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Resumo: 
 

 Existe uma forte ligação entre o espaço enquanto recurso natural e o poder e 

controlo exercidos sobre ele. Presentemente, tornou-se possível manter sob controlo 

uma vasta área espacial, sobretudo devido ao desenvolvimento tecnológico. No 

espaço imanente do quotidiano, estes elementos desenvolveram simultaneamente a 

organização espacial e as suas relações com os que vivem nesse espaço. Nesse 

sentido, a organização espacial é tarefa humana.  

 A arte, enquanto espaço para a experimentação do real, pode proporcionar um 

ponto de vista crítico sobre o espaço real, tornando-se um recurso importante para o 

pensar como parte do quotidiano. O grupo de artistas referenciado no presente estudo, 

tem em comum o intuito de efectuar uma análise plástica e crítica da apropriação 

espacial praticada no quotidiano, construindo para tal, uma espécie de ‘máquinas 

visuais’, que suscitam uma conceptualização do espaço, segundo a sua perspectiva 

física, antropológica e mítica. 
 

Abstract: 

 

There is a strong connection between space as a natural resource, power, 

which is applied on it, and its control. In the present, the technological development 

improved the possibility of keeping under control a large physical space. In our 

immanent space, these elements developed at the same time the space organization 

and its relations with the people who live in it. That’s why the organization of space is 

human task.  

 Fine arts, as a place for experimenting the real, can give us a critical point of 

view over that real space, becoming an important resource to consider it as part of 

daily life. The studied artists in these work, took some elements from the real daily 

life, as a way of interacting with that immanent space, building a kind of ‘visual 

machines’, which make people think on space in a new physical, anthropological and 

mythical way.  
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Introdução 

   

A orientação no espaço e no tempo é vital para o equilíbrio do homem que 

baseia a sua existência e estrutura o seu quotidiano articulando constantemente 

valores e grandezas temporais e espaciais.  

A tarefa quotidiana de organização do espaço pressupõe a sua divisão e 

hierarquização e nesse sentido, pode ser considerada uma marca de humanidade. O 

espaço que é controlado pelas mais variadas entidades, públicas ou privadas, assume-

se como palco de afirmação e de disputa de poder, constituindo um desafio para as 

mais variadas intervenções e ambições, inclusive artísticas.  

A visão produzida por satélite tornou visível a vastidão dessa extensão 

espacial, que passou a ser passível de controlar simultaneamente a partir de um 

mesmo ponto do espaço. 

No âmbito do espaço como lugar de poder político, mas também de partilha, 

teremos em consideração a significativa margem de demagogia patente na publicidade 

que conduz a uma maior democratização e igualdade de direitos, efectuada como 

prática comum, sobretudo pela classe política.  

O conceito em que o presente estudo incide é o do espaço da paisagem 

presente no contexto do quotidiano. Espaço que é um recurso natural, mas também 

um produto de intervenção humana, na medida em que é afectado por projectos 

humanos, nomeadamente de urbanização, sendo também produto da experiência e dos 

mecanismos genéticos e culturais de cada indivíduo. 

A paisagem surge por isso, subjugada ao observador. É ele que lhe garante a 

existência, facto que nos leva a generalizar que também o conceito de paisagem é um 

produto humano por definição. Todos os homens convivem com paisagens e de algum 

modo se inserem nelas, dependendo das paisagens de que dispõem para construir a 

sua relação com o mundo. No âmbito desta relação entre homem e paisagem, não 

pode considerar-se o interesse pelo espaço como um dado novo. O espaço das 

paisagens urbanas, tem sido uma temática de eleição para grande número de propostas 

artísticas, nomeadamente da actualidade pós-moderna e em concreto, das décadas de 

80 e 90. 
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 A nível artístico, esse interesse pela paisagem tem surgido de forma 

diversificada em diferentes períodos de tempo, podendo a arte abordar a paisagem 

através de representações ou de intervenções directas sobre ela.  

O final do século XX, não excluindo a representação da paisagem, foi 

essencialmente marcado pela intervenção artística efectuada sobre ela, sob as mais 

diversificadas formas, essencialmente tridimensionais e, por vezes, com carácter de 

instalação, como as de Richard Serra, Dan Graham ou Pedro Cabrita Reis. 

O conhecimento científico de diversos fenómenos que intervêm na 

configuração da paisagem é outro factor que está directamente relacionado com o tipo 

de percepções que o homem edifica da paisagem e com a capacidade de intervir nela. 

No processo de entendimento da paisagem, o homem necessita de estabelecer limites 

ou pontos de referência que lhe possibilitem uma orientação, no sentido de 

quantificar, posicionar e qualificar cada espaço, quanto às suas dimensões físicas ou 

materiais e temporais. Ele baseia a sua existência quotidiana em referentes com 

alguma precisão espacial e temporal. Paisagens só de céu ou só de mar, em que esses 

limites não são identificáveis, são para ele, casos extremos dos quais resulta alienação 

e desconforto. 

Na pintura, o facto tem paralelo nas propostas que marcam o fim do 

modernismo e que se, por um lado, estão próximas desse limite de indefinição, por 

outro, aproximam-se da essência da como as de Ad Reinhardt ou Malevich nas quais, 

o tratamento monocromático das superfícies se constituiu como representação da 

paisagem, passando a configurar o vazio. O facto pode relacionar-se com a perda de 

definição visual verificada com o aumento das distâncias com que o homem se 

relaciona quotidianamente. Na sequência das experiências pictóricas monocromáticas, 

surgiram também as tentativas de combater a interactividade da cor, por exemplo em 

obras como as pinturas brancas, elaboradas a esmalte industrial por Robert 

Rauschenberg. As obras do artista funcionavam como uma espécie de atractivos do 

que se passava no mundo, à semelhança de espelhos.  

O conceito de espelho como duplo do real, introduziu também novas 

possibilidades de leitura e percepção no espaço e na sua relação para com o tempo, 

permitindo uma massificação de imagens e objectos e sua revisitação sem data 

cronológica marcada que, surge associada a diversas polémicas que não são restritas 

do domínio artístico e de entre as quais, destacaremos a da democratização da arte.  
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Ao considerarmos que o espaço constitui uma mais valia para o homem, é 

pertinente analisar as implicações conceptuais e artísticas da relação dele com o 

espaço como ser que constantemente o produz e o altera.  

Para elaborar a análise do modo como algumas das proposições artísticas 

marcantes nas décadas de 80 e 90 abordam a paisagem, é necessário considerar que há 

uma tendência generalizada para de forma crescente, se considerar a paisagem a partir 

de uma visão das áreas periféricas, locais cuja importância tem aumentado como 

consequência do crescimento populacional que continua a provocar uma expansão e 

descentralização dos centros urbanos. 

 A visível tendência de formação de aglomerados populacionais segundo a 

configuração de centros urbanos como locais irradiadores de força e de poder, 

focaliza o presente estudo no contexto urbano assim como a barreira cronológica 

seleccionada para o nosso estudo, circunscrita às décadas de 80 e 90. É um período de 

tempo de grande actualidade, onde ocorreram inúmeras transformações políticas, 

económicas e sociais relevantes para o contexto criativo e estético, a partir das quais 

se generalizou uma maior liberdade em todos os domínios.  

O facto de existir algum distanciamento entre essa barreira cronológica e o 

momento presente, constitui-se como um garante de alguma possibilidade de 

distanciamento crítico para a nossa análise. 

Os artistas em estudo na presente dissertação, desenvolvem obras 

significativas nas décadas referenciadas, nas quais revelam uma consciência clara da 

relação de aprisionamento que o homem estabeleceu para com o espaço, 

concretamente quanto aos seus problemas de disputa, controlo e reestruturação. 

Com o desenvolvimento tecnológico surgiu um domínio espacial mais 

abrangente e um controlo mais restrito sobre o mesmo, dilatando os domínios 

espaciais do homem, mas simultaneamente desencadeando um processo irreversível 

de permanente vigilância, que veio a contrair simultaneamente o espaço e o tempo. 

Actualmente, o espaço terrestre do planeta, encontra-se em grande parte, 

permanentemente iluminado e vigiado, revelando um tipo de controlo similar ao do 

sistema panóptico de Bentham1, embora mais sofisticado e com maior alcance. 

Verifica-se uma generalização da antiga ideia de manter sempre visíveis os que estão 
                                                         
1 Concretamente, o panoptismo de Bentham, recorria a uma metodologia de controlo das periferias a 
partir de um centro (do qual todas elas podiam ser controladas em simultâneo) para proteger cada 
concentrado habitacional de ofensivas exteriores ou ameaças internas, como a peste, outras patologias 
ou epidemias graves, para além de lhe garantir o controlo de comportamentos de acordo com a norma. 
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a ser controlados, tornando-os prisioneiros e diminuindo as hipóteses de acção dos 

elementos ameaçadores do sistema, ao encontrarem-se numa situação de constante 

exposição e avaliação face aos olhares de outros.  

A separação anti-natural do par de quem vê e de quem é visto, desenvolveu 

um estado de cansaço sentido ao nível do quotidiano devido a essa sujeição quase 

constante de cada indivíduo a uma vigilância por parte de outros que ele não vê. 

A análise destas relações entre o homem, os seus sistemas políticos e o espaço, 

tem inerente jogos de poder com um carácter desejo e de fluxo libidinal no sentido em 

que Deleuze e Foucault o equacionam na obra Capitalismo e Esquizofrenia – Dossier 

Anti-Édipo2. As obras dos artistas seleccionados para a nossa análise, fazem parte 

desses jogos elaborados em torno do poder, constituindo batalhas localizadas em 

torno de pequenos focos ou acções que por vezes participam e, em inúmeros casos, 

são marginais em relação aos diversos núcleos de poder.  

Algumas das obras, aparentemente, parecem assumir-se como parte integrante 

desses sistemas, mas no geral, elas elaboram refúgios espaciais que constituem 

possibilidades de fuga e subversão aos diversos sistemas de controlo da paisagem, 

verificando-se, por vezes, uma evasão espacial para planos imateriais e 

transcendentes. Evasão essa, que pode surgir materializada no recurso à tecnologia 

que lhe oferece uma nova realidade virtual.  

Verifica-se uma tendência para desmascarar o controlo inerente a cada espaço 

urbano como se, através de mecanismos que espelham o real, os artistas pudessem 

levar todos os que partilham o mesmo plano de imanência a consciencializar o tipo de 

estruturas e mecanismos de afirmação de poder aos quais estão sujeitos. Em alguns 

casos, os artistas operam contra essas formas de poder através da criação de sistemas 

perversos, aparentemente consonantes com elas. 

Os mecanismos de visão do tipo voyeur, constituem parte activa do quotidiano 

urbano, permitindo reger vivências e estruturas espaciais que se pretendem 

consonantes com a norma social e moral que melhor se adequar aos lobbies do poder 

político, social e económico. Estes jogos de olhares de uns sobre outros, nem sempre 

recíprocos, assumem-se como motivo de sedução e de diversão, em concursos 

televisivos, e na vertente cultural, surgindo como motivação plástica apropriada para a 

elaboração de vídeos, fotos, peças tridimensionais ou qualquer outro tipo de proposta 
                                                         
2 Cf. G. Deleuze, M. Foucault, Capitalismo e Esquizofrenia – Dossier Anti-Édipo, Lisboa, Assírio & 
Alvim, Cadernos Peninsulares, nova série, ensaio 20, 1976, pp. 13 a 27. 
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artística que equacione a forma particular como o seu autor os entende. Tal fenómeno 

de visão e controlo parece ser labiríntico ou até circular. 

Os diferentes tipos de propostas artísticas que abordam a paisagem definem  

sobre ela, lugares que integram mapas de referências pessoais e específicas. Nesse 

sentido, a análise do espaço urbano apropriado por diversas propostas de artistas 

plásticos, permitirá obter uma visão global da relação deles com a topologia onde se 

inserem ou com as suas acções, para além de denunciar constrangimentos que a 

sujeição à norma social, moral e política, lhes impõem. 

Face ao carácter global dos fenómenos espaciais de poder e de controlo e à  

quebra parcial de fronteiras territoriais, parece impor-se a consideração de uma 

análise de propostas estéticas a nível internacional, para podermos aferir qual o tipo 

de posicionamento plástico sobre o espaço no plano nacional e se existe ou não, um 

mesmo entendimento do espaço quotidiano e da sua evolução, por parte dos artistas a 

nível internacional, das gerações de 80 e 90, ou se esse obedece a limitações 

territoriais. 

Considerámos algumas obras de Richard Serra, Dan Graham, Nan Goldin e 

James Turrell, pela actualidade das suas propostas, em geral, cuja afirmação 

internacional se situa entre as décadas de 80 e 90, e pela sua incidência no contexto 

urbano, nas problemáticas de gestão e controlo do espaço no quotidiano. 

Em Portugal, centramos o nosso estudo na obra de Pedro Cabrita Reis, artista 

para quem a década de 80 foi também um momento de importância significativa. O 

artista apresenta um número considerável de trabalhos que, estruturados e 

apresentados com regularidade, obtiveram já reconhecimento internacional, para além 

da institucionalização dentro do seu país de origem. Face à análise do conjunto das 

obras do artista, podemos aferir o seu interesse específico pelas problemáticas latentes 

na banalidade quotidiana dos espaços urbanos que se constituem para o autor como 

palco de jogos de disputa de poder, de vigilância e de assimetrias sociais, culturais e 

económicas.  

Nas obras de Cabrita Reis, o referente humano está sempre presente, embora 

nem sempre de forma visível, sendo parte integrante delas através da antropometria 

patente em objectos e espaços e da análise inerente à formulação de cada um desses 

arranjos formais, nos quais o artista recorre a peças de uso quotidiano, criando um 

contexto em que a relação entre a arte e o quotidiano surge reforçada. 
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O recurso a uma estrutura tripartida, subdividida em pequenos capítulos, é a 

metodologia adoptada para a elaboração deste estudo que pretende analisar o tipo de 

leitura efectuada pelos diversos artistas plásticos sobre as relações de poder e controlo 

inerentes ao espaço. Partiremos de uma perspectiva geral do conceito de espaço, 

desenvolvida na sua vertente técnica e histórica, para analisar as suas possibilidades 

de leitura a nível cultural e estético.  

Na primeira parte, procederemos a uma visão global do conceito de espaço e 

da sua evolução no contexto pós-moderno. Numa segunda parte, consideraremos a 

apropriação do espaço quotidiano ao nível das propostas plásticas exteriores ao país e, 

numa terceira parte, concentraremos a nossa análise dessas mesmas problemáticas no 

contexto artístico português, concretamente na obra de Pedro Cabrita Reis.  
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Primeira Parte 

 

1. Aproximações ao conceito de espaço   
 

A palavra espaço, deriva do latim spatium, que remete para a ideia de uma 

extensão indefinida, onde situamos todos os seres e acções. 

 Para a orientação dos seres nessa infinitude espacial, foi estabelecida a 

axonometria espacial onde quatro pólos ou direcções opostas dividem o espaço 

segundo dois eixos: norte/sul e este/oeste. 

 A quantificação do espaço é outra imposição prática do seu uso. Pode falar-se 

de um espaço pequeno, médio ou grande e, considerando também a dimensão tempo, 

pode referir-se um espaço recente ou antigo; conceitos empíricos e relativos, que 

variam face à especificidade do contexto quotidiano.  

Na sua caracterização, o espaço pode também ser aberto ou fechado, local de 

passagem e confluência de direcções ou uma espécie de microcosmos isolado do 

vasto macrocosmos que é a imensidão teórica do todo do espaço. 3 

O quotidiano estrutura a diversidade de valores, conceitos e actividades dentro 

do espaço, que implicam modelar a sua estrutura e um esforço de compreensão por 

parte dos artistas que adoptam esses espaços como objecto de trabalho. 

A sociedade pós-moderna instituiu um novo ritmo de vida ao quotidiano, a 

máxima velocidade que a tecnologia lhe permitir em cada local e mínimo espaço de 

tempo. Com o avanço tecnológico, concretamente, o dos meios de comunicação 

social, a noção de espaço, subjacente às vivências diárias, alterou-se evoluindo em 

sentidos antagónicos: de extensão e de tensão claustrofóbica. 

 No primeiro caso, verifica-se um crescimento desse espaço, concretamente 

através da abertura para o plano do espaço virtual, para além do domínio de um maior 

número de espaços do planeta Terra e de outros. Em sentido oposto, verifica-se uma 

tendência para o enclausuramento e potencial asfixia do espaço que, todo controlado,  

                                                         
3 “(...) Segundo Locke, o espaço é uma realidade objectiva que nos é revelada empiricamente pela vista 
e pelo tacto. Para Leibniz, o espaço não é uma substância, mas a ordem das coexistências possíveis. 
Clark e Newton fazem dele um atributo do ser absoluto. Para Kant, o espaço é uma forma , a priori , da 
sensibilidade.” - Cf. Diccionário Lello Universal, vol. I, pp. 886-887. 
  “Espaço–Tempo, s. m. Filos. Combinação do espaço e do tempo, considerados como invariavelmente 
ligados, na teoria da relatividade: a teoria do espaço-tempo (ou universo) foi edificada  em 1908 pelo 
matemático polaco Herman Minkowski.” – op. cit. p. 887. 
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assiste à perda do protagonismo das distâncias, que parecem tornar-se cada vez 

menores.  

Actualmente é também possível falar e ver simultaneamente de pontos 

próximos ou de zonas longínquas do globo podendo ser exposto à visão delas e daí 

advir julgamentos morais que transcendem os limites da consciência individual. Para 

além disso, o facto de o acto de ver já nem sempre implicar ser visto, tem uma relação 

directa com a alienação enquanto constante social.4 

A análise da reflexão teórico-prática que os artistas efectuam, como teóricos 

do sistema, ao apropriarem espaços urbanos, requer o esclarecimento prévio da noção 

de espaço a nível técnico, segundo uma perspectiva física, matemática,  geométrica, 

antropológica e mística, que é uma referência significativa para o exercício da vida 

diária. 

 

1.1. Espaço técnico – físico, matemático e geométrico 

  

Ao nível da física, da matemática e da geometria, podem considerar-se: o 

espaço com existência material e o espaço conceptual. 

Referir conceitos como os de espaço natural e artificial é tarefa complexa, na 

medida em que eles foram estruturados para o âmbito restrito do espaço físico, que 

presentemente foi já ultrapassado pelos rituais da vida quotidiana. O recurso diário ao 

espaço cibernético por uma parte significativa da população é exemplo desta 

transformação.  

A dilatação do espaço para o plano da realidade virtual ocorreu, em parte, no 

âmbito da geometria, da matemática e da física que, aliadas às inovações 

tecnológicas, constituem disciplinas desenvolvidas para elaborar uma melhor análise 

do espaço material e físico.  

 A necessidade de um referente espacial manifestou-se desde muito cedo, 

remontando ao percurso evolutivo e histórico do ser humano. O conceito de universo, 

recebeu particular atenção por parte de físicos e matemáticos, que elaboravam 

sucessivas teorias para definir a sua forma, que suscitava polémica, tratando-se para 

alguns, de uma esfera e para outros de um plano.  

                                                         
4 Cf. Michel Foucault, Vigiar e Punir. História da violência nas prisões, Petrópolis, Editora Vozes, 
2000, pp. 162-187. 
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A confortável crença nas leis da geometria euclidiana perdurou até meados do 

século XIX. Quando foram desacreditadas, o universo deixou de ser familiar e o senso 

comum perdeu crédito como juiz seguro das coisas.5  

A descoberta da existência de outras geometrias para além da euclidiana, em 

1824, criou alguma insegurança e descrédito. A questão da configuração do universo, 

que era o referente espacial basilar para a existência humana, impôs-se como 

problema essencial ao voltar a ser considerado como entidade desconhecida.6 

 No século XX, a teoria geral da relatividade, apresentada em 1915, pelo 

cientista Albert Einstein, impôs algum consenso sobre a configuração do universo,  

apoiando-se numa lógica estruturada pela geometria moderna7. 

Torna-se do domínio comum a existência de diversos mundos, enquanto 

espaços hipotéticos e fisicamente inacessíveis, e verifica-se um descrédito do senso 

comum como recurso para a apreensão do espaço.  

O desenvolvimento do conhecimento científico facultou a possibilidade de 

uma evolução significativa ao nível da apreensão do espaço e da sua complexidade 

que passa pela descoberta de um número crescente de dimensões.8 

                                                         
5 Cf. Michael Guillen, Pontes para o Infinito – o Lado Humano das Matemáticas, Lisboa, Gradiva, 
1987, p. 115. 
6 No século I a.C. (cerca de 300 a.C.) Euclides e os outros teóricos e astrónomos, suportavam as suas 
teorias e análises espaciais nos teoremas da geometria, como se se tratasse de leis científicas e 
universais, considerando a geometria uma ciência universal. Era prática corrente para os astrónomos 
gregos generalizar as suas experiências terrestres a todo o universo. Pode citar-se o exemplo de Eudoxo 
que, ao imaginar que as estrelas se moviam numa esfera de cristal de elevadíssimas dimensões, admitia 
simultaneamente que uma esfera no espaço seria idêntica a uma esfera na Terra. Havia dúvidas acerca 
de tais postulados, sobretudo por parte de matemáticos contemporâneos e posteriores a Euclides. A 
polémica, na qual se destacam nomes, como o do matemático alemão Carl Gauss, já do século XIX, 
Bolayi ou János, veio a tornar-se factor preponderante na elaboração de diversas variedades de 
geometria e de um novo universo. 
    Para Euclides, de acordo com o senso comum, o universo era uma superfície plana. No entanto, 
existiam já outros teóricos que defendiam que a sua configuração era uma pseudo-esfera. 
7 A geometria constitui uma disciplina e um corpo de conhecimentos, elaborados de forma progressiva. 
As noções básicas de ponto, linha, plano ou sólido, foram, numa primeira instância, formuladas pelo 
senso comum, baseado na observação da vida quotidiana. 
    Em grego antigo, a palavra significa «medida da Terra». No antigo Egipto, a geometria foi 
estruturada como disciplina baseada nas práticas da agrimensura e da arquitectura. 
    Com a teoria geral da relatividade, Albert Einstein explicou o modo de inferir a geometria global de 
qualquer coisa tão grande como o universo, pela coordenação de observações realizadas sobre 
distâncias relativamente microscópicas, como aquelas a que eles conseguiam aceder.   
8 Para os gregos, e segundo a geometria de Euclides, o mundo tinha apenas três dimensões (3-D) e 
essas eram detectáveis através dos sentidos (comprimento, largura e altura). O mundo era uma espécie 
de recipiente, com iguais dimensões. Qualquer especulação sobre uma quarta dimensão era 
rapidamente desacreditada como matematicamente inconcebível. 
   No contexto desta evolução, há que citar o contributo do matemático francês Descartes, que levou 
mais longe a linguagem da geometria euclidiana, abrindo a possibilidade de existir uma quarta 
dimensão, facto que só viria a ser matematicamente reconhecido e sistematizado em 1854, com 
Riemann. Segundo a geometria analítica, desenvolvida por Descartes, as dimensões de um objecto 
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Actualmente, a existência de diversos mundos de infinitas dimensões e de 

objectos com um número fraccionário de dimensões tem uma aceitação comum. 

Descartes iniciara a passagem que Riemann veio a consolidar para o domínio 

do abstracto, liberto das noções físicas de comprimento, largura e altura. O espaço 

passa a ser um domínio ou variedade de reservas de mercado, de economia, de 

habitação ou de um ser humano, por exemplo, cuja descrição é multifacetada ou 

multidimensional. 

 Os matemáticos idealizaram um espaço geométrico, de infinitas dimensões, 

no qual as coisas se comportam de acordo com teoremas matemáticos.  

Einstein propôs a ideia de universo como uma variedade espácio-temporal em 

quatro dimensões (4-D): um domínio geométrico definido de forma rigorosa por ter 

três dimensões espaciais e uma temporal, em que três números especificam a posição 

e um define o tempo. 

 A actualidade da ideia de Einstein pode aferir-se no gesto quotidiano de 

combinar um local e hora de encontro com alguém, segundo esta mesma lógica de 

relação de espaço-tempo. 

Algumas décadas depois, em 1975, Benoit Mandelbrodt (matemático e 

funcionário da I.B.M.) demonstrou matematicamente as dimensões fraccionárias 

como 3/4-D ou 11/2-D de muitos dos objectos do nosso universo, que não são 

definíveis por números inteiros. As dimensões fraccionárias de objectos e espaços 

reforçam as ideias de carácter genealógico propostas anteriormente como as de 

infinitamente grande e infinitamente pequeno.  

A predominante exploração artística do espaço virtual, especialmente a que 

recorre ao vídeo, requer uma pequena porção de espaço físico para abarcar espaços 

infinitamente grandes. A evolução tecnológica tende a reduzir também a espaços 

muito pequenos os recursos materiais de actuação dos mais variados equipamentos.   

O movimento é outra coordenada essencial para a definição do espaço na 

medida em que, ao percorrer a sua extensão, contribui para a tomada de consciência 

da sua dimensão. 

                                                                                                                                                                 
estão correlacionadas com o número de coordenadas necessárias para a sua descrição (uma linha seria 
unidimensional, um plano seria bidimensional e um sólido tridimensional). Segundo a geometria 
cartesiana, a dimensão era quantitativa e baseava-se na lógica dum processo analítico, contrariamente à 
geometria euclidiana que, baseada nas experiências sensoriais, estabelecia uma análise da dimensão de 
carácter qualitativo. Riemann falava já de uma dimensão matemática, que passa a ser extensível a 
espaços conceptuais, que denominou de variedades, para além de se referir aos espaços sensíveis, a que 
se referiam as teorias anteriores. 



17 
 

 
 

 

Em cada instante, cada pessoa só pode movimentar-se de um local para o 

outro, segundo a sua velocidade máxima de deslocação.  

O encurtamento progressivo de distâncias e espaços verificado nas últimas 

décadas tem sido proporcional aos avanços tecnológicos. Os meios de transporte, 

como os comboios (por exemplo, o T.G.V.) os aviões (como o Concorde) ou os 

carros, atingem maior velocidade com maior segurança. As estradas têm-se tornado 

vias de circulação rápida, tal como tem acontecido com os meios de comunicação 

(como a televisão, o telefone ou a internet, que se transmitem via satélite, por ondas 

ou por cabo). Todos se constituem como um conjunto de factores que concorrem para 

o encurtamento do espaço9.  

A noção de distância evoluiu associada a fenómenos como a globalização de 

valores e hábitos quotidianos, segundo uma lógica comprometida pela evolução 

tecnológica. Isto pode entender-se como um movimento político, social, material e 

económico, progressivo no sentido de suprimir fronteiras físicas, terrestres e até 

conceptuais, como sucede com os conceitos, cada vez de maior adesão, de cidadão do 

mundo ou de novo nómada, para quem o espaço é pensado à escala do planeta.10Por 

outro lado, presentemente é um gesto diário planear compras, visitas e deslocações de 

trabalho que implicam percorrer distâncias anteriormente impensáveis.11  

A compreensão do espaço requer o conhecimento das suas unidades de 

medida, mesmo que ínfimas e correspondentes a valores necessariamente desprezíveis 

ao nível da vivência diária. As pequenas distâncias são ignoradas e os meios 

tecnológicos tendem a fazer considerar cada vez mais, as distâncias maiores como 

menores.  

A sistematização teórica do conceito de espaço e da sua evolução implica a 

actualização de conceitos como os de longe ou perto e os de grande ou pequeno que 

estão inerentes à organização da vida quotidiana.  

                                                         
9 Ao abordar a questão do movimento e da sua progressiva aceleração no universo que habitamos, 
temos que salientar que a velocidade máxima absoluta é a velocidade da luz no vácuo, ou seja, cerca de 
300 000 Km por segundo. O ser humano naturalmente está sujeito a valores bastante inferiores. 
10 A inauguração de navios que são condomínios fechados, como o que surgiu na Noruega, materializa 
a ideologia de um planeta sem fronteiras territoriais definidas na sua extensão, em que os cidadãos têm 
um novo tipo de identidade que é apenas a humana e cujo território é o do planeta. O exemplo citado é 
o de um navio com mais de cem apartamentos de luxo, chamado The World, que foi entregue à 
empresa proprietária – a companhia de navegação ResidenSea, no dia 20 de Fevereiro do corrente ano 
(2002) em Trondheim.   
11 Os exemplos dessas deslocações seriam infindáveis, mas, a nível nacional, pode citar-se como 
exemplo a ligação Lisboa–Porto e, no plano internacional, as ligações Porto–Madrid ou Lisboa–Paris. 
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A tendência humana para anular pequenas distâncias pode relacionar-se 

também com a potencial localização matemática do ponto de fuga de cada espaço, 

conceito que está directamente relacionado com as noções de limite e cálculo. 

Geométrica e matematicamente considera-se que cada espaço tende para um potencial 

ponto de fuga que materializa em si um local que é simultaneamente o da sua origem 

e o do seu fim.  

Podemos estabelecer aí um paralelismo com a aspiração natural da mente 

humana a um estado de perfeição, a um plano de ascese, que materializa o limite da 

natureza humana, terrena, precária e imperfeita, em sentido platónico.12 A ambição 

inerente à natureza do homem é também passível de ser ilustrada por essa 

característica do espaço. A perfeição será essa meta inatingível a que o ser humano 

aspira, mas não pode alcançar, tal como não pode abarcar toda a infinidade espacial, 

nem os seus limites, como a origem ou o fim.  

No universo da matemática, a ideia de infinito é traduzível pela noção de 

limite assimptótico, visualizável no espaço através da geometria, onde este conceito é 

representado por uma linha designada assimptota13, como refere M. Guillen: “Por 

definição, uma outra linha pode aproximar-se cada vez mais da assimptota sem nunca 

se encontrarem, como um avião que se aproxima duma pista sem no entanto aterrar. 

(...) À medida que duas linhas convergem, a distância entre elas vai-se reduzindo 

continuamente a metade e não se atinge nenhum ponto para o qual a restante metade 

se anula por completo – nem mesmo no infinito.”14 O autor acrescenta ainda: “A mais 

destacada característica paradoxal de qualquer aproximação a um limite assimptótico 
                                                         
12 Ao dissertar sobre a natureza do ser humano, Platão refere, na sua obra Fedro, a relação entre a 
palavra e o pensamento, a partir da qual surge o conceito de ascese da alma: “Com efeito, todos os 
corpos movidos por um agente exterior são inanimados, enquanto o corpo movido de dentro é animado, 
pois que ele é o movimento e natureza da alma. O que se move a si mesmo não pode ser outra coisa 
senão a alma, logo a alma é simultaneamente incriada e imortal. (...) a alma pode comparar-se a não sei 
que força activa e natural que unisse um carro a uma parelha de cavalos alados conduzidos por um 
cocheiro. Os cavalos dos deuses são de boa raça, mas os dos outros seres são mestiços. Quanto a nós, 
somos os cocheiros de uma atrelagem puxada por dois cavalos, sendo um belo e bom, de boa raça, e o 
outro precisamente o contrário, de natureza oposta, De onde vem a dificuldade de conduzirmos o nosso 
próprio carro.” – Cf. Platão, Fedro, Lisboa, Guimarães Editores, 1994 (5ª ed.), pp. 58-59. 
13Para clarificar o conceito de limite assimptótico, citamos o exemplo do referido limite para a 
sucessão 0,9; 0,99; 0,999; 0,9999; etc, que é o número 1. Nunca chega a ser exactamente o 1, mas os 
sucessivos termos têm valores cada vez mais próximos de 1. Teoricamente a discussão matemática 
sobre o comportamento dos limites assimptóticos, habilita os matemáticos a supôr possíveis 
comportamentos das coisas no infinito.  
    Com o intuito de perceber e codificar cada instante da mudança e descrever qualquer processo 
variável, Isaac Newton e Gottfried Leibnitz, teorizam no século XVII o chamado ‘cálculo 
infinitesimal’. Este cálculo facultou a descoberta do limite assimptótico duma taxa média, a taxa 
instantânea e o processo para descrever padrões de variação com precisão. 
14 Cf. Michael Guillen, op. cit., p. 32. 
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é que o futuro promete ser uma interminável sucessão de progressos: quando 

atingimos um horizonte, descobrimos que há sempre outro.”15 

O conceito de evolução do espaço físico, equaciona o tipo de dinâmica 

inerente ao mundo. A constatação de que o mundo é dinâmico levou o homem a 

desenvolver métodos para prever matematicamente as suas alterações, para as poder 

gerir e controlar, ainda que parcialmente. A nível do quotidiano, essa dinâmica cria 

alterações efectivas na vida. 

Quanto à análise desta transformação, o contributo de Isaac Newton foi 

significativo. No século XVII, o cientista reconheceu que muitos exemplos de 

mudança eram graduais e obedeciam a padrões previsíveis e representáveis por leis 

matemáticas. Para tal, desenvolveu o cálculo. 

 O matemático francês René Thom acrescentou a noção de catástrofe ao  

conceito de mudança, para os casos em que ela é abrupta. A catástrofe está 

directamente relacionada com o acidente, embora a primeira corresponda em geral a 

mutações de origem natural e a segunda a alterações provocadas pela mão humana. 

O acidente e toda a negatividade inerente ao progresso científico e tecnológico 

constituem uma das grandes preocupações de cientistas, técnicos e teóricos que 

procuram minimizar o seu alcance, conscientes de que não é possível desenvolver 

objectos técnicos sem que estes criem os seus acidentes específicos.16  

Para os artistas plásticos que apropriam espaços quotidianos como objecto de 

trabalho, a possibilidade de calcular e prever comportamentos desses mesmos espaços 

e dos materiais que colocam a interagir com eles, é fundamental. Dessa capacidade e 

conhecimento técnico depende a eficácia da generalidade das peças, como o 

exemplificam obras como Posto de Observação (1994) de Pedro Cabrita Reis, que é 

uma espécie de elevação construtiva, próxima do contexto arquitectónico de 
                                                         
15 Cf. idem., p. 39. 
16A análise teórica deste problema tem sido objecto de trabalho de Paul Virilio que cita diversos 
exemplos específicos, provenientes da evolução tecnológica para clarificar a relação de causalidade que 
existe entre os dois e alertar para o perigo de inconscientemente a sociedade se direccionar para um 
acidente global, de escala planetária. É ainda nesse sentido que refere a evolução da técnica, que ocorre 
também com o intuito de acompanhar a evolução dos objectos técnicos, no sentido de lhes 
proporcionar uma segurança compatível com a velocidade do seu desenvolvimento. “(...) Com efeito, 
se nenhuma substância pode existir na ausência de acidente, nenhum objecto técnico pode desenvolver-
se sem gerar, por sua vez, o seu acidente específico: navio = naufrágio, comboio = acidente ferroviário, 
avião = esmagamento no solo, etc. O acidente é pois a face escondida do progresso técnico e científico. 
Cada ano, por exemplo, a firma Renault provoca quatrocentos testes de choques num centro destinado 
a melhorar a segurança dos seus veículos. Mas há um elemento a ter em conta aqui: o papel 
determinante da velocidade do acidente, daí o limite de velocidade e os processos por «excesso de 
velocidade».” - cf. Paul Virilio, Cibermundo: A política  do Pior, Lisboa, Editorial Teorema, 2000, p. 
97.    
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construção civil ou a série Double Torqued Ellipse (1998) – Fig. 50, 51 de Richard 

Serra, composta por obras de aço de grandes dimensões. No primeiro caso, o artista 

faz uma alusão à capacidade construtiva e de domínio técnico do homem que 

intervém na paisagem natural no sentido de a modificar e controlar, dominando o seu 

espaço na vertical, em altura e na horizontal em extensão, ao controlá-lo de cima, de 

um ponto elevado. Na segunda situação, Richard Serra evidência o alcance do 

conhecimento técnico do homem que se tornou capaz de modelar superfícies de aço 

de dimensões e peso muito superior ao que os limites físicos humanos permitiriam, 

pretendendo com essas peças intervencionar a percepção que os seus semelhantes têm 

de cada um dos espaços em que coloca as obras, no sentido de a alterar. 

