
46

IRREGULAR, VOL. 1, ISSUE 1, 2016
Cercetarea despre, prin și pentru artă / Research about, through and for Art

Mădălina Surducan *

Noua paradigmă a capitalismului artistic: între 
business artist și superstar 

The New Paradigm of Artistic Capitalism: between 
Business Artist and Superstar

REZUMAT
 

În societatea contemporană a capitalismului post-fordist, dimensiunea estetică se 
infiltrează în toate sferele de existență și activitate. Diferențele dintre sfera economică și cea 
estetică se estompează, similar cu cele dintre divertisment și cultură, dintre cultură de masă 
și cultură înaltă, dintre modă și artă, dând naștere unor forme hibrid specifice economiei 
hipermodernității. Acest studiu urmărește problematizarea apariției atât a acestor noi forme 
hibrid de artă, pornind de la istoria artei secolului XX, cât și a unui nou model de artist, „artistul 
bussiness”. Folosind teoria capitalismului artistic a lui Lipovetsky și Serroy, teoria instituțională 
a artei (Danto, Dickie) și teoria sfârșitului artei (Danto), precum și „teoria artei în stare gazoasă” 
a lui Michaud, vom identifica o serie de practici și producții artistice aflate la întâlnirea dintre 
cultura înaltă și cultura de masă, problematizându-se posibilitatea de catalogare a acestora ca 
aparținând „lumii artei” pe fondul democratizării artistice. 
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ABSTRACT
In contemporary Post-Fordist society, the aesthetic dimension permeates all the spheres 

of existence and activity. The differences between the economic and aesthetic spheres become 
blurred, as the ones between entertainment and culture, high culture and mass culture and 
fashion and art, creating hybrid forms that are specific to the hypermodernist economy. This 
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study questions the context in which these hybrids forms emerge – that of the art history of the 
20th century – as well as the emerging of a new artist type, the business artist. Using the artistic 
capitalism theory of Lipovetski and Serroy, the institutional theory of art (Danto, Dickie) and 
the end of art theory (Danto),as well as “l’art á l’état gazeux” theory of Michaud, we identify a 
series of artistic practicies situated at the border of high art and mass culture while questioning 
the possibility of identifying them as part of ”the artworld”, within the democratization of art 
paradigm.

KEY WORDS: artistic capitalism, Lipovetski, transaesthetic capitalism, Serroy, pop 
culture, superstar, business artist, Warhol, the End of Art, Danto, democratization of art, Kaikai 
Kiki, Michaud, Post-Fordism, Lady Gaga

 
1.Introducere
Definițiile, clasificările și teoretizările asupra artei contemporane operează între 

coordonatele unui teren foarte alunecos, în continuă schimbare și dezvoltare, pluralitatea 
practicilor artistice și hibridizările dintre acestea – ce estompează și deplasează delimitările 
anterioare între diferite genuri artistice – impunând necesitatea unor noi abordări teoretice 
în vederea cartografierii a ceea ce este teritoriul artistic contemporan. Optăm pentru această 
formulă, de „teritoriu artistic contemporan”, pentru a defini un areal simbolic ce depășește 
limitele artei contemporane, așa cum este înțeleasă din punct de vedere al reperelor (strict) 
instituționale, trecând însă în revistă momentele decisive din istoria artei secolului XX ce 
au condus și contribuit la marea schimbare de paradigmă în raport cu care vor fi punctate și 
analizate câteva practici artistice hibride aflate la intersecția (sau la disoluția) dintre cultură 
înaltă și cultură de masă. 

Pe de o parte, avem de-a face cu efectul schimbării de paradigmă a ceea ce înseamnă 
artă contemporană înțeleasă instituțional (și a teoriilor instituționale a artei), pe de cealaltă, a 
infiltrării esteticii în viața de zi cu zi, precum și a existenței anumitor practici artistice destinate 
consumului de masă, dar cu potențială miză autoreflexivă (de discurs al artei despre artă) – 
ceea ce le-ar situa simultan în ermetica lume a artei. Definițiile a ceea ce este „artă”, respectiv 
„lucrare de artă”, sunt supuse unei necesități de reformulare odată cu avangardele secolului 
XX, definițiile anterioare nemaiputând să acopere cazurile noilor producții artistice. Momentul 
ce forțează această reformulare radicală este cel al apariției readymade-ului duchampian.

Cu toate că Fântâna lui Duchamp este deja un simbol general intuit sau cel puțin invocat 
al schimbării de paradigmă în redefinirea a ceea ce „este artă”, momentul de cotitură definitivă 
îl reprezintă, în viziunea teoreticianului și filosofului Arthur Danto, emergența curentului 
PopArt, mai precis „momentul Brillo Box”, expoziția din 1964 a lui Andy Warhol, în care 
acesta expune facsimile ale cutiilor de săpun Brillo, produse de larg consum ce puteau fi găsite 
în majoritatea supermarketurilor vremii. Identice din punct de vedere formal cu omoloagele din 
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depozitele marilor magazine, cutiile Brillo ale lui Warhol sunt însă lucrări de artă, situație ce 
impune chestionarea mecanismului prin care două obiecte identice pot avea un statut ontologic 
diferit: de ce cutiile lui Warhol sunt artă, în timp ce cele de pe rafturile marilor magazine nu 
sunt artă? 

