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Apresenta-se o seguinte documento com vista a desenvolver um trabalho de pesquisa acerca do 

mercado da arte e da valorização da obra relacionada a aspetos culturais. Explicam-se papéis 

fundamentais, assim como a ligação produtiva das obras com agentes e mecanismos específicos, 

instituições e estruturas – museus, galerias e salas de instituição. 
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III 

A ideologia da arte 

 

ntende-se por ideologia a capacidade de interpretação do Homem perante o mundo, de acordo 

com os interesses do intérprete, fazendo-se notar aquelas que são ostentadas pela classe 

dominante. 

No campo artístico o panorama extende-se num conflito ente arte tradicional – defensora de valores 

eternos e incomensuráveis – e arte de vanguarda – que sustenta um clima revolucionário e de constante 

transformação, onde as suas invenções não se limitam ao avanço técnico mas podem também produzir 

uma arte escandalosa e comprometida onde o artista é o crítico ele mesmo, através das obras que produz. 

Este ‘grito’ através da arte para criticar a sociedade e o esquema 

civilizacional ou político leva, como no exemplo de Damien Hirst1, à 

criação de obras de situação crítica mas que levantam problemas a 

níveis éticos. 

Será importante mencionar que apesar do condicionamento 

histórico-social, o artista não reduz a sua arte a uma ideologia; as obras 

de arte atravessam um espaço temporal que se extende e se prolonga 

superando o meio social do seu nascimento, isto é, as ideologias 

dominantes passam, a arte mantém-se. No entanto, o momento histórico 

da sua criação é um fator importantíssimo, pois a arte é um produto 

autêntico que procura a universalidade.  

 

I. Museus 

Os museus são organismos dinâmicos e 

democráticos que desempenham um papel de 

acrescida importância na divulgação, legitimação 

e integração social dos valores específicos a 

nível de ambiente artístico. São mecanismos 

oficiais que exercem poder cultural e funcionam 

como fonte de conhecimento e exploração, 

assumindo acrescida importância na formação 

educacional de um povo. O motivo, ou o 

principal recurso é o objeto na sua forma 

autêntica e consequentemente a sua conservação, 

centrando a experiência assim como o juízo de 

reflexão e de contemplação no próprio objeto. 

                                                           
1 Damien Hirst é um artista britânico que pertence ao grupo “Young British Artists” que centra a sua produção artística no tema da 

morte, utilizando ossos e animais autênticos para a realização de obras provocatórias. 
 

 

II. Salas de exposição e galerias 

As salas de exposições e galerias têm 

em vista a divulgação e promoção do 

macroambiente da arte mais recente (ex: bienais 

– São Paulo; Veneza). Trabalham com os objetos 

artísticos de forma a comunicá-los ou não entre 

si, expondo muitas vezes coleções; estas 

divulgações sustentam-se em parceria com os 

artistas tendo em vista o reconhecimento da sua 

arte. São instituições com fins lucrativos ou não, 

que ostentam espaços de apreciação e 

valorização da obra artística.

E 

Figure 1- Damien Hirst "Em nome do pai" 
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O mercado da Arte Contemporânea 

 

O mercado artístico surge de uma construção socio-cultural, isto é, o 

valor da obra de arte não é atribuído através de objetificações instantâneas ou 

de imediatas qualidades de percepção, aparece através de determinados 

atores que envolvidos, se certificam e atribuem valor à obra.  

O expoente económico conjuntivamente com estruturas sociais 

influenciam o percurso do objeto artístico e a popularidade do autor, são 

estas relações entre os produtores e os ditos consumidores de arte que 

permitem a formação de uma opinião acerca do objeto artístico; esta imagem 

nasce de um balanceamento entre as qualidades do objeto e estas relações.  

O mercado não é uno nem homogéneo, diversifica-se em dois ramos 

essenciais – aquele que se pode chamar mais oficial e público, em que os 

agentes têm diferentes funções; e há o mercado secundário ou ‘clandestino’. 

 

 

Política cultural 

 

Sabe-se que o estado, através dos organismos oficiais como 

institutos e academias, impõe a sua política cultural. O poder académico 

disfruta de influências no plano político inclusive nas manifestações oficiais, 

sobretudo nos sectores mais tradicionais e neocapitalistas, exercendo o seu 

poder político sobre os artistas; diferindo deste sistema apontam-se as 

escolas de artes que não possuem poder político pois não acarretam tradição.  

Entende-se que o processo cultural que surge do pensar, saber e fazer 

dos indivíduos apontado na produção cultural e no campo artístico, institui-

se na objetividade de uma folia social e nas atitudes que levam a entrar nesse 

estado.  

 

 

Notas históricas 

Antes da II 

Guerra Mundial o centro 

artístico da Europa 

localizava-se em França, 

em Paris – Academia de 

Belas-Artes fundada por 

Colbet – que monopolizava 

toda a arte desde a regência 

de encomendas e escolhas 

de obras para exposição 

nos Salões, era o maior 

expoente de produção e 

comercialização de arte. 

Após esta data o 

monopólio artístico passa a 

ser desenvolvido por 

Inglaterra, Nova Iorque, 

que exportava para a  

Europa. 

As galerias 

privadas tornam-se o pivô 

para a venda de obras, em 

concorrência com as 

academias que não 

efetuavam a transição: 

artista – mercado; o que as 

galerias passam a explorar. 

Em 1929, com a crise da 

superprodução ou a grande 

depressão e com a alta do 

mercado artístico em 

evolução, a falta de 

escoamento das obras para 

o estrangeiro causa o 

decréscimo de compra; 

inclusive alguns artistas 

deixam de exercer.  

 


