Em continuidade o 
Museu Precário Albinet deve permanentemente reconstruir e ser 
concebido outra vez em minha cabeça e nas cabeças do complexo. O 
Museu Precário Albinet é um projeto carregado de complexidade, de 
contradição, de dificuldade, mas também de beleza. São instantes curtos, 
raros e não espetaculares de confrontação que podem engajar a arte por 



todos os lados, pelo mundo, e em todos os momentos. Jamais diria que o 
Museu Precário Albinet é um sucesso, mas tampouco diria que é um 
fracasso.” 

 

 Hirschhorn é conhecido no meio da arte contemporânea pela presença constante 

em seu trabalho de alguns elementos: 

- o emprego de materiais simples e comuns, causando um efeito de construção 

frágil em uma ambivalência entre o pobre, sem glamour, e o efêmero; o todo em 

uma pregnância de uma linguagem gráfica herdada de sua carreira de designer 

gráfico; 

- a predileção por temas estruturados sobre os personagens (filósofos/artistas); 

 - o uso do espaço público que assume um elemento essencial, consubstancial à 

obra, ela mesma. 

 Ao lado desses elementos, uma outra característica acompanha mais 

especificamente seus trabalhos no espaço público, característica que propõe a 

participação da coletividade dos grupos durante a montagem e, às vezes, durante outras 

etapas também.  

   Para além desse recurso à coletividade do processo construtivo, as 

“realizações” propostas pelo artista têm como objetivo a utilização, ou antes, a 

apropriação cotidiana da coletividade local. As “obras” são, nesse caso, verdadeiros 

dispositivos arquitetônicos, pois associam não apenas o olhar do “visitante”, mas o 

visitante em si, todo seu corpo. Tratam-se de estruturas, em uma zona limítrofe, entre 

arquitetura e escultura12. Ele introduz no espaço público “objetos” com uma função 

diferente, por conseguinte, daqueles normalmente mais esculturais que são realizadas 

com uma duração limitada. Hirschhorn direciona nesse sentido uma forte crítica não 

apenas contra a arquitetura, mas também contra o planejamento urbano13. 

 Enfim, no trabalho do Museu Precário Albinet, construído durante o verão de 

2004 no bairro de Aubervilliers, periferia norte de Paris, o artista introduz ainda um 

novo elemento, que nos interessa especialmente aqui, porque faz uma alusão maior 

ainda às questões do domínio do planejamento urbano em uma escala mais ampla, no 

domínio da política urbana e cultural. É o que nós interpretamos como argumento de 

certa função social local da obra, dessa vez assumida, ainda que em uma ambivalência 

singular, em uma “arquiteturalidade” mais acabada – um museu! 

                                                
12  O artista recusa a classificação de “in-situ” que alguns críticos atribuem ao seu trabalho.  
13 Crítica social que nós poderíamos associar àquela realizada, não sem ironia, por Kristoph Wodiscko 
com seus objetos de design industrial para uso dos moradores de rua. 



 O argumento de função social, por sua vez, vem se explicar enquanto um 

elemento que emana do “real”, a falta de oportunidade de encontro da população do 

bairro com a Arte!  

 A seguir, nós queremos propor uma análise do Museu Precário Albinet como 

paradigma contemporâneo de um registro de hospitalidade em uma intervenção artística 

na periferia, recorrendo a duas linhas de interpretações da relação entre a arte e a 

política14: uma produtivista e a outra etnográfica. Nossa hipótese é a de que essa 

hospitalidade permanece como potencial imanente, invocado pelos gestos do mundo das 

friches, e encontra no Museu Precário Albinet uma força otimizada que joga ora com 

elementos “construtivistas”, ora com elementos “etnográficos”. 

 A constatação de uma essência “produtivista”, intrinsecamente exposta no 

“manifesto” de Hirschhorn sobre o Museu Precário, é a base da análise de Rachel 

Haidu15, que questiona igualmente o posicionamento contra o Instituto e contra o 

patrimônio mostrado pelo artista. 

