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NO CAMPO ARTÍSTICO CONTEMPORÁNEO: NOVAS APARENCIAS, VELLAS DESIGUALDADES

Lourdes Méndez



A carta que o artista Hassan Musa lle dirixiu ao comisario da exposición Partage d'exotisme (Lión, 2000), para lle explicar porque decidira non participar nela, interpélanos:
Eu, artista nacido en África [...], sei que as únicas ocasións que me permitiron presentar o meu traballo en público, fóra de África, son ocasións de tipo «étnico» en que outros me atribúen o papel do «outro africano» [...]. Esa situación que non carece de ambigüidade dáme a impresión de ser un secuestrado desa máquina estraña que integra os artistas nacidos en África no mundo da arte, á par que os exclúe nunha categoría á parte. Cando digo que os artistas africanos non son unha categoría á parte, iso estráñalles máis aos observadores europeos ca aos amigos artistas nacidos en África, quizais porque os artistas nacidos en África non se recoñecen como artistas africanos se non é con relación a Europa. [...] Eu, artista nacido en África [...], penso que ao que se lle chama arte africana contemporánea non é máis ca unha posible evolución da tradición europea e que, se na nosa época, se favorece a produción artística dos africanos en lugar da dos esquimós ou a dos amerindios, iso non se debe á calidade artística da produción africana, senón, máis ben, ás circunstancias da evolución do pensamento estético europeo.

A carta de Hassan Musa ilumina o núcleo duro dun campo artístico en que, baixo novas aparencias de mestizaxe, persisten vellas desigualdades. Desigualdades que non son alleas á vixencia dun réxime de valoración e consagración do artista baseado sobre a asunción das nocións románticas de xenio, innovación, inspiración e vocación... Ao longo do século XX, o mencionado réxime defendérono críticos, marchantes e artistas e, ao se impoñer, creáronse as novas condicións que fixeron posible aprehender cada artista en termos de absoluta singularidade. Nas sociedades occidentais isto permitiu reelaborar a figura do artista e impediu percibir como persoas de xenio tanto ás artistas, coma aos creadores das denominadas sociedades «primitivas». Á par que isto sucedía, no ámbito da estética, entendida como réxime de identificación da arte, a transformación máis radical produciuse cando as vangardas modificaron o que Occidente concibía como arte e obrigaba a revisar as teorías que serviran para pensar a arte, a obra de arte e o «ser artista». Dous casos ilustran esa transformación. O primeiro remite a 1928 e a unha obra de Brancusi, o segundo a 1964 e a unha obra de Warhol.

Dous asuntos que veñen ao caso e unha apertura planetaria

En 1928 tivo lugar o proceso de Brancusi contra Estados Unidos, motivado polo seguinte feito. Cando en 1926 chegou a Nova York a súa obra Oiseau dans l'espace, os alfandegueiros decidiron non a exonerar de orzamentos porque non era unha obra de arte. Só mencionaremos aquí os argumentos do avogado de Estados Unidos para defender que Oiseau... non era unha obra de arte. O avogado preguntouse dúas cousas: «Se esa obra podía ser fabricada por un obreiro e se (a súa realización) requiría posuír “competencia artística”» (Edelman, 2001: 83). Para el, o problema era o seguinte: «Ou ben un hábil metalúrxico podería fundila, pulila etc., e entón era o resultado dun simple saber facer —e polo tanto non era orixinal— ou ben só un artista a podería fabricar, nese caso sería orixinal» (íd.: 83). Asumindo os criterios dominantes nas artes da época, contra os que combatían as vangardas, o avogado afirmou que Oiseau... non podía ser unha obra de arte: 1) porque a podería realizar calquera hábil artesán carente de competencia artística e sen intencionalidade estética, 2) porque Brancusi non era un artista ou, se o era, era un artista marxinal xa que só el creaba obras semellantes, e 3) porque o obxecto non se parecía en nada a un paxaro.

O proceso tivo lugar cando as vangardas estaban a cuestionar os canons artísticos, o que sen dúbida influíu en que os xuíces decidisen que «había que estender a noción de obra de arte máis alá das fronteiras tradicionais, incluíndo formas de arte recentes» (Heinich, 1996: 670). Para o dereito, Oiseau... era unha obra de arte e ese veredicto beneficiou a Brancusi e os artistas, homes e occidentais, que ao inspirarse na arte «primitiva» foron os artífices das vangardas. O veredicto supuxo a vitoria da arte moderna e a da nova figura de artista, unha vitoria e unha figura etnocéntrica e androcentricamente nesgadas (Méndez, 2009).

A medida que avanza o século XX cambia «a escala dos intercambios, a rapidez dos desprazamentos [...], descubriranse os artistas latinoamericanos, indios, aborixes australianos. [...] Esta situación de apertura planetaria suscita novas cuestións [...] sobre as relacións que se poden establecer, [...] entre, precisamente, os outros e nós» (Michaud, 1999: 71-75). Ademais, a situación de apertura planetaria permite que se consolide un mercado internacional da arte; que se articule unha rede internacional de galerías, institucións, axentes e eventos expositivos itinerantes; e que se poida constatar que os axentes sociais «encargados de descubrir, seleccionar e valorizar os artistas e as obras de arte obteñen a súa autoridade do seu recoñecemento por parte do mainstream occidental. [...] As redes constituídas parecen perpetuar a hexemonía do núcleo central e controlar a elaboración dos valores e das reputacións» (Moulin, 2003: 106-107).

