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D epresentar a si mesmo em uma arena internacional nao e uma tarefa facil 

i、paraum asiatico que tem um emprego em periodo integral em seu pais. 0 

ano letivo no Japao comeca no mes de abril e termina em marco (e talvez seja 

tambem assim na China e na Coreia). Obrigaφes administrativas impedem 

nossos compatriotas de comparecerem a eventos que acontecem no Ocidente. 

Alem disso， e quase impossivel para qualquer estrangeiro imaginar os afazeres 

da sociedade japonesa a menos que se faca p乱rtedela. Para qualquer um que 

esta constantemente sobrecarregado e "atolado" no mercado domestico da "ci-

tacao literaria'， e muito di自cilatender a pedidos extras de fora. Alem do que， 

para se entrar no ritmo do mercado ocidental， pede-se 0 uso de uma lingua 

(ingles， para comecar) que quase nao se usa como meio de comunicacao ou de 

escrita， tudo isto enquanto se esta lecionando e pesquisando na Faculdade de 

Letras de universidades japonesas. 

No mesmo instante em que um bate-papo estava sendo gravado na faculdade 

da Universidade Cork， do outro lado do planeta， eu estava dando uma confe-

rencia publica em um municipio japones sobre os Paineis de Hiroshima， pinta-

J

A

a

 

俳

，
 

省

‘

a

.

ゆ

内

刷

a
 

ψ

‘
 

酬

喰

咽

a
 砂

-

尽

、

凶
‘
 

‘

.

 

A

事

a
 

.

や

‘

恥

輸

!

電

郁

ヤ

• 
i

々

令

}

み

2

e

ず

恥 A

蜘

' 初

"História da arte é globalizada? Um comentário crítico de um ponto de vista Extremo Oriente," 
Christine Greiner, Marco Souza orgs., Imagens do Japão, Annablume, pp.55-85, março de 2011.



dos pelos falecidos Sra. Toshi Maruki e Sr. lri Maruki， da decada de 19うoate a 

decada de 1970. Esta serie de murais serviu como maquina de propaganda para 

o movimento paci五stamundial durante 0 periodo da Guerra Fria e esta agora 

em um museu privado dedicado ao casal de artistas. Os Paineis de Hiroshima 

ficaram internacionalmente celebres no Oriente e no Ocidente e foram muito 

divulgados atraves de um album editado por John Dower， um especialista em 

historia moderna japonesa e autor do premiado livro Abracando a Derrota: 0 

Japao na Esteira da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim， no campo acade-

mico da pesquisa h~tórica j叩onesade arte， tais trabalhos， ainda atualmente， 

sao raramente mencionados.1O 

Pode ser de algum interesse notar que a pesquisa historica japonesa de 

arte enfatiza principalmente mestres antigos e inventarios de pecas budistas. 

Artistas contemporaneos com uma grande carga de conotacoes politicas tem 

sido rejeitados pela academia japonesa apesar (ou como consequencia disto) 

das revoltas estudantis do final da decada de 1960; e esta exclusao permanece 

ate hoje. Aqueles que discutem a obra dos Maruki sao vistos igualmente como 

ativistas (pelos velhos marxistas ate a nova esquerda) ou como estudiosos in-

teressados em estudos culturais -que 0 mainstream de historiadores de arte 

(homens， positivistas， e formalistas apoliticos) ainda tende a repudiar como 

uma intrusao contra 0 statu quo da pesquisa historica de arte“normal". 

o destino dos trabalhos feitos na comemoracao dos bombardeios 
atomicos poderia ter sido um assunto apropriado para 0 Vigesimo Primeiro 

Congresso lnternacional de Historia da Arte em Amsterda， em 1996. De fato， 

o tema principal do congresso foi“Memoria e esquecimento"， e havia seφes 

como “'A Arte da Comemoracao" e “o Memorial Moderno: Vitoriosos e Vi-

timas da Guerra". Entretanto， nenhum orador japones trouxe as memorias da 

guerra para a discuss孟o.Ademais， somente quatro propostas de papers foram 

aceitas no total pelos membros da Associacao Japonesa de Historia da Arte， 

que tem mais de dois mil e quinhentos membros. E por um estranho detalhe 

da selecao， as quatro propostas japonesas foram colocadas na secao de poste-

res， como uma distincao clara em relacao主spropostas feitas por professores e 

estudantes sediados na Europa e na America do Norte. A relutanci立japone-

10. ]ohn W. Dower and ]ohn ]unkermann，百leHiroshima Mural (Kodansha International 
Ltd.， 1985); Kozawa Setsuko， The Hiroshima Mural:百leDepicted Memor事百leNarrative 
Painting (Tokyo: Iwanami Shoten， 2002); e Shigemi Inaga，“Between War Painting and 
Peace Painting': Aida 113 and 114 (2005). 
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sa em falar e立indisposiφoocidental em dar voz ao seu balbucio irrelevante 

sao tendencias consistentes na maioria dos encontros internacionais na area 

de Humanas (exceto por psicologia e algumas associacoes especificas para os 

estudos japoneses). 

Esta pequena curiosidade， a titulo de introducao， sera suficiente p孟ra

sugerir as multiplas dificuldades que uma historia d品 arteglobalizada deve 

enfrentar para ser uma disciplina rigorosa. Dividirei minha apresentacao em 

tres eixos， sendo mais ou menos fiel ao bate-papo na faculd乱deda Universida-

de Cork. Primeiro， discutirei problemぉ institucionaisrelativosおdisciplinas

ac立demicas.Segundo， con品rmacoesespaco-temporais devem ser questiona-

das em conjunto com fronteiras geograficas. Terceiro， consignarei conceitua-

lizacoes de termos criticos-chave， assim como a aplicabilidade deles， especial-

mente no que se refereお relaφespoliticas de poder entre centro e periferi昌.

Embora eu ofere伊 tantasreferencias quanto possivel， e totalmente impossivel 

enumerar todas. Contudo， confesso desde 0 comeco que as notas sao estri-

tamente pessoais e que nao sou capaz de cobrir， e nem sou qualificado para 

cobrir todos os campos que devem ser levados em consideracao sob a rubrica 

da presente questao. 

HISTORIA DA  ARTE OCIDENTAL 

E ARTES NAO・OCIDENTAIS

o obstaculo mais proeminente para a globalizacao da pesquisa histo-

rica de arte e 0 fato de que a Associaφo lnternacional para a Historia da Arte 

(Comite International d'Histoire de l'Art/CIHA) nao tem sido， e ate agora 

continua assim， merecedora do seu nome. Na melhor das hipoteses， isto e uma 

associacao internacional com presen伊 internacional，dedicada principalmen-

te ao estudo da historia da arte ocidental. A chamada historia da arte oriental 

pode ser incluida， esporadica e c叩richosamente，no programa de pesquisa 

(gra伊s，por exemplo，主 iniciativapessoal de Henri Focillon em 1921， apenas 

para citar um exempJo da epoca da fundacao da entidade) 1 
1. Mesmo a Asia (e 

11. Henri Focillon， L'estampe japonaise et la peinture en Occident， "Actes du Congrcs in-
ternational d'histoire de l' art品Parisen 1921(Paris， 1923). Ver tambem Sadao Fujihara， 

L 'Extreme-Orient d'Hcnri Focillon，"La vic des Formes， Henri Focillon et les art， (catalogo 
de exibicao， Musee des Beaux-Arts de Lyon， 2004)， pp. 241-48. 
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o Oriente， se preferirem) e um territorio reservado para“orientalistas"， na me-

dida em que 0 conhecimento ocidental estiver interessado. 0 conhecimento 

profundo sobre 0 Oriente， elaborado pela tradiφo dos estudos orientais (0 

que Edward W. Said criticou como uma forma de usurpacao colonial)， e man-

tido ao alcance de um circulo Intimo de especialistas iniciados 12. 

Apesar do seu dominio em linguas orientais dificeis e em costumes so-

ciais incompativeis， a maioria dos orientalistas no Ocidente permaneceu， mais 

ou menos， na periferia do mundo erudito， embor孟suamodestia， reserva e de-

vocao para com suas especializaφes profissionais marginalizadas sejam ocasio-

n乱lmenteapreciadas como uma louvavel quali五cac孟ono mundo academico. 

Mesmo assim， eles raramente se atrevem a se aventurar fora de seu ambiente 

protegido para se comunicarem com 0 publico comum (com algumぉ exce-

φes como Rene Grousset， na Franca)13. Orgulhosos de sua口peciュlizacaoe 

interessados em却 toproteφ0，eles tendem a criticar， desdenhosamente， oleigo 

acesso主torrede marfim de seu santuario academico. E esta tendencia de isola-

mento auroimposto foi mimetizada por orientalist立5“nativos"no Oriente que 

nao suspeitam como seu proprio comportamento e uma caricatura que oscila， 

inevitavelmentc， entre 0 orgulho de autoridade domestica na periferia， e a hu-

milhacao do informante estrangeiro no cenrro de um品hierarqui立academic孟.

De fato， a maioria dos estudiosos orientais， no topo do ranking no pe-

riodo pre-Segunむ GuerraMundial no Oriente，五日rammuito ocupados em 

acompanhar 0 desenvolvimento ocidental da disciplina nos proprios campos 

de pesquisa. Durante 0 periodo pre-guerra e ate a decada de 1970， cada es-

tudioso japones (que r在日menteeram estudiosas) que retornava do “centro" 

ocidental ostentava orgulho日 mentea sua confianca nos mestres ocidentais em 

sinal de sua (dele ou dela) a旧 oridade14 

Nos e白st叩udoωso凹ricn凶lta山iおS，entretanto， a mesma atitude resulta， inevitavel-

mente， em uma alienacao dupla e causa um duplo vinculo irritante. Enquanto 

no Ocidente espera-se por um comportamenro proprio dc autoridadc e de pe-

rito em historia da arte japonesa， quando voce retorn立証oseu pais de origem， 

voce tem que mani氏star0 seu dominio perfeito nos mais recentes estudos 

12. Edward W: Said， Orientalism (New York: VintageBooks， 1978). Traduφo Japon出 de!masawa
Noriko publicada Heibonsha em 1986，ωm um comentario importame de Sugita Hideaki. 

13. Rene Grou悶 t，Bilan de l'histoire (Paris: Plon， 1949). 

14. Cf. Sukehiro Hirakawa， Japan's Love-Hate Relationship with the West (Kent: Global 
Oriental， 200う)da uma visao nacionalista， mas virtuosa sobre 0 assunto. 
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ocidentais. Para piorar as coisas， grande parte dos estudiosos e amadores oci-

dentais prefere as estampas Ukiyo-e， ao passo que esta categoria banalizada 

pelo imaginario coletivo no periodo final da era Tokugawaゐimenosprezada e 

desdenhada pela classe japonesa de literatos e valorizada pelos estudiosos aca-

demicos doutrinados no canone classico da arte ocidental. 

A fim de fingir uma universalidade， fica-se forcado a negar 0 valor cul-

tural da arte (a arte propria de cada um， por assim dizer) que tem sido alta-

mente apreciada pelos proprios academicos ocidentais. A ironia desta refracao 

dupla pode ser creditada， em parte， ao intrincado complexo de inferioridade 

psicologica que os estudiosos japoneses do periodo pre-guerra nao consegui-

ram superar e， pelo contrむio，foram inabeis em conseguir revelar. Um mal-

estar similar e sentido pelos historiadores de arte africanos， como pude ver nas 

duras criticas feitas主exposiφodo MoMA， Primitivismo no seculo XX15• 

o outro lado da moeda se manifesta como uma afIrmaφo nacionalis-
ta， caracteristica da epoca da fundacao da moderna hist位iada arte j立.ponesa.
L' Histoire de l' art du Japon， 0 primeiro relato oficial acerca do Imp仕iodo 

Sol Nascente，ゐicompilado na ocasiao da Exposiφo Universal em Paris em 

1990. Anteriormente， um guia rudimentar sobre ceramicas japonesas foi pu-

blicado na Feira恥1undialde Paris em 1878， no apogeu do japonismo， para 

satisfazer札口ladoreseuropeus ansiosos por identificar suas ceramicas japonesas. 