Răspunsul pe care îl oferă Danto apare în același an, în eseul „The Artworld”, pentru 
ca mai apoi, în 1981, să fie dezvoltat în volumul Transfigurarea locului comun, în care Danto 
oferă bazele a ceea ce va fi mai apoi folosit ca punct de plecare și dezvoltat de către George 
Dickie pentru a concepe „teoria instituțională a artei”. Conceptul de „lume a artei”, folosit 
pentru prima oară de către Danto, este cel ce răspunde întrebării de „când un lucru devine 
obiect de artă?”, acesta afirmând că, pentru ca ceva să fie artă, este nevoie de identificare și 
interpretare în cadrul unui anumit context, într-o „atmosferă de teorie artistică”. Întrebarea 
similară este, în acest caz, „când devine o interpretare o interpretare artistică?”. Astfel, lucrarea 
de artă există doar în relație cu un anumit context, fără de care nu poate exista nici identificare, 
nici interpretare.

Pornind de la teza lui Hegel asupra sfârșitului artei, Danto (Danto, 2012) concluzionează 
că, odată cu momentul Brillo Box, arta și filosofia artei ajung să coincidă, arta ajungând la o 
cunoaștere de sine, la o esență a propriei identități, deci la sfârșit (astfel, se încheie o căutare 
începută la sfârșitul secolului al XIX-lea). Nu este vorba despre moartea artei în sensul în care 
aceasta încetează să mai existe sau că practicile artistice s-ar opri, ci este vorba despre sfârșitul 
unei narațiuni – arta nu mai poate funcționa într-o paradigmă teleologică, în care să ajungă într-
un punct terminus, final, în care să-și atingă împlinirea, paradigmă în cadrul căreia operează 
criticul de artă și teoreticianul Clement Greenberg, adept al formalismului. 

De altfel, pentru a explica pluralismul practicilor artistice și prevăzând o posibilitate 
infinită de noi hibridizări între acestea, Danto apelează la un exercițiu de logică în care arată 
că orice intenție de repunere a artei într-o schemă teleologică, prin intermediul unei posibile 
mișcări artistice, fie ea de epurare formalistă sau nu, nu face decât să adauge încă un element 
pleiadei de practici artistice deja existente, contribuind astfel la îmbogățirea și tocmai validarea 
pluralismului existent. 

Paradoxal, odată cu inserarea imagisticii de larg consum, lumea artei se închide și 
mai tare pentru neinițiați sau pentru „Testadura”, pentru a folosi formula jucăușă a lui Danto, 
provocarea pusă de cutiile Brillo neputând fi receptată de către un public neavizat, fără minime 
cunoștințe de istoria și teoria artei, aflat în afara „atmosferei de teorie artistică”, deci în afara 
posibilității de a putea opera identificarea și interpretarea artistică. De altfel, una dintre marile 
problemele pe care Danto le subliniază cu luciditate în cadrul „lumii artei” este tocmai acest 
caracter ermetic al acesteia, situație față de care atrage atenția și căreia nu-i poate găsi o soluție. 
 Imagistica asociată consumului de masă funcționează ca pretext pentru fundamentarea 
unui discurs al artei despre artă sau cel puțin a unei piste de producție artistice construite pe 
necesitatea unui fundament discursiv teoretic. Avem, așadar, imaginea-devenită-loc-comun, pe 
de-o parte, și închiderea teoretică a lumii artei, pe de cealaltă. E un fel de a spune că imaginea 
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aparține tuturor, interpretarea doar unora.
Acesta este unul dintre paradoxurile pe care le folosim ca argument în cadrul acestui 

studiu, problematizând diferitele stadii ale interpretării ce survin în situații în care high art (artă 
înaltă) și low art (artă pentru mase) ajung să se suprapună, să coincidă. Însă, după cum vom 
arăta, este deja improprie o operare cu delimitări clare între cele două. Pentru a putea delimita 
cadrul în care se întâmplă aceste estompări ale granițelor, este necesar să aducem în discuție 
economia pieței libere și producția capitalistă.

Stigmatizarea lumii producției capitaliste ține de o percepție conform căreia capitalismul 
este incompatibil cu viața estetică, economia liberală conducând înspre poluare vizuală și 
vulgarizare a lumii înconjurătoare. Această incompatibilitate este clar vizibilă cu precădere în 
societățile de tranziție, ce nu au ajuns încă la maturitate, cu toate că invazia imaginii în spațiul 
public, sub formă de afișe și reclame creează un efect cel puțin deconcertant, din punct de 
vedere vizual (fără a intra în analiza altor implicații) în marile metropole și orașe „mature” din 
punct de vedere al dezvoltării economice. 

Pe fondul expansiunii mondiale economice a pieței, dimensiunea estetică se infiltrează 
în toate sferele de activitate ca răspuns la imperativul pieței: este vorba despre estetizarea lumii 
cotidiene. Gilles Lipovetski și Jean Serroy vor denumi această nouă eră ca fiind „transestetică”, 
propunând termenul de „capitalism artistic” sau „capitalism transestetic” pentru a defini 
implicațiile structurale pe care le are capitalismul post-fordist în estetizarea vieții cotidiene.