Aínda que similar ao caso Brancusi, o das Caixas Brillo de Warhol ten lugar nunha década marcada pola «aparición incesante e rápida de novas correntes que marcan incontestablemente unha etapa decisiva na xénese da arte contemporánea» (Jiménez, 2005: 78). Cando en 1964 Warhol fabrica as súas Caixas Brillo e pretende expoñer a obra en Canadá, ocórrelle o mesmo ca a Brancusi: os alfandegueiros deciden que como non é unha obra de arte debe pagar as taxas correspondentes. Non obstante, no que concirne ao campo artístico, a pregunta que se formula é «por que os de Brillo non poden fabricar arte, e por que Warhol non pode máis que facer obras de arte» (Danto, (1988) [1964]: 193). Para Danto, Warhol, artista recoñecido, tomara o traballo de imitar o modelo e de fabricalo manualmente. Existiría así un proxecto e unha intención, pero iso non era suficiente, xa que o que diferencia «unha caixa de Brillo dunha obra de arte que consiste nunha caixa de Brillo é certa teoría da arte. É a teoría a que a fai entrar no mundo da arte, o que lle impide ser o obxecto real que é» (íd.: 95). E esa certa teoría da arte elabórana especialistas, maioritariamente homes e occidentais, que ocupan posicións dominantes nun campo artístico «planetario».

Desigualdades que persisten no campo artístico

Pensar en termos de «campo» significa pensar relacionalmente e reter que existen relacións obxectivas, independentes das vontades individuais. Calquera campo de actividade é unha configuración de relacións obxectivas entre posicións. A noción de campo artístico, acuñada por Bourdieu, designa a trama de relacións obxectivas que existe entre as posicións que nel ocupan os seus principais axentes. A noción desmitifica a estendida crenza da autonomía da arte, insiste nos axentes implicados na súa produción e desvela a falacia da singularidade do xenio artístico. É no campo artístico onde se relacionan artistas, comisarios, coleccionistas, marchantes, críticos e teóricos da arte, galeristas e xestores culturais. Cada un deses axentes ocupa nel unha posición e desenvolve prácticas específicas, mediatizadas por unha rede de institucións públicas e privadas que non sempre existiron. O devandito campo, insiste Bourdieu, é un «sistema de relacións obxectivas entre eses axentes (artistas, galeristas, críticos, marchantes, comisarios de exposicións, teóricos da arte etc.) ou esas institucións (por exemplo, museos, gustos estéticos lexítimos), e lugar de loitas polo monopolio do poder de consagración, en que se xera constantemente o valor das obras e a crenza nese valor» (1977: 7).  O sociólogo tamén define un «campo de produción restrinxido» interesado pola elevación do valor simbólico e pola acumulación de capital cultural, que non se preocupa nin polo lucro económico nin polo público, posto que a súa audiencia é a dos produtores culturais. É neste punto en que se pode establecer un diálogo entre a teoría de Bourdieu e a de Bowness (1989).

Para Bowness no campo artístico funcionan catro círculos de recoñecemento claramente xerarquizados que, aínda que non actúan simultaneamente, se retroalimentan. Catro círculos que non son alleos nin aos valores de sexo/xénero nin á etnicidade ou á posición de clase dos axentes. O primeiro deles —ao noso entender, é equivalente ao campo de produción restrinxido bourdieusiano— é o máis restrinxido e compóñeno os e as artistas. Ao igual ca nos outros tres, nel emítense xuízos sobre as obras que non remiten en exclusiva, aínda que así se afirme, a cuestións puramente intraestéticas ou artísticas. Ese círculo é de grande importancia para os e as artistas posto que é nel onde logran o recoñecemento dos seus pares. O segundo compóñeno marchantes e coleccionistas que, en contacto cos e coas artistas, levan a cabo transaccións económicas que concirnen ás súas obras. O terceiro está constituído por expertos —críticos, comisarios de exposicións, conservadores de museos—, a miúdo vinculados a institucións públicas e temporal e espacialmente distanciados dos e das artistas. E o cuarto fórmano o heteroxéneo público que a través de galerías, exposicións, museos, accede ás obras e, ás veces, aos e ás artistas que as produciron. Pero o público non é unha instancia que legaliza, posto que a lexitimación xa se levou a cabo nos tres primeiros círculos. O que se lle propón ao público é o que os expertos, facendo uso de certas teorías da arte, xa lexitimaron como tal. Bowness presta moita atención a como se articula espacial e temporalmente a construción das reputacións artísticas na modernidade, articulación especialmente importante para as artistas occidentais e para os outrora «primitivos» e hoxe «étnicos».

