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Recentecemente, num debate em Curitiba, alguém me perguntou como eu definiria 
a arte, hoje. Respondi, dizendo-lhe que a arte é aquilo que chamo de arte. Para 
mim Bispo é um artista, genial (...) Não importa se o que ele fez foram apenas 
registros, como ele prefere dizer, e não arte (Morais, 1993, s.p.). 

  
Conclusión 

Al desplazar el trabajo de Bispo al campo del arte, se produce un 
cambio de su significado y de su valor. Al imponérsele las categorías de 
percepción propias del campo artístico, la interpretación se aleja 
radicalmente de la génesis de la obra. Sin embargo, recuperar su razón 
de ser, su principio generador, los motivos para existir en la forma que 
existe, le restituiría su importancia, su necesidad y el efecto liberador 
que tuvo para Bispo.  
La penetración de la palabra sobre la palabra ajena puede distorsionar 
la intencionalidad de una obra. En este caso, la manipulación sobre el 
producto es extrema, pudiendo considerarse una expropiación del 
discurso autorial sino una instrumentalización del autor. • 
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3.45 A autorreferencialidade na obra de Mark Tansey 
Marilice Corona* 

 
Abstract: This article aims at showing how self-referentiality of painting has been both a 
theme and a resource for the problematization of the pictorial language in the Mark 
Tansey’s work. This investigation has stemmed from a broader definition of self-
referentiality, showing that, if we regard illusionism, the dialogue with other languages, and 
narrative as capacities inherent to the pictorial language, we will reach a more significant 
number of significations. 
Key Words: painting, self-referentiality, representation. 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar como a autorreferencialidade em 
pintura tem sido utilizada como tema e recurso para a problematização da linguagem 
pictórica na obra de Mark Tansey. Esta investigação parte de uma definição ampliada de 
autorreferencialidade, demostrando que se tomarmos o ilusionismo, o diálogo com outras 
linguagens e a narrativa como capacidades inerentes à linguagem pictórica, alcançaremos um 
número muito mais amplo de significações. 
Palavras-chave: pintura, autorreferencialidade, representação. 

 
 
 Introdução 
 A autorreferencialidade da arte, a consciência dos limites da pintura 

e, consequentemente, dos limites do espaço pictórico foram princípios 
fortemente reafirmados e utilizados como fundamento pelas 
vanguardas modernistas, no entanto, continuam sendo desdobrados e 
discutidos de diversas formas por grande parte dos pintores 
contemporâneos. Entretanto, cabe salientar que este desdobramento 
não significa a continuidade dos dogmas modernistas, mas a sua 
análise ou a sua crítica. O questionamento sobre os limites da pintura, 
do espaço real e do ilusório, da apresentação e da representação, da 
manufatura e da reprodução mecânica, do potencial retórico e 
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narrativo da linguagem e sua historicidade, é bastante presente na 
pintura atual. 

 Há mais de uma década venho investigando, tanto por meio de 
minha prática artística como através da pesquisa teórica, a utilização de 
procedimentos autorreferenciais em pintura. Durante este percurso 
pude detectar que estes procedimentos estão fortemente presentes na 
pintura contemporânea e assumem maior relevância na poética de 
determinados pintores. A obra do pintor norteamericano Mark Tansey 
(1949, San Jose, Califórnia) tem apresentado-se como exemplar. 

 Tansey, filho de professores de história da arte, inicia seus estudos 
em pintura ainda adolescente no final dos anos 60. Nos anos 70, 
estuda com outros pintores e começa a trabalhar com ilustração. Neste 
momento, enquanto muitos críticos e artistas olhavam a ilustração com 
desconfiança, Tansey percebeu esta área como campo fértil para sua 
pintura. Além disso, tendo frequentado aulas com Rosalind Krauss, foi 
introduzido na séria disputa teórica entre estruturalistas e pós-
estruturalistas (Danto, 1992, p. 23). Segundo Taylor (1999, p.4), Tansey 
estava intrigado com as questões levantadas por estas teorias e 
rapidamente ficou absorvido e familiarizado com suas complexas 
ideias. Conforme o autor, para podermos apreciar a pintura de Tansey, 
precisamos estar a par do debate filosófico que dominava a literatura e 
a crítica da arte nos anos 70 e 80. É por este viés, e principalmente 
através de Derrida, que Tansey discutirá a representação.  