Mas，m 白 mo ‘“1‘瓦'ar訂rt伐ese 0 白ClO白s"(i泊nc叫clu山山1I吋o cer凶巾aむmica心)n丞知ofor日amsuficientes para 

provar a existencia das“Belas Artes" no imperio japones. Algo equivalente ao 
periodo classico grego tinha que ser“escavado" das esquecidas reliquias das 

antiguidades budistas. As primeiras tentativas de se fazer tal inventario acon-

teceram entre as decadas de 1880 e 1890; periodizaφo relativa aos seculos VII 

e VIII. Os templos budistas de Nara e ~oto do seculo VII foram orgulho・

samente apresentados em Paris de modo a reti五care a desacreditar 0“equivo-

co" dos amadores ocidentais acerca da civilizacao japonesa16
• Para se ter uma 

1う.Primitivism in 20th Century Art， catalogo de exibicao， editado por William Rubin (New 
York: Museum ofModern Art， 1988). Traducao japonesa， com import立ntecomentario cri-
tic， de NoayYoshida Kenji， is: (Kyoto: Tankosha， 199ラ).Ver depois James Cli仔ord，Predica-
ment of Culture (Cambridge， MA: Harvard University Press， 1988). 

16. Shi吋igemiIna得ga弘，
Forma拭叫tiv町eY百b匂arsofηJa叩.pane白seAr民tHi臼st印orげy"，汁inJa叩.pan悶悶c白seHeαr口rmene叩u瓜叩i江凶ti悶C臼s，editado por Michael 
Marra (Honolulu: Hawai'i University P町田， 2003)，pp. 11う-126.Estudos recentes revela-
ram que 0 Kanko Zu悶 su(1877) de Ninagawa Noritane (183テ1882)contribuiu para a 
drastic mudanca da visao ocidemal acerca das ceramicas japonesas no final da decada de 
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visao clara白 mudancade paradigma que L 'Histoire de l' art duJapon (1990) 

tentou manifestar， basta olhar de relance sobre a descriφo do oficio artesana1 

de um pintor. Hokusai foi 1embrado por muitos amadores franceses como 0 

ponto a1to da historia das pinturas japones証scomo um todo， e e1e virou um 

objeto de 10uvor no L' art japonais (1883) de Louis Gonse， e n品 monografia

Hokousai (1896) de Edmond de Gouncort. Na L 'Histoire de 1 'art duJapon， 

contudo， somente treze linhas foram impressas sobre a viぬdele，co1ocando-o 

entre os artesaos de Ukiyo-e e fabricantes de impressao 17. Assim， 0 autentico 

discurso sobre a historia da arte japones孟， com um clamor por universalidade 

(no sentido de Eric Hobsbawn)， h品oir氏悶einventadop昌紅raocidenta1izar 0 Ja叩P五初正odec 

modo a atendeαr 主ex却pecαta坑如ti討vaociden肘1託ta1e para sa筑叩tiおsf仏azera di培gn出ud出adena託ciona1

Nao e im批lt凶ti辻1，ne口st民ec∞on町texto，mencionar que na India contemporanea， 

especia1mente em Calcuta，ゐramfeitas tentativas para estabelecer uma“cons-

ciとncianacional" sob 0 movimento naciona1ista Sw乱deshiatraves do boicote 

de produtos britanicos. Como Partha Mitter e Tapai Guta-1hakurta mostra-

ram， isto aconteccu no contexto da noφo de“indianismo essencia1" divu1ga-

da principa1mente por A.K. Coom孟raswamy，E.B. H立velle a irma Nivedita， 

de modo aゐmentaruma nova historia da arte indiana. Ao recusarem aceitar 

qua1quer inRuencia vinda de fora como fator benefico par主主 historiada arte 

indiana， eles minimizaram 0 va10r das escu1turas budistas Gandhara， muito 

apreciadas nos estudos ocidentais iniciais por causa da s田 afinidadecom 0 

canone greco-romanoI8
• 

Um  autor japones， Kakuzo Okaku日 (1863-1913，mais conhecido pelo 

pseudonimo de Tenshin)， foi 0 encarregado pela editoria de L 'Histoire de 

1880. Ver Imai Yuko，“Changes in French Tastes for ]apanese Ceramics'; ]apan Review， ln-
ternational Research Center for ]apanese Studies， nO 16 (2004): 101-12I. 

1 I. Shigemi lnaga，“Cognition Gap in the Recognition of Masters and Masterpieces in the 
Formative Years ofJapanese Art History'; in ]apanese Hermeneutics， editado por Michael 
Marra (Honolulu: Hawai'i University Press， 2003)， pp. 11うー126.Estudos recentes revela-
ram que 0 Ka此oZusetsu (18n) de Ninagawa Noritane (183ラー1882)contribt山 paraa 
drastic mudanca da vis孟oocidental acerca das ceramicas japonesas no final da decada de 
1880. Ver lmai yi凸ko，“Changcsin French Tastes for ]apanese Ceramics':]apan Review， ln-
ternational Research Center for ]apanese Studi口， nO 16 (2004):101-12I. 

18. Partha Mitter， Art and Nationalism in Colonial India 18うか1922(Cambridge University 
Press， 1994)， Tapati Guha:Ihakurata，百leMaking of New Indian Art (Cambridge Uni-
versity Press， 1992); Monuments， Objec凶， Histories: Institutions of Art in Colonial and 
Postcoloniallndia (Delhi: Permanent Black， 2004). 
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l' art du ]apon e tambem esteve diretamente envolvido na formacao naciona-

lista da historia da arte da India por meio de seu livro，百leldeals of the East 

(1904)， que finalizou durante a sua primeira estada na India・Incidentalmente，

o livro termina com 0 slogan:“Vitoria interior ou muita morte exterior." Sen-

do um amigo Intimo de Isabella Stuart Gardner， Okakura contribuiu com a 

coleφo e a organiz符品odo Depart品mentode Arte do Oriental do Museu de 

Belas Artes de Boston. Ele， claramente， tinha como intencao mostrar a heran-

ca cultural das civilizaφes orientais para 0 publico ocidental， de modo a obter 

reconhecimento universal da historia da立rteoriental como uma companhia 

indispensavel para a sua contr叩arteocidental. Esta intenφo foi tambem man-

tida por historiadores de arte oriental das geracoes se肝 intes，que， como Henri 

Focillon， tentaram estabelecer uma historia da arte universal atraves da sIntese 

de estudos sobre Oriente e Ocidente durante a epoca cosmopolita entre as 

duas grandes guerr立S19.

Aind品 assim，nえodeve ser negligenciado que no seu Livro do Cha 

(1906)， 0 kakura manifesta claramente a sua ma vontade em apresen即日pre-

ciar arte oriental de maneira ocidental. lnvocando escrituras taoistas e concei-

tos zen-budistas， Okakura tenta persuadir os leitores ocidentais que 0 culto 

oriental主口氏ticaespiritual e主belezaimaterial esta em forte oposicao主belez昌

弘icae material do Ocidente. Ele argumenta que 0 vazio da casa de cha e in事

compativel com a panoplia-exibiφo das coleφes dos museus ocidentais， e a 

pratica da cerimonia do cha nao pode ser facilmente assimilavel主apreciaφo

ocidental de紅 te，que coloca uma enfase excessiva na arte visual em detrimento 

dos ourros quatro sentidos. Okakura tambem insiste no fato de que na histo・

ria da arte asiatica， as belas artes dificilmente podem ser distintas de紅 tee de 

artesanato， e ele， sem sucesso， criou 0 termo乱lternativoKogei (artes refinadas) 

de modo a cobrir todos os tipos de criacao artistica manual 20. Assim， uma 

resistとnciateorica主inerentefalacia que tentava globalizar a historia da arte 

19. Shigemi Inaga，“Un desrin de pensee:‘in Approches cririques de la pensee japonaise XXe 
siccle， edirado por Livia Monner (Monrreal: Presses Universiraires de Monrreal， 2003)， 

329-48. 

20. Shigemi Inaga，“The Making of Museums and Collecrions in Modern ]apan wirh Special 
Reference [0 rhe Consrrucrion of 'Asian Arr、and'Japanese Arr、て“InrerpreringAsian 
Culrures in Museum"， Simposio Inrernacional no Museu Briranico， marco de 2000 (nao 
publicado; rraduφo japonesa， Srudia semiorica 21， 2001， pp.7テ101).0concei[O de“arres 
eo白cios"de Okakura pode ser comparado com 0 Mediaval Sinhalese Arr (1908) de A.K 
Coomaraswamy， aluz do medievalismo de William Morris 
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品i，manifestadamente， formulada pelo pioneiro d証 historiada arte oriental no 

inicio do seculo XX. 

HISTORIA DA  ARTE COMO INSTITUI写AO

E DISCIPLINAS ACAD企MICAS

Este trauma de nascimento， por assim dizer， foi reprimido durante 0 

processo de institucionalizaφo da historia da征伐 comodisciplina academica. 

E 0 reprimido iria retornar inevit乱.velmente，revelando obstaculos congenitos 

主globaliz句通oda disciplina. Foi em 1916 que a cadeira de historia da arteゐi

inaugurada na Universidade Imperial de 1るquio，com Seiichi Taki (1873-

1945) como 0 primeiro bendiciario・Muitasuniversidades imperiais no Japao 

吋otaramesta pratica (inclusive a Universidade de Keijo， em Seul em 1926， 

porque a Coreia foi anexada ao Japao desde 1910， enquanto na Universidade 

Imperial de Taihoku， em Taiw組， inaugurada em 1928， 0 departamento de 

historia da arte ainda nao tinha sido estabelecido). Ha poucas cadeiras no pe-

riodo pre-guerra. Uma avaliacao critica dos cstudos da cra M吋ifcita por Shui-

chi Kishiro (1989ぞ)em 1936， conta nao mais do que 30 estudiosos cobrindo 

historia da arte， arqueologia e estetica， mas nao ha uma avalia，φo semelh証nte

acerca dos anos seguintes 21. 

Entre estudiosos lendむiosde renome internacional， deixem-me men-

cionar somente tres nomes. Seg孟iOmura (1826-1927) e co叶lecidopor seus 

estudos sobre escultura chinesa e pintura; seus livros foram traduzidos para 0 

chines no periodo pre-guerra e servem como referencia basica p昌raperitos22
• 

A moldura da historia da arte oriental no Japao foi delimitada pela gerac五ode

Omura， com seus fortes sobretons de antiqu訂io，e que nao tem sido questio-

21. Kishiro Shuichi， "Bijutsushi [Art History]': in Development ofHistory as a Science since 
Meiji Era， editado por Rekishi Kyoiku Kenky白Kai[Committee for the Historical Edu-
cation Studies] (Tokyo: m g r N Shikai Shobo， 1933)， pp. 247-323. [The Establishment 
and Development of the Discipline of Art History in ]apan]， (exclusivamente em japones)， 
apesar deste volume imenso (う04p.)， a inv回 tigaφose limita ao口tagioinicial da disciplina 
e mostra a impossibilidade de qualquer visao global exaustiva. 