No campo artístico do século XX, se algo caracterizou os e as artistas occidentais é que pretendían distanciarse das definicións dominantes do que era ou non era arte. Ao facelo, creaban obras que non se podían manifestar como tales (nin eles ou elas como artistas) se se lles aplicaban os criterios de apreciación vixentes. O recoñecemento artístico desas obras e artistas esixía, como no seu día esixiu a arte das vangardas, a superación dos devanditos criterios e a súa substitución por outros. Mentres que isto sucedía, o efecto práctico da permanencia dos anteriores criterios de apreciación foi o rexeitamento desas obras e artistas por parte dun público que, de todos os xeitos, non está lexitimado para emitir xuízos artísticos normativos. O rexeitamento inicial cara ás novas obras e artistas forma «parte da obra mesma [...] (posto que) o traballo do artista repousa sobre a transgresión das fronteiras cognitivas que definen o que pode ser percibido ou non como arte» (Heinich, 1998: 78). Pola súa parte, críticos, comisarios, marchantes e coleccionistas ocupan no campo artístico o papel inverso ao dos e das artistas e «a súa tarefa consiste en integrar [...] o que foi concibido para transgredir fronteiras, ampliando as fronteiras do ámbito artístico a obxectos ou actos que tradicionalmente non eran relevantes» (Heinich, 1998: 79). Unha tarefa de integración que, no que respecta ás artistas e ás súas obras, e aos «étnicos» e as súas, aínda parece resultarlles problemática. Velaquí dous exemplos que o mostran.

Nunha investigación con base estatística realizada en Francia, a socióloga Moulin demostra que a clase e o sexo interveñen decisivamente no recoñecemento de artistas e obras. O maior grao de visibilidade obtéñeno os artistas de orixe social alta, con estudos universitarios de Belas Artes, e que posúen unha ampla rede de coñecidos socialmente ben situados, e o menor, as artistas. Para ela, por «influencia da formación recibida [...] e/ou pola interiorización da imaxe social tradicional da feminidade artística [...], as súas prácticas artísticas e as súas opcións estéticas contribúen a afastalas do nivel máis alto de éxito social» (Moulin, 1992: 282); nivel que require que as artistas aseguren «a súa presenza na escena artística» (íd.: 287) participando en exposicións colectivas e individuais, nacionais e internacionais. Ao noso entender, non son as prácticas e as opcións estéticas das artistas as que lles impiden acadar altos niveis de éxito, senón como interpretan as devanditas prácticas e as opcións os axentes lexitimadores que actúan no campo artístico.

O outro exemplo que mostra a persistencia das vellas desigualdades no campo artístico proporciónao o «Kunstkompass», ferramenta que, desde 1970, se emprega como indicador do valor da reputación da que gozan os artistas. O seu obxectivo é establecer anualmente a listaxe dos cen artistas máis recoñecidos e, para logralo, recórrese a un xurado informal composto por críticos de arte, directores de museos e grandes coleccionistas privados. Son os xuízos deses especialistas, xunto aos datos extraídos das recensións sobre tal ou cal artista publicadas nas grandes revistas internacionais de arte, á participación dos e das artistas en grandes eventos expositivos con proxección internacional como a Documenta de Kassel ou a Bienal de Venecia e ao feito de que expoñan individualmente en grandes museos ou centros de arte, os que se utilizan para establecer o palmarés de artistas. En 2001 ningún artista do Estado español formaba parte do devandito palmarés, copado por artistas de Estados Unidos e Alemaña e, en canto ás artistas, a súa presenza non superaba o 10 %. Se en 2001 para establecer a súa cualificación o «Kusntkompass» barallaba 10.000 artistas, en 2007 manexaba máis de 150.000 o que, como indica un dos seus responsables, impide que os profesionais da arte poidan ter unha visión de conxunto das carreiras de todos eles, visión que «unha máquina si pode ter». E é esa máquina a que en 2007 mantiña a mesma porcentaxe ca en 2001 de artistas mulleres entre os cen primeiros postos da clasificación. Os dous exemplos expostos permiten, como mínimo, considerar unha hipótese: a de que os que controlan o campo artístico son homes occidentais de nacionalidade estadounidense, alemá ou británica que reproducen un marco conceptual que fai difícil lexitimar as artistas, os artistas étnicos e, por extensión, as súas obras.

Aínda que é certo que na actualidade: « O ámbito da arte déixase polarizar moito menos ca antes por focos que, coma Nova York, foron tanto económicos coma creativos [...], que o espazo da arte contemporánea é un espazo elástico en que o microcosmos devén en macrocosmos, e á inversa. Pasa de universos extremadamente persoais [...] a conglomerados de todos eses universos en exposicións que, cada vez máis, mesturan artistas que representan a todas as civilizacións» (Millet, 2006: 85-86); non é menos certo que, no marco desa nova realidade, «as obras expostas nas grandes institucións testemuñan claramente, por pouco que se estea atento á nacionalidade dos artistas, fortes desigualdades entre países» (Quemin, 2002: 44). Se ademais da nacionalidade do artista préstase atención ao seu sexo, tamén se constata que son as obras dos artistas e non as das artistas, nin as dos «étnicos», as que ocupan gran parte do panorama expositivo nesas grandes institucións.
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