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CAMINHOS HÍBRIDOS: ARTE-JOALHERIA COMO PRÁTICA DE ARTE 

Mirla Fernandes, mestranda em arte visuais pela Unicamp, pesquisadora do grupo 

Ornata e artista visual.  

 

RESUMO: A arte contemporânea é marcada pelo trânsito freqüente entre linguagens 
gerando híbridos que nos fazem repensar constantemente a validade de fronteiras e 
definições. Insere-se nesse contexto a Arte-joalheria, disciplina ainda pouco conhecida no 
cenário brasileiro. Derivada da Joalheria, até então normalmente entendida como prática de 
arte aplicada ou design, a Arte-Joalheria estabelece interfaces entre outras disciplinas e 
avança sobre o campo da arte contemporânea na medida em que se coloca como prática 
crítica que vai além da pura ornamentação. O presente artigo é uma reflexão de um possível 
papel que os hibridismos encontrados na arte-joalheria teriam em seu reconhecimento como 
prática de arte contemporânea.  
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ABSTRACT: The frequent cross-over of languages is a mark of contemporary art, generating 
hybrids that make us rethink constantly the validity of its borders and definitions. In this 
context is inscribed Art-Jewelry, a discipline that is not well known in the Brazilian scene. 
Derived from Jewelry, so far recognized as an Applied Art or even belonging to the Design 
field, Art-Jewelry establishes interfaces among other disciplines and goes further on the field 
of Contemporary Art as it puts itself as a critical praxis that goes beyond pure ornamentation. 
The present paper reflects upon the possibilities that hybrids in Art-Jewellery lead to the 
recognition of it as a legitimate contemporary art practice. 
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SOBRE O HIBRIDISMO 

 

Entendemos aqui o hibridismo como a convergência de duas formas diferentes para 

a formação de uma terceira, diferente de ambas. Como afirma o historiador Peter 

Burke: “todas as formas culturais são mais ou menos híbridas.”1 A arte como forma 

de cultura não está livre do processo de construção e reconstrução constantes. 

 

O hibridismo tem se mostrado presente cada vez mais nas práticas artísticas 

contemporâneas. O recurso de intersecção de linguagens artísticas não é na 

realidade novo, porém o termo vem sendo usado na descrição de trabalhos 

artísticos onde não há uma pureza de linguagens.  
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Este uso  parece fazer sentido na medida que houve a partir do modernismo um 

movimento de separação das disciplinas da arte e agora, um século depois, as 

reconfigurações destas apontam para uma intersecção crescente e portanto a 

criação cada vez mais freqüentes de híbridos.  

 

O CAMINHO DA PINTURA/ESCULTURA 

 

A partir do modernismo, principalmente no período das vanguardas, tanto a pintura 

quanto a escultura apresentaram uma atitude de ruptura em relação à tradição 

naturalista dominante na arte. A maioria dos historiadores prefere destacar as 

revoluções ocorridas no espaço de arte da escultura e pintura modernas que 

estabeleceu o fim da necessidade de representação, por se tratar de uma fase de 

formação, em contraposição ao naturalismo até então vigente.2  

 

Entretanto, no que Tassinari3 chama de fase de desdobramento do modernismo, 

nota-se uma transformação fundamental: se até então a pintura e escultura, se 

afirmavam na negação da tradição perspectivista renascentista, elas ainda 

mantinham uma relação semelhante com o espaço que ocupavam: a tela e o espaço 

naturalista da escultura (que é apenas parcialmente rompido nesta fase inicial do 

modernismo).  

 

Da fase de desdobramento em diante, as novas configurações que aparecem em 

ambas linguagens permitem dizer que a relação de comunicação entre a obra e o 

espaço do mundo em comum torna difícil distinguir o espaço da obra de um espaço 

cotidiano qualquer. A pureza de linguagens já não é o argumento principal de 

distinção entre o que é o presente e o que é o passado, e o espaço da obra está 

transformado. O novo espaço moderno não é mais exclusivo, bem emoldurado, bem 

contornado. Ele se confunde com o espaço comum e o requisita, se mistura até 

certo ponto. Não teríamos aí a possibilidade de um espaço híbrido? Não seria esse 

o momento de início da perda (que é progressiva) da aderência ao suporte e que vai 

culminar na fluidez da linguagem virtual atual? 

 

A relação que se coloca entre as obras e o espaço comum mostra que o artista 

moderno da segunda metade do século XX em diante tem os limites espaciais ainda 
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mais expandidos. E essa abertura de limites não se restringe apenas à 

espacialidade, mas também em  relação à outras linguagens. São atitudes paralelas 

mas perfeitamente pertinentes.  