Segundo uma análise apoiada na geometria, o estudo da evolução da 

representação bidimensional, nomeadamente em perspectiva, é também um factor 

esclarecedor das alterações verificadas ao nível do conceito de espaço, que evoluiu a 

par da tecnologia, da sociedade e da política. 

 

1.2. A tecnologia e a política do espaço urbano 

 

É possível aprofundar o conhecimento sobre os que habitam um espaço 

através da teorização do conceito de espaço que estrutura a organização das cidades 

actuais e o comportamento tipo do homem sobre elas.17Actualmente, a topografia e 

organização espacial das cidades quase nunca pressupõe uma visão que permite 

abarcar o seu todo territorial, mas sim uma visão que corresponde ou a uma 

perspectiva elaborada a partir de um ponto de fuga específico ou resultante da adição 

de imagens tipo ‘flashes’ rápidos e descontextualizados, captados durante os diversos 

movimentos efectuados no quotidiano. 

A perda da experiência prática que visa entender a totalidade da extensão 

territorial de cada cidade e que, compreende a percentagem de erro que se verifica ao 

nível do registo fotográfico (por exemplo, da fotografia de férias ou do postal de uma 

cidade), traduz-se na consequente perda de uma consciência territorial da totalidade 

de cada espaço, que passa a ser lido e estruturado de forma segmentada, colocando em 

aberto a questão da veracidade da informação que é divulgada sobre os espaços. 

                                                         
17A este nível Michel Foucault refere o conceito de espaço panóptico como nota dominante das 
relações de poder que se estabelecem nos diversos espaços – Cf. Michel Foucault, Vigiar e Punir, op. 
cit. 
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concretamente, por esse tipo de registo a que os media tanto recorrem. A manipulação 

do conteúdo das imagens surge muitas vezes subjugada aos interesses políticos e 

económicos dos que gerem e exploram a zona em questão nessas imagens. A ilusão 

pode destinar-se ao eleitor local, a quem o poder político tenta convencer de que tem 

governado bem aquele espaço ou aos cidadãos que tenta trazer e captar para esse 

local, para que aí invistam ou apliquem tempo e capitais, quer em estadias, quer em 

aplicações industriais.  

Os artistas plásticos exploram também a indefinição e possibilidade de 

manipulação das imagens, trabalhando sentidos e leituras possíveis para as mais 

diversas imagens de um mesmo espaço ou, noutros casos, para uma mesma imagem, à 

semelhança dos media, com quem cruzam limites de trabalho. 

 Uma imagem de um espaço poderá ter, ou não, a mesma leitura de outras 

imagens desse mesmo espaço, isto é dessa realidade. 

Pedro Cabrita Reis recorre sistematicamente à associação de diversos 

elementos retalhados da realidade quotidiana, criando novas relações de sentido entre 

eles, geralmente com um sentido crítico implícito geralmente de carácter negativo, 

como o demonstram peças como as da série Cidades Cegas (1998/99) – Fig. 37 a 39 

em que a denúncia da existência de inúmeros bairros degradados, bairros de lata ou 

seja, de habitações precárias, é obtida pela aparência que o autor confere aos 

elementos do universo da construção civil. 

 O acto de percepcionar concretamente uma cidade tende actualmente, a ser 

entendido como o conjunto de diversas análises visuais de montras, ruas ou praças, 

observadas isoladamente. Para além dessa observação fragmentada, os edifícios e 

monumentos mais populares, como o Arco do Triunfo de Paris, por exemplo, estão 

geralmente arquivados na memória visual colectiva a par de outros elementos que 

caracterizam o espaço de cada cidade. 

A realidade física das cidades tende a ser substituída por construções visuais, 

conceptuais e virtuais, parcialmente geridas pelos media que as divulgam e 

comercializam e pelos focos de poder político e económico. Este fenómeno que tem 

vindo a ser equacionado por teóricos das mais variadas áreas, como antropólogos e 

urbanistas, constitui uma preocupação fundamental comum ao grupo de artistas que 

seleccionámos para o presente estudo.  
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A tecnologia está a evoluir no sentido de colocar em contacto todo o mundo, 

mas também no sentido de esse mundo ser cada vez mais gerido por uma grande 

potência que não reconhece os anseios e necessidades dos que se encontram, ainda 

assim, em partes longínquas e parcialmente isoladas do globo. 

A ideia de cidadão do mundo participa do estado geral de alienação das 

sociedades actuais democráticas a que, de forma pertinente Herbert Marcuse (1898-

1979) aludiu nas suas obras Eros and Civilization (1955) e One Dimensional Man 

(1964), e do perigo de se passar a preferir o que está distante, noutra dimensão terrena 

ou mesmo virtual, em detrimento do que está próximo, facto que ameaça a 

organização da estrutura convencional das cidades e o próprio conceito de cidadania.  

A alienação, relacionada com a perda da corporalidade, demonstra a 

necessidade humana de referenciais objectivos. Cada cidadão pressupõe a posse de 

um direito natural ao seu espaço, na sua cidade e no seu país, ideia que se relaciona 

com o facto de a geografia do espaço só existir na medida em que é 

consciencializada.18  

Os limites físicos e medidas dos espaços da vida quotidiana (como a dimensão 

da casa particular, do local de trabalho ou da zona da cidade que habita) estão a ser 

subvertidos. O espaço real tende a ser ultrapassado pela nova dimensão virtual, 

introduzida no quotidiano humano pela tecnologia. A própria memória humana tende 

a ser suplantada pelas inúmeras memórias adicionais e tecnológicas.  

A actualidade caracterizou-se também pelas noções de prisão e asfixia, que a 

consciência humana, ao reduzir mentalmente e tecnológicamente o espaço da Terra, 

está a gerar. A progressiva conquista do espaço extraterrestre reforça a ideia de perda 

das clássicas dimensões terrenas, ao abrir novas possibilidades para a sua exploração 

e utilização do espaço. 

A presença humana ocorre sempre no espaço físico numa determinada posição 

geográfica e no tempo que constitui o seu presente. A realidade virtual nega esse 

presente, ou seja, o aqui que é físico e material, em proveito do agora instantâneo. A 

telepresença conduz à perda da existência corporal e física do homem em função do 

novo corpo virtual. 

                                                         
18 Cf. A carta internacional dos Direitos do homem.  
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 Esta presença imaterial torna-se muito sedutora, porque liberta o ser humano 

da sua condição física que está sujeita à degradação e envelhecimento decadente da 

matéria e a leis, como a da gravidade, que condicionam a sua existência precária. 

A realidade virtual aproxima-se do plano de existência divina, omnipresente e 

eterna, remetendo para um potencial carácter platónico pós-moderno ou simplesmente 

para uma ideia de transcendente face à condição humana19.  

A introdução de micro-objectos em corpos humanos surge e desenvolve-se no 

âmbito das tecnologias de assistência médica à vida humana mas, muitas vezes, 

desenvolve-se de modo a concorrer posteriormente com ela, ao remeter para a 

perspectiva do homem-prótese ou clone da sua imagem e da própria tecnologia.  

Para além disso, a tecnologia opera sobre os sentidos humanos com o intuito 

de se tornar um medium no seu processo de percepção.  

A percepção do espaço altera-se significativamente, porque a visão humana é 

ampliada e, por vezes, substituída por sistemas de vigilância televisiva ou por vídeos 

que configuram num espaço, mesmo que interior e fechado, a imagem do mundo, do 

quotidiano e do real (mesmo até daquele que o olho humano sem próteses 

tecnológicas não poderia ver, simplesmente por estar muito distante ou, por exemplo, 

por ser demasiado pequeno, como é o caso das realidades microscópicas).  

Ao novo dispositivo de visão pode acrescentar-se a faculdade de guardar os 

registos momentâneos da realidade que se pretendem arquivar em memória. As novas 

janelas ou olhos tecnológicos são simultaneamente próteses de memórias que 

permitem visualizar de novo situações passadas.  

Paralelamente ao homem, a cidade enquanto espaço público, tende a cair 

também no plano da existência virtual. Vem já da Grécia Antiga, a tradição teatral da 

cidade que, como uma espécie de ágora em torno da qual as outras cidades, se 

edificavam, ordenava o espaço que circundava as zonas centrais, elegendo-as como 

pontos essenciais da cidade que, enquadravam o quotidiano comum dos cidadãos.  

Os planos arquitectónicos das cidades renascentistas também estavam 

vocacionados para a gestão espacial desse centro urbano que constituía ponto de 

                                                         
19 Na década de 20, no contexto específico da Pós-Revolução Industrial, o problema da perda de 
humanidade, face ao homem que parecia tender a tornar-se robot, foi largamente exposto e teorizado ao 
nível da estética e da arte. Filmes como Modern Times (1936) de Charlie Chaplin expuseram bem a 
questão da perda de identidade, face ao fascínio pela tecnologia. Neste período cronológico, a história, 
a arte e as técnicas de comunicação ou divulgação ideológica caminharam paralelamente no sentido da 
afirmação da soberania do povo, que passava a estruturar o seu valor pessoal e humano na imagem da 
‘nação’, como espaço e bem comum, no qual cada um é entidade soberana e responsável. 
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passagem obrigatória e consequentemente se assumia como cruzamento de todos os 

fluxos de circulação, tornando-se local privilegiado de sociabilidade e comunicação e 

em torno do qual se situavam as ruas que constituíam vias de comunicação paralela. 

O problema da gestão do espaço é de importância capital em todas as gerações 

e épocas. O legado arquitectónico que as estruturas das cidades constituem teve um 

ponto marcante na Antiguidade Clássica, que se perdeu na Idade Média (em que as 

ruas eram concebidas como meros espaços livres entre casas) e foi recuperado pelo 

Renascimento, que se pautou por inúmeros progressos ideológicos, materiais e 

comunicacionais, muito relacionados com a arquitectura: a cidade voltou a constituir 

um espaço físico aberto à comunicação.  

A vertente comunicacional da cidade salienta a noção de espaço público como 

espaço comum de existência física, de partilha e de disputa, que está associado ao 

aparecimento do fenómeno político. 

A relação entre a política e a cidade surge associada à sua forma e materializa-

se como bem comum, mas onde é necessária a separação entre os espaços de tipo 

público e privado20. 

A generalidade das proposições plásticas seleccionadas para o nosso estudo, 

articulam espaços dos dois tipos: público e privado. A produção artística que se 

socorre, cada vez mais, de dispositivos tecnológicos como o vídeo ou a televisão, 

contribui para a tendência actual da substituição do espaço público por uma imagem 

pública, que passa a surgir deslocada da cidade real para se associar à cidade virtual, 

das telecomunicações, da internet e da tecnologia em geral21. 

Na época da conquista física do espaço terrestre, Newton e outros cientistas, 

físicos e matemáticos equacionavam o acidente para abordar e situar a ocorrência de 

fenómenos naturais do planeta Terra, geralmente inesperados e capazes de alterar 

parcelas significativas da existência física humana, concretamente ao destruir-lhe 

importantes infra-estruturas. Com o desenvolvimento de uma realidade virtual e 
                                                         
20 Público (lat. publicum) – “Que diz respeito a todo um povo: interesse público. Comum: praça 
pública. Que serve para uso de todos: fonte pública. Relativo à governação de um país. Manifesto 
conhecido de todos, notório: factos públicos. A que todos têm o direito de assistir: audiência pública 
(...).” - Cf. AA.VV., Dicionário Enciclopédico Luso–Brasileiro Lello Universal, vol. 2, Porto, Lello & 
Irmão Editores, 1977, p. 656. 
Privado – “Interior, íntimo: vida privada. Desprovido. S. m. Valido, favorito. Confidente (...).”- Cf. 
idem, p. 637. 
21 “E a propaganda feita à volta da Internet e das auto-estradas electrónicas pretende urbanizar o tempo 
real no momento em que se desurbaniza o espaço real.(...) A tendência é para a desintegração da 
comunidade dos presentes em benefício dos ausentes – abandonados à internet ou ao multimédia.”- 
Cf. Paul Virilio, op cit., p. 50.  
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alternativa a essa condição física do homem, o conceito de acidente desloca o seu 

conteúdo para a perda do espaço público, que conduz a uma nova forma de 

urbanização do espaço, edificada em prol do ausente.  

O espaço pós-moderno é um espaço de mortes sucessivas, que surgem no 

seguimento das inúmeras transformações que caracterizam o processo modernista: a 

existência física ou corporal do homem tende a perder-se e, com ela, a da cidade, que 

é o espaço público por excelência.  

A tecnologia desactualiza-se rapidamente e como tal, cada novidade é 

naturalmente mais sedutora e mais eficaz que a anterior. Paralelamente a esta 

evolução de recursos e conceitos, o poder político, social e moral gere a evolução de 

valores, o uso dos espaços e a comunicação entre eles22. 

A evolução dos meios e suportes de comunicação que é paralela à evolução do 

conceito de espaço, salienta a importância da transmissão de informação, através da 

qual são veiculadas ideias que associam, afastam pessoas e gerem leituras de obras de 

arte, de acções e de vivências, todas posicionadas nesses espaços. 

O domínio ideológico está associado ao político e ao territorial e por isso, 

conta sempre com o máximo investimento por parte de todos os que por ele anseiam. 

A história da evolução da retórica e dos meios de comunicação social está associada à 

disputa de poder no seio das comunidades humanas. 

Na época medieval, a igreja contratava artistas conceituados, como Miguel 

Ângelo, por exemplo, para com o seu trabalho criativo manterem e aumentarem o 

fervor e crença católica e simultaneamente o poder da igreja.  

No mundo contemporâneo, as grandes empresas internacionais preparam 

várias estratégias para gerir a informação a nível mundial, pretendendo ampliar os 

domínios espaciais onde exercem o seu poder económico. A internet é um dos meios 

que tem favorecido tais estratégias.  

                                                         
22Informação, deriva do termo latino informatione(m) e remete para: acção material de dar forma, 
fabricar e para o ensino, representação ou conceito. A vontade de informar e instruir corresponde a uma 
necessidade fundamental da vivência humana e da coerência social. Partindo do plano abstracto de 
ideias relatadas de geração para geração, a informação passou para o domínio do registo escrito, gráfico 
e visual, integrado na paisagem visual urbana, para comunicar dentro do seu espaço físico concreto.  
    Acompanhando a dilatação do espaço ao plano virtual, a informação passa a ser maciçamente 
veiculada no plano da realidade virtual.   
    Ao nível do registo escrito, o livro (que se desenvolve em Roma, como suporte de comunicação) 
assume um papel significativo como guardião cultural. O cartaz, o «álbum» romano (paredes romanas 
caiadas e divididas em rectângulos) e todos os recursos que daí derivam (concretamente após o 
nascimento da imprensa no Renascimento), como revistas, jornais ou folhetos publicitários, assumem 
um papel paralelo ao do livro, na divulgação de ideias.  
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O alargamento dos domínios de poder é paralelo ao que se verificou a nível do 

espaço controlado pelo homem que, numa fase inicial, se resumia a espaços terrestres 

e, posteriormente, após a conquista do espaço aéreo, se dilatou ao espaço extra-

terrestre, com a conquista de outros sistemas planetários e do espaço virtual, cujos 

limites se desconhecem. Na base desta dilatação do espaço, estão conquistas como, a 

ultrapassagem da barreira do som (com o avião supersónico) ou do calor (com o 

foguetão estratosférico) que libertaram o homem das suas limitações físicas naturais. 

O horizonte humano deixou de se restringir ao seu planeta e à linha do 

horizonte que limitava a sua visão convencionalmente. 

Aos artistas, cientes do poder retórico e informativo das imagens, impõe-se a 

compreensão do quadro político, social, económico, cultural e espacial, onde podem e 

devem saber exercitar o seu poder artístico, através da forma ou da performance da 

conjugação destes factores, quer para informar, quer para criar sugestões ou 

constrangimentos, exercitando a função social de intelectuais que procuram fugir à 

natural tendência para uma atitude passiva de alienação23. 

Considerando o elevado número de abordagens plásticas do espaço quotidiano 

que recorrem às novas tecnologias, fica claro que a inovação acontece no interior dos 

novos media. É nesse sentido que antropólogos, urbanistas e teóricos das mais 

diversas áreas demonstram uma preocupação comum quanto à tendência de sujeição 

humana aos dispositivos electrónicos e tecnológicos.  

A tendência para recorrer ao vídeo como suporte e objecto preferencial de 

trabalho, generalizada entre os artistas plásticos das gerações mais recentes, está 

directamente relacionada com a sedução da tecnologia e inserida no âmbito da fuga à 

matéria, em favor do virtual. Por exemplo, o registo vídeo, que permite manipular e 

gerir tempo, espaço e movimento, segundo uma ordem não-lógica, contribui também 

para democratizar a arte e o próprio espaço, através da possibilidade de reprodução 

que oferece da peça e do espaço contido nela 24. 

                                                         
23 A massificação da televisão, por exemplo, relaciona-se com o seu elevado poder de divulgação e 
persuasão de ideias e constitui, por isso, um recurso cada vez mais frequente para o trabalho dos 
artistas plásticos. O trabalho do Dan Graham é disso um bom exemplo. 
24 O vídeo economiza meios materiais, é adaptável a suportes e espaços diversos, é facilmente 
transportável, versátil na sua utilização e permite aceder ao movimento e à realidade virtual. A sua 
degradação material é menos evidente, materializa-se essencialmente ao nível da perda de qualidade da 
imagem registada. 
     O movimento inerente às obras em suporte vídeo, pode ser repetido sempre que se desejar e pode 
ser visto contrariando a ordem lógica dos acontecimentos estabelecida pelas leis da física. A inversão 
dessa lógica terrena é explícita num movimento que decorre do tempo mais recente para o mais 
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Na diversidade das propostas plásticas que trabalham os diversos pontos de 

vista sobre o espaço, entre os quais o espaço material ou o virtual, podemos constatar 

uma estreita associação de espaço e tempo, que organiza e estrutura a relação de 

poder subjacente às diferentes organizações sociais e culturais, para além de definir o 

próprio modo de olhar e conceber o espaço.  

A experiência táctil, a do olfacto, a marcha ou a prática de actividades como o 

alpinismo ou a natação, por exemplo, constituem formas de experienciar o espaço de 

forma natural, ou seja, através dos sentidos humanos e sem nenhuma mediação 

tecnológica, por isso, podem considerar-se reacções à tendência de asfixia e evasão 

espacial que se materializam num regresso à física e à matéria. 

A arte tem manifestado essa mesma preocupação ao nível das mais diversas 

intervenções plásticas25. Vejam-se, por exemplo, as propostas de Pedro Cabrita Reis 

que, inseridas numa época marcada pelo fascínio da tecnologia, recorrem 

invariavelmente à plasticidade da condição física de elementos do espaço quotidiano, 

como é o caso dos materiais de construção civil já anteriormente referidos.  

Ao percorrer os conceitos do âmbito da física e da matemática, que o homem 

desenvolveu para superar a sua necessidade básica de orientação, verifica-se que, 

apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, ele continua a basear a sua orientação  

quotidiana nas quatro coordenadas geográficas: norte–sul, este–oeste (que dividem o 

globo terrestre segundo perpendiculares, opostas duas a duas). É socialmente comum 

o esforço para se situar aqui e agora que cada indivíduo produz em cada acção e 

construção mental quotidiana. 

O plano do virtual é sedutor, mas não consegue ainda, a nível quotidiano ou 

em manifestações artísticas, superar o plano físico e material do espaço. O horizonte 

territorial humano, continua a renovar-se com o aparecimento constante de novas 

possibilidades para a sua extensão. 

 

1.3. Espaço Pós-Moderno: na arte, na estética e no quotidiano  

  

                                                                                                                                                                 
longínquo (ou seja, alguém que ‘cai’ do chão, para o cimo de um prédio ou que fuma um cigarro que 
aumenta de tamanho, à medida que o tempo real do espectador que está a observá-lo decorre). 
25 Vejam-se as obras de carácter efémero e espacialmente interventivo de que a Land Art constitui um 
bom exemplo (em muitos casos divulgadas à posteriori através de projectos fotográficos ou vídeos): 
Mile Long Drawing (1968) de Walter de Maria (1935); Spiral Jetty (1970) de Robert Smithson (1938 
– 1973) e Walking a line in Peru (1972) de Richard Long.  
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“As produções artísticas não são afirmações feitas pelos sujeitos, mas sim 

formulações da matéria, não são acontecimentos, são resultados”.26 
 Pensar uma potencial definição de arte implica tomar em consideração 

conceitos como o de Pós-Modernidade e inerentes à sua definição, as significações 

que ele transporta consigo. 

 A época pós-moderna destituiu a tradição e, o conjunto de convicções ou 

crenças que tendiam a ser homogéneas, do seu papel de garante seguro para a 

determinação de pensamentos, acções ou desejos. A nível cultural, surgiu da nova 

flexibilidade e esboroamento das tradições, um quadro de transformações das quais 

emergiram novas categorias de carácter mais operatório, mas também mais efémero. 

A designação de pós-moderno, é por isso, imprecisa podendo ocasionar uma 

generalização e massificação do seu uso confusa e menos correcta.27  

 A percepção que temos do fenómeno da cultura global, da uniformização 

espacial que surge ligada a ela e da tipologia de critérios que a suportam a nível 

teórico depende muito do universo dos media, concretamente da sua capacidade de 

divulgação e captação de informação e da sua potencial isenção. 

           No âmbito das possibilidades técnicas de divulgação de informação e no 

decurso da sua evolução, surge a problemática da verdade que a pós-modernidade 

coloca preferencialmente no plano da experiência estética e pós-metafísica em 

detrimento do modelo positivista do saber científico28.  

A pós-modernidade está marcada por um eclectismo de vivências, produtos e 

produtores que se materializam numa multiplicidade de relações dialécticas. Arte e 

estética têm evoluído paralelamente no decurso das transformações ideológicas, 

sociais e políticas. No dia a dia, a diferença é uma das palavras chave para a 

compreensão do posicionamento humano, quer a nível cultural, político e pessoal, 

quer a nível artístico e estético. A diferença pode constituir uma meta a atingir, definir 

                                                         
26 Cf. E. Panofsky, “The Concept of Artistic Volition”, Critical Inquiry 8 (1981), pp. 17-34. 
27 A recente publicação de números especiais sobre o tema, em revistas como: Pós-Modernismo e 
Teoria Crítica – Revista Crítica de Ciências Sociais (Março, 1988) e Moderno/Pós-Moderno – Revista 
Comunicação e Linguagem, nº 6/7) é facto ilustrativo da proporção que o tema assumiu e da 
necessidade da discussão do conceito. 
28 “(...) Reconhecer na experiência estética o modelo da experiência da verdade significa também 
aceitar que esta tem a ver com algo mais que o simples senso comum, com ‘grumos’ de sentido mais 
intenso de que apenas pode partir um discurso que não se limite a duplicar o existente, mas ache poder 
criticá-lo.” – Cf. Gianni Vattimo, O Fim da Modernidade – Niilismo e Hermenêutica na Cultura Pós-               
-Moderna, Lisboa, Editorial Presença, 1987, p. 17. 
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uma forma de ser e estar ou surgir representada pela negativa, no sentido do seu 

esbatimento ou tendêncial anulação. 

O sentir seria à partida, um dos argumentos mais pertinentes da estética29 e 

embora esteja ligado ao conhecimento e à acção, foi no século XVIII, em que se 

reconhecia a independência do sentimento relativamente à razão teórica e prática, que 

a estética se constituiu como disciplina autónoma e como saber ligado à experiência e 

à imanência.  

O século XX é paradoxal: quase todo o pensamento estético está 

desinteressado da questão do sentir autónomo mas, pelo contrário, as correntes de 

pensamento que se debruçam sobre a temática do sentir recusam a identificação com a 

estética e consideram que a abordagem dessa disciplina ao sentir e à arte é insuficiente 

e inadequada.  

Recentemente, a estética passou a comportar a conciliação de valores opostos, 

face ao reconhecimento da sua incapacidade de fornecer interpretações teóricas do 

sentir face à complexidade que caracteriza o espectro do real, e mediante o desajuste 

verificado entre as ferramentas teóricas que herdou de Kant e Hegel e as exigências 

analíticas do real.  

O impacto da experiência actual, prende-se com o facto de ela já não poder ser 

referida como um caso particular do todo universal, nem como superação dessa 

contradição30.  

A questão filosófica actual está relacionada com a noção de diferença, não-

identidade e dissemelhança que integrada no plano da experiência, marca a ruptura 

com a lógica aristotélica da identidade e com a dialéctica de Hegel. A nova 

construção teórica abandona o legado da tradição estética moderna.  

O âmbito da estética pós-moderna, tal como o contexto geral deste período de 

tempo, é o carácter não-puro do sentir, das experiências insólitas e perturbantes, 
                                                         
29 Estética tem origem na palavra grega � � � � � � � �  que designa sensação, capacidade ou 
faculdade para sentir. “Desde o tempo em que despontou uma reflexão expressa sobre a arte e os 
artistas, tal reflexão se chamou estética. A estética toma a obra de arte como um objecto e, mais 
precisamente, como o objecto da � � � � � � � � � �  da apreensão do sensível em sentido lato. Hoje 
esta apreensão denomina-se vivência (Erleben). O modo como a arte é vivenciada pelo homem é que 
deve fornecer a chave sobre a essência da arte. Vivência é a fonte determinante, não apenas para o 
apreciar da arte, mas também para a sua criação. Tudo é vivência. Todavia, talvez a vivência constitua 
antes o elemento em que a arte morre. O morrer ocorre tão lentamente que leva alguns séculos.” -  Cf. 
Martin Heidegger, A Origem da Obra de Arte, Lisboa, Edições 70, 1977, p. 65.  
30 “O sentir do século XX, pelo contrário, move-se numa direcção oposta à conciliação estética, no 
sentido da experiência de um conflito maior que a contradição dialéctica, no sentido da exploração da 
oposição entre termos que não são entre si simetricamente polares”. - Cf. Mario Perniola, A Estética do 
Século XX, Lisboa, Editorial Estampa, 1998, p. 156.  
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ambivalentes, excessivas, elaboradas pela fusão das múltiplas vivências quotidianas 

(nas quais se contam, estados psicopatológicos, êxtases místicos, perversões, 

deficiências, diminuições, ‘culturas alternativas’ ou ‘primitivismos’). Paralelamente, 

não pode esquecer-se todo o fenómeno de progresso e domínio tecnológico, que passa 

por um controlo parcial de grandezas como o tempo (a velocidade e ubiquidade) e o 

espaço (o ciberespaço e o encurtamento de distâncias) que traz consigo conceitos 

novos dotados de alguma estranheza, como é o caso do de ‘não-lugares’31.  

As artes, a música e a literatura apropriaram esse contexto de mutação como o 

seu universo criativo por excelência. A estética pós-moderna trata o universo artístico 

e desde o início, considerou a obra de arte a partir da interpretação tradicional do ente, 

isto é, da metafísica que dominou quase a totalidade do pensamento teórico ao nível 

da tradição ocidental. 

O novo sentir pós-moderno com que a estética é confrontada é demasiado 

estranho ao contexto modernista e o refúgio nas temáticas mais clássicas da vida 

como a proposta formal, o conhecimento e a acção, parece ser a solução de trabalho 

encontrada. 

Dentro do contexto da nova sensibilidade estética, podem citar-se autores e 

posições teóricas bastante diversas: o austríaco Sigmund Freud (1856-1939) fundador 

da psicanálise, que se dedica ao estudo do inconsciente; o filósofo alemão Martin 

Heidegger (1889-1976) que considera que o real se reflecte no sentido de uma perda 

de objectividade do sentir análoga à que Freud desenvolveu. Heidegger integra um 

movimento de recusa da metafísica ocidental, que considera redutora e inadequada em 

relação ao ser que, segundo a tradição platónica, na Antiguidade, foi pensado como 

substância e na Modernidade, a partir de Descartes, foi pensado como sujeito. 

Contudo, o lugar do ser, tanto na substância como no sujeito, é tomado do ente. Ser e 

ente são confundidos e a perspectiva de pensamento sobre eles continua baseada na 

afirmação da identidade, cumprindo o percurso histórico do Ocidente muito ligados à 

metafísica. Podemos ainda citar outros como Ludwig Wittgenstein (1889-1951) que 

elabora alguns princípios teóricos baseados no estudo da linguagem, ou Walter 

Benjamin (1892-1940) que estava interessado em relacionar-se com os objectos 

através da análise da sua estrutura interna, que se distancia de convenções e 
                                                         
31 Cf. Marc Augé, Não-lugares. Introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Lisboa, Bertrand 
Editora, 1998 (2ª ed.). Não-lugar é um conceito que surge também por oposição à definição de lugar, 
estabelecida por Mauss na área da sociologia, ligada a uma tradição etnológica defensora de uma 
cultura localizada no tempo e no espaço. 
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preconceitos, ao considerar a sua potencial reprodutibilidade, aproximando-se da sua 

essência enquanto elemento presente no quotidiano, indo além da recusa da estética 

tradicional, ou ainda Gilles Deleuze (1925-1995) que também tratou a relação da arte 

com o quotidiano a partir da sua função política. Em áreas específicas do quotidiano 

como a do erotismo, da neutralidade ou do simulacro, temos de considerar o 

importante contributo de Georges Bataille (1897-1962), Maurice Blanchot (1907) e 

Pierre Klossowski (1905).  

A abertura e evolução intelectual e moral da estética contemporânea é 

directamente paralela aos avanços tecnológicos e conceptuais que são também objecto 

da antropologia, para acompanhar a vertiginosa velocidade contemporânea, que 

convoca a participar da sua actividade todos os lugares.  

 Na relação entre a arte e o quotidiano estão implícitos, a nível contemporâneo, 

conceitos como rapidez, lucro, eficácia e espaço. O quotidiano, que tem como 

velocidade própria a máxima possível, tem inerente um constante desajuste e 

desactualização.  

A política da rapidez está associada à eficácia e ao lucro da sociedade 

capitalista em que nos movemos, facto notório na organização espacial. A arte 

materializa parte desse processo de vida e do sentir. 

Actualmente, as artes plásticas recorrem a soluções técnicas muito variadas 

que incorporam as tradicionais, a apropriação de objectos do quotidiano, de locais ou 

mesmo de parcelas de edificações de uso diário, bem como o recurso às novidades 

tecnológicas que as aproximam do real. O leque de materiais passíveis de utilizar na 

criação artística parece ser cada vez maior. 

A tendencial passagem do plano bidimensional para o tridimensional é outra 

das características que marca a evolução das artes plásticas, ao satisfazer a 

necessidade de físicalidade e de materialidade da experiência diária, oposta ao seu 

fascínio pelo virtual.  

Trabalhos como os de Pedro Cabrita Reis, James Turrell ou Dan Graham, que 

se situam num plano entre a instalação e a escultura, constituem exemplos 

esclarecedores da nova sensibilidade, visível também ao nível da obra de artistas 

como Robert Rauschenberg ou Frank Stella, entre outros. 



32 
 

 
 

 

O quotidiano humano pós-moderno revela grandes alterações, proporcionais 

aos avanços da ciência, da tecnologia, da economia, da cultura e concretamente da 

arte que passam por um maior domínio do espaço e da tridimensionalidade. 

No presente estudo, a aproximação teórica ao contexto artístico das gerações 

de 80 e 90 num plano internacional e concretamente, no contexto português, implica 

explicitar as transformações políticas e culturais da época, na qual, ao explorarem os 

avanços tecnológicos e a abertura conceptual emergente, os artistas criaram novas 

formas de percepcionar o espaço.  

 Nos anos oitenta, assiste-se a uma melhor integração de Portugal e Espanha no 

quadro geral europeu. Nessa época, coexistiram inúmeras tendências e expressões 

artísticas diferentes, facto que levou teóricos e críticos a rotulá-la de ecléctica, por 

vezes de forma depreciativa, desprezando o enriquecimento que essa heterogeneidade 

proporcionou. 

 O estado de passividade sob regimes políticos fortes e autoritários era visível 

nos mais diversos planos, desde a organização social às áreas criativas e, 

concretamente, ao próprio modo de pensar o espaço.  

A esteticização é um dos marcos de viragem da época, constituindo-se como 

afirmação da liberdade e da criatividade humana em que o indivíduo, isolado ou 

integrado num grupo de afinidade, se torna autor de si próprio e do espaço que o 

envolve, mas é também o espelho da crise de valores que, com estas quebras de poder, 

se generaliza.  

O processo reportou-se a fenómenos como a moda da moda, a revalorização 

da vida mundana, o boom das artes plásticas, a explosão do design, da fotografia, da 

arquitectura e da publicidade como disciplinas de relevo social, da mediatização, da 

mercantilização e da mundialização generalizadas na criação artística; o culto do 

corpo e os seus efeitos a nível sexual, ginástico e alimentar; a vaga do visual, da 

imagem, do look e do vídeo.  

As características marcantes da época têm suscitado polémica entre os que a  

consideram positiva, enquanto período de abertura de horizontes, e os que a acusam 

de privilegiar a futilidade, devido ao culto do artificial que exibe. Este processo de 

libertação e auto-afirmação começara já há alguns anos, mas sofreu nesta época uma 

aceleração face a acontecimentos políticos, sociais, económicos e culturais, como a 

reunificação da Alemanha após a queda do Muro de Berlim, a queda de parte dos 
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regimes comunistas na Europa de Leste, a explosão multiculturalista ou a defesa dos 

direitos das minorias étnicas e sexuais, para além de alguma aceitação pública delas. 

A dinâmica da globalização cultural e o cenário geoestratégico planetário tornaram-se 

significativamente diferentes.  

Por outro lado, a emergência de novas situações de crise, com o aparecimento 

de doenças fatais como a Sida (HIV), vem obrigar a uma consciência mais forte e 

presente no quotidiano da dualidade liberdade/responsabilidade, numa época em que a 

consciência da liberdade era explorada como novidade. 

Os anos 80 marcam uma abertura para a superação do cenário bipolar das 

superpotências e para a elaboração de um eventual cenário de autonomias relativas, 

identidades fragmentadas e locais, que obriga a uma permanente negociação de 

consensos.  

Em Portugal, a revolução de 25 de Abril de 1974, com a qual terminou o 

controlo e a censura de organizações políticas como a PIDE-DGS que associadas à 

governação de Salazar, limitavam a liberdade de circulação e de expressão de 

elementos e pessoas, é um factor de mudança preponderante. 

A abertura de fronteiras espaciais e ideológicas que o desenvolvimento 

tecnológico, em parte, fomentou proporcionou a nova consciência de si e do seu 

espaço, que é simultânea do fascínio pela novidade e pelo desconhecido, visível na 

personalização do vestuário, que passou a ser mais extravagante e identificável não de 

acordo com os limites territoriais de cada país, mas segundo a definição geral de 

grande centro urbano ou não, tal como o divulgam os meios de comunicação de 

massas. O exponencial aumento da velocidade das comunicações e da deslocação 

física de bens e pessoas na década de oitenta foi marcante.  

Ao nível das artes plásticas, a internacionalização de propostas surge no 

contexto da crise ideológica sentida, que se traduz numa aceitação generalizada da 

perda de referenciais. Ruptura que pode ser referenciada em termos históricos, pelo 

conceito de ready-made de Duchamp, posteriormente desenvolvido pela arte pop e 

pelas vanguardas de 60 e 70 e apresentado como evidência na época em estudo.  

