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3.51 Arte e mundo líquido, criação e inventividade 
Neide Marcondes* 

 
Abstract. This article characterizes works/installation of this contemporary world, 
termed by philosophers and sociologists as a liquid world. Evaristo Bellotti (Spain) and 
Hugo Fortes (Brazil), both artists creators/researchers, connote the poetics of the water 
element, a concern of the whole world. 
Keywords: installation, liquid world contemporary, poetic, water.  
 
Resumo. Este artigo caracteriza obras/instalações deste mundo contemporâneo, 
denominado por filósofos e sociólogos como mundo líquido.Evaristo Bellotti (Espanha) e 
Hugo Fortes (Brasil), artistas criadores/pesquisadores, conotam a poética do elemento 
água, preocupação planetária do mundo atual. 
Palavras chave: instalação, mundo líquido contemporâneo, poética, água 

 
Introdução 
Como se encontra a arte contemporânea neste chamado mundo 

líquido? Mundo este na concepção metafórica do sociólogo polonês 
Zygmunt Bauman (2007) e mundo em espumas, segundo a teoria do 
filósofo alemão Peter Sloterdijk (2006). Nesta hipermodernidade 
(Lipovetsky, 2004), como está caracterizado este mundo atual? Na vida 
líquida, nesta hipermodernidade, as pessoas que integram esta 
sociedade se metamorfoseiam em tempo mais curto; tudo é efêmero e 
fugaz.  

Neste mudo atual, Bauman situa a carreira artística como carreira 
espetacular, de evento com tempo limitado, mas de forma efetiva de 
fixar grifes, marcas, o que situa muito bem a tendência do ambiente 
líquido-moderno. Como se expressa Bauman, o conteúdo é um lampejo, 
uma visão fugidia, um olhar de passagem. A obra nasce da concepção 
e atividade do artista e, quando no seu evento, a arte permite ao 
historiador/intérprete/crítico tentar desvelar (Marcondes, 2002) esta 
dimensão, esta modalidade da obra contemporânea . Nas instalações, o 
espaço/lugar é concreto. A espacialidade é fundada pelo artista, como 
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morada no mundo. Espacialidade é a presença, o modo de ser, é a 
essência. A Presença é a intemporalidade no tempo (Nunes, 2002). A 
insegurança que assombra o mundo-líquido manifesta-se na energia 
dos tremores existenciais e reais. A fama atinge rapidamente o ponto 
de ebulição e logo começa a evaporar. O tempo flui e o conteúdo é um 
lampejo. O mundo atual e a sociedade contemporânea afiguram-se a 
uma complicada teia, a de eventos, nos quais conexões de diferentes 
tipos se alternam, ou se sobrepõem, ou se combinam, determinando 
assim a textura do todo. Vamos sinalizar a poética líquida de dois 
artistas: Evaristo Bellotti, espanhol nascido em 1955, com sólida 
formação intelectual e internacionalmente reconhecido; Hugo Fortes, 
brasileiro nascido em 1968, doutor em Artes e com reconhecimento 
internacional. As obras destes artistas/pesquisadores serão 
interpretadas no contexto dos filósofos Bauman e Sloterdijk, teorias 
acima expostas. 

 
1. Escultura para Piez Descalzos 
Vamos aqui fazer uma interpretação da obra/instalação do artista 

Evaristo Bellotti, obra esta do período hipermoderno, deste mundo 
líquido e espumoso. Na arte contemporânea, nas Instalações, o tempo dos 
instantes é transcendental - imaginativo, tempo da intuição e projeto 
para o tempo espacializado. Formas artísticas contém os movimentos: 
projeto, presença, memória. Há um tempo que flui na obra/instalação 
deste artista espanhol. Mas Tempo, qual o sentido do tempo? Espaço e 
tempo acham-se intimamente vinculados e se interpenetram; as visões 
da Física moderna e do misticismo oriental são intrinsicamente 
dinâmicos, pois incluem o tempo e mutações como elementos 
essenciais. Podemos dizer que o Universo está empenhado em 
movimentos e atividades incessantes, numa permanente dança cósmica 
de energia (Capra, 1983). 