 

Além de se focar nos elementos intrínsecos de uma linguagem, o artista pós-

moderno passa a articular com total liberdade elementos vindos de outras 

linguagens. Como afirma Michael Archer:  

A conseqüência do afrouxamento das categorias e do desmantelamento das 

fronteiras interdisciplinares foi uma década, da metade dos anos 60 a meados dos 

anos 70, em que a arte assumiu muitas formas e nomes diferentes: Conceitual, 

Arte Povera, Processo, Anti-forma, Land, Ambiental, Body, Performance e 

Política.4 

 

Hoje, a obra de arte não é mais apenas um objeto, o espaço que ocupa não precisa 

necessariamente ser real e trata mais da articulação da idéias do artista. Não 

importa a linguagem utilizada, o artista tem a liberdade de escolha conforme sua 

conveniência: que seja o meio mais adequado para exprimir a poética em questão. 

O que está em jogo é a qualidade do discurso poético e, claro, a coerência da 

abordagem das linguagens em função disso.  

 

Quando falamos em arte contemporânea, portanto, devemos nos referir a um saber-

do-fazer, ao processo formativo e operativo da obra que, ao mesmo que se faz e 

inventa seu modo de se fazer.5 Em termos de hibridismo mais especificamente, 

podemos pensar na fotografia que hoje se coloca no centro do processo criativo 

digital, se amalgamando ao computador, onde é interferida e sai como híbrido, 

deixando de ser signo da verdade, tornando-se ficção icônica, instrumento de um 

discurso poético.6 O artista contemporâneo pode ser multidisciplinar, tomando as 

técnicas e estruturas de diversas linguagens com desenvoltura para construir sua 

obra.  
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A SITUAÇÃO NA ARTE-JOALHERIA 

 

A arte-joalheria, assim como ocorreu com a fotografia até meados dos anos 60 7, é 

uma disciplina que vem buscando o reconhecimento no campo da arte. Imbuída de 

características ligadas inicialmente a uma utilidade, como foi também o caso da 

fotografia, a joalheria contemporânea se ramifica em trabalhos de caráter tradicional, 

ligados exclusivamente ao adorno e à arte aplicada, e por outro lado, trabalhos que 

dão prioridade ao desenvolvimento de um discurso poético, a chamada arte-

joalheria, a ser tratada aqui neste artigo.  

 

Foi a partir dos anos 60 que começamos a ver um numero significativo de artistas 

que passaram a se dedicar a uma reflexão sobre os temas clássicos da joalheria, 

apresentando uma abordagem crítica sobre o papel da joalheria e uma revisão das 

técnicas, trazendo novas discussões sobre a materialidade. Entretanto ainda hoje 

não existe um total reconhecimento desta prática como arte no mundo todo e 

principalmente no Brasil.  

 

Segundo Paul Derrez8, ao período de transformações radicais seguiu-se uma 

acomodação e o desvio de muitos para o design industrial na década de 80, 

entretanto deixando uma marca inegável: o direcionamento de uma parte da 

produção da joalheria como forma de arte.  

 

Chegamos a outra das razões do pouco reconhecimento: houve um movimento de 

retrocesso por parte de muitos artistas, que se voltaram a uma prática utilitária, 

tornando-se prestadores de serviço no sentido que suas obras eram determinadas 

mais pelo interesse do cliente do que exclusivamente de seus próprios caminhos 

criativos. O questionamento foi deixado de lado, a pesquisa para muitos tornou-se 

exclusivamente formal. Hoje não se pode definir o termo joalheria contemporânea 

como um sinônimo de arte-joalheria por causa da presença concomitante de 

produções artesanais e  industriais. Resta aos artistas-joalheiros se posicionarem 

mais claramente em relação às suas práticas. Para evidenciar essa diferença, qual 

seria uma estratégia possível para esses artistas?  
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HIBRIDISMO COMO RECURSO  

 

Tomemos o exemplo da artista Cristina Filipe.  Embora se coloque como uma artista 

do universo da joalheria, seu trabalho transborda os limites pré-estabelecidos da 

escala corporal da joalheria e também expandem-se por outras mídias. No vídeo 

Hero, de 2009 temos uma releitura da pintura The last watch of Hero. A  obra do pré-

rafaelita Frederic Leighton é baseada na mitologia grega de Hero e Leandro e a 

trágica morte dos amantes que viviam em cidades rivais separadas pelo mar. O 

jovem Leandro em uma de suas frequentes travessias a nado para encontrar a 

amada, perde-se e afoga-se no mar quando uma tempestade apaga a luz que Hero 

havia acendido para o guiar.  Hero desconsolada atira-se contra as rochas.  