Definiram a década de 80, a diversidade, a abertura, o pluralismo e o 

eclectismo, que ultrapassaram o conceito de fronteira territorial e estatal e 

ocasionaram um confronto cultural generalizado, com choques, fusões e articulações. 
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Características que explicitam a contradição marcante entre a necessidade de 

uniformização de comportamentos e valores e a de afirmação da individualidade.  

As propostas do início da década de 80 revelaram uma tendência denominada 

pela crítica como regresso à pintura, marcada pela necessidade da imagem, do gesto 

pictórico e da sensualidade provocatória, em que se inseriram movimentos artísticos 

como a transvanguarda italiana ou os novos experimentalismos alemães, por exemplo. 

Neste período, a produção artística nacional foi bastante marcada pelo trabalho 

de Julião Sarmento, que apropriou elementos dessas novas linguagens para o contexto 

nacional.  

Em meados da década de oitenta, à vertente pictórica sobrepõe-se a nova 

escultura que é simultaneamente, objecto e instalação. O trabalho de Pedro Cabrita 

Reis é um forte expoente deste tipo de proposta plástica. 

Face ao período cronológico de mutação e aos fenómenos de apropriação e 

miscigenação cultural e artística a ele inerentes, tornou-se problemático estabelecer 

identidades culturais nacionais para a arte. Identidade e singularidade deixam de estar 

necessariamente associadas, porque a percepção da realidade passa a ser, em grande 

parte, voyeurista e moldada pelos media, logo, nem sempre consonante com a 

experiência pessoal de cada indivíduo. A caracterização de uma identidade passa a 

estar fundamentalmente associada à história e experiência de um lugar de partilha 

com os outros e, por isso, é variada e múltipla. Pressupõe questões que vão desde o 

papel da crítica, dos historiadores, dos conservadores de museus, dos galeristas até ao 

dos próprios artistas. 

Actualmente, o conceito de espaço reflecte antíteses que marcam a época que, 

tende para uma homogeneidade e globalidade ideológica e territorial que se constitui 

como território de partilha entre artistas. Por contradição, são visíveis na criação 

artística formas de entendimento e utilização espacial em que o espaço conceptual das 

obras e o espaço físico da galeria ou de um museu representam um contexto local, de 

um determinado país.  

  

1.4. Espaço da cidade  

 

A análise da relação arte e quotidiano no contexto pós-moderno centra a nossa 

análise no contexto urbano da cidade, onde se encontra a maior diversidade de ofertas 
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culturais, políticas e lúdicas, como o cinema, a música, os parques de diversão ou os 

locais para apreciar os mais variados produtos e efectuar compras.  

A evolução do conceito de cidade é paralela ao modo de viver e de estruturar 

relações dentro do contexto urbano.  

A análise da relação do indivíduo com a cidade data da época de Platão que, 

em obras como A República, concretamente no livro II, coloca na boca de Sócrates a 

demonstração de que a justiça é intrinsecamente boa, apreciando para isso factos em 

grande escala, ao transferir a sua análise do indivíduo para a cidade.32 O autor 

compara a vida inerente à cidade com a do interior de cada alma, não sendo 

consensual a ideia de que Platão dividiu a alma em partes.33 

Ao nível do contexto urbano pós-moderno, essa estreita ligação entre o 

homem e a cidade também se verifica.  

Os percursos evolutivos do espaço e do homem revelam, de forma paralela, 

uma marcada tendência de miscigenação cultural e territorial, para a qual muito têm 

contribuído os movimentos de globalização e, a nível tecnológico, os de virtualização 

de grandezas como o espaço ou o próprio corpo, movimentos que são paralelos a 

outros de sentido oposto, que reafirmam as particularidades regionais, por exemplo.  

A vivência urbana, comunitária por natureza, na medida em que obriga a uma 

partilha de espaços, pressupõe uma organização e gestão do seu uso. Cada cidadão, 

por princípio, pode rever-se nos lugares que frequenta, que são os pontos de 

referência para a construção da sua identidade cultural. 

É com base nesta relação entre o indivíduo e a cidade que consideramos 

apenas no âmbito da nossa análise, as proposições plásticas sobre o espaço quotidiano  

urbano.   

                                                         
32 Na obra, são descritas as transformações de uma cidade que, inicialmente está vocacionada para 
satisfazer necessidades primárias e posteriormente se torna mais sofisticada e luxuosa, começando a 
necessitar de grande especialização de tarefas. Entre elas, pode destacar-se a de soldado, que garante a 
defesa, e a da educação, que deveria efectuar-se pela música, pela ginástica e pela poesia. 
33 O tema da educação assume grande destaque e atenção na obra, ocupando essencialmente o livro III, 
mas no seguinte são já estruturados outros aspectos da vida da comunidade e nomeadamente a 
superintendência da mesma a nível religioso, para o oráculo de Delfos. “Ora, se a cidade é perfeita, terá 
de possuir as quatro virtudes, sabedoria (sophia), coragem (andreia), temperança (sophrosyne) e justiça 
(dikaiosyne). (...) A cidade tinha três classes: os guardiões, os militares e os artífices. Também a alma 
do indivíduo tem três elementos: apetitivo, espiritual e racional. Aos apetites cabe obedecer, às 
emoções assistir, à razão governar. «E assim assentámos suficientemente em que existem na cidade e 
na alma dos indivíduos os mesmos elementos, e no mesmo número». O seu equilíbrio ou desequilíbrio 
conduzem à justiça ou à injustiça.” -Cf. Maria Helena Rocha Pereira (introdução) Platão, República, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, pp. xxiii–xxiv. 



36 
 

 
 

 

A organização arquitectónica da cidade, espelhando o modo de vida dos que a 

povoam, é actualmente muito ambiciosa. O intuito humano de dominar cada vez mais 

rápida e eficazmente todo o espaço é visível na generalidade das sociedades e válido 

para o exemplo da cidade, podendo sintetizar-se num esquema de poder e controlo, 

onde está visível a ideia de espaço panóptico.34  

 Os planos urbanísticos são cada vez mais polémicos. Questiona-se o tipo de 

olhar que se desenvolve sobre a cidade e o poder de resolução dos problemas 

inerentes à sua estrutura organizacional que se pretende simultaneamente inovadora e 

aberta a mudanças rápidas, mas também, dotada de valor histórico e patrimonial, 

capaz de a identificar.35  

Ao combinar na cidade constrangimentos históricos com a cultura global, o 

que nem sempre se faz de forma pacífica, originam-se fenómenos como a perda de 

identidade por parte de alguns espaços ou cidades, ou a criação de outros tipos de 

espaços, como os espaços virtuais. 

No conjunto espacial da cidade, procuram articular-se uma série de 

componentes de natureza divergente, que podem ir desde o âmbito da preservação do 

meio ambiente aos interesses culturais, lúdicos, plásticos e funcionais para o uso 

diário ou afluência de pessoas, aos de carácter religioso ou aos do domínio político.  

Remetendo-nos de novo ao paralelismo da cidade com o seu habitante tipo, 

podemos referir a transformação do estatuto de cidadão no de consumidor, ideia 

consonante entre antropólogos, urbanistas e arquitectos, como Pasi Kolhonen, Paul 

Virílio ou Marc Augé36, e materializada nas obras de diversos artistas plásticos, como 

Dan Graham ou Pedro Cabrita Reis.  

A vertente estética das cidades reflecte com eficácia os valores e o poder 

económico das mesmas, oferecendo todas as superfícies livres para potenciais espaços 
                                                         
34 Michel Foucault refere a questão do encerramento espacial, para além de teorizar o modo tipo como 
o homem tende a olhar esse espaço. Ele estabelece hierarquias espaciais ao nível do conceito de espaço 
que suportam as relações sociais, económicas e políticas, que nele se estabelecem. Nessa hierarquia, 
refere a noção de panóptico, que é um espaço simultaneamente aberto e fechado, de configuração 
tendencialmente circular, com pequenas aberturas e estrategicamente posicionado no centro da 
povoação e que, por isso, permite um supervisionamento da mesma, a nível global e individual. O tipo 
de controlo, efectuado nos actuais sistemas prisionais, baseia-se neste esquema de organização 
espacial, que se apoiava já na organização espacial das sociedades primitivas (africanas).  
35 “Uma cidade forte é prisioneira da sua identidade, incapaz de se adaptar de forma suficientemente 
rápida às inovações. Uma cidade descaracterizada, pelo contrário, está disponível para qualquer coisa 
que lhe seja pedida.” Cf. Pasi Kolhonen, “A nova cidade prisioneira – parte I. A urbe no mundo 
moderno”, Arquitectura e Vida, Janeiro, 2002, p. 26. 
36Cf. Pasi Kolhonen, art. cit.; Paul Virilio, Cibermundo: A Política do Pior, Editorial Teorema Lda, 
Lisboa, 2000; Marc Augé, Não-lugares. Introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Lisboa, 
Bertrand Editora, 1998 (2ª ed.). 
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publicitários, como o exemplificam as fachadas dos prédios ou as laterais dos 

autocarros e comboios, que se desenvolvem paralelamente ao crescimento e 

aparecimento de ambientes destituídos da sua componente existencial física e material 

e dotados apenas de uma existência electrónica. 37  

Nos centros das cidades, verifica-se a mistura paradoxal dos elementos 

antigos, a preservar, com os elementos mais novos, dinâmicos e inovadores e, sendo 

geralmente um local por excelência para a materialização de todos os 

constrangimentos históricos, é simultaneamente a localização do comércio e de todas 

as novidades.38        

 Ao exigir do espaço urbano a conciliação de valores antagónicos como os que 

citámos, o cidadão abre nesse mesmo espaço a possibilidade de ruptura. A ruptura do 

espaço urbano é similar à que referimos ao nível do carácter geral do espaço que 

enquanto se dilata, se contrai também. A tecnologia está a desenvolver-se e a ser 

comercializada com o intuito de atingir e proporcionar maiores níveis de 

individualidade, mas, simultaneamente, efectua um movimento de homogeneização e 

controlo do meio físico que provoca a contracção dos espaços. 

 Nos núcleos urbanos que as cidades constituem, verifica-se numa pequena 

escala, a dialéctica apontada para o contexto da evolução espacial num contexto geral 

sem fronteiras territoriais definidas, concretamente verificável no contexto do mundo 

ocidental. Existe uma relação dialéctica entre a vontade de novidade que surge aliada 

a intuitos de abertura de horizontes ideológicos e espaciais, e a valorização do 

património local que permite criar identidades, através do recurso à história e às raízes 

culturais. 

 
 
 
 
 
 
 
1.5. Espaço hierarquizado 

 
                                                         
37“A presença física deixou de ser essencial para a participação activa. A fragmentação do meio social 
também tem repercussões no meio físico. Os lugares e espaços da cidade tradicional estão a adquirir 
novos significados e novas formas de expressão. (...) a nova cidade compreende também um espaço 
conceptual extenso e invisível, uma cidade digital, sem edifícios.” - Cf. Pasi Kolhonen, art. cit., p.26. 
38“Temos exigências excessivas em relação aos centros das cidades. Queremos que eles sejam a parte 
mais antiga e a parte mais nova da cidade, simultaneamente estáveis e dinâmicos, o que nos leva a um 
interminável ciclo de modernização.” – Cf. idem, p. 29.  
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A definição espacial não obedece a normas rígidas que a permitam definir de 

um modo concreto, mas sim às necessidades e particularidades dos habitantes ou dos 

que detêm o poder. 

 O problema da disposição formal do território e das zonas habitacionais 

inscritas nele, pode colocar-se sob a forma de demografia. O debate e a reflexão sobre 

o problema do espaço ou lugar vivo, pressupõe o conhecimento das relações de 

existência, de circulação e de classificação de elementos humanos. 

Em 1967, Michel Foucault proferiu uma conferência no “Cercle d’Études 

Architecturales” em que se referiu à actualidade como a época do espaço e reforçou a 

ideia que defendemos de simultaneidade e de justaposição, do próximo e do 

longínquo, que caracteriza o presente. 39 

Muito para além da necessidade de espaço, para simplesmente coexistir, 

verifica-se uma necessidade histórica de espaço como território de poder e afirmação, 

que pode analisar-se ao nível da diversidade de tribos urbanas que a materializam e 

nos ritos que estas estabelecem para aceder ao seu espaço, sempre relacionados com o 

domínio lúdico e simbólico do lugar. Directamente, estão-lhes associados os 

fenómenos de exclusão social ou de marginalização. 

Ao nível das cidades, definiram-se os locais privilegiados para a habitação, 

para o comércio, para o lazer e para a satisfação das mais variadas necessidades 

humanas e, em torno deles, cresceram os subúrbios, entre os quais se contam 

inúmeros casos de habitações sociais e bairros degradados, compostos por habitações 

de carácter provisório, muitas vezes de lata, sujeitas a um uso prolongado e 

geralmente localizadas nas zonas periféricas e marginais da cidade. 

O conceito de subúrbio implica uma relação de oposição, mesmo que parcial, 

com a noção de centro urbano, conceito de carácter móvel, na medida em que, 

qualquer centro é inevitavelmente um foco de energia, a partir do qual essa é irradiada 

para as periferias. Energia essa que, pode traduzir-se em poder político, económico e 

social. Os centros urbanos e as respectivas periferias que se estendem em seu redor 

podem, por isso, surgir e mudar de local, de acordo com o tipo de desenvolvimento 

político, económico e social, registado por esses locais.  

                                                         
39 “Julgo que ocupamos um tempo no qual a nossa experiência do mundo se assemelha mais a uma rede 
que vai ligando pontos e se intersecta com a sua própria meada do que propriamente a uma vivência 
que se vai enriquecendo com o tempo.” – Cf. Michel Foucault, De Outros Espaços, (traduzido a partir 
do inglês, com base no texto publicado em Diacritics, 16-1, Primavera de 1986 por Pedro Moura, in 
www.virose.pt./vector/periferia/#ancora1 em 15 de Dezembro de 2001. 
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A mistura de interesses e raças que se concentram numa cidade contribui 

também para a necessidade de surgirem espaços de fuga. Nesse sentido, os subúrbios 

oferecem uma proposta de uma parcial separação de raças ou mesmo de níveis de vida 

económica, social e culturalmente distintos. Um afastamento que, na generalidade dos 

casos, foi forçado por factores económicos, dando origem a fenómenos de segregação 

e marginalidade. 

 Existem outros casos em que, a vivência fora dos grandes centros proporciona 

qualidade habitacional e tranquilidade, dado que ao posicionarem-se no limite da 

cidade, dispõem de uma proximidade simultânea com o centro urbano e com os 

espaços verdes que o circundam. 

A hierarquia da divisão espacial tem também reflexo directo na estética dos 

diversos espaços. Cada tribo urbana tende a assinalar de uma forma mais ou menos 

sofisticada os seus domínios espaciais.  

As zonas de requinte, consideradas de elevada qualidade, tendem a requerer a 

intervenção de artistas plásticos mais ou menos conceituados, de acordo com o poder 

económico em causa. Os bairros periféricos são, em geral, visualmente pouco 

cuidados e é frequente terem as suas infra-estruturas deterioradas por actos de 

vandalismo. Um pouco por toda a parte, os grafitti são exemplo de uma espécie de 

marca que assinala territórios.  

O tipo de linguagem dos grafittis, foi apropriada para o contexto das artes 

plásticas e influenciou a estética actual. Em alguns casos, os artistas que elaboram 

obras para centros urbanos, conscientes deste fenómeno, prevêem já essas 

intervenções no âmbito teórico do seu trabalho; tal sucede com Richard Serra. 

Noutros casos, esse tipo de linguagem visual é assumido pelos artistas como matéria 

prima para a elaboração dos seus trabalhos que, dessa forma, interagem e integram 

esse fenómeno urbano. Este é o caso de autores já referidos como o Keith Haring ou o 

Jean-Michael Basquiat. 

Presentemente, a obsessão pela história, característica do século XIX, foi 

suplantada por uma preocupação renovada pelas questões do espaço que marcam a 

experiência ocidental.  

Desde a descoberta de Copérnico de que os planetas faziam um duplo 

movimento sobre si mesmos e em torno do Sol, nomeadamente a Terra, até à 

evolução do conceito de espaço de Galileu, como algo infinito, aberto e onde cada 
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lugar constituía um ponto do seu movimento constante e mais tarde, até ao conceito 

de espaço virtual, os conceitos de espaço e de lugar foram sofrendo sucessivas 

alterações. Actualmente, os sítios podem definir-se através da análise das relações de 

proximidade entre pontos e elementos que neles se situam, na medida em que cada 

sítio constitui também uma relação entre sítios, que gera constantemente situações de 

tensão e ansiedade. 

 

2. Espaço - análise antropológica          

 

Pensar o espaço do quotidiano sob a óptica específica da antropologia, focaliza 

conceitos como espaço público/privado, espaço profano/religioso, paralelos aos de 

lugar/‘não-lugar’, que surgem da análise das relações que o homem estabelece para 

com o espaço. O cruzamento destas esferas de análise do espaço, encontra na 

proposição artística o recurso ideal para a fusão das mesmas. 

O trabalho fotográfico de Nan Goldin expõe publicamente ambientes privados 

e acontecimentos de carácter íntimo. Existem obras de carácter profano e até 

subversivo expostas em igrejas e vice-versa. São inúmeros os casos de relicários, 

esculturas e pinturas de carácter religioso que se encontram expostos em museus 

laicos ou que são afastadas do seu intuito de exposição pública, ao serem colocados 

em casas privadas.  

A religião era, na Grécia Antiga, um elemento integrante do espaço público 

(os grandes festivais, como os jogos olímpicos, eram cerimónias religiosas). A cultura 

romana associou a dimensão religiosa a espaços privados. A representação pictórica 

de uma entidade religiosa era versátil ao nível do espaço e permitia transpor o carácter 

religioso, que era por natureza público, para o contexto do espaço privado.  

A tendência ou necessidade de conservar espaços de tipo religioso, dotados de 

um marcado carácter de evasão e misticismo, parece conseguir manter actualidade, 

para além do tempo.  

A caracterização de espaços segundo designações de carácter antropológico 

como as de lugar e ‘não-lugar’ é facilmente articulada ao nível da produção artística, 

em que a variedade de propostas criativas e nomeadamente as que têm carácter de 

instalação, permite conciliar diferentes níveis de análise de uma mesma realidade. Os 

artistas elaboram ‘não-lugares’ dentro de lugares, concretamente ao nível do espaço 
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da cidade e apropriam ‘não-lugares’ existentes nela, para aí configurarem lugares 

específicos. 

Contemporaneamente, o cruzamento de conteúdos entre as diferentes áreas de 

investigação (história, antropologia, sociologia, estética, literatura e até das próprias 

artes plásticas) é frequente e necessário. O espaço, que já não pode definir fronteiras 

objectivas na sua existência cada vez menos palpável e mais indefinida ou até virtual, 

molda-se e distribui-se segundo os diversos pólos de interesse. 

O contexto urbano da cidade, que é o espaço de todos os cruzamentos por 

excelência, é também o espaço onde se encontram todo o tipo de referências culturais, 

que geram conflitos e até a perda de identidade. 

O indivíduo é exposto à confusão, gerada pela mistura de identidades 

territoriais das diversas tribos urbanas. Como tal, o lugar antropológico impõe-se 

como uma necessidade humana, ao permitir ao homem situar-se e reconhecer uma 

identidade como sua. 

Os centros urbanos são locais privilegiados de convívio e, por isso, de 

identidade. Antes referenciados pelo adro da igreja e pelo mercado, eles materializam 

vivências de tradição cultural ou antropológica da população desse lugar.40  

A tendência das novas cidades, que se constituem cada vez mais como produto 

de projectos, tecnicistas e voluntaristas, de urbanismo e mercantilismo é a de 

preencher esses locais de convívio com hotéis, cafés, lojas e estabelecimentos 

comerciais, vocacionados para um consumo e circulação rápidos.  

O conceito de lugar antropológico remete para “essa construção concreta e 

simbólica do espaço que por si só, não poderia dar conta das vicissitudes e das 

contradições da vida social, mas à qual se referem todos aqueles a quem ela atribui 

um lugar, por mais humilde e modesto que seja. (...) o lugar antropológico, é 

simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de 

inteligibilidade para aqueles que o observam.”41  

                                                         
40Cf. Marc Augé, Não-Lugares, Introdução a uma antropologia da Sobremodernidade, Lisboa, Bertrand, 

1995. O antropólogo francês Marc Augé, tem desenvolvido estudos na área de uma lógica simbólica 
e ideológica ao nível das complexas relações humanas das sociedades contemporâneas, 
nomeadamente quanto ao estudo dos problemas das grandes transformações do espaço, do tempo, da 
imagem, da instantaneidade e ubiquidade, do fenómeno de globalização (e das correntes de tendência 
oposta a ela) e, em suma, de todo o parcial estreitamento de fronteiras e espacialidade. A análise 
antropológica dos conceitos de ‘lugar’/‘não-lugar’, ‘lugar antropológico’, dentro dos quais se podem 
ler formas de identidade é de particular interesse para a análise estética da sociedade contemporânea, 
na qual se verifica uma tendência crescente para a impessoalidade, nomeadamente ao nível 
conceptual.  

41 Cf. Marc Augé, op. cit., p. 58. 
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O exemplo da análise antropológica de uma pequena ilha, como representante 

de uma totalidade cultural, e de um dos seus nativos como exemplo de homem médio 

e de um todo social, na medida em que é influenciado pelo lugar em que se insere, 

torna clara a necessidade de definir fronteiras e limites concretos que se podem 

materializar a nível territorial.  

Qualquer acontecimento no lugar antropológico tem que ser interpretado e 

catalogado para se tornar passível de um reconhecimento por parte dos que o habitam. 

Esta é a situação dos fenómenos artísticos e estéticos que requerem uma avaliação e 

um reconhecimento específicos dentro dos parâmetros pré-estabelecidos no lugar 

onde vão ser inseridos. A este nível, são particularmente incisivas as obras de tipo 

site-specific42, nomeadamente as de Richard Serra e Pedro Cabrita Reis.  

As intervenções artísticas alimentam a ilusão de que é possível existirem 

fronteiras espaciais capazes de demarcar identidades e lugares, ideia que tem 

vinculado alguns etnólogos e antropólogos, por facilitar as suas análises,43 na medida 

em que, o social parece surgir com o indivíduo e a produção artística, teórica e 

plástica, se constitui como um dos seus espelhos, capaz de reflectir o seu 

posicionamento ideológico na teia de relações que ele próprio estrutura e de demarcar 

a sua situação a nível espacial.  

A investigação antropológica trata a questão do outro/outros na sua relação 

directa com o tempo e o espaço. Analisa um grupo que define o conceito de etnia, o 

outro social e o outro interior, face ao qual se institui um sistema de diferenças que 

começa pela divisão dos sexos, família ou política e analisa os conceitos dessas 

categorias, construídas pelas diversas sociedades.44  

Numa fase inicial, a antropologia considerava como objecto de estudo apenas 

as tradicionalmente designadas sociedades exóticas ou primitivas, originárias de 

locais como a África e a América do Sul, que o Mundo Ocidental colonizava e 

pensava em estádio de evolução primário, considerando-as como uma espécie de 

                                                         
42 As peças de tipo site-specific são obras especificamente concebidas para um determinado local, por 
isso, o seu funcionamento plástico e conceptual, depende em parte desse espaço, facto que intensifica o 
tipo de ligação que estabelecem com ele. 
43 “(...) o interesse da antropologia pela representação do indivíduo não reside apenas no facto de se 
tratar de uma construção social, mas também porque toda e qualquer representação do indivíduo é, 
necessariamente, uma representação da relação social que lhe é consubstancial.”- Cf. idem, p. 27.   
44 O etnólogo, descrevendo o que observa e posicionando-o no tempo e no espaço, constitui uma 
espécie de avaliador do social, de manipulador de escalas e de comparativista do pormenor. Ele não é 
contemporâneo do que relata, mas da enunciação e do enunciador e recorre à história apenas como 
elemento complementar.  
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sectores arcaicos das sociedades modernas. Actualmente, é clara para a visão 

antropológica a noção de diversidade entre as diferentes sociedades, bem como a 

existência de um denominador comum, embora posicionado de diferente modo no 

tempo e no espaço. Perderam-se conceitos como o de potências colonizadoras ou o 

antigo de civilização, que considerava algumas sociedades primitivas uma espécie de 

fósseis vivos do passado.  

Os novos domínios de colonização continuam a surgir no sentido de educar e 

civilizar as sociedades consideradas menores, a nível cultural e tecnológico, para as 

tornar mais próximas do tipo de organização das dominantes ou, no sentido 

mercantilista, de efectivar uma conquista económica, através da sedução da 

publicidade que recorre essencialmente à imagem e à tecnologia para tal. Nesse 

sentido, são exercidas pressões políticas e económicas sobre países considerados do 

terceiro mundo por parte das grandes potências políticas e económicas, ou por parte 

de grandes empresas e grupos económicos. Neste sentido, torna-se notória a 

consciência das tendências dominantes de mundialização, globalização e perda de 

fronteiras, também ao nível do trabalho antropológico. 45 

 O objecto antropológico, actualmente é constituído sobretudo pelas diversas 

tribos urbanas e por toda a complexa teia de relações que elas estruturam entre si ou 

para com a sociedade, embora alguns destes grupos sejam marginais em relação a ela. 

É “o próprio mundo contemporâneo que apela ao olhar antropológico, ou seja, 

a uma reflexão renovada e metódica sobre a categoria da alteridade”46 e procura reler-

se a antropologia tradicional para perceber as relações fortes ao nível do contexto 

social presente, desenvolvendo-se cada vez mais uma antropologia do próximo.47  

O actual cruzamento interdisciplinar não implica contudo uma necessária 

fusão de domínios. A análise estética e antropológica da sociedade revela os dois 

eixos fundamentais já referenciados, que marcam a dialéctica entre a tendência de 

globalização e a de individualização. A colisão de interesses, que aparentemente são 

                                                         
45“Existem razões positivas para trabalhar sobre a Europa, em antropologia”, na medida em que a 
análise dessas razões coloca em questão a oposição: Europa/Outros lugares. Cf. Marc Augé, op. cit., p. 
18. 
46A análise das categorias que Marc Augé destaca como fundamentais para o olhar antropológico sobre 
a sociedade contemporânea, remonta já à tradição kantiana, em que o tempo e o espaço eram 
importantes categorias fenoménicas – cf. Marc Augé, op.cit., p. 31. 
47Cf. Volume de actas publicadas sob o título de L’Autre et le semblable, realizado em 1987, no Museu 
das Artes e Tradições Populares, o colóquio Antropologia social e etnologia da França, onde foi 
debatido o assunto. Ficou explícita a convergência de interesses dos etnólogos ao nível do ‘outro lugar’ 
e do ‘aqui’. Esta temática tinha sido já abordada em 1982, num outro colóquio, em Toulouse Novas 
vias na etnologia da França, em que era notória a mesma tendência. 
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comuns a todo o planeta, indicia um olhar direccionado comum que é um dos factores 

que tem levado a considerar a existência do eixo de globalização.  

 Em sentido oposto, verificam-se diversas reivindicações de identidade local, 

com formas e escalas diferentes, uma revalorização de línguas e dialectos regionais, 

uma sobrevalorização do património histórico, artístico ou até artesanal de um grupo 

específico ou etnia e um renascimento de nacionalismos, por vezes até de carácter tão 

exagerado, que ocasionam fenómenos como a violência, a xenofobia e o aparecimento 

de seitas. 

 O mundo contemporâneo está simultaneamente dividido e unificado. A 

passagem de um estádio para o seu oposto é muito rápida ou simultânea e altera 

constantemente as relações do indivíduo com a colectividade, criando uma dinâmica 

entre o que é geral e o que é particular, que constitui o objecto de estudo privilegiado 

dos etnólogos da actualidade. 

 A análise de todo o processo implica directamente o factor espaço, que situa o 

campo de acção e de poder de cada ente, por si só, ou de cada colectividade, 

constituída por grupos ou indivíduos que encontram e estabelecem um nexo que os 

une, tomando corpo em instituições como o Estado, a Família ou a Igreja, entre 

outras. Naturalmente, o estudo antropológico, só faz sentido, no contexto específico 

(social, político, económico e espacial) do grupo humano em análise. 

Qualquer estudo sobre a actualidade implica consciencializar a passagem do 

período modernista, que foi de acumulação, sedimentação e associado à ideia de 

progressão48, para a época dialéctica actual em que, se verifica uma descrença de 

antigos valores e conceitos. As desilusões da actualidade levaram a um segundo 

desencantamento do mundo, manifestado em diversas atitudes. A primeira verifica-se 

                                                         
48 Jean Strarobinski considera que é a acumulação, a sedimentação ou a adição das diferentes 
temporalidades que configura a modernidade do lugar. Por acumulação, essa ideia de espaço 
corresponde a uma progressão, a uma imagem de tempo como progresso. Max Weber evoca a 
Modernidade como tempo de desencantos, na medida em que ela constituiu o tempo de todas as 
‘mortes’ e descréditos, desde a da história à da própria pintura, do desaparecimento dos mitos de 
origem, dos mitos de fundação, de todos os sistemas de crença que buscam o sentido do presente da 
sociedade no seu passado. O homem do Século das Luzes era o indivíduo, dono de si mesmo, a quem a 
razão cortara os laços das superstições com os deuses. Vincent Descombes analisa o movimento de 
substituição dos mitos do passado por novos mitos de futuro, escatológicos, e utopias sociais, que 
edificam o sentido do presente, mitos que, também eles, viriam a desaparecer, fruto das desilusões da 
actualidade. O fracasso político, económico e moral dos países comunistas dá azo a uma leitura 
pessimista da história dos séculos que se seguiram e desacredita as teorias que pretendiam extrapolar 
para o futuro. A ideologia de Schiller que, com as suas Cartas para a Educação Estética da Humanidade, 
pretendia combater a crise moral e política do seu tempo, através de uma educação estética e do 
impulso lúdico ministrados a toda a sociedade, ou a própria ideologia Marxista viriam a cair também 
no plano da mera utopia. 
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no esgotamento das utopias dos séculos XIX e XX, perante as atrocidades das guerras 

mundiais, das políticas totalitárias e do genocídio. A segunda corresponde às 

sucessivas ‘mortes’ a que o processo modernista assiste que sendo obrigado a 

reconhecer o seu fracasso, conduz ao fim das grandes narrativas e dos grandes 

sistemas de interpretação que pretendiam dar conta da evolução da humanidade, tal 

como de sistemas políticos que se inspiravam neles e que consequentemente 

desapareceram. O descrédito sobre o progresso moral da humanidade passou a ser 

grande. 

 Instaura-se a dúvida sobre a história, como portadora de sentido e 

reconhecem-se as dificuldades de inscrever no tempo um princípio de identidade. 

Assiste-se ao tempo em que tudo pode ser válido ou nada valer, que é o período da 

dialéctica pós-moderna.  

Os historiadores privilegiam temas antropológicos (como a família, a vida 

privada ou os lugares da memória) que expõem ao grande público através do exemplo 

do que foram os seus antepassados. Estes elementos de referência são abalados, na 

época posterior à II Guerra Mundial, pela conjuntura política, económica e social, e 

pela revitalização e divulgação no mundo ocidental de obras e ideologias, como a de 

Karl Marx (1818-1883) e também pela obra de teóricos europeus como Jean-Paul 

Sartre (1905-1980) e Albert Camus (1913-1960).  

As conquistas técnicas, a nível de meios de transporte e de comunicação, 

convergem para a ideia de aldeia global, como a define Marshall Macluhan, 

atravessada por uma mesma rede económica, onde se fala um só idioma (o inglês) e 

onde a comunicação está muito facilitada pelo desenvolvimento tecnológico. O 

conceito tem tradução directa no mundo da política, na noção de um potencial ‘fim da 

história’. Francis Fukuyama teorizou essa evolução, afirmando que a associação das 

economias de mercado e da democracia representativa, direccionada para um maior 

bem estar da humanidade, representam uma quebra na história das ideias.  

Grande número de teóricos da antropologia pós-moderna propõem uma 

ideologia da fragmentação, que admite sem tentar explicar, que o mundo é diverso, 

desvalorizando os estereótipos que relativizam a originalidade das reivindicações 

culturais particulares e a sua integração no sistema da comunidade mundial. É, no 

entanto, útil o teste que ela executa às teorias de uniformização ou globalização. 

Considerar o ‘fim das ideologias’ parece ser teoria unânime, quer para os que 

defendem a ideia de globalização, quer para os que falam de fragmentação; mas falar 
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de fim parece-nos radical e difícil de sustentar. Sustentaremos a ideia de que esta é 

uma época de multiplicação e aceleração, na qual há que considerar novos sistemas de 

relações, concretamente entre o espaço e o tempo, em que com o domínio do tempo, 

reduz a dimensão do espaço. 

A expansão das grandes empresas económicas (como a Microsoft, ou numa 

área completamente diferente, a MacDonald’s, cujo domínio abrange já países que 

tradicionalmente estavam sujeitos a uma política anti-capitalista, como a própria 

China ou a ex-URSS) é também reveladora deste fenómeno. 

 Se no séc. XX, o nexo social ou coesão estrutural das sociedades era criada e 

mediada por instituições como a escola, os sindicatos ou a família, actualmente são os 

meios de comunicação que assumem esse papel junto da população e a uma escala 

planetária.  

O progresso tecnológico incorre no risco de gerar estados de passividade e 

adormecimento, sob a ilusão de dinâmica e lucidez, para além da perda do nexo 

social, que conduz a uma morte simbólica do homem.  

A tendência para um mercado ideológico tipo self-service dá a ilusão a cada 

indivíduo de que poderá compor a sua própria cosmologia e formar o seu próprio 

pensamento.  

As mudanças de escala, a diversidade de referências imagéticas e imaginárias 

são alterações a nível ideológico que se somam às novas formas de industrialização e 

comunicação (não excluindo a hipótese de, já no passado, existirem lugares 

desprovidos de qualquer significado para alguns) para estruturar alterações físicas ao 

nível da paisagem, tais como concentrações urbanas, transferências de população e a 

multiplicação de ‘não-lugares’. 

A antropologia define lugar como um espaço fortemente simbolizado, no qual 

podemos encontrar leituras parciais ou totais para a identidade dos que o ocupam, a 

partir da análise das relações e da história que mantêm entre si e para com essa 

entidade, e esse é o conceito que nos é mais familiar. Pensar no lugar onde 

costumávamos passar férias em crianças é uma imagem forte, concreta e cheia de 

significado.  

No lugar ou porção concreta de espaço que partilhamos, todos se reconhecem 

e identificam, pelo menos, pequenas coisas que são património comum e que 

permitem um fácil entendimento entre os indivíduos que o habitam. Para a mesma 
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ideia, o filósofo Vincente Descombes utilizou a expressão de ‘território retórico’, que 

reforça a ideia de lugar como universo de reconhecimento, onde cada um identifica o 

seu sítio e o dos outros. Pode mesmo considerar-se, segundo o autor, como um 

conjunto de pontos de referência de diversos níveis espaciais, sociais e históricos. 

Neste contexto espacial, o lugar acarretou consigo problemas de liberdade e 

individualidade, que levaram em alguns casos ao fenómeno histórico da migração das 

aldeias para as cidades e dos países menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos. 

Segundo esta perspectiva, os antropólogos estudaram nas sociedades ditas 

tradicionais o modo como a identidade, as relações sociais e a história se inscreviam 

no espaço e destas análises ficou a percepção de que estabelecemos sempre uma 

relação codificada com o espaço.  