22. Yoshida Chizuko，“OMURA Seigai no bijutsu hihyou"， [Art Criticism by OMURA Sei-
gai]， [Bulletin of the Faculty ofFine Art， Tokyo national University ofFine Arts and Mu-
sic]， nO

• 26 (1994): 1-3ラ.
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3 nada ate recentemente. Tambem deve ser indicado que na primeira serie de Se-

lected Relics ofJapanese Art (Sinbi Taikan， 20 volumes， 1899-1908) em que 

Omura colaborou， a explicacao para cada placa foi dada em duas linguas (um 

estudioso em sanscrito， Ju吋irδT北akusu，1866-1945， discipulo de Max Mul-

ler， escreveu comen凶riosem ingles)， mas nos volumes seguintes de Selected 

Relics of Oriental Art (Toyo Bijutsu Taikan， 1うvolurr凶， 1908-1918)，otexto

explicativo foi escrito unicamente em japones. A longo prazo， a delimitac孟o

inicial da disciplina de historia da arte oriental resultou em seu relativo isola-

mento dos estudiosos ocidentais， e contribuiu para a falt昌deinteresse entre as 

geraφes seguint口 dejaponeses nos estudos orientais sobre arte asiatica mo-

derna e contemporanea. Foi apenas em 1999 que 0 Museu Asi紅icoFukuoka 

ゐiinaugurado como 0 primeiro instituto p曲licoa tratar de arte asiむicamo-

derna e contemporanea. 

o mais famoso historiador de arte japones no Ocidente deve ser Yukio 
Yashiro (1890-197う)， discipulo de Bernard Berenson. Yashiro publicou 

Sa吋 roBoticelli (192ラ)em ingles， que permanece como uma imensa con-

tribuiφo aos estudos de historia da arte no Ocidente. Neste livro， Yashiro e 

conhecido por ter introduzido fotografias retocadas que real伊m apenas os 

detalhes relevantes dos trabalhos para facuitar a identificaφo. Ele tambem e 

lemb日 docomo 0 primeiro diretor do Instituto de Estudos de Arte (inaugu-

rado em 1930). Depois， publicou sua principal obra， Essences ofJapanese Art 

(1944/6ラ)， que discute as caracteristicas nacionais de acordo com quatro te幽

mas: impressionista， decorativo， simbolico e sentimental. Fundamentado pelo 

largo arcabouco de conhecimento do autor e ligando 0 Oriente ao Ocidente， 

o livro tenta examinar um ramo de criacao artistica asiatica pela perspectiva 

dos padroes universais da epoca. Parecendo aparentemente datada por sua 

aproximacao nacionalista， esta sintese monumental valeria a pena ser esctu-

tinada de modo a se verificar a possibilidade de uma historia da arte global 

e a se detectar 0 limite de aplicabilidade dos criterios ocidentais. Contudo， 

o livro permanece inacessivel aos estudiosos ocidentais porque ainda nao foi 

traduzid023
• Deixemィneadicionar 0 nome de Shujiro Shimada (1907-1994)， 

23. Ver Archive [sic] ofYashiro Yukio (Kamakura and Hayama: 1he Museum ofModern Art， 

200う).Fujihara Sadao， 1920，“Internationalism and the Study of Art History: 1he Interna. 
tional Relationship of the Art Historians in the 1920s and its SignifIcance'; (em japones)， 

Art Forum 21， nO
• 9 (2004): 90.9ラ;Takashina Sh白ji，“Commentary"para Yashiro Yukio， 

[1he Position of]apanese Art in the World] ， 19ラ6(Tokyo: Kodansha， 1988)， pp. 200-10. 
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que deu origem a uma geracえode especialistas em historia da arte chinesa e 

japonesa na Universidade Princeton， nos EUA， no periodo do pos-guerra. Sua 

contribuicao， que e comparavel主deWen Fong， tambem deve ser julgada em 

termos de globalizaφ.0 da disciplin立dahist位iada arte asiática24
• 

Entretanto， nenhum desses nomes (muito menos a multidao de estlト

diosos asiaticos) e mencionado nem na leitura agradavel do Geschichte der 

Kunstgeschichte (1981) ou na Histoire de l'histoire de l'art (1986) de Ger-

main Bazin， por conta de uma cegueira tripla estrutural. Primeiro， qualquer 

contribuicao oriental para a pesquisa historica da arte ocidental e， por defIni-

cao， suplementar ou auxiliar. Segund.o， .0 dominio dos estudos orientais na.o 

esta incluid.o nas“historias da historia da arte': send.o "historia" aqui signiι 

cando， implicitamente，“historia da arte ocidentalてoque exclui， p.or defInicao， 

territorios orient立is.E terceiro， c.ontribuicoes rig.orosas feitas p.or estudi.os.os 

orientais acerca da arte .oriental em linguas orientais sa.o， simplesmente， inexis-

tentes para aqueles que nao tem acesso主sling回 sutilizadas em questa.o (ja que 

elas sao、lOn.opoli泣za必das'ど"po町ro凹ri化en凶taliιiおstaおs)

Aqu山Ii.oprob副lemada lingua uti仕li包zadadeve ser reexam inad.o em r陀elaφO

aos p戸eriodi化C∞osdaおsdi臼scipli出n証お払s.Okakζura fi白imdoua revista K.okka em 1889， se-

guindo .0 m.odelo da Burlington Magazine e da Gazette des Beaux-Arts，円四

tratar essencialmente de arte j且ponesa.Yashiro fund.ou .outro periodico， Bヰut-

su Kenkyu， em 1932 (que estendia para arte oriental). Ambos permanecem 

como periodic.os de pesquisa referentes. Ainda queゐssemempreendimentos 

pi.oneiros na ep.oca de sua fundaφ0， tais periodicos mantinham叩 c.oncentra-

dos no inventari.o e na descrica.o de obras de arte individuais e prestaram pouca 

乱tenφoao desenv.olvimento p.osterior nas discussoes metodologicas. N.o peri-

.odo do pos-guerra， adici.on.ou-se 0 Bりutisushi(Journal .of Art History， c.omo 

era chamado inicialmente e que f.oi fundad.o em 1949) d乳S.ociedade]ap.onesa 

de Historia da Arte， que incluia arte ocidental. E verdade que品maioriadestes 

periodicos inseriu sumari.os em ingles n.os seus artigos principais. Ainda que 

a maioria destas publicaφes permaneca inacessivel a.os mais simples estudan-

tes de historia da arte no Ocidente， e isto e uma consequencia logica advinda 

do fato de que ninguem presta uma atencao seria a elas， exceto um limitado 

circul.o de especialistas em estudos .orientais. 0 mesm.o pode ser dito s.obre 

24. John Rosenfield，“]apancse Art Studies in America since 1945"， in百lePostwar Dcvelop-
ment of]apanese Studies in the Unites States， editado por Helen Hardacre (Leiden-Boston-
Koln: Brill， 1998). 161-194. 
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periodicos chineses e coreanos que se encontram empilhados nas prateleiras 

das bibliotecas de pesquisa oriental-asi紅ica.

Em que medida essas revistぉ sepreocupam com a globalizacao da disci-

plina? Deve ser dito que a persistencia da tradiφo autoimposta de analise formal 

e iconografica destaca que elas permanecem alheias das consideracoes teoricas. 

Enquanto linguistas e estruturalistas saussurianos ainda estavam na moda na dι 

cada de 1970 (Curso de Linguistica Geral， 1916， foi traduzido para 0 japones no 

inicio de 1928 e provocou um debate academico no periodo do prιguerra，eAs 

P立lavrase as Coisas， de Michel Foucault， 1967，ゐitraduzido p乱ra0 japones em 

1974)， tal aparato critico nao foi introduzido nos periodicos academicos de his-

toria da arte ate a decada de 1990， e estudos ocidentais recentes sobre as funcoes 

soclalsゐartee dωinstituiφes de arte tem sido muito negHgenci必os;eles tem 

sido vistos como simplesmente irrelevantes ao tipo de pesquisas sobre a historia 

da arte conduzidas por especialistas em arte japonesa e orientalお.Foi somente 

na decada de 1990 que estudos de genero foram introduzidos， principalmente 

por causa de historiadoras de arte feministas (a ultima importaφoocident乱l，de

LeedsedaAm仕icado Norte， e p孟raacrescentar叫ui，“comosempre!" seria poli-

ticamente incorreto)， necessitando-se de uma reforma drastica na conservadora 

Associaφo ]aponesa de Historia da Arte26
• 

DUAS CAMADAS D E  HISTORIA DA  ARTE GLOBAL 

~ando nos perguntamos: A Historia da Arte e Global?， precisamos 

dividir a pergunta em dois niveis. Primeiro， ha as obras que constituem 0 

2ラ.Para 0 mais recente desenvolvimento de pesquisa in historia social da arte， conduzido no 
]apえoentre 198うe199ラ，ver a visao critica: Shigemi Inaga，“De l'artisan a l'artiste au seuil de 
la modernite japonaise"， Sociologie de l'art， nO

• 8 (199う):47-61. 

26. [Art and Gender]， editado por Suzuki Tokiko， Chino Kaori e Mabuchi Akiko (Tokyo: 
Brucke， 1997); e官官 Present，and the Discipline of Art History in ]apan [1997] An Inter-
national Symposium (τokyo: Tokyo National Research Institute of Cultural Properties/ 
Heibonsha， 1999). Ver tambem minha revisao critica e minha vis孟odo simposio， Aida Extra 
no.2ラ(January1998): 2-15. Ver Ayako Kano，'‘Women? ]apan? Art?: Chino Kaori and the 
Feminist Art History Debates"， Review of]apanese Culture and Society， Center for Inter-
Cultural Studi口 andEducation，]osai University， vol.XV (Dec.2003): 2テ38.Ver tambem 
Art and Gender 2， Intersecting Visions， editado por T.Suzuki， A. Mabuchi， Ikeda Shinobu 
andKimHye出 n(Tokyo: Brucke， 200ラ).
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corpo do que irei chamar de his凶riada arte global. Segundo， ha um nivel de 

disciplinas que contribuem para 0 entendimento da historia da arte global. 

~se sempre os dois niveis sao confusos. E pior， estudiosos ocident立ISten-

dem asub問 imar0 fato de que a superposicao destas duas camadas (0句etose 

agentes de pesquisa) em contextos geograficos e geopoliticos traz permutacoes 

resultantes extremamente complicadas. Sem entrar nos detalhes da historia 

institucional， deixem-me fazer um comentario estatIstico antes de analisar tres 

problemas estruturais incorporados na disciplin昌 atehoje. 

Mesmo no periodo do pos-guerra， 0 numero de cadeiras de historia da 

arte tem sido relativamente limitado quando comparado主academi昌 norte-

americana. Entre noventa e nove universidades nacionais (a categoria“univer-

sidade nacional" se dissolveu em 2004)， apenas oito tem um departamento de 

historia da arte (e ocasionalmente 目的ica).Muitas das principais universida世

des privadas e faculdades de belas artes (de um total de 989， consistindo em 

う26universidades privadas e 463 faculdades privadas em 2003) estえoequipa-

das com departamentos de historia da arte. Porem， na maioria das universida-

desn主cionaise municipais， uma educacao historica da arte esta subordinada ao 

curriculo da faculdade de educacao・Relacoesde poder no mercado品cademico

devem ser cuidadosamente examinadωem termos de distribuicao destas con-

diφes educacionais. Nas instituiφes ocidentais， e a historia da arte ocidental 

que mantem posicoes dominantes cara a cara com os setores“relegados" a de-

partamentos perifericos， com nomes como Linguagens e Culturas Asiaticas e 

Africanas， nos quais a disciplina de historia da arte ocidental ocupa uma posi-

cao muito precaria. No caso japones， os tres fatores seguintes sao pertinentes 

para 0 entendimento desta qu凶 tao.