 
1. Autorreferencialidade e zona de jogo 
A autorreferencialidade presente na obra do pintor americano Mark 

Tansey apresenta-se de diversas e complexas maneiras. Em um 
primeiro momento, acreditamos estar diante de uma mera 
representação naturalista. A princípio, as representações nos parecem 
claramente reconhecíveis, no entanto, o artista nos lança em uma 
intrincada rede de significações onde estão implicadas reflexões sobre 
o complexo mundo da estética e da teoria da arte. Quando Mark 
Tansey começa a pintar, no final dos anos 70, trazendo para a pintura 
sua experiência como ilustrador, estava preocupado em reabilitar a 
imagem figurativa e redefinir a tarefa da representação. (Mönig, 2005, 
pp. 10-40) 
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Tansey utiliza-se de um sistema tradicional de representação para 
discutir a produção de imagens e a possível inter-relação dos vários 
meios de reprodução destas. Através de um método subtrativo, 
adicionando óleo e pigmento sobre a tela gessada, faz surgir suas 
imagens através do ato de raspar estas substâncias para reencontrar a 
luminosidade do branco do suporte. Como bem comenta o artista, a 
presença do monocromatismo em suas pinturas deriva das relações 
que este estabelece com a imagem fotográfica, bem como com o 
arcabouço conceitual que ele opera: 

 
No princípio, eu fui atraído para o monocromatismo – preto e branco – porque 
tudo que eu gostava estava nele, de reproduções de Michelangelo à ilustração 
científica e fotografias da revista Life. Esta simples, mas versátil sintaxe, foi 
compartilhada pela arte, ficção e realidade fotográfica, ela tornou possível outro 
nível de ficção pictórica onde aspectos de cada um poderiam se unir. Um quadro 
pintado já não tinha que fingir a não-ficção, já não tinha que ser uma gaiola para 
o real, tornando-se possível pensar em termos de um campo conjetural ou lugar de 
investigação. O quadro poderia trabalhar com uma forma híbrida equidistante 
entre as funções da pintura, da ilustração e da fotografia. Em minhas pinturas 
iniciais, minha preocupação primária era descobrir como reunir imagem e idéia. 
Comecei oposições simples: masculino/feminino, artificial/natural, estático/móvel, 
mítico/científico, presente/passado. Descobri que oposições de claro e escuro 
poderiam agir como um análogo formal a oposições conceituais. (Tansey, 1992, 
p.128) 

 
A pintura de Tansey coloca-nos inúmeras questões: a percepção e 

memória tátil em oposição à visual; as raspagens e as marcas como 
modo indicial de significação; disparidades e justaposições temporais; 
inter-relação entre pintura e meios mecânicos de produção de imagens; 
realismo e representação; aliança entre conceitual e formal. São tantos 
os aspectos possíveis de serem levantados que isso acarretaria um 
desvio para o momento.  

A razão principal de meu interesse pela obra de Mark Tansey é o 
fato de percebê-la como uma pintura que fala sobre o próprio universo 
da pintura – sobre suas convenções, seus teóricos, seus sistemas de 
representação, a história e o mundo da arte. Considero que a utilização 
de procedimentos autorreferenciais cria uma zona de jogo, 
autorreflexiva, na qual a pintura se interroga sobre suas próprias 
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capacidades no contexto contemporâneo levando o espectador a 
refletir, também, sobre o próprio ato de contemplação. 

 

 
Figura 1.  A short history of modernist painting (1979-80). Mark Tansey,  óleo sobre tela –– 

182,88 x 182,88cm. Collection Rose and Morton Landowne, New York. Fonte: 
Danto, Arthur (1992) Tansey: visions and revisions, Nova York, p. 33. 

 
Em A short history of modernist painting (1979-80), com muita ironia e 

ilusionismo, Tansey aborda o dogmatismo modernista referente à 
integridade do plano como único espaço de definição da pintura (Fig. 
1). Segundo Danto, muitos dos trabalhos de Tansey foram um tipo de 
refutação das proposições greenberguianas, ou uma desobediência 
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pictorial aos ditames e mandamentos greenberguianos. (Danto, 1992, 
p. 21).  

 

 
Figura 2. O mito da profundidade, 1984 – Mark Tansey,  óleo sobre tela – 96,52 x 
226,06cm – Collection Rose and Morton Landowne, New York. Fonte: Danto, 

Arthur (1992) Tansey: visions and revisions, Nova York, p. 59. 
 
São inúmeras as pinturas em que reúne personagens do universo da 

arte de diferentes épocas. Em Mith of depth (1984) (Fig. 2), o artista 
ironiza a planaridade ressaltada por Greenberg na obra de Pollock. 
Nessa pintura, Tansey coloca – todos no mesmo barco - Clement 
Greenberg, Kenneth Noland, Mark Rothko, Arschile Gorky, Robert 
Motherwell e Helen Frankenthaler observando Pollock caminhar 
miraculosamente sobre as águas, ao mesmo modo que Cristo. 
Greenberg aponta, fazendo a revelação: há somente superfície aqui! 
Motherwell, sem muita certeza, observa com atenção a água. Gorky, 
por sua vez, precavido e duvidoso, traz consigo uma boia salva-vidas. 
Nesse trabalho, a oposição está presente no fato de representar com 
ilusão de profundidade de espaço o discurso da planaridade. Conforme 
comenta Danto,  