În viziunea lui Yves Michaud, procesul de estetizare a lumii cotidiene nu ține atât de 
imperativul pieței, pe cât se află în strânsă legătură cu mișcarea de recul față de schimbarea 
de paradigmă petrecută odată cu apariția readymade-ului duchampian. Este vorba despre 
popularizarea și vulgarizarea readymade-ului, astfel încât posibilitatea ca orice, ca totul să 
fie artă – odată cu Duchamp arta devenind procedurală – este tocmai posibilitatea triumfului 
esteticii ( Michaud, 2003, p. 56) în sensul în care această democratizare este, în viziunea 
autorului, responsabilă de dispariția lumii artei, de „vaporizarea” substanței sale.

De altfel, în demersul său de diagnosticare a stării artei contemporane, Michaud observă 
schimbările factuale în ceea ce privește mediile de lucru, notând quasi-dispariția picturii din 
galerii și muzee sau, în cazul în care aceasta apare, asumarea unei poziții nostalgice, un fel 
de „pictură cu toate acestea” (malgré tout), al cărei ”eroism inconștient” riscă să cadă fie în 
clișeul beaux-arts – imun la racordarea cu spiritul vremii –, fie în cel romantic, cel al pictorului 
neînțeles, de această dată de către burghezii branșați la sec. XX (Michaud, 2003, p.32). 

Fotografia, cu orice subiect, mai discretă cu excepția dimensiunilor foarte mari și 
necesitând mai puțin timp pentru a fi privită, ia locul picturii, precum și instalațiile multimedia, 
acțiunile și, în general, tipuri de artă axate pe experiența produsă mai degrabă decât pe obiectul 
artistic în sine. Uneori este vorba despre lucrări de artă interactive, Michaud identificând tocmai 
implicația interactivă – atât de conținut, cât și de formă și procedee – și factorii relaționali, 
tranzacționali, ca fiind cei ce adâncesc confuzia între artă contemporană și publicitate (Michaud, 
2003, p. 36). Astfel, producțiile artistice utilizează toate mijloacele și metodele publicității, 
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până la suprapunere. 
De asemenea, precum Lipovetsky și Serroy, Michaud observa atât posibilul multiplu 

statut al artistului contemporan care poate fi și agent de publicitate, organizator de evenimente 
artistice sau redactor publicitar (Murakami cu a sa companie Kaikai Kiki este un exemplu la 
îndemână), cât și afinitatea între arte, remarcând că afinitățile artiștilor contemporani sunt, în 
general, cu designerii și muzicienii, totodată remarcând și distanțarea frapantă pe care o iau cei 
dintâi față de literatură, poezie și cinema ( Michaud, 2003, p.42), diferit de ceea ce se întâmpla 
în arta modernă, în cadrul căreia artiștii operau în relație strânsă cu tradiția scriiturii.

Diferența apare însă la Lipovetski și Serroy în ceea ce privește noțiunea integrantă 
de „a fi artist”, racordată diverselor practici comerciale. Dacă Michaud observă că artiștii 
contemporani sunt și organizatori de evenimente, cei doi autori subliniază emergența unei 
mărci a ambiției estetice, fiind vorba despre artă ca element de legitimare a pieței. Astfel, un 
vocabular specific sferei artistice se insinuează în vocabularul comercial: coafezele devin hair 
designers, florăresele artiști florali, iar antreprenorii de succes „artiști vizionari”.

Dacă pentru Michaud noua ontologie a artei implică, prin caracterul său experiențial 
și eterogen, prin ștergerea granițelor clare și hibridizarea sferelor artistice, o stare vaporoasă, 
volatilă, pentru Lipovetsky și Serroy estetizarea lumii cotidiene ține de dimensiunea estetic-
emoțională centrală în competiția pieței, de crearea în masă a unor produse care vizează seducția. 
Paradoxal, dominația raționalității productive și de piață nu elimină în totalitate logica sensibilă 
și intuitivă, calitativă și estetică.

2. Teoria capitalismului artistic
Capitalismul artistic, caracterizat prin inflația esteticului și de faptul că dimensiunea 

artistică – spre deosebire de capitalismul clasic, fordist, unde era periferică – devine centrală, 
structurală și exponențială, este un sistem producător și distribuitor de plăceri; acesta nu este 
legat atât de producerea de bunuri materiale, pe cât este vorba despre stimularea afectelor și 
a imaginarului. În acest sens, avem de-a face cu o economie a imaterialului, tipică modelelor 
post-fordiene. Nu mai există diferențe clare între sfera economică și cea estetică, între industrie 
și stil, modă și artă, divertisment și cultură, cultură de masă și cultură înaltă, în economia 
hipermodernității aceste sfere se hibridizează, se amestecă.

Lipovetsky și Serroy identifică patru mari epoci ale estetizării lumii, din punctul 
de vedere al marilor modele ale artei raportate la social: artificarea ritualică (l’artialisation 
rituelle), estetizarea aristocratică (l’esthétisation aristocratique), estetizarea modernă a lumii 
(l’esthétisation moderne du monde) și epoca transestetică (l’age transesthétiqe). 