A análise de diversas populações nómadas, do modo como assinalavam os 

seus trajectos ou da própria disposição das tendas dos diversos acampamentos é 

esclarecedora da especificidade dessa relação com o espaço. Nas sociedades 

ocidentais, essa necessidade pode constatar-se na relação cuidada e vital que se 

continua a sentir em relação à casa, que parece ter acompanhado desde tempos 

remotos os indivíduos.49 

A definição de lugar, de carácter histórico e antropológico, surge associada ao 

‘modo de estar em’ e tem como importante suporte teórico os estudos de Aristóteles,  

ao nível da física, através dos quais ele procurava situar o homem no cosmos. O seu 

conceito de lugar era uma espécie de vasilha que podia conter diversos corpos e que, 

não sendo propriedade intrínseca deles, os afectava50.  

 A teoria do autor, era limitada e quando questionou se o próprio lugar ocupava 

lugar, concluiu não haver lugar do lugar, admitindo a ideia de infinito. 

Os Estóicos tentaram solucionar o problema ao admitir a teoria da 

interpenetrabilidade dos corpos. Contudo, Aristóteles manteve a preocupação de 

evitar, com o seu conceito de lugar, as antinomias suscitadas pela noção de espaço 

                                                         
49 Jean-Pierre Vernant recorda o exemplo da época clássica grega, em que a arquitectura doméstica 
atingiu grande requinte. A casa tinha, por exemplo, o espaço masculino e o feminino. Cf. Jean-Pierre 
Vernant, Mythe et Pensée chez les Grecs, Paris, La Découvert, 1996.  
50 Aristóteles definia lugar como conceito divergente do de espaço. Lugar era, para ele, algo que 
exercia influência ou afectava qualquer corpo que aí se situasse. Era uma entidade determinada por 
classes de objectos que ele relacionava (por exemplo, o pesado com o lugar de baixo e o leve, com o de 
cima). Falou também dos lugares naturais para as coisas, como por exemplo para os quatro elementos e 
fugiu à teoria de Demócrito sobre o vazio, ao afirmar que o lugar é só parcialmente separável dos 
corpos, referindo seis espécies de lugar: alto/baixo, diante/detrás, direito/esquerdo. 
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vazio, que tentou resolver com uma concepção orgânica do universo, dentro da qual o 

lugar é um conceito de carácter bastante alargado. 

 O conceito de ‘não-lugar’ surge segundo uma lógica de oposição: “Os não-        

-lugares tanto podem ser as instalações necessárias à circulação acelerada das pessoas 

e bens (vias rápidas, viadutos, aeroportos) como os próprios meios de transporte ou 

grandes centros comerciais, ou ainda os campos de trânsito prolongado onde são 

colocados os refugiados do planeta.”51  

Os diversos ‘não-lugares’ que, actualmente integram a estrutura espacial, 

tendem a parecer-se, a encaixar-se e até a justapor-se, como o exemplificam as 

semelhanças entre os diversos postos de abastecimento de combustível ou entre 

grandes supermercados. No primeiro caso, todos eles colocam à disposição do 

comprador grande diversidade de produtos, que vão desde o sector da informação 

(jornais, revistas, televisão onde se pode dispor de noticiários) até ao alimentar (café, 

restaurante, comidas de take-away), passando pelo facto de disporem de uma zona de 

lazer ou descanso (com baloiços e esplanadas) e por uma série de outros produtos.  

Os ‘não-lugares’ são também o refúgio possível para uma libertação provisória 

do peso das relações a que convencionalmente estamos sujeitos. Desligando o 

telefone móvel, que geralmente acompanha cada indivíduo, ele pode aí tornar-se uma 

existência neutra sem qualquer identidade ou tempo, mas apenas durante um curto 

período de tempo.  

Os ‘não-lugares’ são, possivelmente, mais uma das novas formas de realidade 

virtual do quotidiano. Nestes locais, a capacidade de aferir a veracidade e percepção 

de qualquer proposição é particularmente complexa. O conhecimento que as estações 

de serviço facultam, por exemplo, do artesanato ou doçaria tradicionais de 

determinada zona do mapa é geralmente proporcionado por uma amostra que foge em 

larga escala à verdade local, criando uma ilusão do seu conhecimento. 

                                                         
51Cf. Marc Augé, op. cit., p. 42.  
    São exemplo de ‘não-lugares’: espaços de circulação, como as auto-estradas, as áreas de serviço das 
mesmas ou outros postos de abastecimento de combustível; os aeroportos; as vias aéreas; os espaços de 
consumo como os super e hipermercados; as cadeias hoteleiras, as de restauração e os espaços de 
comunicação como os cabos ou as ondas magnéticas.  
     Nas suas teorias sobre as questões contemporâneas sobre a espacialidade, Michel Foucault refere 
conceitos como o de sítio, passível de caracterizar através da série de relações que aí se estruturam e 
cita o complexo exemplo do comboio, que apropriado ao contexto de Marc Augé é mais um exemplo 
de ‘não-lugar’; “Um comboio é uma amálgama extraordinária de relações porque é algo que 
atravessamos, é também algo que nos leva de um ponto a outro e por fim, é também algo que passa por 
nós.” – cf. Michel Foucault, art. cit.  
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A rede do tecido urbano tende também para a indefinição, extrapolando os 

convencionais limites das cidades, para se estender ao longo dos rios e das diversas 

vias de comunicação, contando com bairros, cada vez mais descaracterizados, nos 

quais se tende a perder a vida social própria que permitia a cada habitante estruturar 

uma rede de relações e desenvolver alguma familiaridade com os vizinhos e os 

lugares que frequentava. O facto tem levado o senso comum a apelidar tais zonas de 

‘dormitórios’.  

Por norma, nestes espaços que designamos de ‘não-lugares’ não se 

estabelecem relações duradouras, na medida em que eles remetem sobretudo para 

estadas e relações temporárias. 

A inscrição das cidades na paisagem está a alterar-se, quer pela dispersão do 

casario, quer pela supressão efectiva das referências naturais de cada cidade, como 

montes ou acentuados declives que os inúmeros arranha-céus vão ocultando. O facto 

tem levado teóricos a referir a nova possibilidade de localização do planeta na aldeia 

ou a referenciar o tecido urbano como um conjunto de filamentos. 

O novo conceito de cidade genérica, proposto pelo arquitecto Rem Koolhaas, 

identifica o modelo uniforme das cidades, que são cada vez mais semelhantes por 

todo o planeta. Segundo o arquitecto, é o aeroporto, como lugar envolto em emoções 

e algum mistério e como elo de ligação, por excelência, entre grandes cidades, que 

constitui um dos elementos mais característicos da cidade genérica. 

Se realmente se verifica uma oposição entre lugar e não-lugar, ela é contudo 

relativa e varia segundo os momentos, as funções e os usos. O facto fica claro quando 

se particulariza. Considerando um estádio, um parque de diversões ou alguns bairros 

residenciais, pode perceber-se que, o carácter e significado desses espaços não é igual 

de dia ou de noite, nas horas de abertura ao público ou quando estão fechados e quase 

desertos. 

Qualquer não-lugar que, por princípio, não constitui lugar de identificação, 

pode vir a assumir esse papel, segundo as variantes equacionadas. Os centros 

comerciais ou cafés, tornam-se por vezes, locais de encontro, lazer e até de discussão 

teórica para tertúlias de teóricos, artistas plásticos e poetas. O tipo de utilização do 

local é decisivo para a sua definição como lugar52. 

                                                         
52 Um aeroporto, assume leituras opostas para quem lá trabalha e convive diariamente com os colegas e 
o espaço ou para quem passa ocasionalmente, em trânsito ou ao encontro de alguém. 
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O conceito de espaço abarca toda a problemática do lugar, da sua simbologia e 

das relações que nele se desenvolvem, para além de estruturar a ‘mancha’ causada no 

planeta pela densidade populacional.  

Os diversos lugares estabelecem relações entre si e dentro de cada um deles 

são estruturadas teias de contacto e influências de âmbito local, com escalas variáveis. 

A nível restrito, devem ser consideradas as coordenadas geográficas básicas 

(norte, sul, este e oeste) que ao estabelecerem paralelos e meridianos, criam 

especificidade nos mapas e permitem a cada indivíduo localizar-se no espaço e no 

tempo. 

A relação espaço-tempo é complexa e intrincada, tratando-se de duas 

abstracções teóricas que se materializam nas mais diversas formas e surgem, por isso, 

sempre mutuamente subordinadas. 

O tempo surge como uma das várias operações distributivas possíveis de 

ocorrer entre os elementos que povoam o espaço e, dessa forma, pode considerar-se o 

tempo subordinado ao espaço. 

Na relação lógica espaço–tempo patente na experiência diária, geralmente é o 

espaço que surge subordinado ao tempo. Os mais variados espaços são pensados e 

edificados de acordo com uma série de estratégias de economia de tempo, porque da 

eficácia dessa função dependerá, na maioria dos casos, o sucesso económico desses 

locais.53 

 

2.1. A dessacralização do espaço  

 

A obra de Galileu deu um importante contributo para a dessacralização do 

espaço, do qual contemporaneamente se verifica um grande domínio. No entanto a 

vida quotidiana ainda pressupõe dogmas como o que se traduz pela oposição entre os 

espaços público e privado; familiar e social; de lazer e de trabalho e entre os espaços 

sagrados e profanos (laicos). 

Gaston Bachelard, nas suas descrições fenomenológicas que se debruçaram 

sobre o espaço interno, demonstrou que o espaço habitado não é homogéneo e vazio, 

                                                         
53 O exemplo da zona alimentar de uma àrea de serviço de auto-estrada, um não-lugar de Marc Augé, 
clarifica este tipo de relação (tempo/espaço) que, neste caso se pauta por uma relação de urgência de 
tempo. Em pouco tempo, os condutores têm de conseguir aceder à grande diversidade de produtos, 
também eles já embalados e prontos a ser levados para consumir em movimento ou em qualquer local. 
A grande generalidade dos condutores que ali param transmitem  a ideia de que - Compro se for já! 
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mas totalmente imerso em quantidades, e inserido num conceito bastante dilatado que 

inclui o espaço da percepção primária de cada indivíduo, o dos seus sonhos e o das 

suas paixões, todos dotados de qualidades intrínsecas.  

Neste estudo, é tratada a plasticidade do espaço do quotidiano e a forma como 

ela é abordada por diversos artistas. 

A experimentalidade de conceitos que exploram a abrangência do espaço 

proporcionada pela prática artística, inclui noções como a de espaço utópico ou a de 

heterotopia equacionadas por Michel Foucault54. 

O processo de dessacralização do conceito de espaço tem uma evolução 

paralela ao percurso evolutivo da arte. São ambas subsequentes ao processo 

modernista e aos avanços tecnológicos, económicos, políticos e sociais que 

contribuíram para o desenvolvimento da era industrial e, por outro lado, fruto do 

eclectismo que marca e define a sociedade e a cultura pós-modernas55. A 

industrialização, a facilidade de reprodução e a democratização dos mais variados 

produtos, que passam a surgir mais económicos ao nível do tempo e do dinheiro que 

requerem, e em maior quantidade, como os produtos que são considerados arte, 

conduziram à tendência de desmistificação da mesma. No que diz respeito ao espaço, 

a generalização de uma economia de tempo e de meios para percorrer distâncias ou a 

facilidade de contacto pessoal, verbal e visual entre os diversos espaços foram marcos 

de importância significativa para a sua desmistificação, generalizada entre as massas. 

As novas linguagens admitidas no âmbito da arte e em particular da escultura, da 

pintura ou do desenho, reflectem este fenómeno, que se desenvolve paralelamente a 

um crescimento do conhecimento alargado de técnicas para manusear os materiais e 

os espaços onde eles irão interagir. 

                                                         
54 Michel Foucault distingue duas tipologias espaciais distintas: as utopias e as heterotopias, 
defendendo que a mistura delas pode ocorrer através de um mecanismo análogo ao espelho, que 
permite a cada indivíduo ver-se num espaço onde não está efectivamente ou seja, num espaço virtual. 
O espelho é simultaneamente uma utopia e uma heterotopia. M. Foucault caracteriza as utopias como 
sítios sem lugar real, espaços irreais que apresentam a sociedade de modo idílico. As heterotopias, pelo 
contrário são espaços reais que existem e realizam essas utopias, constituindo-se como uma espécie de 
contra-sítios que nascem com a própria fundação da sociedade. As heterotopias são por isso, uma 
constante de qualquer grupo humano e variam de acordo com a sua especificidade. – C.f. Michel 
Foucault, De Outros Espaços” (traduzido do inglês com base no texto publicado em Diacritics, 16 –1, 
Primavera de 1986, por Pedro Moura), WWW. Virose.pt/vector/periferia/#ancoral, 15 de Dezembro de 
2001.  
55 Como referiu Walter Benjamin: “Por princípio a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os 
homens tinham feito sempre pode ser imitado por homens.”–Cf. Walter Benjamin, “A obra de Arte na 
Era da sua Reprodutibilidade Técnica”, Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa,  Relógio 
d’Água, 1992, pp. 75-113. 
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O desconhecimento e incapacidade de controlo de fenómenos naturais tem 

conduzido, desde tempos remotos, a sentimentos de temor e de fascínio que por vezes 

se traduziu no sentimento de sublime. Contemporaneamente o alargamento dos 

limites de controlo e domínio do espaço, tal como o de diversas técnicas artísticas, 

tem tendido a destituí-los da sua aura.  

Especificamente no âmbito das artes plásticas, pode relacionar-se essa 

desmistificação com o aparecimento e desenvolvimento da arte conceptual, no sentido 

em que o fascínio pelo virtual se sobrepõe à dimensão material da realidade. 

Ao nível da estrutura organizativa e cognitiva do espaço quotidiano, também a 

evolução verificada, surge no sentido da sua conceptualização e virtualização, em 

detrimento da sua existência física. 

Nas sociedades ditas primitivas, eram frequentes espaços que a antropologia 

veio a considerar como heterotopias de crise, que podiam ser lugares sagrados ou 

privilegiados, reservados a indivíduos em situação de crise, que segundo os conceitos 

vigentes entre essas tribos seriam os adolescentes, as grávidas ou idosos. 

Actualmente, tal conceito de crise e o tipo de espaços relacionados com ele, 

tendem a desaparecer. No entanto, os actuais colégios internos ou os quartéis militares 

podem considerar-se como reminiscências desses espaços e recorrendo à terminologia 

de Marc Augé, podemos considerar estas heterotopias como ‘não-lugares’, na medida 

em que elas constituem sítios de vivências temporárias, a partir dos quais é difícil 

identificar quem deles usufrui.  

O anonimato que esses espaços conferem a quem os frequenta é chocante, 

pelo carácter desumano que sugere, ao criar a possibilidade de resumir toda a riqueza 

e particularidade das pessoas que aí se posicionam a números ou meras estatísticas. 

A série de obras denominada Cidades Cegas (1998/99) – fig. 37 a 39 - e Pedro 

Cabrita Reis, constitui um alerta para o perigo do predomínio desse tipo de espaços 

que tendem a multiplicar-se e a gerar estados de apatia, adormecimento e anonimato 

(de quem não vê, de quem não é visto e sobretudo de quem não quer ou não consegue 

ver).  

Na estrutura organizativa da sociedade pós-moderna, continuam a existir 

espaços específicos para cidadãos considerados em estado de crise, que são 

denominados pela antropologia de heterotopias de desvio e onde são colocados 

indivíduos nos quais se verificam comportamentos desviados da norma vigente a 
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nível social e moral, como é o caso dos hospitais psiquiátricos, das prisões, das casas 

de repouso ou dos lares de idosos56. O conceito de heterotopia continua por isso, a 

merecer atenção por parte de teóricos e artistas plásticos, devido ao seu carácter de 

mutabilidade e adaptação, que lhe permitiu adaptar-se às exigências dispares, 

simultâneas e em constante evolução, que estão implícitas no conceito de espaço.57 

No conceito de heterotopia, a relação com o tempo é também significativa. As 

heterotopias relacionam-se com as heterocronias. Podem referir-se heterotopias 

acumulativas do tempo, como as bibliotecas e os museus, que são lugares dotados da 

capacidade de acumular diversos tempos, formas ou gostos num mesmo espaço. 

Realizam a utopia de tentar edificar um lugar de todos os tempos, fora do tempo, 

inacessível ao desgaste que esse acarreta necessariamente consigo. Constituem por 

isso, uma espécie de acumulação perpétua que vai ao encontro dos anseios da pós-

modernidade de controlar o tempo e o espaço, para além da sua própria história.  

Nos museus de arte, a preocupação de conservar um legado remonta à tradição 

da época helenística, durante a qual surgiram projectos como o da Biblioteca de 

Alexandria, onde um espaço da época guardava elementos do tempo passado. Desta 

forma, verificava-se o intuito de associar espaço e tempo, capazes de resistir à 

passagem do tempo cronológico. 

Consideramos os espaços deste tipo ‘não-lugares’, na medida em que eles são 

frequentados pelos que procuram o conhecimento dos elementos arquivados nesse 

local.  

Presentemente, são frequentes as heterotopias relacionadas com o tempo que 

podem também estar associadas a uma vertente mais fugaz ou transitória, como é o 

caso dos fenómenos: festival, feira, circo ou um novo tipo, como são os aldeamentos 

turísticos. Esta tipologia de heterotopias satisfaz a necessidade consumista de 

renovação e reactualização constante de um quotidiano cada vez mais composto por 

acontecimentos e valores fugazes. 

                                                         
56 Cf. a teoria panóptica de organização e controlo da espacialidade de Michel Foucault – Vigiar e 
Punir. História da violência nas prisões, Petrópolis, Ed. Vozes, 2000, pp. 162 a 187.  
57As heterotopias em geral podem assumir diversas funções ao longo da sua existência material, de 
acordo com a cultura em que se inserem, apesar de cada uma delas ser criada com uma função 
específica. Por exemplo ao nível da história dos cemitérios, houve grandes alterações que os 
conduziram do espaço mais central das povoações, a igreja, para as periferias das cidades. 
 Algumas heterotopias têm até a capacidade de sobrepor num só espaço real vários espaços  que 
supomos serem incompatíveis. O cinema, o palco de teatro ou o jardim são exemplos desta 
possibilidade. 
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Comum às diversas heterotopias é a entrada ou saída das mesmas, que é 

geralmente condicionada. Elas pressupõem um sistema de abertura e encerramento 

que as torna tanto herméticas como penetráveis.  

A entrada para as prisões, por exemplo, é compulsiva e existem casos de 

acesso livre que são ilusórios, pois executam exclusões de forma velada. Esse é o caso 

de alguns motéis que na realidade se dedicam a dissimular situações de prostituição, 

ou de condomínios de luxo que constituem bairros de acesso restrito a que grande 

parte da população só acede alguma vez na vida através de imagens, em filmes ou 

fotografias. 

As heterotopias tanto podem consistir na criação de um espaço ilusório, que 

espelha todas as realidades, como na criação de um lugar ideal com existência 

efectiva, real, meticulosamente organizado e que está em desacordo com os espaços 

reais que constituem a nossa vivência quotidiana servindo-lhes por isso, de modelo58.  

Constituir um exemplo tem desde sempre sído uma das funções da arte que, se 

constitui como palco de experimentação do real e das vivências quotidianas. 

A diversidade de trabalhos dos artistas em estudo na presente dissertação 

confirmam esta fusão e paralelismo de domínios e materiais, que se verifica a nível 

conceptual e físico, entre a arte e o espaço. 

 

3. Espaço – análise mítica 

 

Ao articular passado e presente, deve referir-se a importância das estruturas 

míticas subjacentes à evolução da cultura ocidental, que estamos a tratar. Elas 

influenciam as análises e o quotidiano desses espaços. 

Os valores culturais que estruturam e regem movimentos de massas variam de 

época para época. Constituem um ímpeto forte, que se materializa nas mais diversas 

coisas, desde o modo de vestir, de andar, de ser, até ao próprio conceito de beleza 

física ou a um local que se torna idílico e especial. Geralmente, elas são válidas para 

todas as sociedades.  

                                                         
58 Marc Augé refere-se à Disneylandia como paradoxo da sociedade Pós-Moderna no sentido do parque 
de diversões constituir uma heterotopia remissora a nível social, na medida em eles espelham a 
realidade e nos devolvem situações quotidianas carregadas de exemplos de procedimentos correctos de 
acordo com a norma. O parque de diversões materializa a utopia da possibilidade de o homem se 
deslocar do seu contexto real para experienciar in loco a vida no mundo perfeito da fantasia, onde tudo 
pode acontecer. E essa será a possibilidade de remissão que só os ‘não-lugares’ podem facultar. - Cf. 
Marc Augé, http://www.reporter.it/libri/auge.htm. 
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Na análise deste fenómeno cultural que é o mito, simultaneamente temporal e 

espacial, autores como Roland Barthes59 deram importantes contributos, reforçando a 

antítese da sua pretensão de universalidade e da sua precariedade. “Alguns anos antes, 

o rosto de Valentino provoca suicídios; o de Garbo participa ainda do mesmo reinado 

do amor cortês, em que a carne gera sentimentos místicos de perdição.”60  

Verifica-se que a existência de estruturas míticas é uma constante, mas na 

sociedade pós-moderna, consumista e massificada, é mais dificil a identificação de  

elementos míticos, pois a durabilidade das suas materializações será necessariamente 

menor. 

Cada década que passa na história de um país é marcada por alterações, 

passíveis de ser percebidas e analisadas mais tarde. As artes plásticas são um dos 

elementos, a par da produção literária, musical e coreográfica, entre outras, de 

materialização das características próprias das gerações. Esses elementos que melhor 

definem uma cultura estão presentes no “conjunto mais ou menos organizado dos 

mitos de um povo, de uma cultura ou, até, de uma área cultural múltipla”61.   

Mitologia é também a “ciência dos mitos”62 e como tal, procede a uma análise 

das suas origens, das suas características formais, evolução, intervenção social, 

cultural e do seu significado. Para Roland Barthes, “O mito é uma fala.”63 – 

acrescentando ainda que é ‘um sistema de comunicação’ ou ‘um modo de significação 

de uma forma’64. É à luz desta formulação teórica que se torna pertinente a análise da 

presença ou interferência de mitos na arte portuguesa das décadas de 80 e 90.  

A arte é indubitavelmente um sistema de comunicação, variado a nível formal 

e material e capaz de transmitir mensagens que podem ou não ser apreendidas, tal 

como acontece com o texto impresso num livro. Uma peça de arte, seja uma simples 

pintura bidimensional, uma escultura, uma vídeo-instalação ou qualquer outra 

possibilidade de realização é sempre passível de ser verbalizada, descrita, comentada 

e explicada ou pelo contrário, de não ser entendida ou de ser desprezada.  

                                                         
59 Cf. Roland Barthes, Mitologias, Lisboa, Edições 70, 1957. 
60 Cf. idem, ibidem, p.62. 
61 Esta é uma primeira definição de Mitologia. Cf. Víctor Jabouille, Do Mythos ao Mito. Uma 
Introdução à Problemática da Mitologia , Lisboa, Cosmos, 1993, p. 16.  
62 Cf. Víctor Jabouille, ibidem. 
63 Cf. Roland Barthes, Mitologias, Lisboa, Edições 70, 1997, p. 181. 
64 Cf. Roland Barthes, ibidem. 
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A História da Arte apresenta diversos exemplos de como os artistas plásticos 

deixaram as suas mensagens políticas e sociais nas suas peças retomando por vezes, 

temas antigos ou propondo visões futuristas com elas.  

Se considerarmos que a quase totalidade dos mitos da Antiguidade chegou ao 

mundo contemporâneo através de materializações literárias, verificamos que as 

leituras de referência dos artistas plásticos portugueses talvez já não incluam um 

número significativo de obras onde essa categoria de mitos está presente. Contudo, 

existe uma outra via de transmissão de mitos, que é precisamente a própria arte.  

São inúmeros e variados os meios de informação onde está arquivada a 

memória visual e descritiva das obras de arte realizadas ao longo dos séculos de 

história, dos primórdios até à época contemporânea. Esses arquivos proporcionam aos 

artistas plásticos o contacto com tendências estéticas e teóricas que, mais do que uma 

vez ao longo da história, se pautaram pela recuperação de mitos. A forma como essa 

recuperação foi feita variou ao longo dos séculos. Inicialmente, foi feita através da 

paráfrase e ilustração das narrativas míticas.  

O séc. XX e o modernismo trouxeram uma nova via, a da reactualização 

simbólica e interpretativa das estruturas míticas. Wieland Schmied65, considerando a 

evolução da arte americana e europeia do séc. XX destaca quatro elementos na sua 

evolução: a magia, o mito, o sonho e a ficção.  

O desenvolvimento de inovações tecnológicas também tornou possível uma 

sofisticação da materialização do sonho, da magia e da ficção e, através deles, novas 

formas de concretização das estruturas míticas. Recursos multimédia relacionados 

com o cinema e o vídeo levaram a que a ficção tivesse sido o elemento proeminente 

na obra de alguns artistas plásticos. A obra fotográfica de Nan Goldin sugere um 

universo muito próximo dos que caracterizam o cinema e a moda para, tal como 

acontece nesses dois domínios, se aproximar da realidade quotidiana ao fornecer-lhe 

imagens que lhe servem simultaneamente de modelo e de espelho, dotadas de um 

sentido crítico que define a postura conceptual e física da artista quanto ao espaço do 

quotidiano. A artista apresenta séries de fotografias, onde, recorrendo ao seu próprio 

corpo, retrata problemáticas do universo feminino e underground que vão desde a 

                                                         
65 Cf. Wieland Schmied, “Magic realities, dream, myth, fiction: From Giorgio de Chirico and Marx 
Ernst to Jannis Kounellis and Katharina Fritsch”, in The age of modernism. Art in 20th Century, C. J. 
Joachimides, N. Rosenthal (eds.), Berlin, Martin-Gropius-Bau, Hatje, 1997, pp. 419-440. 
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violência das agressões físicas à crítica aos rígidos padrões de beleza impostos pela 

vivência em sociedade.  

As obras de arte parecem-nos responder à teoria proposta por Roland Barthes 

em que o mito “não pode definir-se pelo seu objecto nem pela sua matéria, dado que 

toda e qualquer matéria pode arbitrariamente ser dotada de significação”66, isto é, 

peças com universos materiais e temáticos diversos são sempre suportes onde está 

uma significação ou uma mensagem associadas ao mito.  

Nos anos 80 e 90, apareceu a cyber-art dependente de um novo suporte 

electrónico e resultante da relação cada vez mais próxima das artes plásticas com a 

alta tecnologia.  Este novo suporte trouxe a arte para as auto-estradas da comunicação, 

onde pode ter um acesso fácil e consequente divulgação global e criou-lhe novas 

possibilidades aliadas ao mundo da realidade virtual. 

Na arte portuguesa, os anos 80 e 90 caracterizaram-se pela globalização do 

acesso à arte contemporânea nacional e internacional. Como tal, assistiu-se nestas 

duas décadas à recuperação de muitos dos referentes utilizados em peças produzidas 

décadas antes. Sendo muitos desses referentes citações de mitos, eles tornaram-se 

uma porta de entrada da mitologia na arte contemporânea portuguesa. 

Quando se trata da presença dos mitos na arte, é inevitável não abordar a 

questão do símbolo. A arte utiliza um vocabulário simbólico subjacente às imagens, 

às cores e às formas que as compõem, para descodificar esse vocabulário, podemos 

considerá-lo como um sistema que incorpora três dimensões patentes na arte: uma 

cósmica (relativa à figuração no espaço físico e visível), uma onírica (referente ao 

espaço da memória do real e dos sonhos) e outra poética (porque o símbolo recupera a 

palavra e a linguagem)67.  

Os mitos podem ser modernos, caracterizados pela rapidez da sua formação e 

consequente velocidade de desaparecimento ou antigos, com raízes temporais 

alargadas que remontam à antiguidade. De facto, os mitos antigos que conhecemos 

conseguiram permanecer para além do momento histórico em que foram criados, 

como é o caso da mitologia grega antiga que ficou em parte conservada até hoje na 

cultura europeia ocidental, como uma referência constante para diversos artistas 

plásticos. Em Portugal, Pedro Cabrita Reis denuncia esta presença, por exemplo 

                                                         
66 Cf. Roland Barthes, op.cit., p. 182. 
67 Cf. Gilbert Durand, A Imaginação Simbólica, Lisboa, Edições 70, 19936, p. 12. 
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através da utilização erudita da língua latina para dar nome a alguns dos seus 

trabalhos. 

Os mitos modernos ou, se quisermos, os que hoje podem ser mitos mas cuja 

perenidade não é ainda passível de calcular, são muito localizados no momento 

histórico e podem ou não ser destruídos pela própria história. 

Ao nível da dimensão cósmica do mito, a figuração do mundo visível é 

recuperada em obras que se caracterizam pela representação realista de elementos, 

como acontece com as paisagens urbanas. O espaço habitado, onde o homem se move 

no seu quotidiano surge associado ao mito do labirinto em que Teseu efectua a 

superação da prova, matando o monstro Minotauro e retornando ao ponto inicial, à 

entrada do labirinto. 

A presença do mito é passível de encontrar em algumas das peças de Pedro 

Cabrita Reis que integram a série Cidades Cegas (1998-1999)68 – Fig. 37 a 39 ou na 

peça Escadas de Canto (1991)69 onde o percurso não tem saída e os degraus suspensos 

traçam um caminho para lado nenhum ou uma espécie de esquina do labirinto, um 

espaço onde habitam os que não têm pátria, errando sem possibilidade de encontrar a 

saída. O mesmo elemento mítico está presente nas obras de Richard Serra, por 

exemplo, na série Torqued Elipses (1998-1999) – Fig.49, e de Dan Graham, como a 

peça Two-Way Mirror Punched Steel Hedge Labyrinth (1994/96) – Fig. 4. 

O espaço é tratado por Pedro Cabrita Reis também na sua dimensão cósmica 

que o homem tenta apreender e compreender nas Salas dos Mapas - Atlas Coelestis I 

(1994); Atlas Coelestis III (1994) – Fig. 30; Posto de Observação / Atlas Coelestis IV 

(1994). Esta dimensão é visível também nas obras de James Turrell, concretamente, 

na série Roden Crater (iniciada em 1974) – Fig.1670.  

Quanto à dimensão onírica, o auto-retrato ou a identidade pessoal revela-nos a 

presença do mito antigo de Narciso. A obra de Nan Goldin está relacionada com a 

representação da sua própria existência física no espaço do seu quotidiano; veja-se por 

exemplo, a instalação de slides All by myself ( 1ª apresentação ao público em 1995) – 

Fig. 25 a 27. 

                                                         
68 Cf. Lóránd Hegyi, Bruno Corà, Alexandre Melo, Denys Zacharopoulos, Pedro Cabrita Reis, Porto, 
Museu Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 
1999. 
69 Cf. Idem, p. 33. 
70 Cf. Peter Noever (ed.), James Turrell. The Other Horizon, M.A.K., Vienna, Hatje Cantz, 1998/99, 
pp. 156ss. 
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No que se refere à dimensão poética do mito, algumas obras recuperam o 

significado da palavra, esteja ela no título ou na própria peça, utilizada como 

elemento de composição. Pedro Cabrita Reis é também um exemplo da recuperação 

de mitos literários, através do recurso que executa a escritores cuja obra se tornou um 

mito, como Cocteau (1988)  ou Petrarca, em La Chambre de Pétrarque (1997).  

Estes são apenas alguns exemplos de obras que evidenciam a presença de 

mitos e se destacaram nas décadas de 80 e 90. A busca de formas do mito levou a que 

as interpretações e leituras fossem em parte comprometidas, na tentativa de verbalizar 

a mensagem de cada peça. Se retomarmos a ideia inicial de Roland Barthes de que o 

mito é uma estrutura de significação, então ele subjaz necessariamente às obras de 

arte, como à literatura ou à música. As formas que toma podem ser diversas; como tal, 

a sua distribuição pelas dimensões (cósmica, onírica e poética) é discutível, sobretudo 

pela contaminação a que estão sujeitas as suas fronteiras. Esta organização tripartida 

torna-se útil sobretudo para organizar peças tão diferentes, de acordo com a sua 

significação mais profunda.  

Essa significação é o centro da mensagem que cada obra pode transmitir e é 

nela que podemos reconhecer a existência de uma mitologia na arte.  

Pode considerar-se que existe uma mitologia portuguesa que continua activa, 

na medida em que, personagens históricas como D. Sebastião, Fernão Mendes Pinto 

ou a fadista Amália dão corpo àquilo que começa a tornar-se um mito para as 

gerações mais novas, a identidade portuguesa, num passado mais ou menos recente, 

mas muito diferente e culturalmente distante da época contemporânea. A saudade 

motivada pelas  descobertas do resto do mundo, partindo através do oceano Atlântico, 

está enraizada numa identidade nacional mítica, que hoje tende a diluir-se com a 

quebra das fronteiras políticas e espaciais e através da livre circulação de pessoas, 

ideias, modas e tendências.  

Os portugueses parecem ser cada vez menos portugueses, facto que leva a uma 

preocupação dos artistas plásticos em conservar os ícones e símbolos que definiram 

essa identidade. A distância cronológica e cultural permite que esses mitos se 

efectivem; em contrapartida, assistimos também à inserção de novos mitos globais, 

objectos e conceitos difundidos praticamente em todo o mundo, como é o caso da 

poluição e das preocupações ambientais. A presença destes elementos e de outros 
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como as referências aos grandes conflitos bélicos71, nas artes plásticas em Portugal 

mostra que talvez esteja a ser quebrado o isolamento ou, se quisermos, algo que já é 

quase um mito nacional, o atraso do nosso país em relação ao resto da Europa e do 

mundo ocidental.  

Sistematizados os conceitos básicos para o entendimento do espaço, sobre o 

qual agem das mais diversas formas os artistas seleccionados para este estudo, 

analisaremos na segunda parte, o corpus de autores e obras seleccionados pela 

actualidade das proposições plásticas que apresentam e pela temática direccionada 

para o contexto espacial urbano, considerado segundo uma estética que valoriza a 

banalidade quotidiana.  

 

Segunda Parte 

 

1. O panorama artístico internacional nos anos 80 e 90 

  

Os anos 80 foram um período de profundas transformações na organização 

política, económica, social, cultural e até geográfica no mundo. Factos que, ao 

conduzirem a uma bipolarização mundial em que o capitalismo é preponderante, 

levaram a uma supremacia do sistema económico que se assume como ideologia de 

base moldando a relação do homem com o espaço, também dependente de fenómenos 

como a globalização e o desenvolvimento tecnológico.  

 A nossa análise apoia-se no trabalho de diversos artistas, concretamente 

americanos, facto que se relaciona com a grande dimensão territorial do país, com a 

diversidade de propostas plásticas que nele surgem e com a sua capacidade enquanto  

potência colonizadora. 

O protagonismo económico dos Estados Unidos da América tem condicionado  

uma busca dos seus modelos por parte das entidades europeias, nomeadamente, ao 

nível da relação do espaço com a arte. 

A nossa análise parte das obras que constituem intervenções no espaço urbano, 

próximas dos pressupostos teóricos e materiais da arquitectura e, em alguns casos, do 

                                                         
71 Cf. A peça apresentada pela Entertainment Co. (formada por João Tabarra e João Louro), intitulada 
News Hound, 1994, em que o público era convidado a sentar-se e a admirar cartazes publicitários da 
Bósnia-Herzegovina, enquanto televisores transmitiam do lado oposto reportagens e notícias dos 
confrontos armados que devastavam a região. 



61 
 

 
 

 

urbanismo, contexto em que situamos os trabalhos de Richard Serra e Dan Graham. O 

estudo prossegue com a obra de Nan Goldin em que, o espaço tratado é 

essencialmente de carácter privado, remetendo o observador para o domínio dos 

espaços interiores e posteriormente com as peças de James Turrell, verifica-se uma 

relação de fascínio pelo lado imaterial do espaço do quotidiano, que pode constituir 

uma fuga para um plano virtual ou extra-terreno. 