 Em detrimento da primeira questão, aquela do produtivismo, Haidu prefere 

desenvolver a segunda, sobre o papel das instituições. Recorrendo ao texto clássico em 

que Walter Benjamin cita Bertold Bretch, intitulado O autor como produtor de 1944, 

ela argumenta que Brecht teria valorizado especificamente as técnicas a despeito da 

questão que a preocupa ainda mais, que é a do “papel da instituição na relegação da 

obra em uma relação mais ou menos ‘autônoma’ à sociedade” (p.13) 

 Haidu observa que, dentre as recorrências à participação “produtivista” dos 

expectadores feitas pelos adeptos da teoria de Benjamin (precisamente Mondrian, 

Malevitch, Beuys e Wahol expostos no Museu Precário), todas são permeadas pela 

possibilidade de emergência de um público coletivo “liberto”, para quem as “técnicas” 

seriam colocadas à disposição. Sendo assim, a idéia sustentada pela autora é 

precisamente a de que nenhum artista de vanguarda histórica ou de neo-vanguarda 

obteve um sucesso tão nítido quanto o de Hirschhorn ao fazer da coletividade as 

próprias questões em jogo de um projeto. 

 Não menos importante a propósito das decisões estéticas, Hirschhorn demonstra 

que não importa nem o material nem a forma de estruturar a construção “contenedora”: 

se essa construção abriga obras maiores, ela é um museu!!! Assim, ele reformula a 

questão de Duchamp, se a arte é o que o artista faz, o museu é o que abriga o 

                                                
14  Ou, de acordo com Hal Foster, entre a autoridade e a política cultural. “The relation between artistic 
authority cultural politics” In: FOSTER, Hal. The return of the real.  Op.cit,  p.17.  
15  HAIDU, Rachel. 



patrimônio, inclusive uma construção feita de “algecos” e de materiais comuns. Nessa 

empreitada, a transgressão que ele opera diz respeito mais à “infra-estrutura cultural” do 

que ao que se poderia nomear de um trabalho quase de curador.  

 Considerado isso, no que concerne à especificidade do Museu Precário, ela 

sustenta também a aposta de artista contemporâneo ao expor não só obras 

contemporâneas, mas obras modernas! Mas Hirschhorn impõe a obra a um singular jogo 

de reflexividade/espelho sobre a autoridade artística, uma vez que escolhe expor os 

“pais” fundadores como descreve Henri-Pierre Jeudy. Assim o artista contemporâneo, 

enquanto sobrevivente 

“passa mais tempos refletindo sobre arte e sobre sua significação no 
mundo contemporâneo do que executando sua obra. Essa reflexão acaba 
por conferir importância ao seu lugar. O que não o dispensa de fazer 
homenagens a seus precursores, a todos esses defuntos prestigiados que 
assombram seus idéias e suas inspirações. O sobrevivente deve mostrar, 
a fim de ser reconhecido, como o fenômeno da parentesco sempre 
presente em sua obra, torna-se a linha indubitável da continuidade e da 
transmissão”16 

 
 Podemos notar aqui um jogo de espelhos, não isento de uma ironia frente às 

instituições dirigidas mais especificamente às instâncias municipais de Aubervilliers, 

conhecida por uma visão comunista da cultura. Incontestavelmente há a autoridade 

artística de Hirschhorn que, por si só, consegue legitimar toda uma série de riscos, uma 

vez considerado o caráter “sensível” desse bairro da periferia. 

 Mostrando sua soberania de artista, ele repetirá que é exclusivamente por conta 

de seu livre-arbítrio que o museu foi concebido dessa maneira e para esse público 

especificamente. 

 No trabalho “Museu Precário Albinet” as implicações relativas à execução de 

uma intervenção artística no espaço público urbano apareceram de maneira mais 

explícita do que nas intervenções precedentes de Esther Shalev Gerz e Majida Kattari. 