Prima epocă se referă la așa numitele societăți primitive unde arta nu era niciodată 
creată cu intenții estetice, ci ca ritual, nefiind detașată de organizarea religioasă, magică, a 
clanului și fiind reglată de structurarea acestora din urmă. Astfel, arta contribuia la totalitatea 
vieții, obiectele erau create pentru a folosi unor scopuri în cadrul tradiției și al ritualurilor, nu 
existau sisteme de valori esențialmente artistice. 



51

IRREGULAR, VOL. 1, ISSUE 1, 2016
Cercetarea despre, prin și pentru artă / Research about, through and for Art

A doua epocă se întinde din Evul Mediu până în secolul al XVII-lea și constituie 
premisele pentru estetica modernității; este momentul unificării artelor sub conceptual unitar 
de artă și a diferențierii dintre artist și artizan, arta este adresată unui public instruit, rolul 
acesteia fiind în procesul de autoafirmare socială, de dobândire a prestigiului și semnalare 
a rangului. Acest lucru este posibil datorită laicizării unui număr de valori, arta nemaifiind 
aservită exclusiv reprezentărilor religioase. Procesul de estetizare a lumii are la bază logici 
sociale, nu economice, imperativul aristocratic de reprezentare socială în competiția pentru 
prestigiu, relația omului cu obiectul (Lipovetsky & Serroy,  2013, p.18). 
 A treia epocă este epoca modernă în Occident când se produce o și mai mare 
autonomizare a artei, aceasta având atât principii proprii de funcționare, cât și instanțe 
de selecție și consacrare. Libertatea creatoare revendicată de către artiști este acompaniată 
de dependența economică de legile pieței, apărând astfel în mod firesc o „artă comercială” 
adaptată la cererea pieței, caracterizată de produse fără risc și de obsolescență rapidă, și o artă 
opusă cu desăvârșire comercialului. Epoca modernă este epoca opozițiilor radicale între artă și 
comercial, cultură și industrie, artă și divertisment, artă elitistă și de masă, fiind bazată pe un 
sistem de modele antagonice. Ca reacție în fața secularizării lumii, arta este sacralizată și privită 
ca fiind un instrument ce relevă Absolutul, estetica substituindu-se eticii și religiei. Muzeul 
devine templul laic al artei (Lipovetsky & Serroy, 2013, p.18). Epocă a opozițiilor, cele două 
mari direcții conturate sunt cea a autonomiei estetice și cea a artei revoluționare, funcționale, 
„pentru oameni”, așa cum afirmă Giovanni Beltrami în „Socialismo della Bellezza”.
 Cea de-a patra epocă, epoca transestetică, este modelată în baza logicii consumului, a 
pieței și a individualizării extreme. Era opozițiilor a luat sfârșit, nu mai există opoziție artă-
industrie, cultură-comerț, avangardele anti-burgheze sunt acceptate de sistem și susținute de 
instituțiile oficiale, arta se infiltrează în industrie. Acum arta, „hyper-arta”, nu mai simbolizează 
întâlnirea cu Absolutul, nici nu mai e limbajul unei clase sociale, ci funcționează ca strategie 
de marketing și joc al seducției pentru captarea noului model de consumator, neoconsumatorul 
hedonist. 

Regimul hiperindividualist de consum e mai mult experiențial hedonist decât statutar, 
se constituie un model estetic al vieții personale, lipsit de reperele propriei culturi (epoca 
transestetică este globală!) în care lumea este consumată într-o manieră estetică-turistică.

Astfel, capitalismul artistic se referă la strategii, nu la rezultate care pot fi de multe 
feluri, inclusiv poluarea vizuală menționată anterior, acesta nefiind legat de calitatea estetică 
propriu-zisă, ci de procesul și manierele structurale (Lipovetsky & Serroy, 2013, p.21). Este 
vorba despre un sistem producător și distribuitor de plăceri (producerea industrială a emoțiilor 
sensibile), bazat pe stimularea afectelor și a imaginarului, în detrimentul producției de bunuri 
materiale.

Aparent paradoxal, „cușca de fier” a raționalității instrumentale și birocrației (Weber) 
reușește să-și integreze contrariul: dimensiunea personală și intuitivă, imaginară și emoțională; 
de acum înainte, paradigma estetică nu este exterioară activităților industriale și de piață, ci 
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le incorporează. Avem de-a face cu o simbioză între ceea ce putem numi „spirit comercial” și 
„spirit artistic”, între raționalizarea procesului productiv și „muncă artistică”.

Lipovetski și Serroy identifică o serie de caracteristici definitorii pentru capitalismul 
artistic, după cum urmează.

1. stilul ca nou imperativ economic
Designul capătă o importanță strategică din punct de vedere economic, cele mai banale 

obiecte utilitare având designul făcut de designeri consacrați ca profesie și transformându-se, 
astfel, în accesorii. Fie că este vorba despre ipoduri semnate Dior, telefoane mobile semnate 
Prada sau Dolce&Gabanna sau de designul în serie limitată de Coca-Cola light semnat Karl 
Lagerfield, tehnologia și moda se hibridizează pentru a crea noul tip de produs „accesoriu”, iar 
produsul de larg consum este mereu „reinventat” prin apelul la ediții limitate.