 

1.1. Richard Serra 

 

O escultor Richard Serra nasceu em San Francisco em 1939, estudou Filosofia 

e Humanidades na Universidade da Califórnia, em Santa Clara, e posteriormente, 

Belas Artes na Universidade de Yale, em 1964. Passou os dois anos seguintes a 

estudar em Paris e Itália, antes de se estabelecer em Nova Iorque, em 1966. Depois de 

1961, e enquanto finalizava a sua formação académica, trabalhou em diferentes 

metalúrgicas para pagar os seus estudos.72  

Os pesados volumes das peças de aço e o periclitante equilíbrio de deslocação 

das mesmas impressionou-o bastante, facto que transpôs para o seu trabalho onde o 

observador é confrontado com um universo plástico forte, equilibrado, robusto e 

sólido. 

Algumas das suas peças de grandes dimensões sugerem desequilíbrio, 

posicionando-se no limite entre o equilíbrio robusto e a fragilidade, situação que pode 

remeter para o contraponto entre os universos masculino e feminino.73 

                                                         
72 Depois de terminada a sua formação académica, Richard Serra dedicou-se, durante cerca de dois 
anos (1967 e 1968) à investigação de verbos como: salpicar, enrolar, apoiar, cortar e dobrar, que 
definem muitos dos processos de trabalho utilizados, na produção das suas obras. 
73 Torqued Ellipses (1997) – fig. 48. A série de peças designadas de torções elípticas são esculturas 
estruturadas a partir de diferentes torções de chapas de aço de 5 cm de espessura e enormes dimensões. 
A série de peças executa uma reflexão sobre a fisicalidade do espaço e a própria natureza da escultura. 
As peças são construídas tendo por base duas elipses, uma na base e outra no topo, torcidas segundo 
um mesmo eixo e um mesmo centro mas, em sentidos contrários. 
   Double Torqued Ellipse II (1998) – fig. 49 e 50 - é exemplo de uma peça que dá continuidade à série 
de obras anteriormente citada, sendo ambas as séries pertencentes a colecções de peças de Nova Iorque. 
No caso da primeira série, ela pertence ao Museu de Arte contemporânea de Los Angeles e a segunda à 
colecção Leon e Debra Black.  
   Todas as obras da série equacionam a relação do espaço interior com o exterior e partindo do espaço 
pré-existente criam-lhe novos limites. Em todas elas, o público é convidado a entrar no seu interior e a 
percorrer a sua vasta extensão.  
   A experiência do interior é completamente diferente da do exterior, embora não sejam produzidos 
fechamentos totais de espaço nas obras. O exterior é um volume onde é muito evidente a inclinação. O  
interior é um espaço que desorienta, onde são retiradas as referências espaciais a quem entra nele e 
onde é negada a possibilidade de saber se a inclinação é para fora ou para dentro. O trabalho pode 



62 
 

 
 

 

Os trabalhos que marcaram as décadas de 70 e 80 consistiam na elaboração de 

configurações simples, de unidades de aço, pensadas e instaladas nos locais, de modo 

a estabelecer dramatismo e teatralidade na relação entre a sua presença física e a do 

espectador, ao partilharem aquele mesmo espaço.74 

Serra, inserido na geração de novos artistas conceptuais, desenvolve um 

trabalho crítico que confronta o estatuto da arte modernista ou a validade e pertinência 

da prática da pintura e escultura, defendida por teóricos como Michael Fried.75 

O autor não se considera um minimal, embora por vezes seja conotado com 

essa estética, porque recorre a um conceptualismo e a uma geometria baseada no rigor 

formal, na ordem, na simplicidade, na austeridade, na claridade, na aparência 

industrial e na economia de meios para elaborar jogos de percepção. Para além disso, 

o próprio recurso ao uso de aço não trabalhado ou forjado como matéria prima é 

comum ao seu trabalho e ao dos minimalistas, de quem se distingue pela escala, pela 

forma, entre outros aspectos. 

 Serra visa a criação de experiências do espaço ou a própria (re)criação de 

espaços76. As suas obras são sobretudo objectos tridimensionais, integrados no espaço 

real do espectador, intervindo no contexto urbano ao confrontar as pessoas com 

alterações nos seus espaços de circulação. O seu intuito não é decorativo, arbitrário ou 

reforço de proposições institucionais, mas o de confrontar espaço e observador, 

proporcionando novas leituras. 

As estruturas de Serra podem referenciar-se historicamente na sequência da 

arquitectura do ferro e da produção industrial, definindo espaços dotados, por vezes,  

de características bélicas, como a aparência robusta e a escassez de aberturas.77   

                                                                                                                                                                 
funcionar como uma “micro-sociedade” organizada segundo uma linha circular, o que permite um 
controlo permanente da totalidade espacial. 
74 Cf. a obra Circuit (1972) – fig. 47. Nesta peça, o autor utiliza chapas de aço para construir espaços. 
Aqui, os espaços são criados através da interacção do material que estrutura o seu volume com o local 
específico onde ele é colocado. A experiência do espectador face à obra é de carácter espacial e resulta 
das condições materiais globalmente produzidas pelo escultor e pelos factores inerentes ao espaço onde 
a obra é colocada. Factores equacionados pelo artista no desenho da peça. 
75 Cf. Michael Fried, “Art and Objecthood”, Art in Theory 1900–1990 – An Anthology of Changing 
Ideas, Oxford, UK, Blackwell Publishers Ltd, 1992, pp. 822-834. 
76 Neste sentido, é notória a proximidade da obra de Serra do contexto arquitectónico e urbanístico e o 
intuito expresso no seu trabalho de dilatar o universo de intervenção artística para o domínio do 
tridimensional, subordinado a uma forte componente teórica e conceptual.  
77 Autores como Roebling, Maillart e Mies Van der Rohe, que exploram ao máximo o potencial do aço, 
recorrendo aos avanços técnicos disponíveis, tornaram-se uma das suas referências mais importantes, 
facto pouco comum entre os escultores; silos, pontes, túneis e outros elementos marcam 
definitivamente o seu trabalho. 
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A obra de Serra, tal como a arquitectura e o urbanismo, sugere modificações 

de comportamentos e altera o modo de vida dentro de uma cidade, obrigando 

observadores e transeuntes a alterar percursos, a redimensionar distâncias e espaços, e 

a reflectir sobre a importância do espaço, questionando qual a sua quantidade e 

qualidade necessárias a cada um para cada utilização.  

O trabalho do autor demonstra uma consciência clara de que o espaço não 

constitui uma realidade conceptualmente definível fora de condições existenciais 

específicas, dada a sua condição de infinitude, tal como depende da relação com o 

tempo, que é também complexa e mensurável apenas de forma parcelar.  

O tempo não pode definir-se como um contínuo abstracto, mas somente como 

parte dessa relação com o espaço, que se particulariza num determinado momento e 

num dado local. Nesta medida, a intervenção operada pelas obras de Serra no espaço 

do quotidiano, seccionando-o e reduzindo-o, particulariza-o e especifica a sua relação 

com o tempo, uma vez que aquela configuração do espaço vai ter a durabilidade da 

existência da obra nele e, para além disso, o espaço ocupado por essa mesma obra 

pode prolongar ou reduzir o tempo que o observador utiliza para perscrutar esse 

mesmo espaço.  

Em Richard Serra, consideramos os trabalhos do tipo site-specific, geralmente 

de grandes dimensões, que são de carácter específico e não transportável, concebidos 

para os espaços onde são colocados, dos quais se tornam parte integrante ao 

restruturá-los conceptual e perceptualmente, constituindo por isso, o material de 

eleição para a análise do espaço, em curso.  

Os trabalhos de tipo site-specific, manifestam necessariamente um julgamento 

de valores sobre o seu contexto (social, político e formal) na medida em que se 

adicionam, de forma crítica, ao sítio onde são edificados. 

Serra questiona a relação do homem com o meio, redefinindo o espaço, 

reorganizando-o, subdividindo-o e recriando-o, dentro de outro espaço pré-existente. 

O carácter místico e enigmático que a cor, os materiais e a dimensão conferem 

a esses espaços opõe-se ao rigor formalista de teóricos como Foucault, autor no qual 

apoiamos a designação teórica de heterotopia e de espaço panóptico, conceitos que 

consideramos patentes nas obras de Serra.  

Algumas das suas peças funcionam como heterotopias ao agir sobre o espaço 

quotidiano e simultaneamente à margem dele, constituindo-se como espaços 
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integrados em contextos urbanos específicos, que por sua vez definem novos espaços 

ou domínios territoriais. E ao confrontar a condição física dos primeiros, criam novas 

leituras do espaço urbano e dos seus mecanismos de controlo de fronteiras e 

domínios.  

Em algumas das obras de Serra, o controlo espacial pode considerar-se de tipo 

panóptico, sendo por vezes conferido pela localização central, particularmente 

privilegiada, como é o caso de Exchange (1996) 78 peça elaborada para uma rotunda e 

da qual se podem controlar as principais artérias de circulação daquele espaço urbano.  

Em algumas das propostas plásticas do autor é a própria estrutura, construída 

com base na circunferência e na elipse, que permite à semelhança das antigas casas de 

chefes tribais africanos uma visão central e circular do espaço circundante, o que 

possibilita o seu fácil controlo. São exemplo deste tipo de organização estrutural as 

peças da série Double Torqued Ellipse (iniciada em 1998) – Fig. 50, 51.  

A preocupação com o controlo e a segurança dos que povoam, gerem e 

governam esses espaços está actualmente ligada ao desenvolvimento tecnológico, que 

socorre a visão e percepção do espaço de próteses tecnológicas e electrónicas. No 

entanto, o facto não invalida a localização espacial central e privilegiada. 

Quando subdivide o espaço, Serra equaciona a problemática da visão parcelar, 

confrontando o observador com a impossibilidade de ver a totalidade do espaço que o 

envolve, criando-lhe um novo limite e conceito de totalidade espacial. Em Titled Arc 

(1979)79 – Fig. 46, 47, obra do artista que seccionava em duas partes o espaço da 

                                                         
78É uma peça elaborada para uma rotunda no Luxemburgo. Trata-se de uma escultura de 
desenvolvimento vertical, constituída por sete chapas rectangulares, encostadas umas às outras, que 
configuram no seu interior dois espaços prismáticos separados por um plano. Estruturalmente, a obra é 
constituída por chapas independentes, assentando na relação de gravidade estabelecida entre o peso 
dessas peças, que permitem ao espectador entrar. Ao nível do processo de criação e execução, revela 
uma atitude construtivista, no tipo de composição pragmática que enfatiza a realidade material do aço e 
a sua relação com as outras chapas. O espaço onde a peça é colocada, é um ‘não-lugar’, uma rotunda,  
onde se materializa a confluência de diversas direcções, como tal, é um local que não é lugar nenhum e 
em que, simultaneamente, se tocam diversos lugares. 
79 No ano de 1979, Serra desenvolve para a Praça Federal de Nova Iorque a peça – Titled Arc – Fig. 
46, 47 que foi removida, por uma agência governamental, 10 anos mais tarde, tendo sido destruída no 
processo de remoção do local. A obra consistia num plano curvo de metal que seccionava a praça numa 
das suas diagonais. É uma das peças mais marcantes de Serra e é produto de encomenda estatal/oficial. 
Constituía uma intervenção em aço inoxidável, de grandes dimensões que, acabou por ser destruída no 
processo da sua remoção do local onde fora implantada, no decurso das vastas polémicas que suscitou 
acerca da sua validade estética e da viabilidade do corte que instituiu no espaço da referida praça. A 
obra era uma espécie de muro (um plano curvo de aço) de grandes dimensões que, localizado numa 
zona central do espaço, o seccionava impedindo a circulação e a visão numa vasta área desse espaço da 
cidade. Pode estabelecer-se também uma análise da peça de um ponto de vista panóptico, mas pela 
negativa, na medida em que ela modifica a deslocação das pessoas no espaço e também lhes retira a 
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Praça Federal de Nova Iorque. A divisão do espaço é nítida, devido à escala e à 

posição da obra no espaço. 

A relação entre o todo e as partes foi desde sempre um tópos no universo de 

criação plástica, ao nível da pintura, da escultura e também da arquitectura.  A gestão 

e compreensão do espaço real, considerado como um lugar de intervenção, similar a 

uma folha de papel ou ao plano da tela, foi motivo de polémica na época de afirmação 

dos movimentos minimalistas, tendo tido aí um forte expoente dialéctico na discussão 

entre os conceitos de pintura e escultura, enraizados na cultura ocidental (criticados 

enquanto simples adição de partes) e as mais recentes propostas dos conceptuais que 

se propõem trabalhar o todo.80  

É visível em Serra a divisão do espaço interior e exterior, cuja barreira de 

separação é por vezes ténue e confusa, constituindo uma camada ou película que os 

separa de forma assimétrica, implicando a experiência perceptual do espaço, do tempo 

e da memória do observador, que é indispensável para o funcionamento destas peças. 

O espectador é estimulado a experienciá-las visual e fisicamente e a estabelecer essa 

intercomunicação entre as duas realidades, uma exterior e outra interior. 

Face à queda da certeza geométrica que definia o espaço assegurando que, por 

exemplo, ao traçar uma linha circular fechada, se estabelecia o que era interior e 

exterior, o homem vê-se despojado do seu garante de fronteira. Como Henri Michaux, 

refere em L’espace aux ombres, fica a angústia da incerteza que transporta o homem 

para o plano das aparências ou ‘sombras’ (como o apelidara Platão, ao citar o 

exemplo da caverna) – “O espaço, mas você não o pode conceber, esse horrível 

interior-exterior que é o verdadeiro espaço.”81 

Serra intervém directamente na componente espacial e urbanística da cidade, 

desenvolvendo trabalhos que se constituem como mecanismos adjacentes à sua 

vigilância, na medida em que podem ler-se como torres de vigia e celas espalhadas 

pela urbe, mas que por outro lado, são também refúgios ou locais de sombra e alguma 

invisibilidade82.  

                                                                                                                                                                 
possibilidade de ver o todo espacial da praça. Tal como nas outras peças de Serra, verifica-se a 
pressuposição da presença humana e o confronto inerente dela com as suas dimensões. 
80 Cf. Michael Fried, op. cit., pp. 822-825. 
81 Henri Michaux, Nouvelles de l´ étranger, ed. Mercure de France, 1952, p. 91. 
82 “O Panóptico é uma máquina de dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, se é totalmente 
visto, sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto. Dispositivo importante, pois 
automatiza e desindividualiza o poder.” – Cf. Michel Foucault, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, 
Petrópolis, 23ª edição, ed. Vozes, 2000, p. 167. 
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Pode estabelecer-se um paralelismo entre o trabalho de Serra e a cidade, na 

medida em que, diariamente, ambos confrontam o cidadão com antíteses como as 

zonas de abrigo que são um obstáculo à visão e à circulação83 e os espaços livres ou a 

oposição entre lugares e ‘não-lugares’. 

A concepção artística de Serra está bastante distante do universo meramente 

formalista, baseando-se na experiência diária e na fisicalidade de objectos e pessoas 

no espaço. O artista trabalha essencialmente espaços públicos em locais urbanos, nos 

quais as obras estão expostas a diversas agressões, como graffitis, por exemplo, 

circunstância que não perturba o artista, que as considera parte integrante da leitura 

conceptual do seu trabalho. Mas, o âmbito das suas peças abrange também o domínio 

do espaço privado, visto que cada indivíduo estabelece com o espaço urbano do 

quotidiano uma relação pessoal que, só pode ser verdadeiramente questionada e 

alterada por ele próprio. 

Gaston Bachelard, no seu ensaio A Poética do Espaço84, considera o limite da 

divisão entre o espaço interior (geralmente associado ao domínio privado) e o exterior 

(associado ao público) idêntico a uma porta, que se encontra entreaberta. Segundo o 

autor e à luz da antropologia metafísica, os dois termos interior e exterior, colocam 

problemas que não são simétricos. O filósofo coloca a questão através da oposição 

verificada entre a alteridade e a diferença. Do mesmo modo, Serra desenvolve 

estruturas que criam  uma dialéctica espacial entre o que está aberto e o que está 

fechado e entre o que é percepcionado e o que é sugerido, propondo novas leituras 

entreabertas. 

No contexto desta indefinição de entreaberto, surgem inúmeras perversões que 

constituem, em alguns casos, patologias e psicoses85 e da necessidade de controlo 

dessas situações surgem sistemas de vigilância. 

                                                         
83 Por exemplo, os prédios facilitam, protegem e contribuem para o conforto dos seus habitantes mas  
simultaneamente restringem a sua existência e visão. Funcionam como barreiras protectoras, mas 
também limitadoras e, nesse sentido, pode estabelecer-se um paralelo entre os prédios e as peças de 
Serra que, ao intervir directamente com o quotidiano dos cidadãos, lhes propõem um novo 
relacionamento com o espaço. 
84 Cf. Gaston Bachelard, A poética do Espaço, São Paulo, Martins Fontes, 2000, pp. 215-227. 
85 No decurso da revolução modernista, com a ‘morte’ da crença e confiança em Deus como garante da 
moral e da justiça, o homem, entregue a si próprio, questiona toda a sua existência, segurança e valores. 
É no decurso dessa época que surge a obra de autores que trabalham o horizonte da nova sensibilidade 
que passa a abarcar comportamentos e formas de sentir anteriormente considerados desviados da 
norma, que se traduzem em temáticas como a do voyerismo (já refrida), erotismo, neutralidade, 
simulacro ou entre outros na desconstrução da estética, com o ‘nojo’. Temáticas trabalhadas por 
autores como Georges Bataille, Maurice Blanchot, Pierre Klossowski, Jacques Lacan ou Jacques 
Derrida, para além de outros.   
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Se Bachelard valoriza a percepção dos espaços pelo poeta e pelo artista em 

geral, na medida em que eles recorrem facilmente ao uso da imaginação para, por 

exemplo, inverter as dimensões interior e exterior e desta forma, mais facilmente as 

poderem percepcionar e entender.  

Serra, recorrendo a essa capacidade criativa, elabora dispositivos de inversão 

da lógica espacial urbana que actualmente se socorre essencialmente de dispositivos 

tecnológicos para sua segurança, recriando-lhe um contexto de vigilância, 

frequentemente de tipo panóptico, no qual a forma redonda assume grande 

protagonismo.  

A forma redonda constitui-se como uma entidade de génese, na medida em 

que não tem ponto de partida ou de chegada definido. É toda igual transcendendo o 

nosso entendimento e remetendo para uma ideia de controlo. Do centro das peças que 

compõem a série Torqued Ellipses (1997) – Fig. 49 parte uma direcção espacial 

centrípeta e simultaneamente centrífuga, na medida em que a sua configuração em 

espiral, permite que elas sejam lidas a partir do centro para as periferias ou ao 

contrário.  

As espirais de aço podem direccionar o homem para o ponto central da peça, 

local interior de refúgio, protecção e controlo, constituindo-se como espaço de fuga 

ou escapatória, quando se liberta da barreira que essas paredes constituem para ele. 

O homem recorre ao suporte espacial como referente para organizar o 

pensamento e as acções. A obra de Serra, demonstra uma consciência clara deste facto 

ao jogar, em espaços interiores e exteriores, com a presença ou a perda do referente 

espacial definido, para criar, nesse caso, alienação e desconforto no indivíduo, 

capazes de o fazer pensar e questionar. 

A marcada componente urbanística da obra do artista pode relacionar-se com a  

abordagem que efectua do espaço urbano da cidade, equacionando a relação do 

indivíduo com o direito natural ao espaço, que se constitui para ele como bem 

comum, mas também como bem privado e como condição de obrigatoriedade de 

gestão e rentabilização86. O problema da partilha do espaço como pertença comum 

torna-se um factor que contribui para a disputa de poder político, territorial, 

económico e social, que surge muitas vezes velado sob a aparência de valor moral, 

que permite tornar lícitas normas consonantes com esse poder. 
                                                         
86 Cf. Fernando Távora, Da Organização do Espaço, 4ª ed., Porto, Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, 1999.  
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Reportando-nos a Einstein, concretamente à ideia de que a matéria deforma o 

espaço, fica clara a forma como Serra se socorre do território artístico para equacionar 

as múltiplas possibilidades de deformação que a existência humana, por natureza 

física e material, causa no espaço, nomeadamente ao nível das suas possibilidades de 

modulação plástica que traduzem conceitos, ambições, disputas e mecanismos de 

sobrevivência. A dialéctica patente nas obras do artista ao nível do conceito de 

espaço, parece evidenciar que para o artista esse é um conceito ambíguo e circunscrito 

a um espaço cada vez mais limitado, na medida em que está cada vez mais 

controlado. A quebra de horizontes e pontos de fuga no espaço da paisagem urbana, 

evidenciada pelo artista com o seu trabalho, assume um paralelismo directo com o 

horizonte conceptual de contracção do espaço.  

 

1.2. Dan Graham 

 

Dan Graham nasceu em 1942, em Urbana, no Estado de Ohio, é artista plástico, 

performer e teórico, mas não adquiriu formação artística, de forma convencional. 

Cedo se instalou em Nova Iorque, onde esteve à frente de uma galeria de arte 

desenvolvendo, simultaneamente trabalho como galerista87, crítico de arte e 

posteriormente como artista plástico.  

Entre os primeiros trabalhos artísticos que desenvolveu, destaca-se Spell Running 

the John Gallery, em Nova Iorque (1964-65), que contou com a participação de 

figuras conhecidas do panorama artístico, como Sol Lewitt, Carl Andre e Dan Flavin. 

Tendo tido um papel activo ao nível do desenvolvimento teórico e prático da arte 

conceptual, Dan Graham, ao longo da década de sessenta, tornou-se um representante 

significativo desta corrente artística.  

O trabalho de Graham era crítico e incidia sobre o próprio sistema artístico, 

sobretudo na sua vertente prática e urbanística. Entre 1965 e 1969, a sua obra era 

ainda exterior ao circuito das galerias, estando muito direccionada para as massas e 

neste sentido, as publicações periódicas, concretamente revistas eram o local de 

eleição para a materialização de diversos textos como Schema (1966).  

                                                         
87 Como galerista, Dan Graham desenvolveu um papel preponderante para a afirmação do movimento 
Minimalista. 
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Na década de 70, o artista desenvolveu diversos trabalhos ao nível da performance 

e do vídeo nos quais explorou as capacidades de percepção humana e a consciência 

delas a nível individual e colectivo, para além de questionar os limites do que é 

espaço público e privado. Alguns desses trabalhos, para serem exibidos ao público, 

foram posteriormente inseridos em instalações, chegando mesmo em algumas 

situações a fazer parte da série de pavilhões do autor.  

Durante a década de 90, foram-lhe encomendados diversos projectos de carácter 

público e oficial na Europa e Norte da América. O prestígio de Dan Graham 

aumentou consideravelmente com a sua participação nas Documentas de Kassel 

(1972, 1977, 1982 e 1992), assim como em exposições, museus e galerias de 

reconhecido prestígio nacional e internacional.88 

Os projectos de Dan Graham são de carácter bastante heterogéneo e até 

antagónico mas podem considerar-se no seu todo vinculados ao quotidiano urbano e 

às actividades que lhe estão inerentes.89  

Comum à generalidade dos projectos do artista são: a ideia de uma estética 

funcional e depurada e o carácter de partilha do espaço público urbano.  

 Como galerista, Dan Graham contactou com alguns artistas minimais, facto que 

lhe proporcionou um conhecimento da estética minimal e do mundo das artes 

plásticas, aos quais viria a tecer fortes críticas, tendo percebido que tinha um 

importante papel a desenvolver no campo das artes plásticas, como o exemplifica o 

artigo Subject Matter (1969), em que defendia que a arte devia incidir sobre o 

processo óptico e perceptivo, facto que a levava a equacionar a subjectividade das 

diferentes percepções de cada espectador.  

O experimentalismo, a liberdade e a fuga a preconceitos característicos da cultura 

hippie e do mundo da música rock, revelavam-se como o terreno ideal para a abertura 

de horizontes pretendida que abarcou desde o campo da percepção ao próprio 

conceito de espaço, onde era possível operar todas as revoluções.  

O Dan Graham chegou mesmo a apoiar directamente uma banda pop americana 

denominada de Sonic Youth e ao nível do seu trabalho, o projecto Rock my Religion é 

                                                         
88 Entre esses locais, podem destacar-se a sua exposição individual em Amesterdão, no Museu Stedelijk 
(1993), no Museu de Arte Americana, em Nova Iorque (1995), na Fundação António Tàpies, em 
Barcelona (1998) e na Fundação de Serralves, no Porto (2000).   
89Vejam-se os pavilhões: Skateboard Pavilion (1989), o Children´s Pavilion (1989–91) – Fig.9 que 
conta com a colaboração de Jeff Wall e The Star of David Pavilion for Schlo& Buchberg (1991–96). A 
diversidade de suportes de trabalho que o autor explora, como os vídeos, as performances, os pavilhões 
e a escrita, clarifica a sua denominação de heterogéneo. 
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um exemplo significativo desta relação de paralelismo entre a música e as artes 

plásticas. A obra em suporte vídeo, expõe o universo específico da comunidade 

Shaker que cultivava estados de espírito alterados e a libertação das pulsões sexuais 

através da música e da dança.     

A generalidade dos minimalistas e o Dan Graham em particular, defendiam a ideia 

de que o conceito de espaço simbólico como o concebia a perspectiva renascentista 

tinha que terminar. Interessava-lhes alterar a interpretação do espaço representado em 

função de uma necessária carga simbólica. Para isso, as suas obras passaram a incidir 

no espaço enquanto entidade real e habitada pelo próprio observador. E a cibernética 

permitiu-lhes a extensão do tempo real através do tempo cerebral, produzido nos 

vídeos através do sistema de gravação em time-delay. 

No âmbito das novas propostas artísticas, tudo passou ser material passível de ser 

utilizado na criação, segundo o ideal de redução do espaço de exposição das obras ao 

conceito de white cube.  

Dan Graham acrescentou às preocupações enunciadas um interesse específico 

pelo urbanismo, estabelecendo uma interacção entre a arquitectura, a organização de 

espaços lúdicos, a arte e os mass-media. 90 

A sua obra actua de forma crítica, antropológica e sociológica, oferecendo à 

sociedade que lhe é contemporânea uma dupla leitura de si própria, ao jogar com a 

realidade que é percepcionada e reflectida nos seus trabalhos e com os jogos de visão 

entre os que vêem (os videntes) e os que são vistos (todo o visível), explicitando a 

dualidade e a complexidade que está inerente a este processo.91  

No espaço, há uma imensidão de projecções ópticas que se sucedem, sendo  a 

partir da captação dessa informação visual que se formulam conceitos e juízos. O 

trabalho do artista, à semelhança dos que elaboravam os artistas da época barroca, 

desenvolve uma cuidada análise de diversos modos de criar artifício, ilusão e sugestão 

retórica mas, o artista não visa convencer o público de que essas percepções são reais. 

Ele pretende confrontá-lo com os mecanismos de construção de cada uma dessas 

percepções e desmascarando o processo de elaboração das mesmas, obrigar cada 
                                                         
90 Recorde-se nesse contexto, Schema (1966) como um dos primeiros de muitos trabalhos que o autor 
viria a desenvolver sobre a temática do urbanismo e espacialidade. O autor tentou produzir uma peça 
simples, de fácil divulgação e acessível às massas, como uma simples página de revista, mas na qual a 
referência ao contexto era vital, para que essa parcela de revista se constituísse como um local/sítio, 
uma página e como informação.   
91 Cf. M. Merleau-Ponty, O Visível e o Invisível, São Paulo, Ed. Perspectiva, 2000; cf. idem, 
Phénoménologie de la Perception, Paris, Gallimard, 1994.   
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indivíduo a consciencializar a dualidade que condiciona a elaboração de cada imagem 

e da cada percepção. O processo de ‘construção’ de cada uma delas nunca é unilateral, 

dependendo sempre da informação que a natureza fornece e dos mecanismos e base 

cultural que cada sujeito possui para receber, interpretar e estruturar essa informação. 

Os outros observadores ou a própria paisagem que é o espaço onde os outros se 

movimentam e estabelecem outros cruzamentos de informação, fazem parte da 

percepção elaborada por cada indivíduo.92Quem participa do espaço divide-o e 

percepciona-o do seu ponto de vista específico, que se cruza com os inúmeros 

domínios visuais e espaciais dos outros, que também aí se posicionam. 

Ao desenvolver mecanismos, concretamente ao nível das suas performances93 em 

que confronta quem vê, sem saber ou consciencializar a ideia de que é visto, com 

quem é visto sendo também aí observador, Dan Graham desmascara a situação 

quotidiana de voyeurismo,94 que inclui geralmente uma margem de inconsciência por 

parte de quem observa algo ou alguém, acreditando não ser visto. Pode aqui 

considerar-se a componente de cegueira e ilusão de que falava Platão95, comum entre 

a generalidade dos homens e no domínio da própria arte.  

Dan Graham opera no sentido de reelaborar o espaço e as suas possibilidades de 

percepção, transportando exteriores para interiores, combinando num mesmo espaço, 

simultaneamente zonas de focagem e de dissolução de imagens, cruzando os campos 

do virtual e o do real, fazendo-os entrecortarem-se mutuamente. Este processo de 

manipulação espacial e perceptiva, conta com a presença e participação obrigatória do 

espectador que formula as percepções e se integra nos espaços, passando a pertencer-

lhes. 

                                                         
92 “O enigma consiste em que o meu corpo é ao mesmo tempo vidente e visível. Ele, que mira todas as 
coisas, pode também olhar-se e reconhecer então naquilo que vê, o “outro lado” do seu poder vidente. 
Ele vê-se vendo, toca-se tocando, é visível e sensível para si mesmo, é um si, não por transparência, 
como o pensamento, que não pensa o que quer que seja sem o assimilar, constituindo-o, 
transformando-o em pensamento – mas um si por confusão, narcisismo, inerência daquele que vê em 
relação àquilo que vê, daquele que toca em relação àquilo que toca, do que sente ao que é sentido – um 
si, portanto, que se compreende no meio de coisas, que tem um verso e um reverso, um passado e um 
futuro.” – Cf. O olho e o espírito, Merleau Ponty, Ed. Vega, Col. Passagens, 3ª ed., Lisboa, 2000, p.21.  
93Cf. Projectos como: Time Delay Rooms (1974); Yesterday/Today (1975); Public Space/Two 
Audiences (1976); Video piece for a Shop Windows in an Arcade (1978) ou Alteration to a Suburban 
House (1978) – Fig.1. 
94 Note-se que Dan Graham recusa a redução do conceito de voyeurismo apenas ao universo de 
Duchamp, embora sejam inegavelmente marcantes as análises do fenómeno que influenciou inúmeros 
artistas (com esse e outros conceitos como o de ‘ready-made’), nomeadamente americanos, como 
Bruce Nauman ou Robert Morris.           
95 Relembre-se a alegoria da caverna de Platão, na República. 
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Os trabalhos ou espaços manipulados e construídos por este autor, geralmente 

direccionados para locais específicos de uso quotidiano e urbano, estão carregados de 

antinomias que confundem e questionam o observador, afastando-o da banalidade dos 

rituais e raciocínios diários e banais, para lhe proporcionarem uma situação 

privilegiada para o entendimento da multiplicidade de pontos de vista possíveis, para 

um mesmo espaço e uma mesma realidade. 

Só mediante algum afastamento crítico, ainda que facultado por vidros 

transparentes e espelhados, cibachromes ou por próteses tecnológicas como o vídeo, a 

televisão ou outros, se torna possível a fuga da caverna de Platão onde as sombras 

iludem e a realidade parece ter uma só leitura.  

Neste sentido, esses espaços que compõem a obra de Dan Graham, podem 

considerar-se heterotopias ideais ou como as designou M. Foucault utopias. 

Operando por redução, por equivalência ou por duplicação, o trabalho de Dan 

Graham produz imagens que o público lê como parcelas de paisagens que por vezes 

se sobrepõem às mesmas no espaço real, tornando as paisagens numa espécie de ecrãs 

de projecção, onde elas próprias são projectadas.  

O tempo é sempre um elemento importante para todo este jogo, que não dispensa 

a presença do público para se efectuar.  

Nos seus vídeos da década de 70 é frequente o recurso a um registo do tempo 

diferido. O momento registado e devolvido a cada indivíduo que participa na obra não 

corresponde à efectivação da acção real, estando em time-delay, recurso a partir do 

qual Dan Graham provoca um desajuste salientando um efeito de estranheza, de 

controlo e autocontrolo sobre o espectador que se vê confrontado com o registo da sua 

própria imagem96. Desta forma, o artista dilata tempo e espaço evidenciando ao 

observador o desajuste temporal de diversas percepções simultâneas: a percepção 

imediata e a diferida de imagens e sons. 

Dan Graham desenvolve ensaios de percepções e vigilâncias em pequenas áreas 

da cidade, trabalhos que aproximam a sua obra da arquitectura e da preocupação 

quotidiana pela segurança de cada espaço. Pretende-se uma vigilância de 

comportamentos que deveriam estar de acordo com a norma. Esta problemática 

assumiu novas particularidades com o desenrolar do processo modernista, em que, 

                                                         
96 A técnica de gravação com time-delay e o recurso ao feedback foi apresentada pela primeira vez pelo 
autor em 1974, na peça Presente Contínuo Passado, que marcou o início de uma série de trabalhos.  
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face ao descrédito da figura de Deus como garante da justiça e da verdade, o homem 

ficou entregue a si próprio97. 

Paralela a estas antinomias, é a oposição entre a imagem estática que o espelho 

regista e expõe e a imagem facultada pelo vídeo, que é dotada de movimento. Nas 

peças que o autor desenvolve sobre este suporte, ele alude directamente à experiência 

do tempo diferido e ao desajuste natural entre tempo e espaço, ideia que remete para 

toda a problemática da impossibilidade do tempo presente, isto é, o facto de estar 

presente num dado local implica um desajuste entre esse presente e o passado, uma 

vez que ao concretizá-lo, o homem é directamente projectado para o passado. 98  A 

ideia surge reforçada na obra do artista pelo desajuste temporal das imagens 

registadas em vídeo, gravadas em time-delay.  

Todas essas peças, vídeos e instalações constituem metáforas paradoxais para a 

impossibilidade do tempo presente.  

As performances do autor centraram-se na reciprocidade entre o performer e o 

público, facto que se torna particularmente notório nos casos em que elas foram 

registadas em suporte vídeo, associando às coordenadas dos primeiros trabalhos 

referidos alguns conteúdos novos. Performances e vídeos do autor foram 

gradualmente transpostos para vídeo-instalações. 

