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Pode um vinho ser tido como obra de arte? Pode ter a honorabilidade estética de uma obra 
artística, um produto, uma bebida, um alimento que nada tem do eterno próprio das obras 
primas?  
 
O vinho ao contrário de eterno ou duradouro, absolutamente efêmero, afeta os sentidos 
apenas de seu consumidor e nesses sentidos corporais se esgota, seu tempo é o momento, 
seu território é a vida, o corpo e seus sentidos, o profano e não a representação, as 
abstrações, sagrado e o eterno.  
 
Como a bebida que refaz as energias do corpo pode ser comparada à transcendência estética 
da arte que burila o espírito? Como a bebida fugaz de um velho Château de Bordeaux pode ser 
comparada a um eterno Rembrandt?  
 
No começo do século passado, Marcel Duchamp, pintor, escultor, poeta e jogador de xadrez, 
inaugurou um novo padrão estético da modernidade.Uma privada branca, a rigor um urinol de 
cerâmica, objeto utilitário comum no cotidiano e reproduzido aos milhares pelo mundo, é 
elevado pelo artista à categoria de obra de arte em exposição internacional. De privada se 
ressurge em “fonte”. 
 
Duchamp trazia seu ready-made, um objeto industrial ou artesanal tratado como obra de arte, 
face ao discurso que sobre ele se fez, pela encenação que o circunda, pela recriação de sentido 
feita pelo artista que o nomeia.  
 
A subversão dadaísta de Duchamp amplia o território e revoluciona a natureza estética da arte, 
ampliando exponencialmente as possibilidades em termos de suporte e de status de objeto de 
arte.  
 
Duchamp inaugurou um tempo de dessacralização dos objetos de arte. No dizer de Michel 
Onfray, “a distinção entre o mundo da arte, sagrado, e o mundo da vida, profano, desapareceu 
subitamente, pulverizado”.  
 
O correr do século passado foi então uma constante experimentação de novas geografias e 
temporalidades artísticas. Praticamente tudo que compõe a vida humana passou a ser possível 
de ser apropriado pelos processos estéticos. Do corpo ao natural, na Body Art,  
ao tempo e espaço, no Happening ou na Perfomance .  
 
A estética artística restabelece sua dimensão ética, ingressando na vida, onde a realidade 
acontece. Sai do altar e vai ao profano. O viver passa a poder acontecer como uma obra de 
arte. Existência e arte se amalgamam.  
 
É nesta conjuntura estética e histórica que o vinho, a velha bebida de cristãos e pagãos, dos 
evangelhos e das seitas de bruxaria, de Noé e de César, que acompanhou a história e a vida 
humana na Terra quase desde seu exórdio, tem as condições de ser tida como objeto de arte.  
 
As perfomances já enunciavam um novo critério de tempo para os objetos de arte. O efêmero 
que diz imediatamente aos sentidos corporais se põe como arte, pois em sua efemeridade 
enuncia um novo corpo, um corpo pós-cristão.  
 
O vinho não diz ao cérebro ou ao coração, na hierarquia vertical de órgãos criada no corpo 
humano da visão de mundo monoteísta. Revoluciona a hierarquia corporal monoteísta, dizendo 
diretamente às entranhas. Um novo Corpo Hedonista, Dionisíaco, reconciliado com seus 
sentidos após o dilaceramento de séculos de um sagrado que divorciava a existência e a vida 
do estético, e, portanto, do ético.  
 



Por quem o vinho se torna obra de arte? Quem o enuncia? Pelos sábios da enofilia ou pelos 
cientistas teóricos da enologia? Talvez pelos homens de letras que escrevem colunas e artigos 
sobre ele, que o relatam?  
 
Não. O vinho é enunciado e torna-se objeto artístico por quem o faz. Homo Faber e não Homo 
Sapiens . A taxionomia e o discurso que enuncia do vinho são feitos por seu processo de 
fermentação, por sua cura em madeira, pelo consectário de terroir que se identifica em seu 
sabor.  
 
O vinho expressa em seus aromas e sabores a alma de um povo que o produz, sua cultura, 
sua terra e sua forma de sentir a vida e o mundo. Expressa nos sentidos corporais de seu 
consumidor uma mensagem de vida e geografia de seu produtor. Comunica sentidos e lócus 
.Vinho é nação e território em marcha pelos sentidos da humanidade. Geografia vertida em 
aroma, arte construída no concreto da existência, esculpida na vida, pintada por emoções.  
 
Não há França, como sentido e cultura, sem um Le Corbusier ou um Rodin, mas também não 
se a imagina sem um Château Latour .  
 
A contemporaneidade faz do vinho, e da culinária também, mais que um produto ou bebida, 
uma forma de expressão, um processo estético e ético. Um objeto de arte. Uma possibilidade 
do homem de manter, por seus sentidos corporais, uma relação estética com a vida.  
 
Não à toa o grande vinho Mouton-Rothschild traz a cada safra em seu rótulo, desde 1945, a 
obra de um grande pintor do século. Passou de Picasso à Miro. Mas a mensagem artística do 
Mouton não está no rótulo, ela começa antes do tirar da rolha, num terroir de Pauillac, e 
termina no palato. 
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