2. diversificarea proliferantă
Avem de-a face, după cum am precizat anterior, cu un regim artistic post istoric, 

pluralist, ce își găsește reverberarea și în ceea ce înseamnă design, care nu mai are un scop 
pur funcțional. Epoca inflației estetice este una descentrată, a unui pluralism caleidoscopic. 
Un paradox al varietății este efectul general de monotonie, de diversitate omogenă: deși există 
atâtea formații, parcă auzim mereu aceeași muzică la radio, deși industria fashion se află într-o 
continuă stare de boom, toată lumea arată la fel pe stradă, în lumea artei contemporane sunt 
parcă mereu aceiași artiști în vogă.

3. efemeritatea
Inflația de noutăți se află sub semnul hiperaccelerării, al „fastfashion”, al tendințelor 

aflate în succesiune rapidă, fapt care conduce înspre o imposibilitate de radiografiere precisă 
a tuturor acestor tendințe. Spre exemplu, traseul economic al unui film se află între reperele 
primelor 15 zile de la lansare, pe când în anii 1960, traseul economic era de 1-2 ani (Lipovetsky& 
Serroy,  2013, p. 54).

4. inflația de locuri (lieux) de artă
Logica pieței de artă este la rândul său dictată de superlativ și hiperaccelerare; hiperarta 

este proliferantă și globalizată.
5. proliferarea estetică este legată de dinamica exponențială a consumului.
Consumatorul contemporan, transestetic, este consumatorul bulimic după noutăți, după 

spectacol, aflat mereu în căutarea juisării imediate. Raportul acestuia cu obiectul de consum 
este unul de factură hedonistă, mereu în căutarea senzațiilor noi, estetica hipermodernă a 
consumului necorespunzând esteticii dandy-iste: oamenii se uită doar în trecere la artă, fiind 
vorba despre un consum estetic de-diferențiat, generalizat, care caută în toate domeniile (în cel 
al artei propriu-zise, dar și în afara ei), motivat fiind de găsirea percepțiilor noi, a distracției, 
a fun-ului. Snobismul formalist și ceremonial arborat la întâlnirea cu arta – arta înaltă, 
instituționalizată, înțeleasă ca parte a Culturii – este înlocuit de emoționalismul consumerist( 
Lipovetsky&Serroy, 2013, p. 64), estetica intrând în era hiperconsumului de masă.

În intenția de a puncta coordonatele unei modalități de cartografiere a capitalismului 
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artistic, Lipovetsky și Seroy propun patru sfere mari, componente ale capitalismului artistic, pe 
care le numesc cercuri.Primul cerc este cel al industriilor culturii și comunicațiilor, care se referă 
la muzică, cinema, websiteuri și platforme de partaj. Cu toate că pare o alăturare forțată din punct 
de vedere al alăturării în aceeași categorie, argumentul oferit în favoarea acesteia are în vedere 
faptul că sectorul cultural și cel al noilor medii de comunicare, împreună cu cel tehnologic, sunt 
interdependente. Cel de-al doilea cerc are în componență toate elementele concrete de existență 
cotidiană și recreativă, de la arhitectură și design, până la produse cosmetice. Al treilea cerc 
se referă la universul artei propriu zise, cu tot ceea ce implică aceasta: galerii, muzee, centre 
de artă, expoziții. Cel de-al patrulea cerc este cel care înglobează industriile manufacturiere și 
produsele tehnice ce permit producția și consumul cultural. Cele patru cercuri funcționează în 
sinergie. 

În acest context, principiile capitalismului artistic sunt logica economică, piața pentru 
consumul de masă (marché de masse), marketing-ul, seria, multiplul, obsolescența accelerată, 
reînnoirea permanentă, lipsa necesității de cultură specializată (Lipovetsky&Serroy, 2013, p. 
71). Lipsa necesității de cultură specializată este legată de distanțarea de conceptul de „artă”, 
mulți antreprenori creativi alegând să prezinte ceea ce fac ca fiind entertainment, nu artă (ex.: 
Walt Disney, industria Hollywood etc.). Poate că, în ceea ce privește cinematografia, tocmai 
această citire a producțiilor pentru marele ecran ca o formă de entertainment este responsabilă 
pentru clasificarea, ca reacție de recul, a acelor producții ce nu corespund, în mod vizibil, 
direct, criteriilor divertismentului de masă, ca fiind „filme de artă.”