Impactante e, em um primeiro momento, desconcertante é a 
chamada obra Escultura (2008) do artista espanhol Evaristo Bellotti. 
Logo à entrada do Palacio de Cristal, situado no interior do Parque del 
Buen Retiro, em Madrid, o visitante sofre o mesmo impacto que o 
personagem K. do escritor Kafka (1962), na obra literária O Castelo. 
Onde está o Castelo, no caso, onde está a Escultura? O vidro, o 
espaço, a luz trabalham a direção da percepção. O vazio e a forma 
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articulam-se com o Palácio de Cristal. Matéria e espaço vazio, o cheio e o 
vazio foram conceitos distintos, sobre os quais se baseavam o 
atomismo de Demócrito e de Newton. Na relatividade geral, estes dois 
conceitos não podem ser separados. Matéria e espaço são, pois, 
encarados como partes inseparáveis e interdependentes de um todo 
(Escobar, 2008). Logo à entrada do espaço em que está a escultura, há 
o aviso: La obra es transitable con los pies descalzos. A possibilidade de pisar 
nas poças de água e de sentir as depressões lavradas no mármore, 
transforma o espectador em integrante do processo artístico e o 
volume da escultura em uma paisagem. O visitante concentra-se em 
uma indução pela atitude auto-reflexiva. A passagem do tempo modela 
o material  água. Uma superfície/lugar de 1.000 metros quadrados de 
mármore branco e água é formada por 3.204 peças de 3x100x33 
centímetros, que cobrem totalmente o chão do Palácio. As peças 
foram trabalhadas em relevo, em curvas e recurvas. A água, que verte 
das depressões, forma poças. O reflexo da luz sobre a água e a própria 
evaporação convertem a escultura em obra que se transforma e 
metamorfoseia-se conforme variação do movimento, da temperatura 
do ambiente. O artista Bellotti explica a Escultura como um fragmento 
da intempérie. Bellotti idealizou uma nova pele para o chão do Palácio. 
Usou uma aplicação conceitual e formal do raciocínio geométrico. Fez 
uso das concepções de Leonardo da Vinci (Capra, 2008); para fazer a 
quadratura da figura, preencheu as partes vazias com quatro 
falsiformas do lado de fora (áreas brancas). A área do circulo é 
proporcional ao quadrado do seu raio. Esse é o jogo de geometria de 
Leonardo. Cada diagrama representa um espaço geométrico, ou 
melhor, topológico. Leonardo desenvolveu variedades sem fim dessas 
equações topológicas. Neste evento/instalação (Marcondes, 2007), o 
tempoespaço e a causalidade assemelham-se ao movimento das águas, 
sem espaço absoluto, mas dinâmico e não linear. Transpondo esta 
teoria/estudo para o evento Escultura/Instalação, o artista Bellotti 
oferece um sentido lúdico e efêmero. A obra é somente transitada com 
os pés descalços; é o sentir as depressões das figuras marmóreas, é 
viver uma escultura fuzzy (Kosko, 1995), cambiante e borrosa/nebulosa 
(Figuras 1 e 2). Nesta obra, a água penetra nos orifícios do mármore e 
esvazia-se pelas laterais. O potente caráter simbólico da água, como 
elemento purificador, é um reflexo contemporâneo sobre a forma, o 
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tempo e a capacidade do homem de se adaptar às metamorfoses da 
arte e à percepção do tempo.  
 

 

Figura 1. Evaristo Bellotti, instalação/ Escultura para piés descalzos, Palacio de 
Cristal, Madrid. 

 
O artista Bellotti impressiona com o efêmero, o fuzzy e o 

passageiro. A água toma facilmente 
posições; passa para outras partes adjacentes, sempre diminuindo 

sua força até cessar. Bellotti, como profeta, criou o projeto e o pôs em 
evento. A memória/história registrou e documentou a obra Escultura 
como caráter multifocal da vida atual, hipermoderna. 