Os pavilhões fecham o círculo de produção do autor. Neles está explícita a 

dualidade e ambiguidade da visão que se produz sobre o espaço tratada nas suas faces 

duplas, semi-transparentes, semi-espelhadas e que por vezes, servem de suporte a 

cibachromes, criando espaços duplos, facto que torna estas nas obras mais operativas 

do autor.99 

                                                         
97 O processo modernista, que questiona a validade de inúmeros conceitos e conduz ao que se definiu 
como a morte de Deus ou a própria morte do movimento artístico, ao desacreditar a protecção e 
vigilância de Deus, deixou a cargo dos homens o controlo, a vigilância, a protecção e a punição de 
quem foge à norma. No decurso deste pensamento surge a ideia de que quem escapa ao olhar dos 
homens estará impune. A tecnologia veio repor alguma da omnipresença e omnipotência divinas, 
permitindo um auto e hetero-controlo constante e até a reconstituição de factos que sucederam 
anteriormente, assumindo-se como prótese da memória humana. Neste processo de vigilância, que 
pode interpretar-se à luz da teoria de panóptico de Michael Foucault, perdem-se e invertem-se, em 
muitos dos casos, os domínios do público e do privado, para além de se inverterem os papéis de quem 
controla e de quem é controlado. A nível arquitectónico e no âmbito das propostas plásticas, o facto é 
directamente reflectido pelo tipo de construções, como o exemplificam os subúrbios americanos, para 
os quais Dan Graham desenvolveu o projecto Alteration to a Suburban House (1978).  
98 Cf. Walter Benjamin, On The Concept of History, Gesammelten Schriften 1:2. Suhrkamp Verlag. 
Frankfurt am Main, 1974. O autor trata o conceito de just past acerca da impossibilidade inerente ao 
tempo presente.  
99 Dan Graham elaborou diversos pavilhões, dos quais destacamos o exemplo de 1978, em que 
desenvolveu a maqueta de Two Adjacent Pavilions – Fig. 5 obra com que assinalou a sua presença na 
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A forte componente conceptual do seu trabalho é reforçada pelos textos que 

escreveu, entre os quais se incluem os seus artigos de crítica de arte e as reflexões  

sobre o seu próprio trabalho. 

Dan Graham salienta, no discurso que elaborou sobre a sua obra, a importância do 

lado óptico das estruturas que definem os rituais do dia-a-dia. Os seus trabalhos 

equacionam no seu todo a relação quotidiana do homem inserido no meio urbano, 

centro ou periferia com o espaço e o tempo. O seu carácter estético denuncia a relação 

que o autor como homem socialmente integrado no espaço pós-moderno, desenvolve 

com os recursos naturais dela. A sua visão do espaço já não é uma herdeira directa da 

visão pós-romântica ou transcendentalista e de encantamento face à grandiosidade da 

natureza como é, por exemplo, a exposta no trabalho de James Turrell. Na obra de 

Graham, o território urbano da cidade é o espaço de acção privilegiado e nele o 

observador passa a estar simultaneamente de dois lados opostos, sendo forçado a 

tomar consciência da multiplicidade de possibilidades de entendimento desse mesmo 

espaço. 

O espaço só se pode definir mediante os que o ocupam, tal como as suas obras só 

podem efectivar a sua existência perante um público e de entre esse todo, passa a ser 

possível a cada um situar-se e definir os seus próprios pontos de referência ou criar 

novos pontos de fuga no seu espaço que lhe permitam sonhar e pensar livremente um 

horizonte de futuro sem uma perspectiva limitada pela norma imposta pelos poderes 

vigentes.100 

Nas vídeo-instalações do autor, o fenómeno de produção de formas específicas de 

organização espacial está directamente relacionado com a aplicação da tecnologia de 

vigilância electrónica, que reestrutura o que é visível e invisível, e o que é ou não 

acessível para cada um de nós, para além de se basearem directamente na arquitectura 

e na sua definição de espaço social, que se rege por regras e comportamentos 

estipulados para cada um desses locais.    

 Os mecanismos de vigilância e sobrevigilância que passam, na sua maioria, pelo 

recurso ao vídeo criam percepções alargadas da realidade mas também funcionam 

como dispositivos de intrusão e de alienação; “a câmara leva-nos ao inconsciente 

                                                                                                                                                                 
Documenta 8, Kassel, em 1982. A elaboração de maquetas rigorosas dos espaços a construir é prática 
corrente no trabalho do autor, para possibilitar uma boa visualização deles e facilitar a sua exposição.  
100 Two-Way Mirror Cylinder inside Cube and Video Salon. Rooftop Park for Dia Center for the Arts 
(1981-91) – Fig.7, New York; Triangular Pavilion with Circular Cut-outs (1989); Skateboard Pavilion 
(1989).  
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óptico, tal como a psicanálise ao inconsciente das pulsões”101. Os domínios do público 

e do privado, podem confundir-se ou até inverter os seus lugares, tornando difícil 

definir quem controla quem (se o performer ou a audiência e a nível quotidiano, se é o 

social, o domínio do público ou o do privado, do indivíduo particular).102  

No contexto do território comum, Dan Graham deu particular destaque à política 

de democratização, que se associa ao fenómeno das casas suburbanas e a toda a 

estrutura hierárquica que estrutura a distribuição espacial dos aglomerados urbanos. 

As obras de Graham sobre as casas suburbanas, revelam reminiscências da ‘casa 

de rancho’ tipicamente americana e da arquitectura alemã, ao nível das janelas 

panorâmicas de grandes dimensões que geralmente surgem situadas na parte frontal 

das construções, ou seja, na zona social das mesmas que, na maioria dos casos, está 

separada da parte mais reservada. 

Nas suas instalações, Dan Graham elaborou diversos ensaios de percepção e de 

organização espacial, ao construir salas e experimentar diversos tipos de fechamentos 

e aberturas para as mesmas, que podiam passar por soluções de vidro que era por 

vezes espelhado ou por paredes sólidas e opacas, conciliadas com sistemas de 

vigilância e de transmissão de imagens electrónicos. A este nível, destacou-se a sua 

peça Public Space /Two Audiences (1976) que se pode considerar um trabalho 

pioneiro, na medida em que é o seu primeiro protótipo arquitectónico. Neste trabalho, 

é notório o ensaio que o autor executa de abertura da convencional parede branca e 

opaca, ao substituí-la por uma superfície de vidro, que expõe o domínio do privado ao 

lado social, abrindo a construção para o exterior que também passa a pertencer ao 

interior do edifício. Esta seria a premissa arquitectónica, marcante nos modelos 

arquitectónicos que o autor propõe, para alterar as casas suburbanas, dando-lhes uma 

fachada tipo vitrine de loja, toda em vidro. 

A estas obras está subjacente um ideal de democratização do espaço. Os novos 

lugares estimulam o convívio e a fusão de pessoas e da natureza, à semelhança do que 

sucedia com obras de arquitectos como Mies Van der Rohe (Farnsworth house, 1946-

                                                         
101 Cf. Walter Benjamin, A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica, Lisboa, Relógio d’ 
Água, 1992, p. 105. 
102 São exemplo desta situação peças de Dan Graham como Yesterday/Today (1975) inicialmente 
apresentada na Galeria John Gibson que inverte o papel tradicionalmente conferido pela arquitectura a 
cada um dos espaços da galeria, expondo no espaço público da galeria o domínio do privado do 
gabinete interior da mesma, ou The Seven Time Delay Rooms (1974) peça constituída por diversas 
salas em que o artista joga com os fenómenos da percepção imediata e da percepção diferida, 
confrontando diversas audiências com essa diferença de percepção. 
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50), Greenwald (Lake Shore Drive apartments, Chicago, 1948-51) e Philip Johnson 

(Glass house, 1951).  

Remontando à antiguidade clássica, não poderemos deixar de rever aqui algumas 

das regras da obra de Vitrúvio103, onde a preocupação por uma integração saudável do 

homem no ambiente e na sociedade estava já patente.  

A hierarquia espacial que separa a zona social de uma mais restrita e íntima, que é 

naturalmente resguardada na parte de trás das construções, estava também já bem 

marcada, sobretudo nas grandes villae romanas. 

Os projectos de Dan Graham, entre os quais se incluem alguns para espaços de  

utilidade pública104, são apresentados sob a forma de maquetas.105 Ao considerá-las 

como arte, arriscaremos a incluí-las no domínio da escultura, na sua vertente utópica e 

fantasiosa que dá forma e ensaia soluções para uma maior democratização do espaço.  

Vistos como propostas arquitectónicas, estes projectos utópicos requerem uma 

adaptação à funcionalidade que o quotidiano contemporâneo exige. 

Estas propostas plásticas de Dan Graham materializam no espaço da utopia a 

experimentalidade característica da sua obra. Os seus modelos de transformação de 

espaços e de percepções, pautam-se pelo uso de uma linguagem dialéctica que obriga 

o público a participar de todos os processos enunciados ao transportá-lo para outra 

dimensão de espaço e tempo, a partir da qual lhe é possível formular novas 

percepções com um sentido crítico. Nesse sentido, defendemos que o espaço 

trabalhado nas obras de Dan Graham constitui um ‘espaço de remissão’ em aberto. 
                                                         
103Cf. Vitrúvio, Os Dez Livros de Arquitectura de Vitrúvio, Lisboa, I.S.T. – Dep. de Engenharia Civil 
(tradução de Maria Helena Rua), 1998. 
104 Vejam-se por exemplo os seus projectos para cinemas, em que mais uma vez o autor enfatiza o ecrã, 
o sistema de identificação, de projecção e de ilusão implícito nos filmes, para além de todo o jogo de 
reflexos inerente a eles. Ele confronta o paradigma da visão óptica, com o do dispositivo da janela  e o 
que do ecrã. São exemplos destas obras: Cinema (1981) – maqueta que pertence à colecção do Museu 
Nacional de Arte Moderna, Centro Georges Pompidou - Paris ou Cinema/Theater (1989).    
105 O projecto para alteração da casa suburbana de Dan Graham materializa os seus ideais em diversas 
maquetas, que surgem sempre acompanhadas de textos do autor. A abertura das casas particulares para 
o exterior, na óptica do autor, expõe uma imagem de normalidade, da casa e da vida social, moral e 
política, dentro da norma. O autor refere a picture window, conceito proveniente das casas do pós-
guerra americano, como o novo elemento que compõe as fachadas das casas e com ele, transforma as 
casas, numa espécie de showcase do universo doméstico. As casas aproximam-se de lojas, onde se 
vende o sonho da imagem ideal da classe-média americana e convidam apenas a um olhar furtivo sobre 
si próprias porque, quem vê, também é visto e não interessa analisar pormenorizadamente, a cena 
exposta. Acreditamos na imagem rápida da percepção efectuada, ao percorrer cada bairro, onde todos 
estão expostos a olhares que eles próprios, não podem ver. Desta forma, ao percorrer a extensão 
espacial dos subúrbios, é o transeunte que se sente exposto e suspeito, na qualidade de ser intruso. Dan 
Graham refere mesmo que cada pessoa que passa, junto destas casas, passa a pertencer nesse momento 
ao seu interior, tal como as paisagens naturais que são o fundo dessas construções. A sua decoração ou 
até o seu papel de parede, são compostos por esses elementos exteriores, visto que as paredes são 
transparentes e por vezes espelhadas e desta forma vivas. 
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1.3. Nan Goldin 

 

Nan Goldin é uma artista plástica americana que nasceu em 1953, em 

Washington, oriunda de uma família simples, da qual cedo se separou para ir viver 

com um grupo de amigos. 

Diplomada pela Escola do Museu de Belas-Artes de Boston, Nan Goldin 

aprendeu a manipular luzes artificiais, começando aos 16 anos a fotografar e pouco 

depois, a expor os seus trabalhos. Mas a afirmação da sua carreira só se verificou na 

década de 80, essencialmente com a obra Balade of Sexual Dependency (1982- 1995) 

– Fig. 19 a 24, que a artista elaborou quando já residia em Nova Iorque. 

O seu trabalho tem como temática fundamental a sua própria vida, caracterizando 

a sua relação pessoal com o espaço quotidiano urbano em que está inserida ou, de 

uma forma mais geral, a sua paisagem com todos os elementos que a constituem. 

Numa fase inicial, ela centrou a atenção no seu contexto privado que era boémio, 

libertino, nocturno e decadente, período no qual, desenvolveu séries fotográficas a 

preto e branco ou de cores saturadas que retratam travestis, néons vermelhos e verdes, 

associados a drag-queens e amantes gays, com um ar artificial e desleixado.106 

Em 1978, Goldin instalou-se em Nova Iorque, onde a frequência de clubes 

nocturnos e ambientes underground materializavam a libertação social e moral 

pretendida, levando-a a estabelecer relações de amizade e de trabalho com pessoas do 

mundo da música, como foi o caso da banda Velvet Underground e de Kurt Weil, que 

a ajudou a organizar as inúmeras fotografias tiradas, dando lugar ao trabalho The 

Balade of Sexual Depedency (1982-1995) –Fig. 19 a 24.107  

A peça é apresentada como uma espécie de filme que a artista pode modificar em 

cada exibição, sendo natural que existam diversas versões deste trabalho, que 

funciona como documentário da sua existência.108 

                                                         
106 Da época é, por exemplo, a foto Bruce Bleaching his Eyebrows, onde está um amigo de Nan Goldin 
com uma máscara de beleza para os olhos, sorrindo porque é uma forma de ficar mais bonito. 
107 A obra referida tem um título, copiado de Bertolt Brecht e sugerido por Kurt Weil, que organizou e 
produziu o suporte sonoro da mesma para apoiar a fotógrafa. 
108Inicialmente, o trabalho apropriava apenas um período de quinze anos, que foi depois dilatado, 
ficando uma projecção com cerca de 700 diapositivos, acompanhada por uma banda sonora que marca 
o ritmo de sequência das imagens.  
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O trabalho da artista composto por um vasto repertório fotográfico contribuiu para 

a formação da auto-imagem social que se generalizou entre a geração de 90 e até hoje 

não tem cessado de se actualizar.  

Ao realizar documentários fotográficos, captando instantâneos da vida, a artista 

desenvolveu uma obra de carácter antropológico, sociológico e autobiográfico, em 

que vida e obra foram levadas ao extremo de se confundirem, de tal modo que o seu 

próprio corpo é também uma extensão espacial, pronta a ser intervencionada. 

Nan Goldin recorre a uma estética de tipo snapshot em que, o clique rápido da 

máquina fotográfica desenvolve uma procura constante da essência que está 

subjacente à organização conceptual e territorial que organiza a banal vivência 

quotidiana do grupo urbano específico que a autora retrata. Podem comparar-se as 

imagens da fotógrafa com os frames que compõem os registos visuais dos meios 

tecnológicos que permitem registos como o de vídeo, que tem sido muito usado para 

operar televigilâncias sobre espaços específicos com o intuito de os controlar e 

simultaneamente proteger. O número de imagens sucessivamente captadas no dia-a-

dia por Nan Goldin sobre a vida de todos os que a rodeiam, opera um registo 

pormenorizado de movimentos e acções que se pode comparar ao controlo 

anteriormente referenciado.  

Os instantes que ela regista, nem sempre são produto de situações espontâneas, 

antes pelo contrário; em alguns casos, são produções com um grau de elaboração 

idêntico ao da fotografia de moda, universo que é também sugerido pelo conceito de 

snapshot. 

Embora a artista apenas referencie o seu trabalho com a sua vida pessoal, nele está 

bem patente a estética contemporânea das produções de moda, cuja tendência ficou 

para a história denominada de Heroin Chic. A fotógrafa tenta captar o tratamento frio 

e cheio de glamour, característico da fotografia de moda.109 

                                                         
109 Não é difícil estabelecer um paralelo entre algumas das suas imagens e a publicidade, no âmbito da 
moda, da segunda metade dos anos 90, em que homens e mulheres são frequentemente fotografados em 
ambientes decadentes, com um aspecto de heroinómanos ou maquilhados de forma a sugerir 
escoriações e diversos tipos de mutilações no corpo, que podem mesmo surgir num contexto de suposta 
agressão, até à morte. 
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O trabalho de Goldin pode considerar-se próximo da moda e da publicidade, 

porque também sugere um estilo de vida, afirmando a sua validade e demarcando o 

seu espaço.110 

 As imagens desse quotidiano deambulam entre o belo e o decadente e cada uma  

documenta um momento da vida daquele grupo urbano. A máquina fotográfica 

funciona para Nan Goldin como uma prótese do seu próprio corpo, onde arquiva 

registos, como extensão da memória do cérebro.  

Se no fotojornalismo se pretende isenção total por parte do fotógrafo, no caso de 

Goldin, há um constrangimento nas imagens que é explícito, que pretende levantar 

questões a quem as observa, fornecendo-lhe uma nova perspectiva dos espaços que 

lhe são próximos ou até por vezes familiares que é invulgar ou até chocante e que 

muitas vezes o cidadão em geral, recusa ver. Recorrendo a um tratamento plástico 

dotado de alguma sofisticação e poética, mas que por outro lado é crú, a artista tanto 

força o público a ver uma outra imagem e realidade desses espaços como os torna 

algo isentos de um julgamento moral, no sentido em que os normaliza com a sua 

exposição.111 
Ela regista o quotidiano de gente banal, sem protagonismo social, político ou 

económico mas que definem um grupo urbano específico, que vive de um modo 

menos convencional, fugindo à norma social convencional e podendo, por isso, ser 

apelidado de marginal. Reforça a intensidade dramática do seu trabalho, o facto de ela 

expor concretamente a sua intimidade, o seu quotidiano privado e a sua experiência 

particular de vivência urbana, na medida em que ela se insere no grupo humano 

citado.  

A estética patente nas obras de Nan Goldin apropria homens e mulheres, 

socialmente anónimos, com corpos muitas vezes disformes, onde a presença do 

consumo de ácidos, drogas e álcool se pode perceber.112  

                                                         
110 Podemos aqui referir a importância da marcação de domínio territorial de cada tribo, a partir da qual 
se torna visível o seu poder e dimensão. Ao nível do estudo das tribos urbanas, ditas ‘marginais’, a 
antropologia tem verificado a permanência, desde tempos remotos, desse factor como elemento 
essencial de auto e hétero afirmação, facto facilmente comprovado pelos ritos iniciáticos que permitem 
a incursão nesses domínios territoriais específicos.  
111 Veja-se por exemplo, a fotografia Ivy and Marilyn - uma drag queen sentada sob um quadro de 
Andy Warhol, estabelecendo uma comparação com o glamour, o mito e o artificialismo de Marilyn. 
112 Cf. fotos como: Brian au téléphone, N.Y. (1981) – Fig.23; Bleu en forme de coeur (1980); Kiki et 
Maggie à l’hótel Sonesta, Massachusetts (1985) – Fig.19, entre outros, também da série Balade of 
Sexual Dependency. 
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Nan Goldin criou uma espécie de diário visual que é consonante com a evolução 

dos conceitos de público e de privado e com a sua relação com conceitos como o de 

exterior e o de interior. “As diversas actividades quotidianas que, em muitos casos, 

tinham lugar no espaço público da rua, deslocaram-se para espaços interiores, 

públicos e privados, em centros comerciais, lojas, ruas cobertas e arcadas, que 

emergiram como centros de actividade urbana e de passeio”.113 

Ao nível dos media, o fenómeno é também flagrante. Os exemplos de inversão dos 

antigos conceitos de espaço público e privado são inúmeros, em filmes e concursos, 

por exemplo, em que o público recebe recompensas económicas por expor a sua 

intimidade.114  

Na obra de Nan Goldin, as peças All By Myself – Fig. 25 a 27 e Balade of 

Sexual Dependency – Fig. 19 a 24 são exemplo claro desta nova relação público – 

privado. Nestas séries fotográficas, a artista expõe situações de foro íntimo e privado, 

como o facto de ter sido espancada pelo companheiro ou imagens suas na cama com o 

ele, tornando pública a intimidade da sua relação com esse indivíduo115. 

Ao confrontar o público com este tipo de imagens, ela desenvolve uma atitude 

crítica face a esta questão do que pertence ao domínio do público e do que se 

enquadra no do privado. O universo dialéctico destas imagens da artista está próximo 

dos conceitos de interioridade e de intimidade que Roland Barthes enuncia e alerta 

para a necessidade de manter uma fronteira e estabelecer os limites entre esses dois 

domínios.116  

Na sua série de fotos de camas vazias, o que é mostrado é interioridade, facto 

que afasta essas imagens dos clichés que organizam a cultura característica da era da 

                                                         
113 Cf. Pasi Kolhonen, A nova cidade prisioneira (parte II), op. cit., p. 28. 
114 Vejam-se programas televisivos como o Big Brother em que diversas pessoas tem de coabitar numa 
mesma casa, sem poder sair do seu espaço e sendo constantemente vigiadas por câmaras televisisvas.  
115 Cf. Nan après avoir été battue (1984) – Fig.22 da série Balade of Sexual Dependency (1ª 
apresentação -1979). 
116 A quebra de limites entre o que é ou não passível de se mostrar e entre o que é do domínio público 
ou do privado, bem como a liberdade de subverter esses conceitos, criando situações de perversão, 
remonta ao contexto modernista. Obras como a do Marquês de Sade, de Georges Bataille ou Maurice 
Blanchot, por exemplo, que surgem associadas ao valor da razão e à ascensão do erotismo, da 
neutralidade e do simulacro, marcaram a entrada no novo domínio do homem moderno e pós-moderno, 
que passou a ser soberano. Ele testa limites, executando experiências de subversão, por exemplo dos 
valores morais e acredita ter-se libertado da norma, da necessidade de ocultar, na medida em que só o 
homem controla, só os outros ou ele próprio o podem controlar. A mostra perversa do lado, por 
tradição ‘oculto’ e privado, introduz uma dimensão de suposta liberdade e é esse o lado que interessa 
Goldin, que procura dar expressão visual a algumas minorias, anteriormente silenciadas.  
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informação.117 As camas estão desfeitas e evidenciam a presença humana pelos 

vestígios deixados no colchão e nos lençóis.  

O corpo humano é geralmente tema central no trabalho de Nan Goldin, mas 

neste caso o modo como ele é abordado surge através da deformação que a matéria 

provoca no espaço. A ausência da figura humana nessas imagens enaltece a sua 

presença.  

O olhar de Nan Goldin, particularmente direccionado para a sua vida e 

existência, pode generalizar-se para toda a condição feminina e para a generalidade 

das implicações e contingências sexuais que esta acarreta consigo. 

A maioria das imagens que expõe, são duras, dotadas de um tratamento 

plástico crú e mostram o universo da droga, da prostituição, da violência, dos meios 

gays, das dragqueens, das doenças venéreas e de outras, como a SIDA, indo contra o 

ideal de vida socialmente correcta que surge associado ao sonho americano de 

Hollywood.  

A fotógrafa invade o quotidiano dos amigos com a sua objectiva como um voyeur, 

expondo posteriormente os resultados das suas ‘espreitadas’ e equacionando dessa 

forma, de um modo análogo e equivalente àquele a que recorre o Dan Graham nas 

suas obras, mostrando quais as características que definem o carácter público ou 

privado dos espaços e qual o tipo de relação que o homem estabelece com eles ao 

nível do seu quotidiano.  

As imagens que a artista expõe para testar a plasticidade (de abertura ou 

fechamento dos espaços) e o carácter dos mesmos, geralmente não são povoadas por 

personagens mas sim por pessoas que expõem as suas fragilidades, tornando-se de 

certa forma mais vulneráveis, porque se sugeitam a uma avaliação moral pública e 

contribuem para destruir a utopia de uma sociedade uniformizada pelos padrões 

sociais, morais, políticos e culturais vigentes. No entanto, não negaremos a existência 

de alguma teatralidade inerente ao seu trabalho. 

Actualmente, a sua vivência decadente e frenética, tal como a sua velocidade de 

produção artística, é menos evidente. O internamento de Nan Goldin numa unidade 

hospitalar para efectuar tratamentos e uma desintoxicação do consumo de álcool e de 

                                                         
117 Cf. Lit vide dans un bordel, N. Y. (1979), Lits vides, Boston (1979) – Fig.20, entre outras. 
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drogas não deverá ser alheio a este facto. Esse momento, marcou de forma decisiva o 

trabalho da artista que aí teve de reaprender a viver e a fotografar.118  

Nos trabalhos mais recentes de Nan Goldin existe uma maturidade estética, que 

implica uma composição visual mais elaborada, que se distancia da instantaneidade  

dos momentos e espaços captados nos seus primeiros registos fotográficos. O tipo de 

espaços registado passou a ser também diurno e ao ar livre, opondo-se ao anterior que 

era quase exclusivo de lugares nocturnos e interiores.   

A sua fotografia alargou e diversificou temáticas, embora continue centralizada na 

realidade da vida quotidiana, concretamente na sua que lhe continua a servir para 

comprovar a sua própria existência. A mãe a tossir e a rir ao mesmo tempo, um 

comboio numa paisagem ou parcelas do universo underground que caracterizam o seu 

trabalho, são motivos recorrentes nesta fase da obra da autora. 

O espaço de afirmação da sua tribo urbana é largamente referenciado pelos 

interiores domésticos que fotografou de forma parcelar, permitindo deduzir qual o 

modo de vida e maneira específica de percepcionar a partilha do espaço do país com 

as outras tribos urbanas, segundo o seu ponto de vista particular.  

A questão da vigilância patente no contexto pós-moderno é enunciada pela artista 

segundo uma estética de tipo snapshot, através da qual ela expõe ao olhar do público 

o contexto privado e diário de um grupo urbano, socialmente considerado marginal. 

De uma forma algo perversa, Nan Goldin torna pública a vida quotidiana do seu 

grupo, deixando em aberto se pretende de forma consonante com os valores impostos 

pelo sistema denunciar comportamentos, quebrando o horizonte de fantasia e sonho 

em que o homem tende a cair na vida quotidiana, ou apenas banalizar e miscigenar 

comportamentos entre as massas, normalizando-os dessa forma, facto que os 

desculpabiliza. As diversas obras da fotógrafa estimulam a percepção de novos pontos 

de vista nos espaços. 

 

1.4. James Turrell 

 

James Turrell nasceu em Los Angeles, em 1943, e iniciou o seu trabalho na 

segunda metade da década de 60, com uma série de peças denominadas de projection 

                                                         
118 Durante o período em que esteve internada, realizou uma série de fotografias sobre o chão e os 
corredores do hospital, obras que podem facilmente ser interpretadas como auto-retratos psicológicos, 
nos quais está patente a descoberta da luz do dia, facto que tornou as suas fotos mais luminosas. 
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pieces. Entre 1961 e 1965, frequentou o Pomona College, na Califórnia, onde adquiriu 

formação em Psicologia, Matemática e História da Arte. Posteriormente, obteve 

formação artística superior na área de Belas-Artes, nas universidades da Califórnia e 

de Claremont, terminando o percurso académico em 1973.  

Do contexto familiar e da sua experiência profissional como co-piloto, através 

da qual pôde experienciar, de forma invulgar, a luz natural e a imensidão dos espaços, 

ficaram-lhe conhecimentos sobre navegação aérea e tecnologias de construção de 

materiais aéreos. 

Turrell desenvolve um trabalho que se situa entre a experimentação 

contemplativa e uma materialidade espiritual. Herdeiro do legado dos 

transcendentalistas americanos, que se desenvolveu no contexto imenso da vastidão 

das paisagens do país, o artista desenvolveu trabalhos que transportam o observador 

para um plano espacial situado algures acima do plano terreno.  

Ele incorpora nos seus trabalhos as dimensões imensas da natureza, a luz e os 

espaços finitos e infinitos de terra e de céu. Para tal, James Turrell desenvolve 

esquemas rigorosos e complexos para a iluminação de espaços que consegue libertar 

de uma série de características que lhe estão naturalmente associadas, como o carácter 

axonométrico e mensurável.  

Os trabalhos do artista constituem uma espécie de máquinas de visão que se 

auto-condicionam e que limitam o sistema perceptivo e sensorial do observador, 

subvertendo percepções como a do peso, a do tempo e a possibilidade de quantificar o 

espaço.  

A obra de Turrell, apesar de se basear em esquemas de iluminação algo 

complexos, pode também ser enquadrada no desenvolvimento da estética minimalista, 

pela aparência simples dos espaços que cria e por elaborar sobretudo objectos 

tridimensionais integrados no espaço real do espectador. Ao considerar o seu trabalho 

próximo da estética minimalista, surgem aproximações na sua leitura face às obras de 

Dan Flavin, pelo facto de ambos recorrerem ao mesmo medium - a luz - como 

elemento fundamental para a elaboração dos seus trabalhos. No entanto, Turrell 

demarca-se significativamente desta estética pois, ao contrário dos artistas 

minimalistas, o autor não pretendia atingir o máximo de efeitos com o mínimo de 

meios.  



84 
 

 
 

 

O trabalho de Turrell surge no espaço físico e quotidiano do espectador  

recorrendo a soluções materiais simples para intervir directamente junto do público, 

integrando-se com ele e abrindo a possibilidade de fuga para outro espaço a quem o 

observa. A dimensão espacial para que estas obras remetem é imaterial e mítica, na 

medida em que nela, o tempo e o espaço surgem como categorias não mensuráveis, 

porque estão desprovidas dos referenciais que permitem ao homem estabelecer as 

coordenadas espacio-temporais essenciais ao seu quotidiano. A forte presença 

lumínica das obras referencia nelas a presença do mito da luz, como ponto de partida,  

como ponto de fuga ou como fonte de sapiência, de divindade, do bem e como 

energia geradora. 

As obras de Turrell movem-se na dicotomia entre o espaço e o tempo, entre 

um espaço material, mas que transporta o observador para uma dimensão imaterial e 

um tempo que não é o cronológico e que só pode ser entendido como tempo cósmico 

e de observação. O último é, por vezes, suprimido nas suas obras pelo facto de elas 

anularem ao máximo a percepção sensorial do espectador. O observador só consegue 

identificar o tempo nessas peças através das alterações que a sua passagem provoca 

nas obras. 

O trabalho deste autor está muito vocacionado para a análise dos mecanismos 

de percepção do espaço e da sua relação com o tempo, mas revela também um desejo 

de representação do real, verificando-se nas suas obras uma grande semelhança com 

alguns dos pressupostos basilares da pintura renascentista, ao recorrer aos mesmos 

princípios construtivos desse tipo de pintura que lhe permitem efectuar uma alusão à 

tridimensionalidade sobre suportes bidimensionais funcionando como uma espécie de 

‘janelas para o mundo’. Mas, em Turrell, a paisagem que é evidenciada nesses 

dispositivos não é só a que os nossos olhos vêem, mas sim o resultado da sua adição 

com a informação visual que subjaz ao próprio mecanismo da visão e da percepção. 

Os meticulosos esquemas formais que Turrell elabora nas suas obras são 

semelhantes aos renascentistas que eram usados para a construção de ilusões espaciais 

recorrendo ao uso da perspectiva, à organização, à composição das imagens e ao tipo 

de esquemas de iluminação das mesmas, que são utilizados pelo artista mas, para 

produzir paisagens inversas às renascentistas.119 

                                                         
119 A análise do espaço atravessou já diversos períodos temporais e ideológicos diferentes que lhe 
criaram contornos divergentes. Depois da visão antropocêntrica e geocêntrica, que privilegiava a 
materialidade/fisicalidade do planeta e a do próprio homem, a nível contemporâneo, parece poder 
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   O artista está permanentemente a jogar com opostos e é através dessa 

dicotomia, que ele nos transporta para um plano de espaço transcendental. Turrell não 

constrói um espaço identificável e mensurável, mas sim espaços indefinidos e não 

identificáveis, só possíveis de situar entre o finito e o infinito, o visível e o invisível, o 

material e o imaterial, o iluminado e o escuro ou o equilíbrio e o desequilíbrio. Com 

eles, Turrell analisa as capacidades perceptivas do homem, ao construir mecanismos 

que lhe alteram o seu modo convencional de ver. 

A condição física dos espaços criados ou recriados pelas suas peças pauta-se 

pela ausência de matéria, porque o facto de não existir neles a marcação de uma linha 

horizontal que delimite o espaço (que segundo o legado da tradição educacional do 

ocidente, determina e equaciona os limites terrenos do homem através dos quais ele 

identifica a sua posição geográfica), torna-os lugares sem referentes, sem limites e 

consequentemente desprovidos de matéria. As obras do autor, onde o plano terreno e 

o de céu se confundem não têm, por isso, uma leitura imediata e fácil. O observador 

necessita de presenciar as obras para tocar e sentir a matéria e poder quantificar os 

espaços para confirmar a sua existência.  

O trabalho de Turrell equaciona a existência de limites na paisagem, surgindo 

como uma negação parcial da forma convencional de a percepcionar, facto que o 

torna, por vezes, desconfortável120.  

 O espaço de céu, para o qual algumas das suas obras nos remetem, é um 

espaço cósmico, onde a obscuridade não é a ausência de sol ou a que é própria da 

noite mas, a de um espaço sem tempo e sem referentes precisos.121 

                                                                                                                                                                 
referir-se uma nova espécie de iluminismo/luminocentrismo que pode sustentar novas ilusões acerca da 
natureza do espaço e do tempo. A perspectiva do Quattrocento, direccionada para a representação e 
compreensão do espaço real, constitui um obstáculo à análise perspéctica do tempo real e do espaço 
sem horizonte determinado. Os pontos de fuga que convergiam para o horizonte deixam de se 
constituir como referenciais de importância primordial, em prol da pressão ou atracção universal que 
orienta todos os que sobre ela se encontram para o centro da Terra e os impede de cair. Pode referir-se 
um novo ponto de fuga, específico do século XIX, relacionado com uma contragravidade artificial que 
permite ao homem perder a estabilidade anteriormente garantida pelo espaço gravitacional que, por 
natureza, orientou sempre as suas actividades vulgares. Actualmente, a tecnologia veio permitir uma 
reordenação das nossas práticas quotidianas, das suas referências e dos seus limites. 
120 Esta situação torna-se particularmente evidente na peça My Brother`s Windons, e é também visível 
noutros trabalhos da mesma série – Cf. James Turrell, The Other Horizon, Peter Noever (ed.), MAK, 
Wien und Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1999, pag.73. 
121 Cf. Skyspace Series do autor em que se inserem peças como o projecto para o Ocean Park em Villa 
Panza – Skyspace I (1975) – Fig. 13, 14 ou as diversas propostas inseridas na série de observatórios de 
céu, referida como Space that Sees (1993) – Fig. 15. A abertura determinada pelo artista para se poder 
proceder a essa observação não permite que seja vislumbrado qualquer elemento que possa permitir a 
identificação referencial do observado. O seu maior projecto, Roden Crater – Fig. 16, no Arizona, foi 
construído num espaço de um vulcão extinto, onde as proporções gigantescas e sobre-humanas estão 
em evidência e onde o céu continua a surgir como uma espécie de imagem planificada. O vulcão 
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Nestes espaços, Turrell confronta a alternância dia/noite com os conceitos de 

espaço terrestre/extraterrestre e a infinidade do céu com a sua presença física e 

concreta.  

Tal como acontece nos écrans de televisão planos, onde as imagens são  

percepcionadas numa superfície plana, nestas obras o observador tem a sensação de 

ser confrontado, não com a realidade mas sim com uma projecção dela própria, 

igualmente efectuada sobre uma superfície plana que, neste caso é provocada por 

recortes rectangulares que estão sempre situados no plano do tecto. Nestas peças, não 

existem referentes territoriais objectivos. São mostradas ao espectador, as 

modificações da realidade enquanto fenómeno perceptivo, mas sem a distinção entre o 

que, nesse processo, é parte integrante do processo de transformação exterior e 

interior.  

Nas obras produzidas com recurso à utilização de luz eléctrica, o rigor do 

esquema formal desenvolvido pelo artista, passa pela pintura das paredes circundantes 

ou pertencentes à obra, pelo controlo da qualidade e quantidade de tinta utilizada 

nessa pintura, pelo desenvolvimento de um rigoroso esquema de colocação das luzes 

e da definição dos ângulos com que os planos que as tapam devem ser cortados ou 

colocados. 

 Nos trabalhos que usam a luz natural, o rigor dos esquemas de montagem das 

peças do artista mantém-se e a percepção das obras modifica-se ao longo do dia, 

como resultado da deslocação do Sol que interage de forma activa com a passagem 

das diferentes horas do dia, através dos jogos de luz que provoca ao passar pelos 

rasgos produzidos nos planos, ocultando-se e movimentando a luz e a sombra nos 

interiores que ilumina parcialmente, para além da alternância que se deve aos ciclos 

delimitados pela noite e o dia e pelo Verão e o Inverno122.  