Com efeito, a proposta de Hirschhorn sustenta como condição sine qua non  a ocupação 

de um terreno vazio da cidade. Os obstáculos encontrados pela equipe e ilustrados no 

livro-documento feito a partir da exposição, revelam várias instâncias da administração 

pública, passando desta diretamente ligada à gestão urbana local àquela ligada ao 

patrimônio cultural nacional.  

 Condicionando a “força” de seu projeto à presença das obras originais de artistas 

consagrados em um “espaço-problema”, Hirschhorn embate-se direto e 

                                                
16 JEUDY, Henri-Pierre, (obra . local publicação : editora)1999, p.132 



simultaneamente com vários consensos institucionais. Mais tarde ele demonstrará os 

limites das “engrenagens” e mecanismos de política cultural face às proposições não 

apenas “fora das normas”, mas principalmente fora dos espaços reconhecidos. 

Cremos ser pertinente aqui, fazermos um adendo para situar comparativamente 

com o Brasil a raiz de uma idéia de museu também singular, lançada muito tempos 

antes como lembrado por Aracy Amaral17 que vê na década de 1940 um importante 

divisor de águas no que tange ao teor social na arte brasileira. 

Naquela época ressalta uma idéia, que julgamos ser uma das pioneiras, se não a 

pioneira, que parte de uma preocupação de fundo social e propõe ação concreta para 

uma política cultural contemplando especificamente equipamentos culturais. Estamos 

falando da percepção de Mário de Andrade em 1938, da necessidade de “Museus 

Populares”: 

“Escrevendo sobre o assunto em Problemas, em época em que nem sequer 
tínhamos ainda museus de arte contemporânea, ou museus vivos como atividade 
e centros formativos para impulsionar a criatividade, dois anos apenas após a 
redação do famoso ensaio de Walter Benjamin, Mário de Andrade já reivindica 
‘a desaristocratização da obra-prima, do exemplo único, devida aos admiráveis 
processos de reprodução atuais: todos estes avanços haviam de influir 
poderosamente no destino do museu.”18 
 

A idéia de Mário de Andrade de um “museu popular” vinha como uma 

alternativa a ser empregada na América Latina “sem falsificação de nossa tradição, 

museu popular ‘com destino de pôr as suas coleções ao alcance de qualquer 

compreensão’ através de reproduções.”19  

Aracy ainda remonta o que Andrade considerava como a função do museu: 

“é que o verdadeiro museu não ensina a repetir o passado, porém a tirar dele 
tudo quanto ele nos dá dinamicamente para avançar em cultura dentro de nós, e 
em transformação dentro do progresso social. Ao mesmo tempo que a tradição 
do verdadeiro nosso, legítima por ser nós, preserva em nossas sociedades 
aquelas raízes seculares, sem as quais o homem perde o equilíbrio, fica solto, 
fica bobamente gratuito – um anarquismo.”20  

E a mensagem derradeira de Andrade era então endereçada às instituições 

oficiais, que na época eram poucas, e aos mecenas em potencial: 

“em vez de tortuosos museus de belas-artes, cheios de quadros ‘verdadeiros’ d e 
pintores medíocres, com menos dinheiro abramos museus populares de ótimas 

                                                
17 AMARAL, Aracy A: Arte para quê ? A preocupação social na arte brasileira 1930-1970: subsídios 
para uma história social da arte no Brasil. São Paulo: Nobel, 1987. 
18 Idem, p.104. 
19 Ibid. 
20 Ibid, p. 105. 



reproduções feitas por meios mecânicos. Com todas as escolas de artes 
representadas por seus gênios maiores e suas obras principais. Museus claros. 
Museus francos. Museus leais. Com visitas explicadas. Com conferências, com 
revistas, concursos, plebiscitos. Tudo o mais, é antidiluviano como conceito de 
museu. E é o ridículo esbanjador dos rastaqueras.”21 