O artista Bellotti considera o Palacio de Cristal um alterador 
privilegiado da percepção. O Palácio, ao ter se despojado de sua 
função original como invernadero, função primeira, leva o visitante a  
tomar uma atitude auto-reflexiva. Neste evento/instalação, o 
tempoespaço e a causalidade assemelham-se ao movimento das águas, 
sem espaço absoluto, mas dinâmico e não linear. É o habitar na 
liquidez da espuma, com ausência de centro, em sociedade líquida, 
esponjosa e efêmera. É o criar como espuma, pois com o calor e com a 
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agitação se vai acrescentando mais e mais crescer como espuma, subir 
em estado de acrescentamento com pujança e em breve tempo, espuma 
como uma mousse francesa.   

 
2. Ophelia, Reflexo, Degelo, Narciso > Vídeo-Instalações, 

Fotos 
O jovem artista brasileiro Hugo Fortes, premiado com o Prêmio 

Capes Tese 2007 - USP, trabalha com as Poéticas Líquidas.  
 

 
Figura 2. Hugo Fortes em Reflexo, foto digital. 

 
Seus trabalhos relacionados com a preocupação água no mundo 

atual,trazem o pensar da sociedade, a condição do homem e a 
tecnologia. A matéria é um fluido: a água, que contracena como 
metaformas, é algo preocupante neste mundo líquido. Na obra 
intitulada Ophelia, o artista elabora vídeo/instalação que se constitui na 
colocação de uma escultura flutuante no rio Spree, em Berlim. A 
escultura, inspirada na personagem de Shakespeare foi se 
movimentando lentamente pelo rio, expressando a impossibilidade de 
parar o tempo e a fugacidade da vida. A vida líquida é uma sucessão de 
reinícios e evidencia o frágil, o efêmero. A vídeo/instalação mostra o 
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flutuar na água quando então vai em frente com rapidez, jamais 
enfrentando corrente nem parando o suficiente para ficar estagnado ou 
se grudar às margens.  

Na série de fotos digitais, Fortes, em Reflexo, busca retratar reflexos 
urbanos na água. Os reflexos abstratos são reflexos ocorridos na água, 
captação de momentos virtuais e fugidios da reflexão sobre o mundo e 
de sua percepção de um mundo dominado pela tecnologia. 

 

 

Figura 3. Hugo Fortes em Degelo, foto digital. 
 
A série Degelo (Figura3) foi realizada no mesmo local da série Reflexo. 

As imagens do rio congelado tornaram-se mais abstrato-geométricas. 
As imagens revelam estado de suspensão, em que o tempo quase se 
suspende momentaneamente. Existe tempo neste estado transitório e 
movediço? 

Em EcoNarciso (Figuras 4 e 5), o artista apresenta vídeo/instalação 
baseada nas lendas de Eco e Narciso. Nesta obra, as imagens refletidas 
na água mostram-se refratárias e deformadas. As imagens das partes do 
corpo parecem deformadas e em intensa confusão visual e sonora. A 
desordem na ordem, o caos desmitificado. .  
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Figura 4. Hugo Fortes  em  Eco Narciso. 
 

 
Figura 5. Hugo Fortes em Vídeo/instalação. 

 
Conclusão 
A liberdade do pensar cultua a liberdade do discurso do artista. A 

liberdade é o sustentáculo do discurso e o dom da linguagem é o dom 
da liberdade. A obra inaugura mundos históricos. Expõe mundos em 
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seu evento e permite a interpretação do mundo em sua obra e o 
conhecimento da coisidade: matéria, técnica. A mundanidade se declara 
em várias interpretações e abre o conflito hermenêutico.Assim trabalha 
o artista contemporâneo/atual/epocal. Tais reflexões demonstram o 
estar do Ser/Artista conectado com a situação e mutação da 
contemporaneidade, com a sociedade atual e suas características glocais 
e globais; está integrado com a dimensão multi e transdisciplinar desta 
época em que vivemos, que induz e permite novas estéticas, novas 
poéticas ou mesmo revisitar um passado e prescrever um mundo futuro. 
Não se pode falar em arte política, engajada, mas artistas estão cada 
vez mais atuantes em questões antropológicas, ecológicas e político-
sociais em nova sensibilidade que permite a interpretação, dentro da 
linguagem heideggeriana, da Terra, da Mundanidade e sua Espacialização.• 
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