
Relevância do Massurrealismo  



A direção da arte surrealista contemporânea tem vindo a evoluir desde que surgiu nas 
pessoas o desejo de replicar imagens oníricas num meio físico passível de ser experi-
mentado por todos. O resultado é uma categoria emergente de artes visuais que con-
torna regras e questiona a realidade através de um olhar mais atento sobre o subcon-
sciente.  

As diferentes ferramentas disponíveis para artistas têm impulsionado predominante-
mente a evolução da arte. Com o aumento da tecnologia, a gravitação tem sido em 
direção à sua utilização em esforços criativos. Com a ajuda das imagens digitais, som 
surround e movimento visual, os artistas podem agora redirecionar as suas habili-
dades para cativar o público através de experiências multimídia. O resultado é a 
transformação das bases: O massurrealismo. 

Este género de arte fundado em 1992 (James Seehafer) é usado para identificar o tra-
balho que combina os elementos do surrealismo contemporâneo com as nossas ideias 
atuais e alcance dos mass media. Diferentes camadas de imagens, com a ajuda da 
tecnologia, são utilizadas para elevar as experiências que partilhamos como pessoas 
através da ilusão e da imaginação compartilhada.  

A tecnologia oferece o uso de imagens mais nítidas, cores mais vivas e técnicas que 
não podem ser aperfeiçoadas à mão. Para trabalhos que anteriormente eram estáti-
cos, como por exemplo a fotografia, cria espaços para incorporar movimento, tran-
sição e metamorfose. Outro exemplo, como no vídeo, temos a capacidade de captar a 
realidade em tempo real e com a garantia de que todos a experienciamos da mesma 
maneira na reprodução. Ao manipular vídeos, podemos criar uma das formas mais 
vívidas do surreal. Imagens reais podem ser trabalhadas e substituídas numa transição 
harmoniosa. Porque o resultado é tão convincente, acaba por elevar o que sabemos 
sobre obras surrealistas do passado. A capacidade de manipular imagens reais e sons 
fornece uma forma mais verdadeira do surreal em justaposição à realidade pessoal.  

Os diferentes métodos subjacentes ao massurrealismo prestam-se a diferentes for-
matos criativos de exibição e visualização. No exemplo das obras de base digital, 
quase todos estão equipados com a tecnologia necessária para experimentar esta for-
ma de estimulação da arte. É daí que vem a ideia dos museus virtuais e exposições de 
arte interativas.  

O objetivo do massurrealismo é envolver o público e oferecer às pessoas a oportu-
nidade de explorar o seu próprio subconsciente e fazer a relação com o que experien-
ciamos no dia-a-dia. Com novas ferramentas e canais de distribuição, isso pode agora 
ser possível.  

Para entender melhor esta ideia, é útil considerar a definição de espetáculo:  

• uma execução ou exibição visualmente impressionante; 
•  um evento ou cena considerada à luz do seu impacto visual.  

A relação entre espetáculo e mass mídia define parcialmente o massurrealismo, mas a 
relação está também intrinsecamente ligada à sociedade do espetáculo; isto é, o es-
petáculo não só como sinónimo de eventos ou imagens de mídia, mas também como 
um tipo de relação mediada por representações. Os artistas massurrealistas exploram 
imagens, objetos e ideias já existentes para criar novas construções e significados. O 
massurrealismo é significativo na arte porque consiste num détournement de con-
ceitos e ferramentas que são, simultaneamente, o velho e o novo, ou seja, como uma 
renovação das correntes do passado. Por conseguinte, não sugere necessariamente 
uma visão externa sobre a economia dos produtos do espetáculo, mas dá-lhe sim a 
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estrutura para configurar um novo paradigma de representação. Subjacente a este 
novo paradigma está uma combinação de movimentos, formando o núcleo de uma 
fenomenologia expressiva que reflete a contínua transformação do próprio massurre-
alismo. Olhando para estas obras de arte, vemos exemplos fascinantes da amálgama 
de influências fundamentais na cultura visual moderna como montagens fotográficas, 
o componente da pintura abstrata, e a estética derivada do software informático e 
Internet.  

Esta combinação de influências não é apenas símbolo do massurrealismo, mas serve 
para destacar a possibilidade da arte do início do século XXI desenvolver uma visão 
que engloba os espaços externos e internos. Por outro lado, os artistas, longe de se 
limitarem a explorações formais relacionadas com as respetivas mídias, testemunham 
preocupações sociais ou políticas ao assumir um olhar crítico sobre a era digital do 
consumismo, o tempo condensado e globalismo.  

O massurrealismo poderia, assim, ser visto como composto por uma dupla natureza: 
um processo criativo no sentido estético e antropológico; como a organização deste 
processo num sistema onde a produção e difusão de novas obras de arte coexiste com 
a criação de novas imagens e práticas culturais.  

O movimento do massurrealismo é significativo para a nossa era atual, uma vez que 
revela uma lógica de desconstrução tanto formal como conceptual. Isto tem deixado 
uma marca profunda na própria história da arte ao longo das últimas décadas. Am-
pliou o seu campo de reconfiguração da identidade da disciplina, mesmo rompendo-o 
por completo como nos estudos da cultura visual. Este processo de desconstrução 
torna-se particularmente interessante pela sua possibilidade dentro do aspeto interna-
cional do movimento. Isto é incorporado no massurrealismo por obras de arte dire-
tamente relacionadas com o nosso ambiente e compelem-nos a comentar sobre a re-
lação com a indústria do entretenimento. Incertezas férteis surgem da fricção entre o 
material histórico e físico, o manual e o digital, ciência e tecnologia, o capitalismo e o 
mundo pós comunista, e a ética em torno da inteligência artificial e as nossas relações 
com os objetos.  

Finalmente, o massurrealismo expressa o cansaço de uma geração das discussões epis-
temológicas intermináveis sobre filosofia moderna, paralisado pelo raciocínio circular 
do pós-estruturalismo. Os artistas massurrealistas demonstram-se como alternativos, 
tendo reavivado o debate e a extensão do nosso pensamento sobre estas questões. O 
movimento deve, portanto, ser entendido não como uma filosofia única, mas sim 
como um rótulo para uma ampla gama de ideias divergentes, bem como uma exten-
são dos limites da nossa relação com a própria arte. ●  
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