 

Filipe decide realizar um vídeo a partir da animação de fotografias, para se referir a 

uma pintura que por sua vez referia-se a uma narrativa. A artista em seu trabalho se 

vale de um deslocamento de foco: se na pintura estava representada a jovem 

angustiada Hero e também a morte de Leandro, Filipe entretanto concentra o foco 

nas peças de metal dourado do ritual da vela, que é tradicionalmente ligado à 

ourivesaria. A artista desta forma arma uma estratégia para levar a nossa atenção 

para o seu universo. Mas o faz através do vídeo, passando pela primorosa 

fotografia, ao invés de simplesmente expor os objetos de metal dourado. Filipe com 

esta estratégia, afasta-se da relação direta com o objeto-jóia para apresenta-lo 

intocável, do outro lado da tela.  
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Cristina Filipe, “Hero”, vídeo, 2009, fotografias: Eduardo Ribeiro, fonte: Cristina Filipe 
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Temos assim, como define Astfalk em relação à arte-joalheria, uma situação onde: 

o que é negado é uma versão padrão do que é comumente pensado como 

joalheria, o que é criado é a condição para a emergência de novas dimensões 

da experiência e realidade, e a possibilidade que mundos e fórmulas velhas e 

vazias possam ser tornadas novas.”9  

 

O vídeo é também uma das mídias de escolha da também portuguesa Ana Cardim 

para tratar de temas recorrentes na arte-joalheria. O vídeo Don’t Forget de 2010 é  a 

gravação de uma performance onde a jóia está completamente desprovida do 

conceito usual de preciosidade: está nas frases escritas pelos participantes em post-

its distribuídos pelos performers que instruem as pessoas a escrever aquilo que não 

deve ser esquecido, definindo aí sistemas de valores variados e pessoais. Os corpos 

de dois performers servem de suporte para as mensagens. O papel perecível e 

barato substitui a pedra/metal precioso que já serviu de garantia no passado como  

definição do objeto. Porém o conteúdo de preciosidade não está no material, é 

expresso por meio da palavra escrita e na verdade, encerra-se na idéia. Mantém-se 

o suporte (o corpo) que distingue a jóia da escultura, porém questionam-se valores 

com a imaterialização do precioso, envolve-se o público e registra-se por vídeo: tem-

se um híbrido perfeitamente compatível com a natureza exploratória da arte 

contemporânea. 

   

Ana Cardim, “Don’t Forget ”, stills de vídeo, 2010 

 

CONCLUSÕES 

 

Se, como afirma Caroline Broadhead, “a joalheria contemporânea há muito livrou-se 

das conotações assumidas de riqueza, luxo, durabilidade e privilégio”10, ela ainda 

não é plenamente reconhecida como manifestação de arte contemporânea. A 

manutenção das tipologias tradicionais (o anel, o colar, o brinco, etc.) mesmo que 

articuladas de uma maneira diferenciada ainda parece insuficiente para o 
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reconhecimento dos novos significantes propostos pelos artistas. O fato de um 

trabalho ser pensado para um corpo torna-o um mediador que potencia a 

significação da obra, e isto parece não ser bem aceito, haja visto o alcance e 

visibilidade extremamente limitados destes artistas no grande circuito da arte 

contemporânea.  

 

Em 1984, quando o premiado artista-joalheiro e atual chefe de departamento de 

joalheria da Akademie der Bildende Kunst de Munique, Otto Künzli, vendeu 

fotografias como jóias para o Australian Craft Board, pode-se concluir que houve a 

legitimização de uma nova conformação, a fotografia , no universo da joalheria 

contemporânea. Mas será que trabalhos oriundos da reflexão sobre a joalheria são 

aceitos pelo universo da arte contemporânea? 

 

Ao nos deparamos com Extension da australiana Tiffany Parbs, artista que se coloca 

no universo da arte-joalheria e utiliza a fotografia como mídia para discutir o adorno, 

temos na extensão a que se refere o título algo além da fisicalidade alterada. Com o 

abandono da tipologia tradicional e a opção pela fotografia , Parbs cria um híbrido e 

promove a expansão das possibilidades de leitura de seu trabalho enquanto obra de 

arte. 

 

Tiffany Parbs, 2008, “Extension”,pelo sintético, foto:Terence Bogue, fonte: Tiffany Parbs  

 

 

Artistas que se valem de várias linguagens em sua poética, criando trabalhos 

híbridos, ao mesmo tempo que ainda discutem questões pertinentes à arte-joalheria, 

ampliam o alcance de seu discurso por criarem uma zona de imprecisão maior em 

suas obras.  

 

O uso do hibridismo parece ser uma estratégia válida para a arte-joalheria ter sua 

visibilidade aumentada e reconhecida no circuito da arte contemporânea. A 



 

 9 

incorporação de outras linguagens posiciona os trabalhos em um local entre 

fronteiras. As obras híbridas carregam uma carga de ambigüidade maior e como 

afirma Angélica de Moraes, “a ambigüidade alimenta, desde sempre, o fascínio da 

obra de arte”11.  
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