  
Na verdade, a pintura é o próprio discurso de Tansey sobre planaridade e 
profundidade, ilusão e realidade, articulando ambos os caminhos: se Pollock 
provou miraculosamente que a profundidade é um mito, a pintura na qual este 
milagre é recordado é – como todos os trabalhos de Tansey – fiel à ideia de que o 
espaço pictórico tem profundidade.(Danto, 1992, p. 21)  
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 A autorreferencialidade presente na pintura de Tansey está, 
eminentemente, vinculada à narrativa. Os títulos conferidos às obras 
apresentam-se como pistas para novos níveis de significação da 
imagem. Uma imagem composta de um grupo de homens dentro de 
um mesmo barco observando outro que caminha sobre as águas guarda, 
atrás de si, outras significações, que estão para além do que é dado a 
ver. Tal imagem aposta na coparticipação de um observador que 
possua um conhecimento prévio sobre os discursos e a históri
pintura. Não se quer dizer com isso que a fruição da obra esteja 
condicionada a este conhecimento prévio, mas que tal obra se 
caracteriza por proporcionar várias camadas de informação a serem 
desvendadas. 
 

Figura 3. The innocent eye test, 1981, Mark Tansey – óleo sobre tela 
304,12cm. The Metropolitan Museum de Arte, New York promised gift of Charles 
Cowles, in honor of William S. Lieberman, 1998. – Fonte: Danto, Arthur (

Tansey: visions and revisions, Nova York, p. 35. 
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óleo sobre tela - 198,12 x 
304,12cm. The Metropolitan Museum de Arte, New York promised gift of Charles 

Fonte: Danto, Arthur (1992) 
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Figura 4. Young Bull, 1647, Paulus Potter– óleo sobre tela -  235.5 × 339 cm – 
Mauritshuis Museum, Den Haag. 

 
2. Um olhar nada inocente 
Muitas das pinturas de Tansey são pinturas de pinturas, e muitas 

delas são sobre pinturas que realmente existem. Em The innocent eye test, 
(1981), (Fig. 3) o artista utiliza-se da representação da pintura The 
Young Bull, (1647) de Paulus Potter (Fig. 4) como uma crítica ou 
comentário irônico sobre as noções desenvolvidas por Jonh Ruskin 
acerca do olhar inocente. Ao lado da representação da pintura de Potter, 
não por acaso, encontramos outra representação, que faz referência a 
uma pintura de Monet de 1891, Monte de feno (Fim do verão) (Fig. 5). As 
relações de significação tornam-se múltiplas entre as imagens, tanto em 
relação à vaca e ao feno quanto à teoria que “alimentou” a opticalidade 
da pintura impressionista. 

Diante de The innocent eye test, somos convidados a assistir ao teste 
em que um grupo de “conhecedores” está prestes a verificar, ao modo 
de um experimento científico, qual será a reação do animal diante da 
representação do touro. Será este um olhar inocente? O animal será 
ludibriado, tal como os pássaros de Parrásio? Será ele capaz de 
comparar semelhanças? Com muita ironia, Tansey coloca, à esquerda 
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do quadro, um homem em posse de um esfregão de chão, pronto para 
agir ao menor sinal de qualquer manifestação involuntária do animal.  

 

 
Figura 5. Monte de feno (Fim do verão) 1890-91), Claude Monet– óleo sobre tela -  64.9 x 

92.3 cm – The Art Institute of Chicago.  
 
Seria possível dizer que, neste caso, a duplicação do quadro dentro 

do quadro empreendida por Tansey coloca em xeque a nossa própria 
posição diante da representação. De forma irônica, ele coloca o 
espectador na mesma posição de observação na qual se encontra a 
vaca, sendo que é o artista, através de sua obra, que nos coloca em 
teste diante do “realismo” da representação. Conforme escreve Danto,  

 
The innocent eye test não é, em si, realmente um experimento, mas antes uma 
demonstração de verdade que a pintura, mesmo quando realista, trata de mais 
coisas do que encontra o olho, e daí o “teste” para ver se o modo como nós 
entendemos uma pintura tem menos a ver com nossa espontânea resposta ‘animal’ 
do que com nossa habilidade para reconstruir o significado da pintura, construída 
como um tipo de texto visual (Danto, 1992, p. 18). 
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Pode-se dizer que aqui encontramos, em um sentido mais amplo, a 
mise en abyme do quadro dentro do quadro que coloca en abyme o 
próprio ato de contemplação. O assunto do quadro coloca-se como 
uma interrogação sobre a natureza do olhar dirigido à pintura, à 
representação ou àquilo que se costuma chamar de pintura realista. O 
assunto da pintura é o olhar que a constitui, que lhe confere sentido. 

A obra de Mark Tansey, inserida na cultura fotográfica e em diálogo 
com essa contingência, abre um campo vasto de significações que 
extrapolam os elementos tidos como ‘fundamentais’ da linguagem (o 
plano, o gesto e a cor). Desse modo, o artista reabilita e atualiza as 
antigas funções da pintura de forma crítica e provocadora. • 
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