Primeiro， a tri pla justaposiφo de historias da arte ocidentais， orientais e 

japonesa permanece uma estrutu日 bおicados estudos japoneses: a historia da 

arte ocidental pode ser dividida em historia da arte indiana (0 que significa bu-
dismo antigo) e historia da arte chinesa. Nos dois ramos (senao nos ramos de 

historia da arte ocidental e japonesa)， a era moderna e excluida por definicao， 

apesar de ser parcialmente recuperada por nao-historiadores， como linguistas 

e antropologos que estudam a cultura das“minoriasてPorqueha muito poucas 

cadeiras nas universidades nacionais， e a maioria dos institutos n孟opode arcar 

com os custos de ter um especialista em ambos os campos (China e India) de 

historia da arte oriental. Os tres ramos de arte ocidental， oriental e japonesa 

tem pouco em comum， exceto pela ilusoria conviccao de que pertencem a uni-

ca e mesma comunid乱dede historiadores de arte. 
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Segundo， na maioria das principais universidades， historia da arquite-

tura nao e∞locada na紅白 dehumanas， m立se ensinada no Departamento 

de Arq山 teturada Faculdade de Tecnologia (a mais recente reinterpretaφo 

japonesa e 0 modelo prussiano Technische Hochshule). Estudiosos da geracao 

pioneira， como Chuta Ito (1867-19う4)，fundador da historia da arquitetura 

mundial no Japao， e Tadashi Sekino (1867-1936)， um engenheiro， arqueologo 

infatigavel e pesquisador experiente de tピimulose antiga arquitetura budista na 

Coreia e na China， trabalharam juntos com Ernest F. Fenollosa (183テ1908)

e Okakura em suas investigaφes iniciais. Nos anos seguintes， por causa da es-

pecializacao，立 pesquisahistorica de arte no Japao perdeu contato com his伊

toriadores de arquitetura， eゐiapenas em anos recent口 quemuitos projetos 

co吋untosem torno do museu da universidade reabilitaram esses pioneiros do 

esquecimento academico e de um longo desprezo27
• 

Terceiro， a afinidade entre historia da arte e estetica difere consideravel-

mente nas duas maiores instituiφes imperiais de Toquio e Q旦ioto;adiverポn-

cia entre elas pode ser constatada por suas historias. Enquanto os graduados do 

Dep昌rtamentode Historia da Arte da Universidade de Toquio mostram pou-

co lnteresse em 口氏tica，estudantes da Universidade de ~oto que se gradu-

am em historia ocidental discurem normalmente estetica e filosofia ocidentais. 

Em Toquio， estetica e historia da arte pertencem a departamentos diferentes 

(de historia e de filosofia)， que foram definitivamente separados desde 1996， 

enquanto em Q旦iotoas duas disciplinas permanecem juntas (mas 0 fururo 

permanece incerto devido a uma recente investida de reformas institucionais). 

Estes tres fatores se interpenetram de modo a realcar 0 especifico esti-

10 academico de cada instituição28
• Em acrescimo a estas condiφes iniciais， 0 

chamado“isolamento vertical" das unidades academicas japonesas e tambem 

rele、'ante.Estudantes de historia da arte japonesa e oriental com uma incli・

nacao para os estudos de antiquario， estao mais interessados em uma apro-

ximacao positivista: eles se limitam主documentacaoe主analisebiografica e 

iconografica e mostram pouco interessc nas recentes discussoes metodologicas 

27. Exposicao， [Ito Chuta， An Architect's World)， Tokyo， Wa町 iumMuseum; Osaka， Kirin 
Plaza Osaka， 2003. Ver [Do you know lto Chutau]， editado por Suzuki Hiroyuki (Mat-
sudo: Okokusha， 2003); e [SekinoTadashi， Asian Expeditions]， (Tokyo: The University 
Museum and The University ofTokyo， 200ラ).

28. Shigemi lnaga，“官官 Invenrion of a Discipline and its Social Background: Art Hisrory in 
恥 sternizing]apan，A Cロtical(Re-)vi口，¥，"， 1998-2006.
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do Ocidente. Estudantes de arte ocidental， pelo contrario， tendem証 sermais 

diretamente influenciados pelas ultimas tendencias intelectuais do Ocidente. 

Eles digerem， alegre e diligentemente， ideiωvindas de fora (l1a medida em que 

飢 asteorias estejam na moda 110 Ocidente)， e孟indacostumam most日 rpouco

interesse na arte japonesa. Por outro lado， estudantes de arte moderna japone-

sa nao se sentem totalmente 110 direito de falar sobre estudos ocidentais por 

causa do seu dominio limitado em linguas estrangeiras. E terceiro， ha pouca 

comunicacao profissional entre estudantes que tratam de arte japonesa classica 

e os que tratam de arte japonesa moderna. 

Apesar destas divergencias no interesse profissional， a academia japonesa 

como um todo tem mostrado uma extrema curiosidade quanto a inゐrmacaoque

vem de fora. No periodo do pre-guerra， muitos estudantes de filosofia e estetica 

estudaram na Alemanha， e depois da Segunda Guerra Mundial， os destinos deles 

se diversificaram. Muitos classicos alemaes sobre arte foram traduzidos para 0 

j品ponesno periodo do pre-guerra・Porexemplo， 0 Kunstgeschichtliche Grund-

begri長 deWol田inficou disponivel 110 J叩五ono inicio de 1936， e 0 Stilfragen 

em 1942. Nao se deve esquecer -ja que 0 fato品ireprimido por tanto tempo 

-que muitos estudantes chineses do prふ♂lerraque estudaram no Japao tive-

ram acesso facil a口tastraduφes japonesas. Um numero consideravel de livr05 

ocidentais sobre estetica e historia d孟arte，tanto modernistas quanto marxistas， 

for紅nretraduzidos do japones para 0 chines durante 0 periodo de 1913 ate 1949 

na Republica da China. Estudos es出 icose biogr組cos，assim como pesquisas 

bibliograficas permanecem， por serem feitos acerca destas traduφes do periodo 

do pre-gue町ade livros ocidentais para 0 chines. 

Para encurtar uma historia longa， deixem-me notar que a maioria dos 

classicos em historia da arte (W勺l困in，Riegl， Dvofak， Antal， Gantner， Wit-

tkower， Hauser， Goldwater， Benesh， Francastel， Pevsner， Friedlander， Badt， 

Panosfky， Sedlmayr， Gombrich， etc.) est孟odisponiveis em japones desde 1970 

e foram integrados主luxuosaserie da Bijutsu Meicho Sensho (Masterpieces in 

Art History， do editor BりutsushaIwasaki， e， naturalmente， a serie nao inclui 

nenhum autor nao叫 idental!)29.Mas permanece obscuro se 05 estudant口 ja-

poneses de graduacao sempre証chamessas traduφes legiveis. Tais requisitos 

de leitura (como e habitual na America do Norte) n孟oexistem no curricu-

10 das universidades j叩onesas;estudantes das universidades mais renomadas 

ficam ansiosos por ler os livros das novas celebridades. Eric Auerbach， Euge-

29. A lista completa da seric de Iwasaki B村山sushapode ser consultada no site 
http:/八 円円抗oi-同utsukan.com/iwasaki-books.html.
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nio D' Ors， Ortega Y Gasset， G.R. Hocke， Carl Jung e George Steiner， para 

citar alguns， estavam nas list乱sde leitura dos estudantes de humanas no final 

da decada de 1960. Clement Greenberg， Michael Fried， Harold Rosenberg e 

Nelson Goodman eram os nomes favoritos entre os estudantes de arte ameri-

cana contemporanea e critica de arte. Entre os autores britanicos， modernistas 

como Roger Fry， Clive Bell e Herbert Read ficaram hem conhecidos no Japao. 

A serie de televis孟oCivilizaφo de Kenneth Clark (1903-1983)ゐ1umsucesso 

sem precedentes no final da decada de 1960. Espectadores japoneses da epoca 

nao tiver叩 1nenhum ceticismo em relacao ao eurocentrimso do programa e 

五caramsatisfeitos com a introduφo correta feita por Shuji Takashina (1932-

?); cada transmissao do programa era acrescida por ele com informacoes com-

parativas sobre arte e historia contemporaneas japonesas. Trechos ilustrados 

dos livros de Clark figuraram entre as mais populares leituras nas classes de 

educaφo geral das universidades japonesas da decada de 1970. 

No final da decada de 1970， a chamada“santissima trindade" (marxismo 

althuseriano， linguistic孟 saussurianae psicanalise lacaniana) estava dispor市d
para os estudantes japoneses. Jurgis Baltrusaitis， Rene Huyghe， Hubert Damis-

ch， Louis Marin， Jean-Fran写oisLyotard， Jean -Claude Lebensz吋n，Pierre Bour-

dieu， Philippe Junod e Michael1hevoz (mas， nao ainda， Daniel Arasse) esta-

vam entre os autores franceses e trancofonos， c叩straduφes foram antecipadas 

por volta de 1980 por curiosos estudantes de teoria da estetica e de historia da 

arte・Umnovo curso de“Cultura e Representacoes"ゐiinaugurado na decada 

de 1980 no campus de Komaba， na Universidade de 1るquio，para onde Jacques 

Lacan， Roland Barthes， Michel Foucault eJean-Francois Lyotard， entre outros， 

foram convidados. A forte presen伊 intelectualdeste c町 sopos-estruturalista no 

campus de Komaba complementou as disciplinas mais autoritarias e conserva-

doras de estetica e de historia da arte no campus de Hongo. Liばsはtaおsdel脳eit叩urama山iお5 

ampμli勾adaωsde cαultur悶avisual oci吋den町ltalfc品oramfc品Jrne氏oほdaωss叩ohr<氏'et回udopor Hiros品hoii 

T百ilka句叩1

c印ntusiaωsmadame叩nt民epo町rjo肝<vensestudantes. 

Um estudo critico do exame de admissao para os pos-graduandos em 

historia da arte nas ultimas decadas fornece山 nacompreensao geral para uma 

possivel forma de“Historia da Arte Global". Embora muito mais conservador 

em aproximaφo metodologica que as listas de leitura voluntarias dos estudan-

tes de estetica， 0 departamento de historia da arte parece tomar como certo 

que um conhecimento exaustivo da empirica“Historia da Arte Global" e um 

requisito basico p孟raa admissao. Aos candid託 osestudantes solicita-se emitir 
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descri写oesdetalhadas de artistas e do trabalho deles selecionados arbitr孟ria-

rnente de urna area vasta que abrange historia da arte do Ocidente ao Orientc 

e que se estende do periodo paleolitico na Asia恥1enorate as pinturas chinesas 

e a iconograha budista. Na rnesrna rnedida， pode ser de algurn interesse dar 

urna olhada na Shincho Encyclopedia of World Art (198ラ)， de modo a ter 

urna ideia da visao japonesa do “mundo da arteてSernestipular explicitarnente 

nenhurn criterio editorial que possa governar a inclusao ou a omissao do que 

e posto ern pauta， a enciclopedia apresenta urn品irnaginaria“Historiada Arte 

Global"， concebida atraves da colaboracao de mais deう00especialistas japone-

ses. Incorporando mais do que 16.000 itens heterogeneos de arte e de artist昌S

ocidentais， orientais e j品.ponesesem um unico volurne， cria-se， sucessivamente， 

a世usaode que a historia global da arte e urn universo fechado e completo. 

