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Resumo 

 Analisar como os objetos de arte presentes no videoclipe “G.U.Y. – An 

ARTPOP Film” (2014), de Lady Gaga, contribuem para a narrativa do clipe e o 

conceito de ARTPOP proposto pela cantora e diretora.  

 

Introdução 

 Stefani Germanotta, nascida em 1984 em Nova Iorque, Estados Unidos, é 

uma cantora, compositora e atriz, mais conhecida pelo pseudônimo de Lady Gaga. 

Em março de 2010, tornou-se a primeira artista a atingir a marca de um bilhão de 

visualizações no YouTube e foi eleita pelo Guiness Book em 2012 a celebridade 

mais famosa do mundo. 

 Em 2014, Lady Gaga lançou o videoclipe “G.U.Y. – An ARTPOP Film” 

(11’47”), com uma complexa Direção de Arte e jogos sígnicos. Dessa forma, o 

presente estudo pretende analisar o videoclipe “G.U.Y. – An ARTPOP Film”, com 

destaque para os objetos de arte/de cena presentes na obra, principalmente as 

esculturas de Nathan Sawaya e Jeff Koons. A partir deste clipe, o segundo dirigido 

pela própria cantora, também será analisado o conceito de ARTPOP apresentado 

pela artista – ao contrário do movimento artístico Pop Art, que incorporou elementos 

da cultura pop às artes visuais, este pretende colocar elementos artísticos na cultura 

pop. 

 

Objetivo 

 O objetivo da pesquisa é refletir sobre a música pop e o videoclipe na 

atualidade, pensando sobre a indústria cultural e a cultura de massa, traçando um 

paralelo com a arte contemporânea de artistas pops (de Andy Warhol e Barbara 

Kruger a Jeff Koons e Michael Jackson).  

 Primeiramente, está sendo analisada a narrativa do videoclipe em questão e a 

sua estética, com relação ao conceito de ARTPOP. Em seguida, serão analisados 

os estudos da Escola de Frankfurt, com foco em Theodor Adorno e seu pensamento 

sobre a indústria cultural; de Arlindo Machado (2014) sobre a linguagem dos 



videoclipes e de Bourriaud (2004) sobre a arte contemporânea, com foco em seu 

livro “Pós-produção – Como a arte reprograma o mundo contemporâneo”. 

 Por fim, serão analisados os objetos presentes no videoclipe, como a flecha e 

o arco (armas utilizadas contra e a favor da artista na narrativa, metaforicamente se 

relacionando com a relação conturbada da cantora com seu time de empresários), 

os instrumentos musicais enquanto objetos (eles estão sendo tocados, mas o timbre 

deles não está presente na música), as esculturas (de inspiração ou propriamente 

gregas; em LEGO – por Nathan Sawaya; a gazing Ball – por Jeff Koons) e os 

computadores (como a tecnologia é mostrada no clipe e a contraposição dela com 

ícones de outrora, como Jesus ou Gandhi). 

 

Metodologia 

 Para investigar a narrativa dos objetos da Direção de Arte, além de revisão 

literária e videográfica, foram realizadas decupações de cenas, levantamento de 

dados e criação de categorias para, enfim, desenvolver discussões sobre os 

resultados da pesquisa. 

 A revisão literária teve como referência os conceitos da pesquisa bibliográfica 

de Marconi e Lakatos (1991). A revisão videográfica e as decupações de cenas 

foram subsidiadas pelos estudos de Jullier e Marie (2009). As categorias de figuras 

de linguagem tiveram como referência os estudos de Sarmento e Tufano (2011). 

 

Desenvolvimento 

 O desenvolvimento encontra-se no estágio inicial. Houve seleção da 

bibliografia, agora com foco no aprofundamento da mesma e o começo das leituras. 

Seguindo os direcionamentos do orientador, o enfoque está na análise da narrativa 

do videoclipe, com atenção específica nos objetos de arte. 

 

 

 



Resultados preliminares 

 As referências bibliográficas eleitas abrangem os estudos de Theodor Adorno 

sobre a indústria cultural, de Arlindo Machado sobre a arte do videoclipe, Nicolas 

Bourriaud sobre a arte contemporânea, Vilém Flusser e Vera Hamburger sobre 

objetos e direção de arte, juntamente com a videografia de Lady Gaga e entrevistas 

realizadas no período de divulgação do clipe. 
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