A relação entre a luz e o tempo, que se materializa na velocidade de alteração 

da exposição da luz sobre a paisagem, permite reinterpretar constantemente as 

percepções do espaço presente. Ao nível do espaço e das três dimensões que o 

caracterizam, é na análise da quarta dimensão, o tempo, que a percepção de cada obra 

se complica, concretamente ao nível da dimensão do presente, dado que o tempo real 
                                                                                                                                                                 
extinto tornou-se o local de uma experiência inédita de tempo e de espaço: esse local é assumido como 
um ‘olho humano’ da terra que vigia o céu.  
122 O trabalho Music for the Mendota (1970-71) é disso exemplo. No trabalho, coexistem as alterações 
provocadas pelo Sol, causadas tanto pelo movimento de rotação da Terra como pelo de translação. 
Existem obras onde estes dois tipos de iluminação coexistem, como é o caso da peça Veil. Neste 
trabalho, o autor estabelece uma dicotomia entre o natural e o artificial e entre o perene e o imutável. 



87 
 

 
 

 

não se opõe ao diferido mas apenas ao próprio tempo presente, porque ao 

materializar-se esse presente ele passa imediatamente para o passado.  

O artista retira ao presente as coordenadas do espaço e do tempo - o aqui e o 

agora - em prol de um ‘algures’ comutativo, fazendo com que nas suas obras se perca 

a presença concreta no mundo para se obter uma presença projectada. E nesse 

processo, pode considerar-se que o trabalho de Turrell articula a relação entre a luz e 

o espaço sem a mediação de objectos. Ele compara o seu trabalho a uma caixa 

insonorizada que, a partir do momento em que é invadida pela presença humana, 

nunca mais é silenciosa, quanto mais não seja porque o homem passa a poder ouvir aí 

o seu próprio barulho123.  

No silêncio, qualquer pequeno barulho adquire uma dimensão que de outra 

forma não teria. A luz, por mais ínfima que seja, ganha no escuro outra dimensão e, 

como não existem espaços totalmente silenciosos, também não existem espaços 

totalmente escuros.124 

As obras de James Turrell pretendem trazer para o mundo consciente também 

a luz que habita os espaços dos sonhos e do mundo inconsciente.125 Para tal, é 

necessário respeitar o tempo de observação que está inerente à percepção humana da 

relação entre o espaço, o tempo e ele próprio como observador, período cronológico 

que pode variar de indivíduo para indivíduo e do tipo de espaço escolhido para essa 

observação. 

Os espaços do artista funcionam como instrumentos para percepcionar a luz, 

materializando uma zona física que funciona como área transitória de passagem entre 

o mundo consciente e o do onírico, espaço esse que possibilita ao homem a necessária  

adaptação física que ele necessita para poder ver essa nova perspectiva espacial 

oferecida ou suscitada pelas obras de Turrell.  

                                                         
123 “Se a natureza tem horror ao vazio, a natureza-grandeza tem-no igualmente. Sem peso e medidas, 
deixa de haver a possibilidade de haver natureza, ou mais exactamente deixa de haver a ideia de 
natureza. Sem horizonte longínquo, deixa de haver a possibilidade de vislumbrar a realidade, caímos 
num tempo de uma queda que se aparenta à queda dos anjos e o horizonte terrestre será uma “baía dos 
Anjos””.- Cf. Paul Virilio, A Velocidade de Libertação, ed. Relógio d‘Água, Lisboa, 2000, pag.27. 
124 Cf. por exemplo, a teoria sobre o silêncio, patente na obra 4’33’’de silêncio de John Cage. 
125 O tipo de luz que neles se evidencia está longe de ser a luz com que estamos habituados a lidar. Ela 
não é uma luz que tenha como função iluminar o espaço porque a sua lógica é mostrar-nos outra 
realidade, que está mais próxima da luz que habita nos nossos sonhos, do que da luz que ilumina as 
nossas casas. 
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O trabalho do artista remete também aqui para as novas formas de ver126 

proporcionadas pelos diversos meios tecnológicos, como as on-line cameras que 

permitem ver através da internet e ter uma visão global de um espaço virtual. 

Turrell afirma trabalhar a luz de forma primária, com o mínimo recurso à 

tecnologia. As suas obras são uma espécie de imagens virtuais ou duplos da própria 

realidade. 

A estética inerente à obra de Turrell contém em si uma certa perversidade na 

medida em que no animal a percepção e o reconhecimento são expressos por vários 

sinais de cumplicidade e ao nível do universo dos modernos sensores ópticos das 

‘máquinas de visão’ e próteses tecnológicas a indiferença é garantida, não havendo 

cumplicidade, nem interferência emocional entre o olho de quem vê e a frequência da 

imagem artificial da máquina que a interpreta. 

Socorrendo-nos da análise de diversas teorias da percepção, como as de 

Husserl127, as de Merleau-Ponty ou as de Birnbaum para pensar o trabalho de Turrell, 

podemos situá-lo no plano da fenomenologia ao ponderar a necessidade que o corpo 

humano tem da visão.  

Na obra do artista, a luz, em diversos casos, torna visível um espaço que não 

existe a nível matérico colocando o problema filosófico e estético da definição do 

conceito de visível, concretamente de espaço visível, que implica um jogo entre as 

noções de fechado e de aberto e entre as de luz e de escuridão128. 

Para sintetizar o conhecimento da sua obra, podemos afirmar que com as 

peças de Turrell, ver torna-se uma coisa visível – cada observador pode ver-se a ver. 

A luz tem assumido um papel preponderante na explicação e organização do 

mundo, associada a Deus, ao bem, à verdade, ao conhecimento e à transposição do 

mundo sensível para o mundo superior.129 Nas obras de Turrell, o uso da luz pode 

                                                         
126 Cf. P. Virilio, “Sight without Eyesight”, The Other Horizon, op. cit., pp. 217-218. 
127 Husserl deu importância ao auto-conhecimento físico (bodily self-awareness): sem a sensação física 
própria não existe uma representação mental dos objectos, e sem a relação consciente dos objectos no 
mundo, não existe uma auto-percepção estável.  
128 “Nesta arte nada é mostrado – ela é a revelação em si. Luz e escuridão, escuridão e luz: Lichtung.” 
Daniel Birnbaum, “Eyes and Notes on the Sun”, The Other Horizon, pp. 228. Cf. também Merleau-
Ponty, O Visível e o Invisível, Lisboa, Editorial Presença, 20004.  
129 A filosofia pré-socrática serviu-se da luz como metáfora para exprimir a inteligibilidade do ser em 
geral (ontologia). Para Heráclito, mais do que um elemento físico essencial, a luz representava a 
substancialização do logos. Platão esboçou uma fundamentação metafísica da luz a partir da analogia 
entre a ideia de Bem e a de Luz do Sol: “o Bem está para a inteligência e para o inteligível, no mundo 
da realidade  inteligível, como o Sol para a vista e para o visível, no mundo da realidade visível” – 
(Platão, República, 508c). Da comparação, Platão concluiu a eficiência ontognoseológica do Bem para 
toda a realidade em geral: “assim como o sol é causa do ver e do ser visto no mundo sensível, também 
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corresponder a ideias de interioridade e de inteligência humana, segundo as quais as 

suas obras funcionam como locais introspectivos e de auto-conhecimento, 

constituindo-se como espaços que, tal como as igrejas, proporcionam o contacto com 

um outro espaço transcendente, supostamente superior ou seja, situado num plano 

elevado, face ao plano terreno. 

No seu todo, a obra de James Turrell oferece ao espectador a possibilidade de 

evasão do espaço terreno, físico e matérico através da luz, transportando-o para uma 

dimensão extraterrena, da qual lhe é possível um controlo abrangente e mais lúcido do 

plano matérico que habita. Através dela, o observador pode olhar de outra forma o 

espaço do seu quotidiano, à margem da banalidade inerente a esse plano de 

imanência. A percepção da gestão dos recursos espaciais de que o homem dispõe  

pode aí ser mais clara e consciente, constituindo-se os planos do chão e o do céu,  

como percepções observáveis de fora, que parecem expostas num ecrã televisivo.  

A  possibilidade desta consciência pressupõe, no entanto, uma inserção 

analítica no plano de imanência do quotidiano, tão forte e eficaz como a que o leitor 

pode já verificar, por parte dos outros artistas em estudo.  

A dilatação espacial cronologicamente situada nos anos 80 e 90 está inserida 

no contexto da quebra de barreiras físicas, políticas, económicas, sociais e culturais 

que surgiu no decurso da alteração do quadro de gestão política e económica ao nível 

das superpotências dominantes e de poderes locais, em que os regimes autoritários 

tendem a perder poder. A libertação obtida foi, antes de mais, mental e criativa mas 

também física e territorial. O espaço passou a ser muito mais livre, não só o de 

actuação, mas também o do pensamento e da criatividade, levando artistas e teóricos a 

trabalhar questões relacionadas com os mecanismos estruturais subjacentes ao 

quotidiano, como as de tempo e de espaço. O poder, o lucro e a vigilância estão 
                                                                                                                                                                 
a ideia de Bem é causa e origem do ser e da cognoscibilidade das ideias no mundo inteligível” – 
(Platão, República, 508c). Assumidas na sua unidade orgânica, as alegorias da linha e da caverna 
convergem no aprofundamento da metáfora da luz: a diferentes graus de cognoscibilidade e de clareza 
correspondem diferentes graus de ser e de verdade. Submersos na caverna do mundo sensível e do 
próprio corpo, os homens são convidados a passar, mediante uma ascese interior.  
         A ideia da luz, como fonte ou factor de conhecimento, manifestação ou expressão de verdade, 
desenvolveu-se na teologia cristã de inspiração platónica. Com efeito, na convergência da especulação 
grega com a revelação do Antigo Testamento, Deus aparece-nos identificado com Sol espiritual, com a 
verdadeira Luz, da qual a Luz física é apenas uma imagem ou efeito. 
        Para os neo-platónicos, designadamente para Plotino, o mundo é explicado em termos de 
irradiação luminosa que do Uno, fonte ou princípio original, sem necessidade e sem alteração, de modo 
natural e espontâneo, se difunde e propaga em ondas sucessivas. A luz é uma realidade espiritual e 
inteligível. No seguimento do neo-platonismo, a metáfora da luz, desde sempre associada a ideias de 
purificação e imortalidade, foi apropriada pela Filosofia e pela Igreja, para exprimir ideias de 
transfiguração do mundo e da alma, de corpo glorioso e de um destino superior e eternamente feliz.  
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inerentes ao ‘jogo’ que o homem estabelece entre as duas grandezas citadas, na 

dialéctica de gestão do espaço, onde elas ocorrem. Os artistas plásticos, como Richard 

Serra, Dan Graham, Nan Goldin e James Turrell, tornam visíveis estas problemáticas 

espaciais, quer no plano do espaço físico de imanência do homem, quer na fuga para o 

virtual, a partir do qual estabelecem uma nova possibilidade de distanciamento crítico 

e de controlo. Ao dilatarmos a análise das obras que tratam questões de espaço, ao 

contexto internacional, verifica-se o alcance desta preocupação. 
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Terceira Parte 
 
 
1. O panorama artístico português nos anos 80 e 90 
 

Após a análise no plano internacional de diversas abordagens plásticas sobre 

as problemáticas de gestão e controlo do espaço ao nível do quotidiano, o 

entendimento da leitura espacial, no contexto artístico português, torna-se mais claro. 

Citando o arquitecto Fernando Távora, “está por escrever a história da 

organização do espaço português (...)”130, tarefa que não pretendemos executar neste 

estudo, embora ele possa constituir-se como contributo para essa análise.  

O entendimento de qualquer proposição plástica referenciada no presente 

estudo, requer um conhecimento da relação que o país, como entidade representativa a 

nível social, político, cultural e económico, estabelece com os seus recursos naturais 

ao nível do espaço, que depois se pode particularizar na abordagem específica de cada 

artista.  

A organização do espaço constitui uma operação dialéctica na qual são 

convocados a intervir diversos factores que aí convergem. O seu percurso evolutivo 

sofreu, de forma paralela ao conceito do espaço, uma significativa alteração. O tipo de 

actividades e a forma como elas utilizam o espaço, nomeadamente o urbanismo e a 

arquitectura, o mobiliário, a pintura ou a escultura, também têm mudado de forma 

significativa. A nível histórico e nacional, o confronto desses factores proporcionou 

uma leitura do espaço aparentemente contínua e coerente que durou até aos finais do 

século XVIII, época em que o espaço nacional começou a revelar-se 

progressivamente mais assimétrico, com centros habitacionais, económicos, políticos 

e culturais densamente povoados contrastando com zonas desfavorecidas, cada vez 

mais desertas, localizadas sobretudo no interior e no sul do país. 

Ao nível do cuidado estético no tratamento dos espaços a situação é similar, 

apresentando uma assimetria cada vez maior entre os espaços cuidados a nível 

estético e arquitectónico e os resultantes das múltiplas carências sentidas nesses 

locais, que em algumas situações traduzem gostos pessoais e pontuais, geralmente 

                                                         
130 Cf. Fernando Távora, Da Organização do Espaço, Série 2, Agrupamentos 13, FAUP Publicações, 
Porto, 1999, p. 47. 
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estruturados por pessoas não especializadas. A situação conduziu à presente crise que 

nos parece constituir um fenómeno global sem fronteiras definidas.131  

As assimetrias económicas que surgem geralmente associadas ao proporcional 

desenvolvimento tecnológico, cultural e artístico, definem a densidade populacional 

dos aglomerados habitacionais que, quando atingem grandes dimensões se tornam 

centros: de controlo das periferias e a partir dos quais se efectua uma distribuição e 

rentabilização dos espaços circundantes, para os quais todas as forças e vectores 

tendem a convergir e a partir dos quais se irradiam outros aglomerados habitacionais 

menores.  

Face à análise esquemática das relações de forças e tensões que orientam o 

aspecto, utilização e rentabilização dos espaços, sobretudo com fins de carácter 

económico, é pertinente considerar actualmente no espaço um carácter panóptico que 

se pauta por conter inerentes a si múltiplos jogos de antinomias, entre: poder e 

liberdade, expansão e contracção e máxima rentabilidade que se associa a situações de 

saturação versus uma necessidade de evasão. 

 

2. Pedro Cabrita Reis - uma proposta restruturante para o espaço da paisagem 
 
 Ao nível das tendências artísticas recentes, parecem prevalecer 

maioritariamente o tipo de propostas que intervêm directamente sobre o espaço da 

paisagem real e quotidiana. 

No Renascimento, o homem ocidental desenvolveu uma leitura do espaço em 

profundidade, organizada segundo uma lógica que se pautava pela diminuição de 

tamanhos e por uma perda proporcional de definição nas imagens, face ao aumento de 

distancias. No âmbito da produção artística, as metodologias para a representação do 

espaço da paisagem segundo esses pressupostos, foram progressivamente 

desenvolvidas e a sua utilização prolongou-se até à actualidade, embora recentemente 

se verifique um predomínio de outro tipo de entendimento da arte que, extrapolou os 

                                                         
131 Actualmente, devido aos  mais variados factores, verifica-se um grande desequilíbrio e desarmonia 
ao nível do espaço português que, apresenta simultaneamente zonas de intenso desenvolvimento, 
ordenado e também desordenado, zonas paralisadas e zonas em decadência contínua, que se distribuem 
entre os dois grandes pólos de atracção que Lisboa e Porto constituem, definindo os dois grandes 
centros urbanos. A designação de ‘sistema irradiante’ de Fernando Távora define e denuncia esta 
estrutura que está inerente ao espaço português e a uma extensão territorial alargada para além da 
fronteira do país, verificável logo na existência de grandes centros urbanos facilmente identificáveis e 
no facto de entre eles e à sua volta, se poderem identificar subúrbios, bairros degradados e pequenas 
povoações.   
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limites da representação, para passar a intervir directamente sobre o espaço real. Os 

parâmetros que definiam conceitos como os de escultura, pintura ou desenho, foram, 

em alguns casos, subvertidos e noutros, ladeados por novos conceitos de trabalho 

artístico como o de instalação em que todos os domínios clássicos podem ser 

convocados a intervir.  

Actualmente, a actividade artística tende a ser bastante abrangente e até 

ecléctica, conjugando nos projectos de artes plásticas, áreas aparentemente distintas, 

como a música (inclusive de D.J.) a fotografia, o desenho, a escultura, a pintura ou o 

gesto de apropriação de objectos do quotidiano como uma espécie de ready-mades ou 

como meros materiais de construção. Ao nível dos espaços de exposição ou de 

intervenção artística, a diversidade é também muito grande. Eles podem ser locais 

especificamente concebidos para mostrar ou instalar obras de arte ou ser espaços de 

uso quotidiano, apropriados por um artista ou grupo de artistas para aí trabalharem ou 

mostrarem as suas obras. 

Pedro Cabrita Reis é um artista plástico português cujo trabalho apresenta a 

nível formal algum eclectismo, intervindo nos dois tipos de espaços supracitados, para 

mostrar as suas obras ou, noutros casos, para com a sua intervenção, modificar esses 

espaços, convertendo-os dessa forma em parte integrante do seu trabalho.  

Ao nível das soluções plásticas e do tipo de materiais a que recorre para as 

executar, verifica-se alguma versatilidade por parte do autor, que recorre ao desenho, 

à pintura, à escultura e em alguns casos, à junção de diversas vertentes da criação 

plástica para criar instalações específicas para espaços determinados por ele ou por 

entidades exteriores. A diversidade de materiais, que vai desde os tradicionalmente 

considerados no meio artístico como nobres (a tinta de óleo, a tela de linho ou entre 

outros, os papéis de desenho e aguarela) até aos materiais específicos das obras de 

construção civil e concretamente de um tipo de construção precária ou até aos seus 

desperdícios materiais (como pedaços de madeira, gesso, vidro ou, entre outros, 

suportes e estruturas de alumínio) é mais um dos factores que nos leva a referenciar a 

versatilidade criativa do artista.132 

Para analisar a intervenção artística do autor sobre o espaço da paisagem, 

consideramos dois níveis de leitura da sua obra. Num primeiro, pretendemos somente 

                                                         
132 “Criar nunca é um acto definitivo: a intenção de criar talvez.” - Cf. Cabrita Reis, Da Luz Como Na 
Noite, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, Jan. de 1988, p. 28. 
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apresentar o percurso artístico e uma caracterização sumária da obra do artista. No 

segundo nível de análise do trabalho do autor, aprofundaremos conceitos e 

metodologias a que o autor recorre para operar ou suscitar uma nova visão do espaço.   
 
2.1. Formação e carreira artística 

   

Pedro Cabrita Reis nasceu em 1956, em Lisboa, cidade onde vive e trabalha 

actualmente. 

Adquiriu formação superior na área de Artes Plásticas - Pintura, na actual  

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, local onde tomou contacto com 

diferentes materiais e práticas artísticas, não só do domínio clássico da pintura mas 

também, do desenho, da gravura e da escultura. 

Actualmente, Pedro Cabrita Reis goza de grande protagonismo na cena 

artística portuguesa, marcando o panorama da produção plástica e conceptual desde a 

década de oitenta em Portugal, data a partir da qual a sua obra começou a obter 

progressivamente reconhecimento internacional. A edição da Bienal de Veneza de 

2003 contará com a presença do autor para representar Portugal. 

A intervenção cultural que desempenha e o dinamismo da sua carreira, aliados 

à personalidade forte que o autor regista de forma notória nas suas obras, usufruindo 

das suas capacidades de expressão plástica e escrita, garantiram-lhe o estatuto. 

Na geração de Pedro Cabrita Reis destacam-se nomes como os de Julião 

Sarmento, Jorge Molder, Rui Sanches, Rui Chafes, José Pedro Croft, Pedro 

Casqueiro, Miguel Biberstein, Leonel Moura, Rosa Carvalho, entre muitos outros. 

Trata-se de uma geração essencialmente cosmopolita e que participou, de forma 

activa, na agitação pós-revolucionária, herdeira de conflitos geracionais que a 

precederam, sendo a primeira a obter um reconhecimento público generalizado, após 

a revolução de 25 de Abril de 1974.133 

Actualmente, Portugal conta ainda com algum conservadorismo, 

nomeadamente na área da cultura, por parte das massas populacionais comuns e 
                                                         
133 A revolução portuguesa de 1974  foi democrática e significativa na alteração do panorama cultural e  
artístico português. Vulgarmente denominada de 25 de Abril, nome que coincide com a data em que 
ocorreu, a ‘revolução’ marca a queda do autoritarismo esmagador que se fazia sentir em Portugal e com 
ele, o fim da hegemonia absoluta do conservadorismo cultural, operado por parte do regime e da 
oposição tradicional; o fim dos diversos movimentos de repressão e a quebra, ainda que parcial, do 
isolamento português que se manteve durante meio século, relegando Portugal para fora dos circuitos 
artísticos e culturais internacionais. A esse conservadorismo estavam associados diversos conflitos 
geracionais, que partiam essencialmente da vontade de libertação das camadas mais jovens.  
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também por parte de alguns círculos de elites culturais, para além do que se verifica 

entre entidades oficiais e lobbies de poder político e económico. No entanto, é 

irrefutável o papel da democracia no processo que rompeu definitivamente com a 

situação de estrangulamento do meio artístico português, responsável, em tempos, 

pelo êxodo de diversos teóricos e artistas que se sentiram incapazes de suportar a 

limitação constantemente operada pelo sistema ditatorial político do país.  

A obra de Cabrita Reis começa a fazer-se notar na década de oitenta, mas é na 

seguinte que, dotada de maior maturidade, consegue operar sobre a realidade 

recorrendo, não a artifícios plásticos para a sugerir, mas ao manuseamento de 

elementos da própria realidade para estruturar novas percepções desse plano onde o 

artista, o público e as próprias obras se situam e no qual todo o processo decorre. O 

artista expõe regularmente desde o início da década de oitenta, mas destaca os anos de 

1988 e 1989 como marcos cronológicos significativos para o entendimento da sua 

obra. Esta barreira cronológica que se sobrepõe a quase uma década de trabalho é 

definida pelo próprio Cabrita Reis como o ponto que assinala a possibilidade de 

revisitação da sua obra. A exposição Contra a Claridade assinala o facto, ao definir 

esse ano como o ponto, a partir do qual, os trabalhos realizados pelo artista são 

expostos.134 A produção artística exposta, tal como a posterior a essa exposição, está 

inserida num plano mais distante do ruído ambiente, em que o autor se pode 

considerar entregue às suas ambições de edificação de uma forma de expressão 

plástica ainda mais pessoal. Seria contudo, redutor considerar as peças da sua fase 

inicial no plano de uma mera aprendizagem face ao ritmo mais acelerado e à 

maturidade exibida pelas obras da década de noventa.  

A generalidade dos trabalhos realizados a partir de 1989 apresentam-se 

organizados segundo os elementos comuns que apresentam, constituindo séries, de 

entre as quais destacamos: a das casas, a dos hospitais e de ecos do mundo/mapas do 

céu. 

O trabalho do artista é também significativo pelo vasto número de peças 

realizadas sem interrupção, nas quais está patente um grau de interioridade que as 

personaliza e lhes confere um carácter de transcendência face ao tempo cronológico e 

às modas ao nível das problemáticas conceptuais e plásticas, marcantes em cada 

                                                         
134 A exposição Contra a Claridade decorreu em Lisboa, entre Maio e Julho de 1994, no Centro de Arte 
Moderna José de Azeredo Perdigão da Fundação Calouste Gulbenkian . 
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contexto social específico. O facto, coloca as suas obras num plano artístico 

incontornável no estudo da arte portuguesa das décadas de 80 e 90.  

A década de 90 marca o período de afirmação da carreira de Pedro Cabrita 

Reis no plano internacional, contando com exposições individuais em galerias de 

várias cidades importantes da Europa e E.U.A.: em 1990, realizou uma sucessão de 

exposições em Madrid, Gent, Amsterdam, Paris, Los Angeles e Chicago; em 1991, 

participou na exposição internacional Metropolis; em 1992, participou na Documenta 

de Kassel. Posteriormente, o artista multiplicou a sua participação em exposições 

colectivas, por inúmeros países, consolidando um percurso que faz supor relações de 

familiaridade e integração do seu trabalho no panorama da arte contemporânea, além 

fronteiras.135 

No espaço europeu, Espanha tem sido o palco de diversas propostas artísticas 

do autor, de entre as quais destacamos a que realizou na Galeria Juana de Aizpuru, em  

Madrid, onde exibiu Dobles Pinturas Negras (1998), ou a sua participação na 

colectiva Dobles Vides (1999), organizada pelo Museu de História da Cidade de 

Barcelona, no qual decorreu posteriormente a mostra ontológica Sobre a luz e o 

espaço, que veio a ser exposta em Portugal, no Museu de Serralves, no Porto (1999). 

Recentemente, o artista desenvolveu um projecto para o Museu de Arte 

Moderna e Contemporânea de Turim (2000) e para ‘el Magazin 3’, de Estocolmo 

(2001). Participou no projecto colectivo A experiência do Lugar, um evento inserido 

no âmbito do Porto – Capital Europeia da Cultura, 2001. 

Entre as exposições mais recentes do autor, podem citar-se: A Balance of Light 

(2002), na Galeria MarKus Richter, em Berlim; A Place Like That (2002) – Fig. 44, 

no centro britânico BALTIC – Centro de arte Contemporânea de Gateshead; Serene 

Disturbance (2002), no Kestner Gesellschaft, em Hannover. Em 2003 está prevista a 

apresentação da instalação I dreamt your house was a line, na Galeria de Arte da 

Universidade de Dartmouth, em Massachusetts e a participação na Bienal de Veneza 

de 2003. 

                                                         
135 Silence – Contradictory shapes of truth (Ljubljana, 1992) é exemplo de uma exposição que contou 
com a participação de Pedro Cabrita Reis, lado a lado com nomes como Kiecol, Muñoz, Schutte, 
Spalleti, Vercruysse ou Whiteread. Posteriormente, pode ainda referir-se a participação de C. Reis num 
evento que contou com Fribourg, com Durham e Hammons. 
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Comum a todo o trabalho do autor é o individualismo, atestado por ele próprio 

em diversas entrevistas, onde declara como primordial a relação entre a obra e o 

artista, o que implica a descoberta do seu próprio lugar.136 

A globalidade dos projectos de Pedro Cabrita Reis é bastante ecléctica ao nível 

das soluções plásticas apresentadas, embora predomine o recurso à escultura e à 

instalação, sobretudo a partir de meados da década de oitenta, segundo um tipo de 

linguagem próxima dos universos da arquitectura, do urbanismo e de uma busca de 

entendimento de qual é o ‘lugar do homem’. 

A progressão do trabalho do autor tem-se efectuado no sentido de uma 

evolução volumétrica que fica no limite entre a escultura objecto e a instalação, 

características que levaram críticos portugueses, como Alexandre Melo, a inseri-lo no 

contexto da nova escultura europeia, que assinala, nos finais da década de oitenta, a 

viragem da representação pictórica expressiva para uma necessidade volumétrica de 

inovação e de dilatação dos limites plásticos, físicos e conceptuais da arte e da própria 

estética. 

A marcada relação de afinidade, que rapidamente se estabeleceu entre o 

trabalho de Cabrita Reis e as propostas artísticas do resto da Europa, clarifica a 

participação do artista nessa tendência, que se encontrava associada a valores 

filosóficos, metafóricos e poéticos complexos e ambíguos, constituindo um 

contraponto às correntes americanas de filiação sociológica, pop ou conceptual, 

opondo-lhes dimensões como a da subjectividade da memória. Os trabalhos 

realizados segundo este conceito provêm de nomes como os de Tony Cragg, Thomas 

Schutte, Eduard Mucha, Juan Muñoz, Rachel Whiteread ou Jordi Colomer. A 

linguagem estética patente nesses trabalhos pode traduzir-se por um discurso plástico 

de estranheza que surge como resultado de percepções visuais seccionadas e 

reagrupadas segundo novas lógicas de sentido que nem sempre são unitárias ou 

racionalmente organizadas, mas são sempre muito livres visto que surgiram no 

decurso de transformações políticas que conduziram a um aumento da liberdade 

individual, reflectindo por isso, o clima de estranheza e novidade pretendido por 

artistas, teóricos e pela população em geral.  

                                                         
136 “O meu lugar” – diz – está constantemente a redefinir-se a si mesmo em cada obra com que 
estabeleço uma afinidade. Alguns dos fundamentos da minha obra têm a ver com o processo de 
materiais que a constituem, ou com o processo de construção que os manipula”.” – Anos oitenta/ The 
Eighties,  p. 20. 
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O trabalho de Pedro Cabrita Reis surge estruturado no âmbito desta nova 

sensibilidade estética consonante com a subjectividade de ordem pessoal e interior do 

autor que conjuga na elaboração das suas obras elementos diversificados e estranhos 

ao domínio da linguagem plástica tradicional da arte. Ele recorre a materiais simples, 

não nobres, que, em muitos casos, são próprios da construção civil, sendo por vezes, 

até desperdícios de construções que denunciam outras vivências anteriores.  

A estética da obra de Pedro Cabrita Reis implica a natureza simples e o preço 

acessível desses materiais ‘pobres’, mas carregados de sentido (pedaços de madeiras 

diferentes, gesso, fita adesiva, vidro ou cartão), que remetem para o arquétipo 

arquitectónico de construção artesanal e rudimentar e que, o artista conjuga com 

outros materiais de aparência mais sofisticada, como é o caso das lâmpadas e o tipo de 

luz que elas introduzem nas obras, em alguns casos, com a intensidade reforçada pelo 

uso da cor.  

A tipologia de materiais e o modo como é executada a sua apropriação, 

concorrem para a definição do carácter antropológico da obra de Cabrita Reis, na 

medida em que ele referencia a natureza do homem como ser recolector, que se 

apropria de recursos naturais disponíveis para estruturar a sua existência quotidiana. A 

Arte Póvera e o trabalho de J. Beuys constituem neste sentido, referências importantes 

para o trabalho de Pedro Cabrita Reis, sendo usualmente citadas em análises da obra 

do artista ou, a um nível mais geral, da escultura europeia. 

O carácter de reutilização e de pobreza dos materiais que predominam nos 

trabalhos de Cabrita Reis remete directamente para o contexto revolucionário de 

dilatação de recursos e soluções formais usadas no âmbito da produção artística, 

operado nomeadamente pelos artistas da Póvera e referencia também a incisão directa 

na paisagem que os artistas em número significativo, passam a efectuar.  

 Pedro Cabrita Reis recorre a esses materiais, assumindo a mesma 

religiosidade dos elementos que Beuys preservara mas, conferindo-lhes um sentido 

inédito.  

A influência de Beuys está subjacente na obra do artista também a nível 

formal e simbólico, como o indica a denominação de ‘primordiais’ que Cabrita Reis 

confere aos materiais que usa, dos quais sugere dessa forma uma forte simbologia e 

significação. O recurso que os dois artistas fazem ao feltro é particularmente 

significativo ao nível desta influência.  
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As obras dos dois artistas, de forma particular, pessoal e por isso, diversa, 

podem caracterizar-se por constituírem uma espécie de dispositivos ou baterias, 

reservatórios de energia que, surgem interligados por canais podendo conduzir os 

recursos aí acomulados para os vários lugares habitados pelo homem.  

O recurso a este tipo de formas, conjugado com o carácter de evocação de um 

poder de xamã para o artista que concebe todo este universo formal, material e 

conceptual, evoca o poder da arte materializado através das suas acções, ao nível da 

política, da moral e da sociedade considerada numa dimensão generalizada e 

aproxima também as obras de Cabrita Reis das de Joseph Beuys. 

Aos referentes citados, devem no caso do artista em estudo, associar-se 

influências de coordenada minimalista, pelo seu carácter de redução que remete para 

autores cujas propostas, dotadas de um carácter radical capaz de desafiar limites, 

marcaram o fim do modernismo, como as de Malevich ou de Ad Reinhardt.  

A este nível, salientamos a contenção cromática dos trabalhos de Pedro 

Cabrita Reis (em que surgem conjugações como: preto sobre preto, preto e ouro, preto 

e branco, e preto ou branco sobre madeira em cru) que é consonante com os intuitos 

de redução formal, característica das obras dos artistas do final do modernismo e da 

qual, no caso de Cabrita Reis, resultaram formas geométricas simples e primordiais 

(como o círculo, o quadrado ou o rectângulo, que surgem muitas vezes interligados 

por conjuntos de linhas paralelas). O discurso característico dos autores da época 

supracitada, concretamente sobre a paisagem, que assumiam como uma espécie de 

construção pessoal, foi assimilado por Cabrita Reis que tem operado sobre essa 

realidade através de jogos de antíteses questionando os seus limites espaciais e 

temporais e reduzindo-a por vezes, a extremos de ausência parcial ou da sua quase 

inexistência.  

Ao radicalizar os limites do conceito de música, John Cage apresentou peças 

de silêncio. No âmbito deste movimento que pretendia tocar os extremos, o 

tratamento plástico do conceito de espaço e de paisagem, surgiu inúmeras vezes 

materializado em experiências pictóricas monocromáticas. Malevich desenvolveu a 

forma simples de um Quadrado branco sobre fundo branco (1918)137 e na tentativa de 

superar a interactividade da cor, Robert Rauschenberg elaborou diversas obras com 

esmalte industrial que funcionavam como espelhos do real, e por isso, do próprio 

                                                         
137 Exposto no Moma de Nova York. 
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mundo: White Paintings (1951) e Black Paintings (1951–53). Esse tipo de redução 

material e conceptual ao essencial é evidente na obra de Pedro Cabrita Reis, 

concretamente, em obras como Doubles Pinturas Negras #2 e #4 (1998) ou nas suas 

séries de vidros pintados Glass Paintings #1 (1998), Large Glass, White and Red 

(1998), na série Rembrandt a. (1999) ou em Wrapping tape landscape #1 (1999), entre 

outras. 

As superfícies de cores planas, pintadas pelo autor sobre vidro ou elaboradas a 

partir de elementos também simples e sempre do âmbito industrial da construção 

civil, como a fita cola larga e castanha, salientam elementos como o brilho, o carácter 

de reflexão das obras e conceitos de espaço que remetem para uma ideia de infinito, 

na medida em que o lado radical da solução monocromática e espelhada desses 

planos, capta para dentro do seu espaço todos os elementos, inclusive as pessoas que 

se situam nos contextos que envolvem cada obra em cada momento, deixando 

perceber apenas referentes como o lado de trás ou da frente do plano de vidro pintado 

ou, o da face do plano que suporta a fita cola e o que se lhe opõe. 

Este tipo de peças são constituídas por planos de vidro que se mesclam com o 

próprio espaço do real, criando mesmo alguma confusão e dificuldade de estabelecer 

os limites de onde uma acaba e a outra começa, facto que também se verifica nos 

trabalhos dos artistas norte americanos já referidos, Dan Graham e James Turrell.  

Na obra de Dan Graham podem observar-se espaços elaborados segundo a 

configuração de formas geométricas simples, recorrendo a estruturas de vidro que 

servem também de espelho, captando para o seu âmbito material e conceptual toda a 

paisagem envolvente e integrando esse espaço de forma dupla (com a sua presença 

física e efectiva inscrita nele e ao reflecti-lo em si próprias). A fusão entre esses 

trabalhos e o espaço da realidade é aparentemente caótica, porque não tem limites 

definidos e encontra-se estruturada segundo uma lógica particular, própria e interior 

ao artista que controla esse domínio espacial e que, dessa forma, exerce mais uma vez 

o seu poder enquanto xamã.  