Revistas rnensais como G吋utsuShinjo (Novas Correntes sobre Belas 

Artes， para dar uma traducao literal) sao excepcionais， porquanto nenhurna 

outra publicaφo mensal no mundo cobre uma 伊m孟detopicos t孟ovariados 

em arte e em moda em um estilo jornalistico tao sohsticado. 0 unico problcma 
e que os textos sao escritos em japones e perrnanecem inacessiveis para quem 

nao entende. Aqui a questao surge mais uma vez: a “Historia Global da Arte" 

que sc busca e acessivel apenas a lotores japoneses? Esta situacao ironica me 

recorda a imaginaria e ideallingua Maraui a que Umberto Eco sempre se refe-

re. Ele diz que toda lingua estrangeira podc ser traduzida p紅昌 oMaraui， por 

causa de sua incrivel B.exibilidade， rnas a lingua Maraui n五opode ser traduzida 

para nenhurna lingua estrangeira. Ao se substituir japones por Maraui， pode-

se obter um礼 nocaomais realista do que， ahnal， se trata uma historia da arte 

globalizada. 

Ern contrapartida a este pesadelo distopico da oculta globalizacao da 

historia da arte global， pode ser uma boa ideia reavaliar a charnada“extempora-

neidade" da situaφo chinesa. Vamos considerar Roland B紅白es(1915・1980)

como exemplo. Largamente traduzido para 0 japones desde 0 hnal da decada 

de 1960， ern parte por causa do pessoall叫odo autor corn 0 Imperio dos Sig-

nos (1970)， Barthes permaneceu praticamente desconhecido pelos intelectu-

ais chineses antes de ser revelado para eles no inicio do seculo XXI. A nocao de 

oposiφo binaria acabou por se harmonizar corn 0 dicotomico jeito de pensar 

chines， e as critic主sde Barthes sobre binarismos estruturalistas (cspecialmente 

sua introduc孟0 乱 termosterceiros， como ruido e signihcado B.utuante e sua 

intoxicacao corn 0 prazer do texto， 0 subtitulo， ou 0 sabor do obtuso) nao po-

diam ser mais fascinantes par礼osjovens especialistas chineses. Enquanto Bar-
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thes em japones (0 q田 Kojとvechamava de esnobismo puro) pode ser somente 

um objeto de nostalgia em conexao com 0 circulo intimo de estudos仕anceses

perto da virada para 0 seculo XXI， ele esta sendo redescoberto e explorado na 

China pos-moderna，“Depois da Teoria" (como na frase de Terry Eagleton)30 . 

CATEGORIAS DEFASADAS E 

CONFLITOS CONCEITUAIS 

Barthes pode vir a ser um bom guia metonimico ou trampolim no pen-

samento acerca da aplicabilidade de certos conceitos criticos. 0 termo fran-

ces ecriture， por causa de toda a sua ambiguid昌de，serve como uma varinha 

decond孟0，permitindo a Barthes conceitualizar 0 que ele acha ter descoberto 

no Imperio dos Signos -onde os signos sao desprovidos de“significado" e 0 

“significante"自utuana superficie da semiosfera， 0 que pode ser definido como 

a antipoda semiocracia francesa. Na sua famosa passagem sobre tempura， 0 

semioticista frances traca， intencionalmente， um paralelo entre 0 processo da 

pratica caligrafic品ea forma como 0 cozinheiro japonとsque nao cozinha (cui-

sinier qui ne fait pas cuire) prepara uma enguia (so que Barthes deve ter-se 

confundido porque enguia nao e servida em barraca de tempura). Aproximar-

se da cultura do ideograma e da visualidade atraves de arti自ciosanaliticos fo-

nocentricos e， por definicao， uma tarefa impossivel. Ecriture parece designar 

tudo que escapa主bagagemteorica ocidentaPl. 

A caligrafia， como exercicio de ecriture， possui um status social distin-

to nas esferas culturais sob a influencia chines孟， e e dificilmente compativel 

com caligrafi立nosentido ocidental. Na tradicao literaria do extremo Oriente， 

a caligrafIa nao e cl品ramentedistinguida da pintura que cobre letras e imagens 

ao mesmo tempo (tais termos como“letras" e “imagens" sao， in stricto sensu， 

uma terminologia irrelevante， mas temos de confiar neles por conveniencia). 

30. Para os procedimentos em um recente simposio internacional sobre Roland Barthes， rea-
lizado no Japえ0，com uma importante contribuiφo chinesa de L Dong Qiang，“'Alors Bar-
thes? Barthes et la Chine， un rendez-vous manque"， Ver Roland Barthes， Resonance des 
sens， Un附 rsityofTokyo， Center for Philosophy， Bu叫IIたet口u叫I

3引1.Shi吋ig炉em】iIna喝ga，[In search of百四 GoldenTriangle: from Roland Barthes， Resonance des 
sens 1， Aida 97 (Jan凶 ry20， 2004) 32-3ラ.
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“Caligraha e pintura" (shuhu主emchines e shoga em japones) sao uma unica 

categoria classihcatoria na conservacao de bens culturais. ~ando a dehniφo 

乱cademicaeuropeia de belas artesゐiintroduzida no Japao na decada de 1880， 

isto provocou uma seria controversia. A questao sobre qual caligraha deveria 

ser incluida ou excluida da categoria de belas artes era 0 ponto alto da discus-

sao. A controversiaゐi，literalmente， uma“luta de classes" (como disse Pierre 

Bourdieu)， na medida em que a luta pela classihcaφo afetou diretamente as 

politicas de ocidentalizaφo da administraφo de museus32
• 

A oposicao aind且permanecenos dias de hoje. Nos ultimos vinte anos， 

alguns historiadores de arte japoneses， especializados na historia institucional 

da arte modernista japonesa， proporao que a disciplina de historia da arte e 

山 nainvenφo moderna e uma importaφo ocidental， porque， de acordo com 

eles， tal bagagem teorica correspondente n孟oexistia previamente no extremo 

Oriente (0 raciocinio deles e uma口peciede Navalha de Occam!). A maioria 

dos especialistas chineses no Japao discorda furiosamente desta interpretaφ0・

Para eles，乱 gloriosatradiφo chinesa estava perfeitamente equipada com um 

apar乱tode historia da arte antes da intrusao das institui写oesocidentais. Igno-

rar a historia da escrita sobre arte no Extremo Oriente， e eliminar tal escrita da 

disciplin乱dahistoria da arte， implicaria uma distorcao hedionda da realidade 

historica. Claramente， estes especialistas chineses concebem suas disciplinas 

em continuidadc com a tradiφo ocidental， para a qual as instituiφes ociden-

tais permanecem como um adendo. 

o diterente status social da caligraha no Oriente e no Ocidente es凶

no centro desta recente controversia. A quest孟olembra tambem que em mui-

tos paises nao-ocidentais a categoria ocidental belas立rtesainda n孟o品ilegi-

timad立・ Muitastentativas foram feitas na Era Moderna para a implantacao 

das belas artes do Ocidente em paises n孟o-ocidentais.Escolas de Belas Artes 

foram fundadas， exibicoesゐramfeitas， e esculturas publicas autorizadas. Tais 

investimentos causaram， quase sempre， rea写oesnacionalistas. Em alguns casos， 

as iniciativas das belas artes tem sido vistas como atributos ou reliquias do im-

perialismo cultural ocidental; isto tem sido 0 caso na China continental， assim 

como em muitos paises islamicos. Tais boicotes a produtos ocidentais podem 

facilmente prejudicar a historia da arte global. 

32. Ogawa Hiromitsu， [Calligraphy and Painting versus Art: On the International Symposium 
“τoday， Looking Back on ]apa町 seArt History Stu占es"]Bijutushi Ronso， nO.14 (1997-8): 

1雪7-66.Tambem ver“百leInvention of a Discipline': nota 19 C正Anne-MarieChristin 
(ed.)， Histoire de l'ecriture: de l'ideogramme au multimedia (Paris: F1ammarion， 2001). 
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Como e possivel concretiz乱ruma historia d品arteglobal， quando a prふ

pria de五nicaodo corpus das belas artes， ostensivamente p乱raser incluida na 

historia da arte global esta em disputa? Uma opφo muito otimista e“imperial" 

pode ser declarar que 0 proprio criterio e valido por todo 0 mundo， e para 

aplica-lo globalmente para construir um“musee imaginaire" para a historia 

da arte global. Nao irei repetir aqui a critica que fiz desta possibilidade na oca-

siao da exposicao Le ]apon des avant-gardes， no Centro Georges Pompidou， 

de 1986 ate 1987. Ao eliminar sistematicamente todo dominio de criacao ar-

tIstica onde nenhum equivalente pode ser encontrado na vanguarda ocidental， 

csta grandc cxibicao司udou0 publico frances a formar uma conviccao firmc， 

mas tautologica: tudo reconhecivel como coparticipacao da vanguarda no ]a-

pao e uma imitaφo ocidental: e tudo original no ]apao nao cai na categoria de 

vanguarda. Apenas 0 grupo Gutai atraiu 0 interesse do publico frances porque 

tinha a intluencia da cena artIstica parisiense， e por consequencia foi autori-

zado a posteriori. A coerencia logica da selecao n立Le]apon des avant-gardes 

simbolizou perfとitamentea grandeza e a miseria da autointoxic符品o.A aplica-

cao de uma categoria propria pre-fabricada主forcapor realidades estrangeiras， 

apenas atesta a incomensu日 bilidademutua das culturas33
• 

Contlitos similares continuam a aparecer enquanto as autoridades 

ocidentais forcarem a arte nao-ocidental a deitar em uma cama procrusteana， 

quer acamas中 assimiladora(como em Magiciens de la Terre， autorizada por 

]ean-Hubert Martin， que contribuiu para a invencao de“artistas" entre moル

ges tibetanos e fabric品川esde caixao ganenses) ou eliminatoria (como na Do-

cumenta de Kasscl， onde artistas de culturas orientais nao-monoteistas foram， 

u町lavez， considerados inapropriados)14. 

Eaind主deve.世 dizerque 0 asiatico nao e mais autorizado do que ooci-

dental pa日 servircomo juiz definitivo da cultura asi紅ica.Uma visao estrangei-

33. Shigemi Inaga，“L'impossible avant-garde au Japon"， in Connaissance et Reciprocite， ed-
itado por Alain le Pichon (Lovain-la-neuve :Ciaco editeur， 1988)， ppJ97-207. Em ingles， 

Margaret MacDonald，“1he Impossible Avant-Garde in Japan: Does the Avant-Garde Exist 
in the 1hird World?: A Borderline Case of Misunderstanding in Aesthetic Intercultural 
Exchange"， Yearbook ofComparative and General Literarure 41 (1993): 67ケラ.

34. Jean-Hubert Martin，“Who is Afraid of Redskins， the YとllowPeril and Black Power?" in 
Wessel Reini此 andJeroen Srumple (ed.) Memory and Oblivion， Proceedings of the XX-
IXth International Congress of the History of Art， (Dordrecht: Klm町 rAcademic Publish-
ers，199ヲ)pp. 961-64. 
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ra dentro de realidades desconhecidas e，主5vezes， capaz de realizar descobertas 

afortunadas ao se olhar coisas sem referencia. E 0 efとitode choque da zona 

de contato e um bom exemplo de das Unheimliche ou品 Ostranienede Jan 

Mukarofs悼 quese tornou 0 Verfremdung de Brecht. Tal momento pode se 

tornar transhgurativo. Uma descarga eletrica ou uma reacao quimica acontece， 

entregando uma mensagem rica e salutar e lan伊ndouma luz inesperada sobre 

um desejo politico escondido -um desejo que qualquer tentativa de historia 

da arte global deve tentar desestruturar汚.Isto traz 0 problema da aplicabilida-

de univers且1de certos conceitos operacionais. 

