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Maria Hermínia Donato 

STEPHEN BELL:  
O CONFLITO ENTRE  
A CULTURA KITSCH, O POP  
E EFEITOS TEATRAIS

Stephen Bell, Unframed (Sem moldura), 2020                                                                                                                    Foto: Divulgação
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A chegada do Omicron foi recebida com grande apreen‐
são. A passagem para meu Natal nos Trópicos estava 
marcada e um simples teste positivo acabaria com a ce‐
lebração tão esperada por mim nos últimos dois anos. 
 
Minha visita à exposição What in Heavens Name Have 
I Done? (O que em nome do céu eu fiz?), de Steve Bell, 

na galeria postROOM, foi agendada com a certeza de 
que eu seria a única pessoa naquele horário. 
 
Stephen Bell nasceu em Belfast e o Quakerismo foi uma 
importante influência na sua formação, com a valoriza‐
ção da integridade, verdade e simplicidade. Os quakers 
têm origem britânica e surgiram no ano de 1652 e 

Stephen Bell, Blue Sky (Céu azul), 2021                                                                                                                             Foto: Divulgação
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provocaram atritos entre católicos e protestantes na Ir‐
landa do Norte. Entre suas crenças, não aceitam orga‐
nizações clericais e prezam ações pacifistas, benefi‐ 
centes e solidárias. Acreditam que as pessoas têm a ca‐
pacidade de sentir a presença de Deus sem nenhum in‐
termediário e que todos os indivíduos são dotados de 
uma Luz Interior, que é o Espírito Santo. 
 

O artista estudou arquitetura, cerâmica e artes plásti‐
cas, suas obras são principalmente pintura, instalação 
e fotografia. O fio condutor presente em seus traba‐ 
lhos é o conflito entre a cultura kitsch, pop e efeitos 
teatrais. Sua obra é conceitual, atua como base para a 
estética. O foco está no que é representado, e não em 
como é representado. 
 

Stephen Bell, Delete #2 (Excluir #2), 2020                                                                                                          Foto: Divulgação



Bell pinta objetos e temas que normalmente não se‐
riam pintados; os transforma no elemento central da 
pintura e os apresenta de tal forma que nos tornamos 
conscientes de sua objetividade. 
 
Ele brinca com diferentes escalas, provenientes de sua 
consciência espacial e do forte interesse por arquitetura. 
 
As pinturas se referem à ausência e presença implícita.  
A ausência pode assumir várias formas – desde uma 
simples remoção, roubo ou censura. A retirada de uma 
parte da imagem substitui uma tela e, simultanea‐
mente, implica a possibilidade de outras presenças. 
 
O vazio costuma ter uma conotação negativa no Oci‐
dente, mas as ideias orientais sobre meditação re‐
tratam o vazio de pensamento ou mente como um 
passo em direção à iluminação. 

O trabalho atua como um bom somatório dos senti‐
mentos conflitantes provocados pela ausência ou 
perda, e o espectador os sente ao negociar as dife‐
rentes camadas que habitam as obras.  
 
Um dos prazeres da arte contemporânea é perguntar o 
que é algo e descobrir que sua aparência inicial enganosa 
dá lugar a uma lógica interna satisfatória. As perguntas, 
normalmente, são mais importantes do que as respostas. 
 
SOBRE A GALERIA 
postROOM é uma galeria de arte contemporânea no 
espaço aberto sala de jantar/cozinha em Islington, no 
norte de Londres. 
 
Durante seus 18 anos de existência expôs trabalhos de 
350 artistas em diferentes locais e cidades. ROOM, 
ROOM TOO, FOUND GALLERY, ROOM London, 

Stephen Bell, Delete #1 (Excluir #1), 2020                                                                                                       Foto: Divulgação
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ROOMARTSPACE, ROAMING ROOM e postROOM in‐
augurada em Setembro. R O O M foi inaugurada em 
 Bristol, em 2002, em um anexo da casa projetada 
por Sandie and Mike Macrae. 
 
A galeria tem uma trajetória muito interessante: 
primeiro se muda para o leste de Londres, depois, 
como RoamingROOM, passa a colocar arte contem‐
porânea em edifícios dilapidados ou desabitados. Os 
prédios em estado bruto ou prestes a serem refor‐
mados têm uma história que inspiram cada artista a 
desenvolver seus trabalhos dentro do contexto da 
arquitetura. 
 
Sandie Macrae, Aideen Morgan e Fiona Clague no 
texto sobre  RoamingRoom perguntam: 
Como a arte é integrada em seu espaço ou con‐
texto?   
Como isso cria novos relacionamentos, dinâmicas e 
tensões?   
Como isso afeta nossas respostas emocionais e int‐
electuais ao trabalho? 
Arte, vida, trabalho e domesticidade podem existir 
sob o mesmo teto?   
Roaming ROOM e postROOM evoluíram especifica‐
mente em oposição ao cubo branco. 
 
No postROOM as paredes são brancas e às vezes 
outras cores são usadas para harmonizar a arquite‐
tura com as obras. Uma decisão a meu ver positiva 
é a inclusão dos objetos domésticos na mesma sala. 
O espaço é o que é e as obras mantém seu ver‐
dadeiro habitat no ambiente doméstico. 

Em 1974, Harald Szeemann, curador e historiador 
de arte suíço, criou uma exposição sobre seu avô no 
seu apartamento em Bern. Em 1986, Jan Hoet, his‐
toriador de arte, curador belga, contrata mais de 50 
artistas para criar obras para 50 apartamentos e 
casas na cidade de Ghent. O show se chamou Cham‐
bres d’Amis (sala de amigos).  
 
Em 1991, o estudante Hans Ulrich Obrist inspirado 
nesses dois shows e com o incentivo dos artistas 
Christian Boltanski, Fischli and Weiss cria “The 
Kitchen Show “ (Show na Cozinha). Segundo Obrist, 
o show influencia até hoje a sua prática curatorial e 
foi a mola propulsora da sua gloriosa carreira. 
 
Hoje, o conceito de casa e sua capacidade de nutrir, 
proteger e confrontar nossas identidades mudou ao 
se tornar um espaço de moradia e trabalho. As ex‐
posições também vêm mudando e se adaptando ao 
novo Modus Vivendi, pois pandemia e o conceito 
por trás de cada show é explorar a arte fora do cubo 
branco, unificando os espaços público e privado e 
criando um ponto mais forte de acesso às obras. 
 
 
postROOM 
41 Ecclesbourne Road 
London N1 3AF 
Quinta a sábado, das 14h às 18h 
Por marcação  
postroomgallery41@gmail.com

http://postroomgallery41@gmail.com



