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A revista Crítica Cultural (Qualis B1), publicação do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Linguagem da UNISUL, abre chamada para a próxima edição, a ser lançada 

em junho de 2016.  

 

A cada número, a revista propõe um tema para ser debatido sob a forma 

de um DOSSIÊ, uma ENTREVISTA e uma RESENHA. 

 

Para esse número, o tema será arquivo imaterial. 

 

 

Chamada para dossiê: arquivo imaterial  

 

 

Man Ray, Marcel Duchamp, Élevage de poussière, 1920 
(Cópia póstuma, 1982, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía). 

 



O questionamento da autonomia dos objetos estéticos – que encontra uma 

genealogia em certa tradição moderna não alheia às proposições críticas das 

vanguardas históricas – pode ser relacionado à emergência de uma poética 

contemporânea da desmaterialização, absolutamente plural. Trabalhos de Marcel 

Duchamp (Stéréoscopie à la main; 50cc of Paris Air, 1918-19), Man Ray (Élevage de 

poussière; New York, 1920), Eugène Atget (Rue de Seine; Café, Avenue de la Grande-

Armée, 1924-25) e escritos de Georges Bataille (“Poussière”, 1929), Carl Einstein 

(Negerplastik, 1915) e Walter Benjamin (Passagens, 1927-1940; Rua de mão única, 

1928; “Experiência e pobreza”, 1933) podem ser alinhados, junto com muitos outros, a 

esta tradição dissidente, leitora do moderno a contrapelo. Com eles dar-se-ia, a cada 

vez, a aparição da ruína, do baixo, do imaterial.  

Ao contrário das primeiras vanguardas, contudo, a contemporaneidade parece 

prescindir de qualquer garantia, de qualquer origem ou fim dado a priori; isto é, 

considera-se suspensa toda teleologia que possa servir de lastro aos objetos estéticos, 

de modo que o processo, o acaso, a gratuidade, os afetos, o vazio, a disseminação, o 

tempo, o fracasso não raro passam a ser reivindicados como instâncias propositivas de 

trabalhos configurados somente a posteriori. O aspecto relacional, por assim dizer, 

desses trabalhos é exatamente o que exige, de leitores e críticos (de leitores críticos) a 

consolidação de uma sorte de “neo-arquivismo, que não se confunde com o velho 

historicismo, mas busca, pelo contrário, a reinvenção de um olhar para interpretar 

discursos e documentos”, como escreve Raúl Antelo. Eugenio Dittborn, Rosângela 

Rennó, Hélio Oiticica, Paulo Gaiad, Aline Dias, Jeff Koons, Andy Warhol, Tony Oursler, 

Edgardo Cozarinsky, León Ferrari, Pamela Bannos, Christian Boltanski, W. G. Sebald 

seriam alguns desses neo-arquivistas dedicados aos vestígios excluídos, inexistentes, e 

a sua inscrição na história, a rigor impossível. 

A revista Crítica Cultural (Qualis B1), do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

da Linguagem da Unisul, abre chamada para sua próxima edição (vol. 11, n. 1, 2016), 

na qual apresentará o dossiê arquivo imaterial. Serão publicados artigos que 

proponham uma reflexão a respeito dos possíveis desdobramentos dessa 

desmaterialização – intempestiva e, sem dúvida, crítica tanto da autonomia estética e 

da representação quanto da ideologia do progresso e do consenso democrático – que 

pode ser lida contemporaneamente em distintas experiências (que atravessam e 

questionam os limites das artes plásticas, do cinema, da tv, do vídeo, das literaturas, 

do teatro, das performances, dos coletivos, das manifestações de rua...), interessadas 

em expor as mais diversas modulações da efemeridade, do precário, do imaterial, do 

contingente, do desastre, do abjeto, do obsceno, do comum etc. 

Os originais, inéditos, devem ser enviados até dia 14 de março, 

impreterivelmente, segundo as normas de publicação da revista Crítica Cultural, que 

estão no endereço: 

 http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Critica_Cultural/about 



A revista também recebe textos para suas demais seções, não necessariamente 

relacionados à temática do dossiê. Todos os textos, no entanto, serão sempre 

submetidos à avaliação do conselho de pareceristas da revista. 

Esperando manter o espaço do debate crítico vivo e atualizado, aguardamos as 

participações. 
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