În capitalismul artistic, arta hibridă, arta de consum în masă este accesibilă fără efort și 
fără necesitatea de apel la cultura înaltă, ceea ce nu arată însă o incompatibilitate structurală între 
arta produsă pentru consum și distanțarea de ceea este arta înaltă sau cultura înaltă. Lipovetsky 
atrage atenția asupra două coordonate ce trebuie luate în calcul atunci când se face apel la ceea 
ce numim Marea Artă, prima fiind faptul că și aceasta poate fi – și în cele mai multe cazuri chiar 
este, dacă ne raportăm la istoria artei – produsă răspunzând la sau orientându-se după cerințele 
pieței. Exemplele folosite sunt cele ale pictorilor ce lucrau la Roma la începutul secolului al 
XVII-lea care, pentru a facilita transportul lucrărilor și, deci, asigurarea condițiilor pentru a 
putea fi vândute, alegeau un format al suportului potrivit pentru a încăpea în gențile speciale 
de transport, dar și al unor pictori precum Carravagio, La Tour sau Poussin, care nu rămâneau 
indiferenți la cerințele pieței. A doua coordonată a consacrării în interiorul culturii înalte sub 
titulatura de „capodoperă incontestabilă” este cea a trecerii timpului, exemplul impresioniștilor 
fiind ilustrativ pentru felul în care anumite producții artistice erau cu totul altfel privite în 
contextul timpului lor, fiind nevoie de timp pentru a fi receptate și consacrate ca făcând parte 
din cultura înaltă.

Simultan, rezultatele coordonatelor capitalismului artistic pentru ceea ce înseamnă „a 
fi artist” polarizează atât transformarea artiștilor contemporani în superstaruri de tip marcă 
înregistrată, cât și estomparea discrepanțelor (și uneori chiar și a granițelor) între artiști 
profesioniști și artiști amatori. 
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Capitalismul artistic contribuie la democratizarea pe scară largă a ambițiilor de a 
exercita o activitate artistică în paralel cu munca profesională, noua cultură individualistă dând 
prioritate dorințelor de autonomizare și expresie de sine. În cultura post-materialistă a face 
bani nu este destul, oamenii au nevoie de a se exprima, de a crea, dorințele artistice ale maselor 
arătând limitele vieții consumeriste. Arta este singulară într-o epocă în care religia și politica 
nu oferă șansele exprimării identității (Lipovetsky&Serroy, 2013, p.113).

De asemenea, arta pare răspunsul pentru hiperindividualismul narcisist, mereu în 
căutare de vizibilitate, recunoaștere și celebritate, stare validată de altfel și prezentată ca fiind 
dezirabilă de către media. Prin artă, fiecare poate avea cele 15 minute de glorie, iar noile 
mijloace de comunicare (Internetul) nu fac decât să contribuie la estomparea granițelor dintre 
artiști profesioniști și amatori, datorită structurii sale stratificate, rețelare. Se poate spune că, 
deși nu este garantat că orice ambiție artistică conduce înspre recunoaștere globală, cu siguranță 
oricine poate avea cele 15 minute de glorie într-un cerc virtual, mai larg sau mai restrâns. 
Dintr-o dată artistul nu mai este Celălalt, marginalul, excentricul, în capitalismul transestetic 
suntem cu toții artiști. Opoziția dintre creator și omul comun este diluată, la fel cum este și cea 
dintre înalt și jos, comun.

3. Noul statut al artistului
Pentru a explica condiția actuală a artistului (sau a faptului de a fi artist), Lipovetsky face 

apel la relația dintre artiști și societate, mai precis la promovarea socială a artiștilor. Dinamica 
începută în secolul al XVIII-lea și continuată pe toată durata secolului al XIX-lea este una de 
promovare socială a artiștilor, prin introducerea acestora în sferele elitelor sociale. Este vorba 
despre societatea saloanelor, perioadă în care artiștii erau receptați prin prisma deținerii unor 
atribute pozitive de ordin moral și intelectual. Aristocratizarea artiștilor se poate înțelege ca 
fenomen democratic, excelența socială a acestora ținând nu de un statut ereditar, ci de munca lor. 
De asemenea, contextul noului cult al „religiei artei”, al sacralizării artei, survenită ca reacție la 
criza metafizică și ontologică începută în epoca Luminilor, deschide oportunitatea artiștilor de 
a deveni staruri mediatizate, animatori ai vieții culturale, fiind cei ce exprimă adevăruri ultime 
inaccesibile rațiunii filosofice și științifice (artistul care relevă Absolutul, Ființa, Invizibilul), 
cultul noului și al expresiei subiective substituindu-se funcției de revelație ontologică atribuită 
artei. Acest context explică și creșterea numărului de practicieni și amatori de artă în secolul al 
XIX-lea.

Epoca hipermodernă pune capăt acestui imaginar ideologic și, pe cale de consecință, 
religiei romantice a artei. Astfel, nu mai este vorba despre accesul artiștilor în cercurile înalte, 
ci de banalizarea revendicării identității artistului. În timp ce omul comun are posibilitatea de a 
fi un artist, figura artistului suferă transformări radicale odată cu modelul „artistului business” a 
lui Andy Warhol, care trece de la modelul boemei și al artistului suicidé de la société (Artaud), 
la artistul mundan, obsedat de glorie și de bani, ce își găsește inspirația în culturile de masă 
și autoportrete mise en scene, teatralizate. Succesul lui Warhol se situează între reperele 
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societății spectacolului, The Factory, atelierul său, adunând la un loc figuri ale lumii mondene 
și promovându-se ca atare. Modelul artistului marginal este înlocuit de o nouă paradigmă unde 
celebritatea este mai importantă decât creația. 