TRADU写AODE CONCEITOS OPERACIONAIS 

Pelo entendimento kantiano， tempo e esp巧osao dois metaconceitos 

bおicosnos quais as especihcidades das口丘rasculturais devem ser articuladas. 

Este paradigma tem sido posto em questao na hlosoha neokantiana. Desneces回

sario dizer que 0 ensaio inicial de Panofsky， A Perspectiva como Forma Simbo戸

ω，e fundamen凶 opela sua incomp悶 nsaoda Filosojia das J.ornω Simbo-

占cas，de Ernst Cassirer. Ele argumenta que a perspectiva linear da Renascen伊

n孟oe universal， mas e um Ia写ocultural， mas seu argumento e simplesmente 

uusorio por causa da sua cren伊 emuma叩arentedivergencia de desenho em 

perspectiva a partir da projecao na retina humana36. 0 argumento de Samuel 
Edgerton sobre a falta de racionalidade no pensamento chines prふmoderno

baseou-se na incapacidade chinesa em entender a perspectiva linear; como 

testemunha da incompreensao， uma ilustraφo inserida em uma encicIopedia 
chinesa. E ainda tem-se que fazer uma distinφo cIara entre a possibilidade po-

tencial de pens且mentoracional e sua relevancia para a socied吋e.Alem disso， 

a propria“racionalid吋e"mud立desentido no espaco e no tempo. A mecanica， 

por exemplo， nao entra na categoria tradicional chinesa de“racionalidade"37. 

3う.John Clark publicado por Asian Modern Arr， (Honolulu: Hawai'i University Press， 1991). 

36. Erwin Panofsky，“Die Perspektive als -Symobolische FormでVortragedes Bibliothek 
Warburg"， 1924ろ (Leipzig-Berlin，1927): 2ラ8-330，traduφo japonesa de Kida Gen et al. 
(Tokyo:a. Or N Tetsugaku Shobo，1993). Para S. Edgerton， ver“百leRenaissance Artist as 
~antifier"， in Margaret A. Hagen (ed.)，τhe Perception ofPicturc冶 (NewYork: Academic 
Press Inc. 1980). 

37. Ver Shigemi Inaga，“La reinterpretation de la perspective lineaire auJapon (1740-1830) et 50n 
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Como James Elkins salientou， 0 fato de 0 termo“espaco" nao aparecer 

nos livros de arquitetura da Renascenca atesta 0 tato de que 0 esp巧okantia-

no e um metaconceito que permanece distante das preocup待。esdos artistas 

italianos dos ~attrocento・ Não menos do que“espaザ"conceiros cujas care-

gonお como“'artisra"ou“historia da arte" sao tambem projecoes retrospecti-

vas que interesses particul孟resadquiriram a posteriori da Renascenca， como 

Michael Baxandall e Charles Hope， entre historiadores da arte， e Michel de 

Certeau， em um contexto diferente ja salientaram38
• Ainda que isto nao neces-

sariamente previn且acriacao de uma caregoria“anacronica" de“belas artes" ou 

de“historia da arte"， e de aplica-las ao“nosso" campo de investigaφo (suposto 

como“nosso" terri耐 io)de modo主desは araco口 eeventos下ertinentes".

~ando se trat孟 doconccito de tempo， a advertencia de Walter Ben-

jamin parece indispensavel， especialmente em historiografia: descontinuid品a

de em historia tende a ser ocultada pelo mesmo esforco de recapitulacao do 

passado desacreditado. Re立bilitaφocria uma falsa continuidade que elimina 

as fases de ruptura onde a tradicao foi interrompida. Logicamente， a propria 

interrupcao e tornada visivel pelo pa日 digma(no sentido de Thon凶ぬ出1)
quc a mtcrrup伊ocriou39

• 0 mesmo perigo esta concomitante com qualquer 戸 39 n ，._......~，，_...""" _..-._~"........ ...，.......A 

tcntativa de historia da arte global. 
Como ilustracao， vamos analisar um caso chines agui onde 0 esfor写O

por manter 1符oscronologicos subverte os codigos ocident昌isde representaφo 

pictorica. Espectadores ocidentais ficam quase sempre m品ravilhados立overem

tantos selos imperiais cobrirem a superficie de preciosas pinturas chinesas， de 

tal forma que乱paisagcmrerratad且pareccdanificada ou quase obscurecida (es-

retour cn France (1860-1910)': Actes de la recherches en science sociale 79 (1983): 29-46. 

38. Michael Baxandall， Painting and Experience in Fi丘eenthCentury Italy (Oxford: 
Oxford University Press， 1972; traducao japonesa por Shinozuka Furnio et al.， 
(Hcibonsha in 1989); Michel de Certeau， L'Ecriture de I'hiswire (Paris: Galli-
rnard， 197ラ;traduφo japonesa de Sato Kazuo (Hosei University Press， in 1996). 
(30)Ver W云lterBenjarnin， Passage (traduc孟ojaponesa de Irnamura Hitoshi， M目hima
Ken'ichi et al.， (Iwanami Shoten， 11993-ろラ， i泊nうvols.吋.);tar日mbe如mP到》吋ie町rr町eBour吋die叩u仏】J，Le口srcgle口S 

de l'ar代t(Pa訂n配臣d占itionsdu Sei品1，1998; traduφo japonesa de Ishii Yojir凸(FujiwaraShoten 
in199ラ6，in 2 vols.)， pラ07，n.38

39. Ver W包!terBenjamin， Passage (traducえojaponesa de lmamura Hitoshi， Mishima Ken'ichi 
et al.， (Iwanami Shoten， 11993ーラ， 111ラvols.); tambem Pierre Bourdieu， Les rcgles de l'a冶‘a
(Paris:臣ditionsdu Sei孔1，1998;t 
in 2 vols.)， p.う07，n. 38. 
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pecialmente no caso do imperador Gan Long). Para amadores europeus， isto 

pode ser apenas uma violacao inadmissivel na autonomia da realid立deretrata-

da. Ainda assim， para peritos chineses， a superposicao de selos por geracoes de 

proprietむiosreais pode ser uma garantia do respeito que foi sendo atribuido 

ao objeto・Apaisagem obliterada parcialmente contem inscriφes de camadas 

de autenticaφo cronologica. Tais inscriφes e selos marcam um envolvimento 

em historicidade. Claro que tal explicacao e raramenおらrnecidapor peritos 

chineses no mercado domestico. E somente em contato com ocidentais per-

plexos que 0 informante nativo e obrigado a fabricar立justificaφoem defesa 

de seus proprios costumes e praticas sociais. 

Como 0 costume da inscricao imperial sugere， e uma quest孟oaberta se 

anocao de“representaφ0" e aplicavelおpinturasde paisagem chinesas. 0 que 
esta em questao e menos a representaφo da natureza e mais a representaφoda 

natureza interior (discutirei a irreleva山 iado termo“representacao" abaixo). 

Consequentemente， 0 proprio plano da imagem n孟oe considerado algo a ser 

visto: amadores preferem penetrar no espaco pictorial como se estivessem va-

gando pela paisagem retratada. Marguerite Yourcenar notou esse segredo孟O

narrar a historia de um pintor oriental que desapareceu na propria pintura. 

Ainda que ela tenha escondido su証 inspiraφoreal (a recriaφo de uma lenda 

japonesa por Lafcadio Hearn) e resgatado a histori孟 comouma fantasia chi-

nesa40
• Hiroshi Onishi (1937-?)， um antigo pesquisador e curador do Museu 

Metropolitano， tinha plena consciencia dessas elisoes e atribuicoes incorretas 

que leitores ocidentais comuns deixam passar. Na traduφo japonesa de Die 

Legend vom Kunst!er (1934)， de Ernst Kris e Otto Kurz， ele adicionou um 

extenso ensaio de cinquenta paginas sobre lendas chinesas e japonesas de artis-

tas41
• Infelizmente， lendas indianas， persas e arabes ainda nao foram alvo de ne-

nhuma coletanea. E tambem infelizmente， lamento dizer， a vers孟ojaponesa do 

adendo“globalizado" nao pode 即時間duzidaem nenhuma lingua ocidental. 

40. Marguerite Yourcenar， Les Nouelles orien叫es，reimpr回目 emOeuvres romanesques (Paris: 
Gallimard， 1982)， pp.1.l43四日;Shigemi Inaga，“百lePainter Who disappeared in the Novel， 

lrnages of an Oriental Artist in European Literature" in Text and Visuality， Word and lmage 
Interactions III， editado por Leo Hoek and Peter de Voogd， (Arnsterdam: Rodopi， 1994)， pp. 
117-27.民rShigeb山 ni宮司i，“官官Holyin the Dust: A ]apanese View of Christendom's Cult 
of the Non-Representational': in See泊gthe Invisible in Late Antiquity and the Early Middle 
Ages， editado por Giselle de Nie et. a1. (Utrecht: Brepols， 200う)，pp.18予209.

41. Ernst Kris and Otto Kurtz， Die Legende vom Kunst!er， Ein geschicht!icher Versuch (1934); 
tradl時五.0japonesa por Onishi Hiroshi et al. (Tokyo: Pelikan sha， 1989). 
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Uma das丘ustr巧oesque os orientais sentem diante de livros corno 

Termos Criticos da Historia da Arteとumcompleto desdとmcom as tぬ.diφes

orientais42
• Em τermos Criticos， 0 capitulo de David Surnmer sobre“Repre-

sentaφ0" nao menciona a pratica chinesa -uma omissao compreensivel， rnas， 

todavia， uma omissao. A experiencia oriental apenas nao se encaix証nadiscus-

sao de“representacao"， como se nada d孟 Asia品sserelevante neste contexto・

Provavelmente， 0 unico paliativo em linguas ocidentais e um paper de Tomo-

nobu Imamichi (1923-?)， que argumenta que ha uma“relaφo complementar" 

entre as teorias esteticas do Ocidente e do Oriente. Ao passo que a tradicao 

estetica ocidental foi rnudando de uma teoria classica da representacao (desde 

Platao) para 0 expressionismo moderno (ern Wassily Kandinsky) no corne写o

do seculo XX， a estetica oriental mostra， quase simultaneamente， uma mu-

danca revers孟 deuma veneracao classica de expressao pessoal (e， assim， nao 

urna representacao) para um credo moderno no tocante a representaφes re-

alisticas. Ainゐqueatraente e compreensivel como hipotese， este argumento 

b孟sei孟-sena propria crenca do autor na aplicabilidade dos conceitos binarios 

ocidentais ern realidades orientais， e a compatibilidade de conceitos ocidentais 

e orientaIs. Pel品proprianatureza do argumento de lmamichi， sustentado por 

seu nrrne carolicismo， perde-se a possibilidade de urna verinc巧孟oobjetiva， e 

falta urn quadro nlologico proprio p乱racornparaφ043 • 

Se um estudante quer fazer uma compar巧孟ointercultural entre a pers-

pectiva linear ocidental e a noφo de“tres distancias" estabelecida por Kuo 

Hsi (ou G凶 Xin孟transcricaoPinyin; c乱・ 1120-90)，por exemplo， ele ou ela 

pode ser requisitado a observar tais precaucoes nlologicas elementares que 

lmamichi sacrincou diligentemente. De fato， uma五lologiaestrita tornaria im-

possivel， simplesmente， a proposta de qualquer comparacao intercultural: por 

isso， 0 isolamento dos orientalistas. Deve-se apontar tambem que cornpara-

coes similares entre nocoes chinesas e ocidentais de construcao espacial forarn 

muito populares do五nalda decada de 1920 ate a decada de 1940 na Chi-

42. Critical Terms for Art History， editado por Robert S. Nelson e Richard Shiff (Chicago: 

University of Chicago Press， 1996; traduφo japonesa por Kato Tetsuhiro， Suzuki Hiroyuki 

et al. (τokyo: Brucke， 2002). 

