
NUVEM – ARTE E CRÍTICA
Thiago Fernandes1

A Nuvem é um blog voltado para a crítica de arte que surgiu em 2018 a partir 

de diversas inquietações, sobretudo a respeito do distanciamento do debate 

sobre arte em relação ao público não especializado no assunto. Esse incômo-

do atravessou minha formação como historiador da arte e se intensificou em 

2017, quando ocorreram dois casos graves de sabotagem a exposições de 

arte contemporânea. Um deles, no contexto da exposição Queermuseu, que 

aconteceu no Santander Cultural (Porto Alegre), quando conservadores e fun-

damentalistas religiosos utilizaram as mídias sociais para compartilhar vídeos e 

fotos que denunciavam a suposta apologia à pedofilia, imagens pornográficas 

e desrespeitosas às “pessoas de bem” que teriam encontrado na exposição, o 

que demonstrava sua total falta de conhecimento a respeito das linguagens e 

possibilidades de existência da arte, sobretudo da arte contemporânea. O outro 

caso aconteceu quando um vídeo de um minuto, com um fragmento de uma 

performance – La bête, de Wagner Schwartz, apresentada no Panorama da Arte 

Brasileira, no MAM-SP – fez ir por água abaixo mais de meio século de discussão 

sobre performance, sobre o corpo na arte, sobre os Bichos de Lygia Clark. O 

vídeo descontextualizado, que mostrava o artista realizando a performance nu, 

havendo no público a presença de uma criança, fez surgir, novamente, acusa-

ções de pedofilia e gerou intensos conflitos envolvendo o museu e autoridades. 

O que me chamava atenção nesses dois casos - além da ignorância a respeito da 

arte por parte de quem atacou as instituições, artistas e curadores – é o fato de 

sua repercussão ter se dado nas das mídias sociais.2 Até então, eu nunca tinha 

1 PPGAV / UFRJ. Historiador da arte, mestre e doutorando em Artes Visuais pela 
UFRJ, crítico, curador, professor e designer gráfico. thiagosmfernandes@gmail.com
2 Sobre isso, publiquei na época um texto na revista Caju, intitulado “Iconoclastia, 
cultura de massa e censura”. Acesso em: <http://revistacaju.com.br/2018/01/06/icono-
clastia-cultura-de-massa-e-censura/>.
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visto tantas pessoas discutindo sobre arte, ainda que fosse para colocá-la no 

banco de réus. Percebi o grande poder que há nas redes para legitimar e fazer 

circular falácias – o que iriamos confirmar mais tarde, nas eleições presidenciais 

de 2018. Desde então, passei a pensar com maior frequência no inverso: a pos-

sibilidade utilizar o potencial viral da internet a favor da arte e do conhecimento.

Outro acontecimento importante para a origem do blog foi um curso de 

crítica de cinema, ministrado por Marcelo Müller na Escola de Cinema Darcy 

Ribeiro, que tive a oportunidade de cursar no início de 2018. Eu já publicava 

críticas de arte desde 2015, tive minha estreia na revista Dasartes, com a qual 

colaborei diversas vezes, além de ter atuado na criação e nos primeiros anos 

da Desvio e iniciado em 2017 uma parceria com a Caju. Ingressei nesse curso 

interessado em compreender outros formatos de crítica e sua circulação. Perce-

bi que, enquanto nas artes visuais vivemos lamentando a falta de espaço para 

a crítica nos jornais e alimentando nostalgia pelos tempos de Mário Pedrosa, 

Ferreira Gullar e outros críticos que tinham forte presença nos grandes veículos, 

a crítica de cinema é muito bem resolvida na internet e tem bom sucesso com 

o público. Analisei diversos sites e blogs de crítica de cinema, que serviram 

de inspiração para a criação do blog Nuvem, além, é claro, de olhar com mais 

atenção para veículos de artes visuais com alguma atuação online, mas fora do 

âmbito acadêmico.

Considero a Nuvem um blog em construção e constante experimentação. 

No Instagram e Facebook costumo experimentar outras formas de conteúdo, 

muitas vezes publicando algo inédito (não necessariamente um texto) ou adap-

tando um texto publicado no blog em um modelo mais adequado para essas 

mídias. Um próximo passo talvez seja explorar o audiovisual, etapa a qual já 

dei início com a criação de um canal no YouTube e um vídeo, mas não pude 

seguir em frente por dificuldades em meu cronograma, devido a minha pesquisa 

e atuação profissional em outras frentes. Esta mesma razão confere um ritmo 

inconstante ao blog, que passa por momentos de intensa atividade e outros 

de longa pausa. Não considero isso um grande problema, pois desejo fugir de 

uma dinâmica produtivista e poder dar a dedicação merecida a cada conteúdo 

compartilhado.
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Fig. 01: Imagem da página inicial do Nuvem – Arte e Crítica.

Meu objetivo inicial era utilizar o blog como uma espécie de banco de 

dados da minha produção, daí vem o nome Nuvem – Arte e Crítica. Me aproprio 

do conceito de nuvem utilizado pela computação, que se refere ao armazena-

mento e compartilhamento de dados por meio da internet, e ao mesmo tempo 

tomo como paradigma a analogia entre a nuvem e o objeto artístico, realizada 

pelo filósofo e historiador da arte Georges Didi-Huberman no livro Diante da 

Imagem, onde ele reflete sobre a arte como uma nuvem sem contornos, que 

vive mudando de forma, sempre vista sob novos olhares. Acho belíssimo esse 

texto e considero importante toma-lo como base para a crítica, que nunca deve 

confinar a arte, mas escrever com a arte, contribuir com a formação de olhares e 

a produção de experiências.

Compreendendo o blog como esse banco de dados, tornei pública uma 

produção que estava engavetada. Talvez uma menor parte dos textos publica-

dos tenham sido produzidos para o blog. Muitos se originam de trabalhos de 

disciplinas da graduação, mestrado e doutorado, ou de fragmentos de minha 
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dissertação. Entre os escritos para o blog, as principais motivações são as ur-

gências, acontecimentos que fazem florescer a vontade de escrever no calor do 

momento – e são, geralmente, os textos de maior repercussão. Também tenho 

utilizado o blog para compartilhar textos que publiquei em revistas e catálogos 

de exposição, além de utiliza-lo como plataforma de divulgação dos meus cur-

sos.

Dito isto, sigo experimentando e buscando novas maneiras de suscitar 

reflexões e debates sobre arte, com a esperança de conseguir furar as bolhas da 

academia e do circuito de arte.

Fig. 02: Configuração dos textos individuais no site.

nuvemcritica.com
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