Sub acest imperativ, artiști contemporani precum Murakami, Jeff Koons sau Damien 
Hirst își transformă numele în mărci înregistrate și comercializează produse în serie. Sau 
numele lor, devenite mărci înregistrate, sunt folosite pentru crearea diferitelor produse de larg 
consum (în ediții limitate sau nu), precum este cazul parfumurilor Salvador Dalí sau Andy 
Warhol, create de Cofinluxe. De asemenea, după cum am arătat anterior, aceștia își atribuie, pe 
lângă roluri de antreprenori (Murakami și-a creat propria întreprindere), roluri de designeri ce 
colaborează cu case mari de modă (Murakami face design pentru Vuitton), creativi în campanii 
publicitare, colaboratori la filme de animație, etc.
 De altfel, tocmai caracterul calculat al acestui business art este argumentul folosit de 
Lipovetsky și Serroy pentru a ataca conceptul lui Michaud de „artă în stare gazoasă”, afirmând 
că expresia nu surprinde și nu redă cu adevărat schimbarea structurală care încorporează 
dimensiunea estetică într-un mod calculat, lucid, bazat pe crearea de obiective. În viziunea 
acestora, capitalismul este mai mult decât un context al estetizării vieții cotidiene și hibridizării 
sferelor artistice, este însăși motorul acestei noi paradigme.

Retorica artistului-devenit-el-însuși produs de artă este regăsită, sub formă autoreflexivă, 
și în muzica de larg consum, Lady Gaga folosing conceptul de ArtPop și compunând un cântec 
ale cărui versuri vizează condiția artistului-superstar-transformat-în-operă-de-artă-devenit-
obiect de consum. Având titlul Applause și versuri precum „One second I’m a kunst/ Then 
suddenly the kunst is me/ Pop culture was in art/Now, art’s in pop culture in me […] I live for 
the applause, applause” (trad.: „Acum sunt o lucrare de artă/apoi dintr-o dată lucrarea de artă 
sunt eu/ cultura pop era în artă/ acum arta e în cultura pop care e în mine […] trăiesc pentru 
aplauze”) și un videoclip construit în baza unei serii de referințe vizuale din istoriei artei și 
a fashion-ului; pare evident că aveam de-a face cu un artist ce operează cu înțelegere atât în 
lumea artei, cât și în cadrul noii paradigme hiperestetice, artist ce îmbracă haina unui pop-star 
cunoscut la nivel global. Se poate, astfel, spune, pentru a fi în ton cu versurile, că dacă Warhol 
era artistul superstar, Lady Gaga este superstarul-artist.

„În New York și Tokyo, foarte bine instruiții angajați Kaikai Kiki lucrează sub 
îndrumarea lui Takashi Murakami pentru a produce lucrări de artă inovative, cutting-edge. 
Folosind procedee [de creație și realizare, n.t.] riguroase și beneficiind de un constant control 
al calității, lucrările Kaikai Kiki reflectă perfecționismul creatorului și dorința constantă de 
a redefini limitele artistice. Trecând printr-o asemenea procedură riguroasă, lucrările de artă 
Kaikai Kiki sunt mereu prezente în expoziții prestigioase și colecții private din întreaga lume 
(Murakami)”. Acesta este textul de prezentare al secțiunii „Producerea și promovarea lucrărilor 
de artă” încadrate la categoria „Obiective” ale companiei Kaikai Kiki Co., fondată și condusă 
de artistul de origine japoneză Takashi Murakami (Murakami, 2001). Pe lângă producerea de 
lucrări de artă, activitățile și obiectivele companiei includ manageriatul și selectarea artiștilor 
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tineri care vor fi la rândul lor promovați prin intermediul companiei, manageriat general de 
evenimente și proiecte, precum şi producția și promovarea de merchandise,mărfuri derivate a 
căror varietate cuprinde perne, brelocuri, mingi de fotbal, genți. Designul acestora este realizat 
fie de Murakami, fie de alți artiști Kaikai Kiki, principiul enunțat fiind cel conform căruia 
„arta trebuie să fie prezentă în viața de zi cu zi”, aceste mărfuri „putând fi apreciate de oricine, 
oriunde”. Ca o observație, Murakami folosește în cadrul întregii prezentări a companiei 
același tip de limbaj discordant raportat la ceea ce ar fi reprezentarea intuitivă comună asupra 
domeniului artistic, mult mai apropiat de domeniul comerțului.

Conceptul cheie din spatele întreprinderii Kaikai Kiki (și al obiectelor produse în cadrul 
acesteia) este Superflat, acesta fiind totodată și numele curentului artistic autointitulat, de factură 
postmodernă, din care se revendică și Murakami, curent ce vizează problematica identității 
culturii japoneze postbelice în cadrul societății hiperconsumeriste. „Teoria” Superflat implică 
regândirea raportului dintre artă și comerț într-o astfel de societate, Murakami considerând că 
acest tip de fuziune este mai avansat în Japonia (Murakami).
             Acest tip de hibridizare transestetică între comerț și ceea ce vom numi artisticul propriu 
zis lasă loc incertitudinilor cu privire la ce exact din producția Kaikai Kiki este lucrare de 
artă și ce este produs derivat. Paradoxal, programa companiei funcționează simbolic atât în 
interiorul lumii artei, cât și în exteriorul său, a consumatorilor neavizați (și de altfel, posibil 
total dezinteresați de lumea artei contemporane). Desigur, interpretarea va fi diferită în cazul 
unui membru al lumii artei față de un consumator comun, însă acesta este un exemplu despre 
cum ermetismul lumii artei contemporane poartă cu sine mijloace de producție care, sub 
forme diferite, dar în același timp asemănătoare, sunt consumate de publicul culturii populare 
comerciale (Michaud, 2003, p.44).