43. lmamichi Tomonobu，“L'expression et son fondement logique'; Revues internationales de 

philosophie臼 (1961).A traduφo em ingles esta em Modern ]apanese Aesthetics: A Re-

ader， editado por Michael Marra (Honolulu: University Hawai'i Pr口s，1999)， pp. 220-8. 

lmamichiτomonobu，“Compatibilite et contrariété~ apresentado em le Collcge internatio-

nal de philosophie孟Teheranin 1977. 
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na e no Japao・No立ugcda autoconsciencia nacionalista， intelcctuais n品 Asi注

目 tavamocupados estabeIecendo um立 esteticaoriental quc rivalizasse com a 

ocidental刊.0 resultado foi um contrastc muito csqucmatico entrc um礼supe-

rioridade ocidental assentada no trato analitico com 0 mundo material， e uma 

suposta superioridade oriental cm uma aproximaφo espiritualmentc holistica. 

Foi nesse contcxto que a pωsagcm de Guo Xi de A Mensagem 5ublime 

de Floresta e Corregos， assim como a nocao dc XiとHとde“vibracaorItmica 

do movimento vita!" (qi yun sheng dδng)品目mapontadas como marcos do 

pensamento chines e provas da superioridade oriental (porq山 elas，立parcnte-

mente， vicram antes de formulas equi刊 lcntesno Ocidente). Ate mesmo礼falta

de poder explanatorio dos antigos termos chineses nao foi lcmbrada como um 

ponto fraco， mぉゐiapreciada como um乱grandevirtude. Pode-se bcm discutir 

e medir 0 valor pratico e 0 limite de eficiencia d立instrumentalizaφode tais 

conceitos orient立isem comparacao com terminologias ocidentais. Mas， nao 

e menos irnportante ficar de olho nas motivacocs ideologicas que mobiliza-

ram tais termos como contrapartcs“relevantes" de conceitos ocidentais cm um 

contexto historico dado. 

A importancia de qi yun sheng dむng(e立propostatrad叫えoem ingles， 

“ritmica do movimento vital"， ja demonstram a dificuldade e 0 perigo da mi-

graφ0民 mantica)ゐireconhecida por sinologistas como 5enichiro Isc (1891-
1948)， Raizo 50no (1891-1973，0 tradutor do Uber das Geistigein der Kunst 

de Kandinsky)， e 5eigo Kinbara (1888-19ラ8，que sc vangloriou com orgulho 
de ter cunhado 0 termo“Estetica Oriental")， assim como 0 tcorista chines 

Fξng ZiKai (1898-197ラ).T立isestet立sorientais localizaram 0 mais reccnte de-

senvolvimento em estetica europeia na idcia de百leodorLipp (18う1-1914)，
de Einfuhlung. Eles acharam ter reconhecido a afinidade com 0 qi yun sheng 

dong. Ja fica evidente que Imamichi e devedor de tais cstudiosos precedentes， 

mesmo que ele tenh立acrescidoalguma sofisticaφo necessari立quandopropoe 

a sua hipotese aos estetas ocidentais na decada de 1960. 
Anoφodem証que日kinssugere， tambem tem sido explorad品pormui-

tos japoneses de modo a comunicar um昌sutilmaistangivel nocao que， entre事

tan臥 edi五cil問 ntetransmissivel. Ma ga nunken ("ha um b山 cono ma") sig-

44. Shigemi Inaga，“Images changeantes de l'art japonais: Depuis la vue impressionniste 
du ]apon a la controverse de l'esthetiqlle orientale (1860-1940)"， ]TL:A Journal of the 
Faculty of Lerrers [The Univers町 ofTokyo，Aesthetics] 29 (2006). Tradu供。 coreana:
“']apanese Art in Transition: How the West Perceived the Essence ofOriental Acsthetics"， 

Art History Forum 18 (2004): 171-97. 
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ninca“parecer bobo". Ma ni au (“conhecer 0 ma") signi五ca"chegar ao destino 
a tempo" e tambem“destinar-se ao local"， relacionando tempo e espaco simul-

taneamente・Mawo motasu (“acompanhar 0 ma") signinca“estar de bem com 
as circunstancias". 0 famoso arquiteto pos-modernista Arata Isozaki (1931-) 
escolheu 0 conceito de ma como termo“chave para uma exibicao que ele orga-

nizou em Paris em 1978， chamada“MaEspaco副Tempos".Evitando cuidados乱-

mente 0 perigo da mistincaφo de uma nocao exotica， Isozaki tentou recriar os 

momentos onde a “nssu悶"emerge， como a noφo de receptaculo (chora) no 

Timaues de Platao， entre realidades pre e pos-linguisticas， em uma anterior a 

articulaφo entre chronos c“espa写o-como-vazio".Ao inves de forcar 0 ma em 

eixos coorden立.doscartesianos， Isozaki reverteu todo 0 processo de pensamen-

to (dai sua recusa em connar em termos como“entre lugar" ou "pausa"， que sao 

apenas racionalizaφes retrospectivω) e nomeou cada uma das nove secoes de 

subdivisoes da exibi件opegando termos familiares da experiencia cotidiana 

em lingua japonesa; cada um dos equivalentes franceses e， curiosamente， den-

ciente ou .depreciad04S
• 

As reflexゐesconceituais de Augustin Berque que come伊mcom Vivre 

l' espace au ]apon (1981) sao sugestivas para se entender 0 projeto de Isozaki. 

Ao reavaliar a叩roximacao“passo-a-passo"(paば pω)com 0 ambiente de 

vida， em referencia主“disponibilid乱de"de ]ames J. Gibson， Berque clari五日

os limites metodologicos da perspectiva ocidental geometrica de construcao 

espacial， aproximando-se aqui da noφo de Pradaksna como um itinerario 

ambulatorial em procissao. Com cada passo dado， a sua relacao com outras 

realidades oscila. Berque chega主conclusaode que， na construcao esp品cialja-

ponesa， nao sao os agentes individuais da acao， mas 0 espaco intermediario da 

“mediaφ0" que e v品lorizadode modo a garantir um乳circulacaosemiotica ao 

se privilegiar 0 neologismo da "comunizaφ0" (que e“dispor coisas a sercm re-

alizadas em comunhao") de signos ao inves da "comunicaφ0" verbal. Depois， 

Berque aprimorou a ideia como “mediance叫 6

豆bastantecurioso qIle propostぉ similarestenham sido adiantadas por 

muitos estudiosos japoneses e suas terminologias possam ser realocadas como 

45. Isozaki Arata， [Japanese-ness in Architecture] (Tokyo: Kodansha， 2003)， pp. 83-10ラ.Ver 

Isozaki， www.anycorp.com/. accessed February 2006. 

46. Augusrin Berque， Vivre l'espace auJapon (Paris: Presses Universiraires de France， 1981). Ver 
rambem dele “La logique du Iieu depasse-t-clle la modernire" in Approches cririques de la 
pensee japonaise XXe siecle， cditado por Monner 
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precedentes da hipersofistic時五oconceitu孟1de Isozaki e Berque. Baseando-se 

em seu estudo acerca de filosofia germanica， Tsunejoshi Tsudzumi (1887-1981， 

Tsuneyoshi Tsuzumi na traducao Hepburn) cunhou 0 termo Rahmenlosigkeit 

(“desmolduraφ0") em seu Die Knust Japans (1928)， de modo a caracterizar 

as especificidades do estilo artistico japones. Comparada com 0 Kunstwollen 

europeu em co吋untocom a autonomia e a individualidade Konstruktion， a 

estetica japonesa e coletiva e deficiente de uma distincao precisa entre den-

tro e fora. Tal desmolduracao， de acordo com Tsudzumi， pode explicar mui-

tas singularidades da arte japonesa， quer se trate da permeabilidade e fusao 

de diferentes generos no processo historico de desenvolvimento artistico ou 

literむio，ou se tr品teda livre combinaφo e superposicao de di氏rentescama-

das ou elementos na criacao artistica e musical， a qual uma geracao posterior 

de teoristas no Ocidente chamaria de“intertextualidade" e“palimpsesto叫 7

Pode-se detectar facilmente a razao do sucesso de sua publicaφo alema ao se 

pensar na mudanca do paradigma contemporaneo de Ernst Cassirer， descrita 

no monumental Substanz Begriff und Funktionsbegriff (1910)， que Tsudzumi 

ilustrou， por assim dizer， com arte japonesa. 

Teiji Ito (1922-?)，出tudantede arquitetu日， tambem experimentou di-

ficuldade em explicar algumas das caracteristicas comuns dos artificios espa-

ciais japoneses para audiencias de lingua inglesa. Pela carencia de um termo 

mais adequado， ele mobilizou terminologias como“espaco intermediario ~ 

“zona cinzenta"，“entre lugar~ esse tipo de coisa que separa e liga muitas unidaー-

des espaciais48 (39). Em uma visita ao Japao， Paul Claudel (1868-1955) ficou 

surpreso ao ver paredes de papel e portas deslizantes， que permitem a livre co-

municacao entre 0 interior e 0 jardim exterior， e que se pode司ustarde acordo 
com mudancas da luz do sol e de temperatura， ou adequar de acordo com as 

quatro est乱coes.Estas possibilidades diversific孟dasde abertur証 ede grande e 

pratica de adaptaφo sao vistas quase como antipodas do rigido racionalismo 

frances. Ainda assim， Claudel as acha agradavelmente curiosas49
• 
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47. Tsudzumiτsunejoshi，“Die Rahmenlosigkeit des japanischen Kunststils"， Zeitschrift fur 
Aesthetik und allgemeine Kunstwissenscha丘Band22， He丘1(1928); e Tsudzumi， Die 
Kunst]apans (Leipzig: Insel-Verlag， 1929); Adaptaφo japon目 apelo autor K白(Tokyo，H89
E Shokado，1933). 

48. Itoτ同i，1he Garden ofJapan (Tokyo: Kodansha International， 1984); (Tokyo: Kashima 
Shuppan-kai，1988). 

49. Claudel，“Caetl正'，Connaissancede I'est (Paris: Mercure de France， 1907/1913)， pp.114-16. 
う{
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A fase "ainda-nao-separados" tempo e espaco， que a nocao de ma de-

signa， estava em boa sintonia com a fenomenologia， colocando-se de acordo 

com sua reduφo de uma moldura deゐstracaointelectual e com 0 restabe-

lecimento do Lebenswelt. De fato， 0 Lebensraum nunca pode existir em se-

parado da temporalidade. 0 sentido de“ser visto pela f1oresta"， que Maurice 

Merleau-Ponty (1908-1961) demonstrou no seu 0 Olho e 0 Espiriω(1964)， 

pode ser uma variacao da experiencia mistica de“sendo-visto-por-Deus" que 0 

santuario transmite para peregrinos itinerantes. 