 

Outra reflexão de Mario de Andrade, agora mais centrada na estética e feita em 

1942, que guarda relação impressionante com questões colocadas na obra de Hirscchorn 

como um todo, reafirmando o caráter genial do intelectual brasileiro, está na sua 

diferenciação entre arte social e arte política. Para ele “toda arte é social porque toda 

obra-de-arte é um fenômeno de relação entre seres humanos.” Então, conforme 

recaptura Aracy Amaral ele distingue entre ‘arte social’e ‘arte política’ falando através  

do personagem do compositor Janjão, e isto se delinearia entre a “concepção do assunto, 

e a própria técnica”. Em seguida exalta o valor dinâmico do inacabado (que se 

assemelha sintomaticamente com o discurso de Hirscchorn em 2004 !) : 

“toda obra de circunstâncias, principalmente e de combate, não só permite, mas 
exige as técnicas mais violentas de dinâmicas do inacabado .(...) O acabado é 
dogmático e impositivo. O inacabado é convidativo e insinuante. É dinâmico, 
enfim.”22 

 
 Por outro lado, nós percebemos no manifesto de Hirschoorn traços que nós 

associamos aos elementos destacados por Lévinas referentes ao registro da 

hospitalidade. O artista fala que quer “tocar o outro” ao mesmo tempo que afirma se 

tratar de amor. Ora, o amor pelo outro e os fenômenos que ele acarreta como 

conseqüência são a base do pensamento exposto em Totalité et Infinit (Totalidade e 

Infinito), em que ele distingue sua acepção de disponibilidade ao outro, estrangeiro e 

pobre, como reveladora de um amor mais que de uma razão no sentido kantiano. Com 

efeito, o expediente de Hirschhorn desvela uma hospitalidade redobrada, já que ela 

pressupõe a acolhida ao outro que é ele mesmo, em um contexto particular, duplamente 

“estrangeiro”: ele o é enquanto imigrante, portanto a partir de sua essência cultural em 

primeiro lugar, e o é em função de sua condição de “estrangeiro” frente ao próprio 

objeto “arte contemporânea”. 

  Idealizando um museu não apenas como lugar de exposição, mas também como 

lugar de sociabilidade – já que o acesso é livre, em outras palavras, ele dessacraliza a 

idéia de museu e despatrimonializa as obras de arte –, Hirschhorn teve, para nós, a 

                                                
21  Ibid. 
22 Ibid, p. 107. Citando ANDRADE, Mário de. O movimento modernista. Rio de Janeiro, CEB, 1942. A 
partir de conferência pronunciada no Rio de janeiro na Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores.  



grande percepção de substituir o freqüente recurso à intermediação explicativa da arte 

contemporânea por um registro, extraordinário nessa esfera, que é o da hospitalidade, 

compreendida no sentido de um conjunto de posturas para com a arte, para com o rosto 

do outro. Hospitalidade que contém um ato de coragem ante esse outro, pobre e 

estrangeiro às coisas da arte contemporânea. Um ato de coragem que o artista, 

reivindica em seu manifesto, e de ética, sobretudo, como quis Emmanuel Lévinas. Além 

disso, Hirschhorn pratica efetivamente essa “acolhida” da ordem etnográfica, como 

posto por Hal Foster, estando presente cotidianamente nas reuniões preparatórias, nos 

cursos, na montagem, nas exposições e na desmontagem do museu. Tantos momentos 

em que o “face a face”, o encontro direto com o outro, sem “incorporar” o outro, sem 

negar a alteridade desse público que, reciprocamente, acolhia a condição de 

“estrangeiro” do artista e de sua posição, olhando-o nos olhos.  

 Sua proposta era tanto mais inesperada por querer conjugar dois elementos quase 

que simetricamente opostos no contexto francês: o domínio excessivamente patrimonial 

da arte e a espinhosa temática da moradia de estrangeiros nas periferias pobres.  