O primă asociere pe cât de firească pe atât de banală ar fi cea a lui Murakami cu Andy 
Warhol și al întreprinderii Kaikai Kiki cu The Factory: dacă Warhol a transformat marfa de 
larg consum în artă – cutiile Brillo și conservele Campbell –, Murakami transformă arta în 
marfă de larg consum, recuperând însă în același timp un imaginar stilistic al culturii pop 
japoneze (manga și anime), doar pentru a-l reintroduce printr-o strategie oarecum de nișă, 
branduită pentru și raportată la lumea occidentală. Practic, cultura de masă (provenită la rândul 
ei din aproprierea și transformarea unor motive culturale tradiționale, manga și anime preluând 
și modificând tematici și mituri tradiționale japoneze) trece printr-un proces artistic cu rol 
transformator doar pentru a fi redate culturii de masă, de data asta investite cu un dublu statut: 
cel de obiecte colecționabile de larg consum și cel de artă (sau obiect derivat dintr-o producție 
artistică).

Activitatea desfășurată de Kaiaki Kiki este modelată de o logică a consumului și a 
hibridizării sferelor de activitate, fiind un exemplu foarte bun pentru ilustrarea prin practică 
(artistică?) a modelului capitalismului estetic, cu atât mai mult cu cât însăși obiectivele sale 
vizează, în mod programatic și pragmatic, această nouă paradigmă a relației dintre sfera 
estetică și cea economică. Capitalismul a produs o revoluție asemănătoare cu cea făcută de 
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Warhol asupra conceptului de artă (Lipovetsky), metisaj între producția industrială și artă. 
Parafrazându-l pe artistul pop, a fi bun în afaceri este cel mai fascinant fel de artă, a face bani 
este artă și a lucra în artă și în afaceri profitabile este cea mai bună artă. 

Diferența dintre brandul (simbolic) Warhol și brandul (efectiv) Murakami constă și în 
apelul la viața mondenă sub imperativul societății spectacolului ca mijloc de promovare. Parcă 
tocmai pentru a contrabalansa lipsa de prezență în viața publică (în sensul unei atitudini de 
superstar monden), Murakami propune o abordare cât se poate de sterilă a producției de masă, 
având o abordare specifică unui om de afaceri și transformând-o în act artistic.

4. Concluzii
În noua paradigmă a capitalismului artistic, radiografierea producțiilor artistice devine 

cu atât mai dificilă cu cât, pe lângă pluralismul și hibridizările din sfera artei efective, apar 
hibridizări între sfere de activitate ce nu prezintă în sine (deocamdată) interes direct pentru 
teoreticienii artei, fiind nevoie de noi abordări teoretice pentru a putea acoperi ceea ce am 
denumit, la începutul acestui studiu, ca fiind „teritoriul artistic contemporan”. De asemenea, în 
afara recunoașterii instituționale, noile forme de artă ce operează cu un dublu sau chiar triplu 
joc între ceea ce înseamnă (încă) cultură înaltă și cultură de masă, sau se află la granița tot mai 
estompată dintre cele două, sunt greu de clasificat și de recunoscut ca făcând parte din lumea 
artei, chiar dacă din punct de vedere al caracteristicilor expuse (precum autoreflexivitatea și 
codajele culturale) sunt candidați perfecți pentru a face parte din aceasta.

În lipsa atenției din partea teoreticienilor ce flanchează bastionul culturii înalte, aceste 
practici ce fac obiectul unor problematizări cât se poate de serioase sunt minimalizate, cel mult 
privite ca simptom al unei ieșiri din cultură.

Avem de-a face cu paradoxurile noului model al capitalismului transestetic în care arta 
instituționalizată reacționează într-o mișcare de recul față de estetizarea lumii cotidiene. Cu cât 
lumea devine mai estetizată, cu atât arta contemporană respinge frumosul, reversul fiind la fel 
de valabil: cu cât arta contemporană respinge frumosul, cu atât lumea devine mai estetizată. 
Însă, parafrazându-l pe Lipovetsky, cu cât dimensiunea estetică este infiltrată peste tot, cu atât 
este mai lipsită de valoare, iar modelul estetic al vieții nu corespunde idealului: este doar iluzia 
faptului că frumusețea salvează lumea, cu alte cuvinte consumăm frumosul, dar viețile noastre 
nu sunt mai frumoase.

Rămâne de problematizat necesitatea unei etici a artistului și a practicii artistice, odată 
ce paradigma artistului ca intermediar cu Absolutul s-a răsturnat în favoarea modelului artistului 
care reacționează la imperativul lumii capitaliste transformându-se el însuși în om de afaceri. 
Desigur, raționamentul conform căruia modelul artistului ca om de afaceri este întâlnit doar în 
capitalismul post-fordist este nu doar extrem de simplist, ci și nesatisfăcător. 
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