Nesse contexto， deixem叩 ecitar Dagobert Frey (1883-1962)， porque 

o seu Grundlegungzu einervergleichenden Kunstwissenschatt (1949) 

tentou comparar diferentes apro幻maco岱主 sacralidadedos monu-

mentos representativos de esferas culturais primordiais e propor uma 

tipologia de figuras humanas em movimento ao analisar esculturas e 

estatuas. Para scr mais fiel主intenφoinicial de Frey， contudo， a estreita 

dcfiniφode belas立rtespode nao ser 0 bastante. 0 intuitivo sentido de 

“'ser tocado" esta mais desenvolvido nas artes marciais， e um dos seus 

pensadores praticantes e Kenji Tokitsu (1947-?)， 0叩 torde La voie du 

Karate， pour une theorie des arts martiaux japonais (1979). Tokitsu 

elabora a nocao de ma em relacao Il1tima com Haptonomia (a ciencia e 

a arte do toque efetivo). Sem mistificar a experiとnciafisica no combate， 

ele demonstra， convincentemente， que 0 controle do entre lugar ao se 

estar diante de um oponente， que esta em constante movimento，凶o

pode ser reduzido a uma topologia matematica de poder e veloci也de

fisicas. Ma wo yomu (“ler 0 ma") se torna uma tecnica essencial nas 

relaφes humanas50
• 

“Kriegeskunst" pode tambem ter uma posicao legitima na difundida 

conceituaφode“Kunstwissenscha丘".Ninguem pode negar a possibilidade de 

que as artes marciais podem ser incluidas na historia da紅 teglobal， talvez rela-

cionado-as com as artes do corpo・Terconsciencia dessa possibilidade pode ser， 

a五nalde contas， extremamente “tocante~ ja que釦 lbasocasionam 0“toque". 

ラO.Kenji Tokitsu， La yoie du karate-pour une theorie des arts martiaux japonais (Paris: Seul， 

1978); Les katas: artsπlartiaux & transformations sociales auJapon (Paris: DcsIris， 2002). 
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ELUSIVIDADE DE UMA  ORBITA ELIPTICA 

Para encerrar meu demorado comentario， duas observaφes sao necessarias. 

Primeiro， a ideia de apropriaφo de conceitos estrangeiros alcancar a 

renovacao de um discurso proprio e uma estrategia comum no Ocidente. Ri-
chard Muther (1860-1909)， no seu Geschichte der Malerie im 19; e Jahrhun-

dert (1893-1894) eJulius Meier-G開会 (1867-193ラ)， em Entwicklunggsges-

chid町 derModerne Kunst (1904) inseriram capitulos sobre arte japonesa 

entre seus capitulos sobre realismo e impressionismo ocidental. Estes nao sゑ0，

e claro， simples subterfugios para simular uma historia d品arteglobal; ambos os 

autores estavam convencidos de que a intervenφo do japonismo era indispen-

savel para 0 desenvolvimento do impressionismo. Alem disso， na interpretacao 

deles， a tradiφo europeia foi renovada pelo impacto com 0 Extremo Oriente. 

o mesmo pode ser dito do fauvismo e do cubismo， a experiencia de Matisse 

no Marrocos， e 0 impacto da ar民主fricanaem Picasso. No mesmo sentido， a 

estrategia de Hubert Damisch (1927-?) de ir contra a imagens chines立sno seu 

Traite du trait (1995)， parece retracar fielmente 0 mesmo (!) esquema tradicio-

nal de dialetica europeia 110 nivel metodologico do discurso critico. 

Nao e minha imencao acusar isto de eurocentrismo， autoengrandeci-

mento ou autojustificacao. Mas nao sou d孟opiniaode que uma apropriacao do 

outro para beneficio proprio possa levar a uma historia da arte global. Este seria 

um limite para uma historia da arte? Felizmente， a aproximaφodeD乱misch，

que se autoqualifica como um“analfabeto visual"， 0 alivia da tenta<φo de usur-

par 0 outro. Pode-se， facilmente， tracar叫 uium paralelo com 0 desconheci-

mento confessado por Roland Barthes por causa da suposta impenetrabilidade 

do Japao. Refとrindoサ C主noφobarthesiana punctum em oposiφo a nocao de 

studium， Damisch concentra sua atencao na marcaφo da linha de ruptura ini-

cial (trait七risure)，que nao pode se manifestar sem danificar a propria condi-

cao de sua manifestaφ0・Aose referir ao ato inicial da articulaφo do universo， 

que retraca a origem da obscura escritura entalhada em um casco de tart立ruga

da dinastia Yin， Damisch mostra sua expectativa por uma outra historia da 

arte que e resolutamente difとrente(1 'attente d 'une h恒IS坑toωlr民er氏es叩olumen旧ta叩u山lt訂r民c吋)，
umahist吋ori耳qu山ee叩mer喝geatr乱aveむsd山afiss叩uraqu肘edissolve a c∞ontinu山11吋da吋demo旧onolit似E位i担

ca (かsolu氏山tionde c∞ontinu凶lite)de uma ilusoria historia d 立arte globals1. 

う1.Hubert Damisch， Traite du trait (Paris :Reunion des Musees nationaux， 199ラ)pp.19-38， 
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Eu tambem demonstrei que a maioria desses conceitos teoricos emer-

giu do contato de autores com ambientes estrangeiros e audiencias inexperien-

tes. Noφes como ma， Rahmenlosigkeitt，“zona cinzenta"， e “espa写ointermedi-

ario" nao devem ser cunhadas ou mobilizadas senao pelo interesse dos autores 

em explicar alguma coisa para estrangeiros que estao， principalmente， em uma 

posiφo linguistica dominante. As coisas que precisam de explicacao sao tao fa-

miliares para os “nativos" (que ocupam uma posicao linguistica subordinada) 

que eles nao prestam uma atencao especial a elas. 0 "andaime conceitual" de 
estudos ocidentais contribuiu， portanto， para a invenφo de tais terminologias. 

De fato， tem sido， sobretudo， a atencao ocidental que trouxe a exploracao de 

terminologias口trangeiras“importantes"(sempre“relevantes" para as discus-

soes dos estudos ocidentais) para 0 proprio beneficio do Ocidente (que， nao 

necessariamente， faz mal a esse estudiosos nao-ocidentais ja“contaminados" 

pelos estudos ocidentais， inclusive 0 presente制 tor).

Deve-se ter cuidado com as distorφes ao se extrair essa terminologia de 

seus contextos geradores pelo bem-estar de sua aplicacao global. A tentacao de 

“uma historia da arte expandida e mais inclusiva" contem 0 pecado original da 

universalizaφo. Por exemplo， Isozaki n孟oquis mostrar a exibicao ma no Jap孟0，

porque ele achou que seria tautologico apresent会lala. Isto poderia despertar a 

suspeita japonesa acerca do 氏tichismohiperbolico frances乱 respeitode coisas 

japonesas. Tais clamores franceses de possessao do ultimo nivel de julgamento 

(1立derniとreinstance) de juizo de valor estetico podem ser acusados de arro-

gancia porc叫t町 aslocais. Em contraste， deve-se notar que termos basicos (no 

Ocidente) como“expressao" e“repr口entaφ0"perdem， subitamente， sua esta-

bilidade semantica e sua seguran伊 metodologicaquando confrontados com 

outras realidades construidas com gramaticas e sint乱xesdiferentes， e articul公

das com vocabularios e taxonomias totalmente diferentes. 

Em uma traducao de uma lingua fonogr話caindo-europeia para a lin-

gua chinesa， basead品emideogramas， a paradigmatica rede de vocabularios e 

quase que completamente recombinada， se nao， inteiramente destruida. As 

confusoes devastadoras que ocorrem no processo de transmissao sao di五cil-
mente notadas pelos usuarios comuns， que se satisfazem com uma comunica-

182-88. Ver Shigemi Inaga，“La blessure creatrice entre poterie et la sculpture， ou Yagi Kazuo 
entre la tradition japonaise et l'avant-garde occidentale" (lido no simposio internacional La 
Rencontre duJapon et de l'Europe: Images d'une Decouverte (Strasbourg， Universite Marc 

Bloch， 8 dec. 200う).
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cao pratica. Mesmo quem e hilingue tende a esquecer a hrecha que percorre 

constantemente， porque traduφo convencional paralisa a consciencia critica. 

Mas alguem que esta localizado -um proficiente falante de japones， impren-

sado entre um falante de chines e山 nfalante de ingles -pode ser c証pazde 

auxiliar na travessia de fronteiras impossiveis. 

Escondidos emhaixo de uma comunicaφo aparentemente normal， 

dois campos quase incompativeis est主ofrequentemente se chocando um com 

o outro. A rede de etimologia em linguas europeias pode dificilmente sohre-

viver quando remodelada em comhinacoes de ideogramas chineses. Os dois 

sistemas nao podem ser relacionados sem uma quase completa remodelacao 

da distrihuiφo semantica. Em chines， a relacao entre“apresentaφ0" e "re合

presentac主0"nao e mais visivel; 0 que e pior， a distinc孟oconceitual e quase 

sempre confusa porque os termos sao dificilmente diferenciados um do outro・

Ajuncaode“express孟0"e“impressao" n孟opode ser apreendid乱sea pron也ncia

original n孟ofor fornecida em parenteses -e isto fica aparte das confusoes que 

surgem entre traducoes chinesas， japonesas e core叩 as.As qualificaφes e os 

ajustes inevitaveis tornam 0 entendimento de discussoes filosoficas muito difi-

cil， porque as oposiφes hinarias sao com frequencia alteradas e dissolvidas em 

novos niveis de oposicoes binarias chinesas convencionais. Estudiosos orien-

tais nacionalistas que so dominam a terminologia chinesa acreditam， quase 

sempre e erroneamente， que seus proprios p也氏sbinarios chineses convencio-

nais sao global ou intercruzadamente validos e facilmente traduziveis， e eles 

tendem a tomar a falha de traduφo como uma prova da“invasao cultural do 

泊lperialismoocidentalて

E facil falar sobre“deslocamento" (como James Clifford faz)，“hetero・

topia" (como Michel Foucault) ou三ontingencia"(como no termo de Richard 
Rorty)， mas， vivenciふ10e bem diferente. Pelo menos， falando linguisticamen-

te， e pelo menos para algum tipo de traducao intercultural de consciencia 

oriental filologica， a utopia da Historia da Arte Glohal pode perpetuamente 

estar orbitando em paralelo ao local elusivo de uma elipse cujos dois centros 

sao 0 Ocidente e os chineses52 (43). Sem querer fetichizar conceitos elusivos 

vindos de品目 (aomenos， simultaneamente， tenho que dizer que as palavras 

う2.VerTanakaJun，“'Aby Warburg: Das Labyrinth des Gedachtnisses" (To勾'0:Seidosha， 2001) 

pp. 237-244. Ver Art History Forum ， numero especial em“Depiction and Description，" 

editado por Shigemi Inaga 20 (200ラ)，publicado por Korean Center for Art Studies. 
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baudelairianas“contingenciよ“transitorio"e “elusivo" sintetizam a estetica ja-

ponesa e atestam a sua modernite)， deve-se reconhecer， de uma vez por todas， 

que a nocao de uma Historia da Arte Global e， em si mesma， altamente elusiva 

e conceitualmente eliptica (movendo叩 eternamenteem uma仙 itaeliptica)， 

assim como a versao japonesa de uma Historia da Arte Global permanece elu-

siva e eliptica para os espectadores ocidentais. 
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