Em James Turrell, a anulação de limites dos planos de existência concreta do 

real, é efectuada por sugestões criadas através da manipulação da luz. O artista edifica 

espaços e lugares particulares que se inscrevem dentro do real.  

A paisagem de que tratam Turrell e Dan Graham, tal como a da obra de Pedro 

Cabrita Reis, depende do autor que, ao anular ao espectador a possibilidade de 
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estabelecer limites, o coloca numa situação de alguma desorientação, onde o artista 

exerce o seu poder de controlo. Pode, por isso, considerar-se que a linguagem radical 

usada por este grupo de autores é uma espécie de legado cultural e artístico assimilado 

a partir dos movimentos do final do modernismo. Curioso será o paralelismo 

cronológico entre as obras que denotam estas características ao nível da produção 

artística internacional e as que se enquadram no contexto português, que não estão 

distantes.  

As referências patentes no trabalho de Cabrita Reis nunca são literais ou 

unívocas e, nelas permanece sempre alguma ambiguidade, que lhes garante mistério. 

As suas obras desafiam a percepção do espectador, remetendo-o para outros níveis de 

leitura, só possíveis face a um segundo olhar que equacione o percurso artístico e 

pessoal do autor, bem como o dos que o influenciaram. 

 Ao estabelecer esta relação entre a obra do artista e as que lhe serviram de 

referência, anteriores e contemporâneas, fica explícita a necessidade e o desejo de 

inscrição reconhecível de uma marca autoral, reveladora do sujeito que é autor, 

construtor, que particulariza os seus trabalhos e os distingue claramente dos que lhe 

servem de contágio.  

O lugar primordial do autor que cria, recria e controla todo o espaço e 

paisagem remete o observador, no caso de Pedro Cabrita Reis, para o seu próprio 

corpo.138 

Os textos escritos pelo artista reforçam a consistência teórica do seu trabalho. 

Pedro Cabrita Reis revela grande precisão, expressividade e clareza ao nível da 

escrita, cumprindo a tradição que tem servido de base fundamental ao estudo de toda 

a teoria da arte, ao deixar um espólio escrito que permite complementar a informação, 

que as suas obras transmitem.  

 

2.1.1. A proposta artística 

 

                                                         
138 Reveladoras da personalidade vincada do autor e da importância que ele atribui à imposição de uma 
marca autoral que se constitui como fundamento da actividade do artista e, consequentemente, como 
componente decisiva do conteúdo da sua auto-definição como artista: “Nós somos aquilo onde 
queremos chegar”; “Entre o destino e a pintura a diferença é o homem” – cf. Pedro Cabrita Reis, Jorge 
Molder, José Sommer Ribeiro, Pedro Cabrita Reis. Contra a claridade, Lisboa, Centro de Arte Moderna 
José Azeredo Perdigão, Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, (o católogo não tem números de 
página). 
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Num primeiro nível de análise, pretendemos organizar alguma informação 

sobre o percurso artístico, a tipologia da obra, as referências do autor e algumas pistas 

de decifração da personalidade de Pedro Cabrita Reis que possibilitem o 

entendimento do conceito de espaço que o autor propõe.  

A obra do artista pauta-se por um trabalho de experimentação e valorização 

táctil das superfícies, fundos e formas, através da exploração de materiais 

diversificados com técnicas que expõem um percurso experimental.  

O processo de trabalho do autor está essencialmente vocacionado para um 

contexto de ‘interioridade’ que suscita leituras obscurecidas das suas obras, opostas à 

clarividência característica da ciência que visa criar explicações lógicas e elaborar 

construções de sentido. No entanto, a interioridade de Cabrita Reis implica uma 

reflexão antropológica que contrapõe o tipo de discurso sociológico e reducionista.  

Pedro Cabrita Reis, opera num plano metafórico instaurando a utopia como o 

terreno onde se constrói a identidade. Através de antíteses, o artista sugere metáforas 

que constituem ‘pistas’ de entendimento sobre o seu interior pessoal e sobre o modo 

próprio com que se relaciona com o mundo (concretamente com o espaço) que lhe é 

exterior mas que atravessa o seu interior. Este tipo de abordagem do espaço real ( a 

nível exterior e interior) introduziu inovações no contexto artístico português, 

sobretudo através da extensão conceptual e material que o artista operou ao nível do 

conceito de escultura, ao recorrer a objectos e espaços reais, intervindo directamente 

no plano de imanência do espectador, nomeadamente com instalações. A paisagem 

que o artista ‘constrói’ ou ‘reestrutura’ é o seu palco de intervenção directa. 

A proposta estética de Cabrita Reis manifesta um carácter ecléctico, 

abrangendo diversas áreas criativas, que vão desde o desenho, a pintura, a escultura 

até ao campo da instalação sem que, de uma forma geral, seja clara a distinção entre 

elas. Em algumas das suas obras, o carácter de instalação implica o domínio da 

performance, para além do domínio da pintura, escultura ou desenho e a leitura desses 

trabalhos é complementada pelo espaço onde eles estão instalados. 

A peça Catedral #3 (1999)139 constitui um bom exemplo deste eclectismo, 

consistindo na instalação de quatro parcelas de um muro, que parece estar em 

construção e que é constituído por tijolo e cimento, dominando as quatro paredes da 

sala de exposição, na qual a montagem da obra exigiu a ruptura das próprias paredes 

                                                         
139 A Catedral – obra exposta na mostra retrospectiva de 1999, no Museu de Serralves. 
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do museu. Para além de conciliar a vertente escultórica com a de instalação, o 

trabalho é de tipo site-specific, estabelecendo uma integração e relação de 

complementaridade entre ele e o espaço de exposição onde está instalado. 

As obras de tipo site-specific que constituem uma das opções de trabalho 

artístico preferenciais para Richard Serra, são também considerados como uma 

solução conceptual e plasticamente eficaz por Cabrita Reis, pela relação de 

interdependência que estabelecem para com os locais onde são edificadas, passando a 

pertencer-lhes.  

Wrapping tape landscape #1 (1999) é uma obra de dimensões variáveis, que 

surge colocada no espaço onde é exposta, como uma parede140. Um plano de fita cola 

castanha colada aparentemente ao acaso, com diversas sobreposições e rugas de 

superfície, constitui-se como a paisagem possível para quem se encontra no interior 

do espaço arquitectónico onde ela está instalada. O tratamento cromático da 

superfície, que apresenta diversas tonalidades segundo a variação da luz e do brilho da 

mesma sobre esse plano, para além de variar também com as diferentes posições 

assumidas no espaço pelo observador, conduz a que a obra seja considerada no âmbito 

da pintura. No entanto, o tratamento plástico do volume, dos relevos patentes nele e 

dos jogos de luz que esses provocam na superfície, está perfeitamente enquadrado nas 

preocupações que caracterizam o universo da escultura. A conjugação de todos estes 

factores com o título da obra que reforça a leitura da mesma como paisagem, 

transportam-na para um outro nível de interpretação que ultrapassa os domínios mais 

clássicos da arte, para se enquadrar no novo conceito de instalação e fazer com que a 

peça seja parte integrante do real.  

As inúmeras séries de vidros pintados pelo autor, que por vezes executam 

experiências novas com os velhos e clássicos princípios da pintura, podem também 

considerar-se inseridas, segundo os mesmos princípios, no âmbito da instalação. 

Recorde-se a série de trabalhos intitulada Lisbon Gates (1997) –Fig. 35 que, mais uma 

vez, reforça através do título a leitura de paisagem em cada um desses trabalhos que, 

se associa às informações visuais obtidas por cada observador ao olhar aquelas portas. 

Similar é a possibilidade visual oferecida por Dans les villes #1 (1998), peça que é 

                                                         
140 Na exposição de 1999 no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, a obra tinha grandes 
dimensões. 
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constituída por um conjunto de volumes de aparência rectangular, idêntica à 

configuração de um clássico políptico de pintura.  

Em peças como as que integram a série acima referida ou noutras como as que 

se denominam de Cidades Cegas (1998/99) – Fig. 37 a 39, a fusão e o contágio 

operadas pelo artista a nível formal entre os domínios criativos, considerados em 

sentido clássico, é levada ao extremo, tal como o intuito de actuação do artista ao 

nível da própria paisagem real do espaço concreto do seu plano de imanência. 

Ao nível das séries de auto-retratos do artista, a fusão de domínios tradicionais 

(e plásticos: como o desenho e a pintura) é operada através do recurso ao uso do 

espaço do próprio corpo de Pedro Cabrita Reis. Vejam-se séries como Os Cegos de 

Praga (1998) – Fig. 31 a 33. 

A escala das peças e o tipo de paisagem apresentada que é, à semelhança da 

que está patente nas cidades, de tipo fechado e sugerida através de planos de tons 

neutros que fazem pressupor jogos de luz, confere-lhes o carácter de instalações. 

Nas obras em que a volumetria ou a cor são mais marcantes, pode pressupor-  

-se a presença do desenho como elemento estrutural e que está, por isso, subjacente à 

sua organização formal mas, sem aparentemente se perceber.   

As peças do autor podem ser analisadas segundo esta lógica de dissecação das 

fusões operadas entre os diversos domínios clássicos de produção artística e as novas 

categorias instituídas neles.  

O carácter de fusão entre a acção do artista e a própria realidade confere à 

generalidade das obras de Cabrita Reis um carácter ecléctico que se insere no 

universo da instalação e da performance, para além de realçar as possibilidades de 

controlo de cada espaço e o poder que o trabalho artístico confere ao autor.    

 

2.1.2. O repertório de morfologias e títulos 

 

A atenção do artista centra-se nas formas primordiais da natureza e da 

representação. O repertório de morfologias, sempre direccionado para uma relação 

próxima do autor com a obra de arte e para com questões relacionadas com os 

contextos espaciais da realidade do quotidiano, constitui o fio condutor da pesquisa 

artística de Pedro Cabrita Reis.  
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A casa, os pormenores de interiores domésticos como a lareira, a cadeira de 

madeira, o jarro de água, a panela de ferro, a manta, as escadas impraticáveis ou os 

sistemas de iluminação (geralmente compostos por lâmpadas fluorescentes) surgem 

nas suas obras, conjugados com elementos que frequentemente se encontram em 

espaços exteriores, como o poço em gesso ou o canal que veicula a água com 

estruturas recipientes, circuitos tubiformes, ‘sistemas de preservação’, janelas e 

saídas. Alguns destes objectos, parecem ter sido usados e deixados como marcas de 

existências particulares.  

Para além das formas referidas, os rostos humanos são também parte 

integrante do repertório de morfologias a destacar no trabalho do autor, tal como as 

formas geométricas simples (os quadrados, os rectângulos, os círculos, as esferas e os 

cilindros) são usadas para referenciar espaços do quotidiano, proporcionando um 

estudo das formas que o integram e estruturam. 

A interpretação do tipo de análises plásticas e conceptuais do espaço do 

quotidiano efectuadas pelo artista e patentes nas suas obras, segundo o próprio Pedro 

Cabrita Reis, são sempre possíveis de iniciar através do título das peças. Os trabalhos 

do autor não são intitulados de forma arbitrária nem supérflua e, ainda que, os títulos 

não sejam o único factor indispensável para a compreensão das obras, eles 

contextualizam-nas em séries específicas, fornecendo pistas para a sua interpretação, e 

para o entendimento das  redes de relações que as envolvem. 

Os títulos propõem um convívio linguístico que alude ao carácter internacional 

pretendido pelo artista e que, era já uma pretensão marcante na geração de 80. É 

frequente a denominação dos seus trabalhos surgir em português, alemão, francês ou 

até mesmo, em latim. A base cultural comum, existente ao nível da Europa, tem 

justificado e garantido uma tradição de aprendizagem e ensino da língua latina em 

diversos países europeus, que foram já parte integrante do vasto império romano. A 

Alemanha é um dos países europeus que tem uma tradição marcante ao nível da 

conservação de uma cultura erudita e o latim tem sido um recurso muito usado como 

instrumento de comunicação erudita e especializada. Considerando a importância 

desta língua, compreende-se a sua utilização por parte do artista que, ao denominar os 

seus trabalhos em latim, lhes está a assegurar uma leitura internacional, dispensando a 

tradução e alertando para o facto de o alcance dos mesmos transcender uma leitura 

simples e imediata. 
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Para além disso, a carreira internacional do autor tem na Alemanha um forte 

expoente de afirmação, logo é natural encontrarmos alguns dos seus títulos inseridos 

nesse contexto linguístico e territorial específico. De forma velada, Pedro Cabrita Reis 

está aí a desvendar uma das referências do seu trabalho, a cultura alemã. 

A língua portuguesa, surge como ligação directa ao seu território ao constituir 

uma marca da sua identidade portuguesa, facto que o autor expõe na sua obra como 

preocupação. Como artista e como cidadão, Cabrita Reis afirma o valor do seu lugar 

antropológico que é Portugal, destacando o Alentejo e Lisboa. 

Pode aqui aferir-se uma estratégia de marketing, para a divulgação 

internacional do seu trabalho, mas, por outro lado, essa estratégia pode constituir-se 

no sentido de sugerir outras leituras que aproximam língua e território. O latim, o 

alemão, o português ou mesmo o francês surgem assim como apontamentos de uma 

pesquisa que se pretende alargada ao exterior e que compreende, no seu domínio, 

referências eruditas ao nível de um cânone cultural europeu. 

 

2.2. A marca do autor/ identidade e auto-retrato 

 

A análise do carácter personalizado e reconhecível das obras de Pedro Cabrita 

Reis remete o nosso estudo para um segundo nível de reflexão, mais vocacionado para 

a identificação das metodologias e conceitos operativos patentes no trabalho do 

artista.  

O tipo de morfologias, de materiais usados para as trabalhar e a capacidade do 

artista de centrar a atenção em formas primordiais, para sintetizar visualmente os 

resultados plásticos das suas percepções, obtendo espaços relativamente depurados, 

são elementos que definem o carácter personalizado da obra do autor. Esse conjunto 

de sinais ou marcas, sugere o acesso a uma intimidade subjectiva, que Cabrita Reis 

apenas enuncia, resguardando-a através de jogos de ambiguidade, patentes na 

diversidade de leituras possíveis e formalmente sugeridas em cada obra, facto 

reforçado pelo tipo de títulos que o autor atribui às suas obras. 

A relação de proximidade entre Pedro Cabrita Reis e as suas peças (física e 

conceptualmente) implica até o recurso ao próprio espaço do seu corpo. O seu 

trabalho não pode considerar-se de pendor narrativo e autobiográfico, nem 

psicológico, expressionista ou de valorização de referências de tipo sentimental. 
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Funciona como um todo de relações complexas que caracterizam um discurso 

filosófico e estético, fortemente individualizado e traduzível numa reflexão 

antropológica. 

A análise do autor pressupõe uma experimentação prática das possibilidades 

do espaço do quotidiano, na qual se adivinha sempre, embora de forma subjacente, a 

presença humana, de quem vive, trabalha e ocupa os espaços, tendo que se confrontar 

com as propostas artísticas neles instaladas, seja o próprio artista ou os que o rodeiam. 

O pressuposto da presença humana é marcante no trabalho de Cabrita Reis e, 

por vezes, surge materializado pelo auto-retrato ou pela própria escala antropomórfica 

(que o artista baseia no seu próprio corpo).141 

Pegando numa peça de Pedro Cabrita Reis, facilmente se averigua a marca 

autoral que pressupõe a presença humana em cada um dos espaços trabalhados, para 

além de se poder averiguar o tipo de controlo operado sobre ele, facto que é já uma 

constante.  

A peça Casa do Esquecimento (1990) estrutura formalmente uma lareira onde 

foi colocado ou esquecido um jarro com água. De aparência simples, elaborada com 

materiais pobres e de cor clara (branca), esta ‘casa’ remete para o legado cultural das 

histórias e conhecimentos contados ou relembrados em torno do fogo, enquanto 

centro de energia calorífica e primordial que muitas transformações pode operar, tal 

como a água ou a cultura. É sobre o homem que todo este território de actuação se 

efectiva e consequentemente sobre as possibilidades de paisagem que ele passa a 

poder edificar. 

A dualidade implícita nos elementos e actos dinâmicos referidos é perversa. 

Ao contar ou relembrar fragmentos de uma realidade passada, pensamos estar a 

revivê-la mas consciencializamos aí também a impossibilidade desse facto. A água e 

o fogo também transportam consigo essa carga de impossibilidade de recuperação do 

que se passou ou do que ardeu, embora a dinâmica inerente a cada um deles seja em si 

uma fonte de energia e um centro que a irradia. “Em torno do fogo e da luz dele 

emanada os homens sempre se juntaram para, através das histórias contadas ou das 

memórias recuperadas, esquecer.”142 

                                                         
141 Veja-se a série de 16 auto-retratos de Pedro Cabrita Reis ou a peça Limbo, apresentada na Feira de 
Los Angeles em 1990, que incluía também um auto-retrato à escala real, em grafite sobre papel vegetal. 
142 Cf. Pedro Cabrita Reis, Pedro Cabrita Reis, Lisboa, Centro de Arte Moderna José Azeredo 
Perdigão, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992, p. 24. 
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Pegando num segundo exemplo, Os Lugares Cegos (1991) pode aferir-se a 

marca autoral de Pedro Cabrita Reis na depuração do espaço apresentado, branco e 

estruturado por formas geométricas simples que constituem a sua base de construção e 

de interpretação. A interligação da forma circular (poço ou reservatório de água) com 

a rectangular (plataforma) é efectuada por tubagens metálicas. Sobre o rectângulo 

repousam duas cadeiras, cobertas com tecido branco. O lugar está edificado segundo a 

lógica de economia de meios característica do autor, mas cria uma alusão à presença 

humana, através das cadeiras que são elementos de mobiliário quotidiano, ao aludir a 

uma cegueira aparente e ao produzir o equívoco da não presença. “Imagine-se olhos 

que pudessem ver dentro do corpo. Vistos de fora pareceriam cegos.”143 

O valor da interioridade e da necessidade da sua preservação é exaltado na 

peça através da edificação de um lugar de uma ‘paisagem limite’, que constitui ele 

próprio, a corporização de uma consciência do saber em que, a cegueira aparente do 

exterior, é traduzível pela ausência. 

Em obras mais recentes, como Catedral #2 (1999) – Fig. 41, a limpeza formal 

e a economia de meios é idêntica. O material de eleição é um conjunto de tijolos, 

unidos por cimento e algumas luzes (de tipo néon branco). Os tijolos estam dispostos 

de forma a salientar a estrutura que edifica o espaço do edifício.  

Face ao título da obra, fica clara a exaltação do valor daquele espaço concreto 

que se constitui como referência, lugar sagrado ou como espaço próprio para a 

reflexão humana. 

Na generalidade das peças de Pedro Cabrita Reis, as características 

anteriormente enunciadas estão sempre inerentes como parte da interioridade 

particular do autor. No entanto, face a uma comparação com os mesmos pressupostos 

teóricos ao nível das obras dos autores estrangeiros anteriormente citados, podem 

constatar-se contágios relevantes. A depuração dos lugares criados ou 

intervencionados, através de jogos de formas geométricas simples e basilares, por 

Richard Serra, Dan Graham e James Turrell é similar à que encontramos nas obras de 

Pedro Cabrita Reis.  

A presença de materiais e objectos do quotidiano nas suas obras, referenciada 

como parte integrante da marcada identidade artística de Cabrita Reis, é outro ponto 

comum entre os trabalhos dos autores supracitados. As luzes naturais ou tipo néon, a 

                                                         
143 Cf.  Pedro Cabrita Reis, Pedro Cabrita Reis, ibidem, p. 96. 
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partir das quais James Turrel edifica lugares ou paisagens, constituem-se como 

elementos estruturais para o artista e também para Pedro Cabrita Reis, definindo a 

forma ou o a configuração dos espaços em questão, como o demonstram: a série 

projection pieces (iniciada na 2ª metade da década de 60) de Turrell ou Tre Fiumi 

(1994), Orfanato (1995), Catedral #2 (1999) – fig. 41 - ou Semina/ The Saw (2000) – 

fig. 43 - de Cabrita Reis. 

O recurso a vidros e estruturas metálicas de janelas, elementos retirados do 

universo dos materiais industriais de construção, são recorrentes na obra de Cabrita 

Reis, tal como na de Dan Graham e de Richard Serra. Graham cria e recria lugares 

recorrendo a estruturas metálicas que suportam paredes de vidro, estabelecendo os 

seus limites. A configuração desses lugares é geralmente a de uma forma geométrica 

simples como a circunferência, o quadrado ou rectângulo, a partir da qual se podem 

estabelecer sempre leituras novas para cada um desses espaços.  

Ao nível dos projectos de Dan Graham, destacamos os que se vocacionam 

para uma intervenção junto das casas suburbanas - Homes for America (1966-67) – 

expressando uma crítica ao sistema político vigente e à norma moral e social que ele 

institui, denunciando parte da interioridade do artista que, se relaciona com o tipo de 

análise antropológica que ele aí efectua. Richard Serra recorre ao ferro como base 

estrutural para o seu trabalho para edificar espaços particulares que denunciam a sua 

análise crítica sobre a forma de como o espaço urbano é gerido. Como referimos, os 

materiais a que Pedro Cabrita Reis recorre para direccionar a sua obra também nesse 

sentido analítico, de carácter antropológico, não diferem do universo citado, estando 

todos eles inseridos no âmbito da construção civil. 

Podem por isso, considerar-se similares a nível global ou internacional, as 

formas como os diversos autores personalizam as suas obras, partindo da sua 

interioridade e do seu carácter analítico que, a pesar de pessoal, resulta muitas vezes, 

em visões conceptualmente próximas. A questão remete para o problema da 

identidade, que é indissociável dos jogos entre o que pertence ao foro particular e 

privado e entre o que caracteriza o ‘todo’ ou o domínio público.  

A questão da identidade pode ser considerada a nível particular ou dentro de 

um contexto de grupo. A distinção entre os domínios do público e do privado visa 

distinguir entre o que é património comum e o que se afirma como marca da 

singularidade de cada indivíduo, elemento ou espaço.  
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Pedro Cabrita Reis equaciona a relação entre a identidade de um grupo - 

pública e a identidade privada, através da edificação de espaços específicos. Em 

alguns casos, o autor estrutura lugares privados em espaços públicos, e, noutras 

situações, faz o exactamente o contrário. O recurso ao seu próprio corpo como espaço 

físico disponível para a experimentação pretendida, surge no primeiro sentido de 

exploração. 

O duplo, a cópia ou a imagem de alguém, de algum objecto ou de alguma 

paisagem (guardada num suporte vídeo, informático, papel, transparência ou outro) ou 

edificada num volume tridimensional, questiona o sentido confluente e divergente da 

identidade. O exemplo dos produtos industrializados, feitos em série, demonstra que 

qualquer repetição tende a suscitar uma anulação mental do valor da individualidade, 

na medida em que o banaliza. No entanto, o caso específico dos irmãos gémeos, que 

são uma espécie de ‘duplos’ humanos, gerados naturalmente, demonstra o grau de 

complexidade da identidade, que não se pode estabelecer apenas através de uma 

analogia da condição física. 

Útero (1991) é um lugar fechado ou um habitáculo edificado em forma de 

infinito onde se situam dois sólidos geométricos distintos mas de proporções 

idênticas, dois poços em fase embrionária ou dos quais a associação remete para o 

imensurável do infinito e do uno. Com esta obra, Cabrita Reis estabelece ao nível do 

espaço a relação que existe entre as partes e o todo e para a possibilidade de aí 

encontrar uma identidade do grupo. “O uno gera-se a partir da atribuição de sentido às 

distintas partes de que ele se compõe.”144 

Em peças como O Mesmo e o Outro (1991), Conversation Piece (1991) ou H. 

Suite VI (1992,1994) o autor posiciona num mesmo espaço, elementos 

estruturalmente semelhantes e próximos, criando-lhes com essa colocação espacial, 

uma leitura de ‘todo’ que tende a anular a singularidade de cada peça. Mas, face a um 

olhar mais atento, pode verificar-se a permanência de diversas existências singulares, 

apesar da parcial anulação da sua fronteira territorial. As obras estabelecem uma 

metáfora do princípio de identidade encontrada, a partir do diálogo entre ela e a 

alteridade.  

Jardim de Irmãos (1992) é outra obra significativa para o entendimento da 

relação de identidade entre o todo e as partes e no caso específico, entre partes 

                                                         
144 Cf. Pedro Cabrita Reis, Pedro Cabrita Reis, ibidem, p. 120. 
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idênticas entre si. A peça foi elaborada com base numa observação atenta sobre a 

estrutura inerente aos auditórios. O espaço do auditório constitui-se como um todo 

que agrupa elementos semelhantes, as cadeiras que, como ‘irmãs’ são estruturalmente 

próximas, para além de estarem todas revestidas do mesmo modo.  

O espaço que envolve as cadeiras, estrutura esses objectos como uma 

totalidade e como partes integrantes do estúdio ou do anfiteatro onde eles estão 

colocadas. Mas, cada peça por si só, é um elemento específico com uma existência 

particular, tal como um cidadão que, por se encontrar inserido numa multidão ou entre 

os seus irmãos, partilha com eles o espaço, o tempo e o código específico que juntos 

compõem, mas não perde a sua identidade própria e específica. Ela pode surgir 

anulada por nivelamento de leitura desse todo, mas não destruída.  

Ciente deste facto, que pode ser considerado quanto à relação entre o homem e 

a sua posição no espaço da natureza, segundo terminologias como as de macrocosmos 

e microcosmos, Cabrita Reis manipula o espaço da obra referenciada, de forma a 

provocar uma anulação da individualidade de cada um daqueles pequenos 

microcosmos, em função de uma leitura primordial do macrocosmos que é a própria 

sala do anfiteatro. 

O artista apela a uma desconstrução mental que leva ao caos, proporcionando 

uma desmontagem do sistema de forma a permitir entender o seu funcionamento.  

A referência ao jardim remete o observador para um espaço da natureza que 

pertence ao seu quotidiano e no qual, tal como nas famílias, cada um faz parte de um 

todo, sem que para isso tenha que anular a sua identidade própria. E se o 

posicionamento de elementos no espaço de forma diferenciada é suficiente para 

alterar a leitura da sua identidade, o mesmo se verifica a nível territorial, com a 

existência ou não de fronteiras, por exemplo. 

O jogo entre identidade (de um sujeito ou espaço) e alteridade (de outro) 

relaciona-se com a questão da autenticidade dos duplos e de todos os objectos 

reproduzidos de forma técnica ou tecnológica. Difícil é a distinção entre eles e o 

‘original’. Ao considerar o âmbito espacial, a extensão do problema, implica a 

definição de espaço antropológico. 

 Nas artes plásticas, o problema tem sido considerado a um nível histórico, 

abrangendo diversas áreas como a política, a económica, a cultural, a tecnológica, a 

urbanística, a sociológica e a antropológica. Estes níveis de análise equacionam 

factores como, o desenvolvimento industrial, a massificação da produção de objectos 
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e da sua divulgação e a evolução da estrutura territorial, com fenómenos como o dos 

novos nómadas, a tendência de desertificação de zonas (económica, social e 

politicamente) desfavorecidas, o consequente aumento de população ou formação de 

grandes centros urbanos e dentro desses, o desenvolvimento de conceitos como o de 

heterotopia e o de não-lugar.145 

Por outro lado, a questão dos ‘duplos’ implica uma consciência do conceito de 

mimesis como capacidade natural do homem de realizar aprendizagens e dessa forma, 

transmitir informação e constituir a sua identidade. 

Mimesis implica reconhecimento e, possivelmente, constitui-se como um 

rudimento da violenta coacção a que o homem se tem sujeitado para adquirir 

conhecimentos variados, inclusivé o de se saber comportar. No seu estudo Sobre Arte, 

Técnica, Linguagem e Política146, Walter Benjamin analisa as funções da mimesis 

humana e alerta para o factor histórico que determinou alterações no conceito. Os 

objectos, seres e conceitos ou conhecimentos que surgem por mimesis não têm 

permanecido os mesmos ao longo dos tempos e, segundo o autor “num passado mais 

remoto, também os fenómenos do céu se contavam entre os que eram considerados 

imitáveis. Na dança, noutras cerimónias de culto, podia produzir-se uma tal imitação, 

lidar-se com uma tal semelhança. Se o génio mimético foi realmente uma força 

determinante dos antigos, então não é difícil imaginar-se que o recém-nascido tenha 

sido considerado como possuindo a plenitude desse dom, especialmente pela 

integração perfeita na ordem cósmica.”147 É esse o sentido de actuação da memória 

subjacente às peças de Pedro Cabrita Reis que têm inerente um papel de arquivo, 

simultaneamente pessoal e colectivo e de garante de reconhecimento de um código de 

entendimento de alguma forma complementar da linguagem oral e escrita, partilhado 

por um vasto grupo humano.  

O reconhecimento pretendido nas suas peças, é o dos elementos e dos espaços 

que, só mediante a descodificação do código, podem ser entendidos e devidamente 

explorados. Os referentes: espaço e tempo – o aqui e o agora – exclusivos de cada 

                                                         
145 A problemática remete para reflexões como a de Walter Benjamin, sobre a perda da aura da arte e 
sobre o seu valor na era da sua reprodutibilidade técnica ou seja, para o universo de questões que 
resultam das novidades da ciência, nas quais se pode considerar até a clonagem. – Cf. Walter 
Benjamin, Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa, Relógio D’Água Editores, 1992,  pp. 
58-113. 
146 C.f. Walter Benjamin, op.cit., pp. 65 a 69.  
147 C.f. Walter Benjamin, op. cit., pp.66, 67. 
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peça ou espaço, criados pelo autor, asseguram-lhe a autenticidade e o carácter singular 

pretendidos.  

Na série das ‘casas’, Pedro Cabrita Reis cria verdadeiros mecanismos 

miméticos que tornam público o conhecimento de algumas características marcantes 

para o reconhecimento da própria identidade portuguesa, como é o caso do carácter 

rudimentar das construções, do mobiliário simples, do branco da cal ou do gesso e da 

referência à actividade agrícola, que constituía uma importante base económica do 

país. Horas de Calor (1989), A Casa do Esquecimento (1990) ou A Casa da Pobreza 

(1989) são obras onde essas características são evidentes. Posteriormente, o autor 

desenvolveu Cidades Cegas (1998/99) – Fig. 37 a 39, série de trabalhos direccionados 

para um contexto urbano ou mais especificamente, suburbano em que, ao visar um 

grupo que padece de todo o tipo de carências, o artista pode alargar a sua reflexão a 

uma escala sem fronteiras territoriais definidas.  

Actualmente, a presença de núcleos habitacionais deste tipo é frequente e 

surge geralmente, organizada em torno dos centros urbanos mais desenvolvidos.  

Controlar o posicionamento das diversas tipologias de casas no território do 

país e analisar o tipo de espaços que elas constituem, permite controlar a situação 

geral vivida em Portugal, implicando este controlo uma atitude crítica. Este tipo de 

visão crítica, que visa uma análise da relação da identidade colectiva edificada pela 

partilha do mesmo espaço com o tipo de exploração efectuada sobre esse, implica a 

definição de identidade pessoal e da identidade particular do artista. 

Quando comparada a análise do mesmo género efectuada por Dan Graham, 

sobre a estrutura espacial de bairros suburbanos americanos, pode comprovar-se a 

eficácia deste tipo de análise da identidade do grupo urbano que povoa o território em 

questão. O planeamento urbano patente nas obras da série de casas suburbanas de Dan 

Graham é o característico dos ‘bairros de operários’, distinto do que se encontra nas 

obras de Cabrita Reis da série de casas de finais da década 80 e início da de 90, 

vocacionadas para o contexto rural português.  

Ao olhar os dois exemplos citados, é possível concluir que está ainda distante 

o tempo em que se refere apenas o vocábulo espaço para referenciar todo o planeta 

terra ou mesmo todo o espaço controlado pela cultura ocidental, embora se verifique 

uma tendência marcante de uniformização de valores conceptuais e formais.   
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Permanece a dialéctica entre as tendências de globalização e unificação do 

espaço que, sem fronteiras, se pode constituir como um todo e as de regionalização 

(ou outras análogas) que visam a conservação da identidade particular e fragmentada 

do espaço.  

Ao nível da produção artística, esta dialéctica está patente na obra de Cabrita 

Reis, que tem vindo a desenvolver um trabalho com grandes afinidades com o de 

outros artistas a nível internacional, seus contemporâneos mas, no qual, se concentra 

sobretudo nas obras mais antigas (de 80/90) um universo metafórico de análise 

antropológica que o denuncia enquanto cidadão português.  

  O auto-retrato que surge bem visível na obra do artista, é outra das marcas da 

sua identidade. A forte ligação estabelecida entre Cabrita Reis e as suas obras remete 

para uma espécie de função de xamã por parte do artista que organiza o espaço da 

paisagem, criando e recriando lugares, com os quais propõe novos pontos de vista e 

novas ideias.  

No âmbito do contexto político-social herdado de Beuys, o autor assume 

metaforicamente o espaço do seu corpo e concretamente o do seu rosto como exemplo 

das inúmeras possibilidades de transformação do plano de imanência do real ou da 

sua leitura, por isso, a análise dos seus auto-retratos é bastante importante. 

O auto-retrato tem na obra do autor, um paralelismo directo com a escala 

humana pressentida, que tanto pode surgir nas suas peças de um modo textual, como 

sugerido pela sua forma antropométrica e antropomórfica, criando um ajuste entre a 

presença física do seu corpo e a dos objectos e espaços utilizados. 

O rosto, tal como o espaço, têm para Pedro Cabrita Reis a plasticidade de 

permitir criar representações simbólicas e metafóricas da sua realidade interior ou de 

outras realidades que o artista pretenda sugerir. Não interessa ao artista estimular no 

espectador um tipo de olhar fixo, nem sobre o seu corpo, nem sobre os espaços que 

trabalha, porque considera que esse inviabilizaria a possibilidade de captação de 

verdade ao anular a dúvida metódica que conduz a um segundo olhar, conduzindo os 

observadores à elaboração de preconceitos ou à leitura baseada nesses pressupostos. 

O conceito de auto-retrato constitui para o autor em última instância, uma 

convenção que é sempre um pouco inocente, porque pressupõe a ideia de ‘algo 

idêntico’. Apesar dos avanços tecnológicos, proporcionarem o recurso a elaboradas 

próteses desenvolvidas tecnologicamente para auxiliar a visão, continua a existir uma 
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grande margem de indefinição no limite que separa a essência da realidade da 

percepção e imagem que cada observador tem dela.  

Pedro Cabrita Reis alerta para a margem de imprecisão que permanece ao 

nível da visão e do conhecimento humano, desenvolvendo nas suas obras um sentido 

de procura da essência ou de um potencial ponto de unidade inicial, a partir do qual, é 

possível transcender as contingências político-sociais, económicas e culturais e atingir 

a verdade de cada coisa ou espaço. A este nível pode também considerar-se uma 

busca pela verdade do que constitui a identidade.  

Na série Os Cegos de Praga (1998) – Fig. 31 a 33 o autor recorre ao seu 

próprio rosto, para através da sua transformação, fazer referência à cegueira interior 

que verifica na sociedade em geral e que, por não ser consciente para a maioria dos 

observadores, Cabrita Reis considera tão difícil de superar.148  

O apelo do artista está direccionado para um sentido interior, relacionável com 

o ideal de ascese de Platão. Uma visão que se efectue de dentro para fora e para além 

da matéria, poderá operar um conhecimento e controlo muito mais eficaz sobre a 

paisagem real de cada um. Neste sentido, as diversas obras do autor ao denunciar 

parcelarmente os seus gostos, interesses e conhecimentos, constituem sempre uma 

parcela do seu auto-retrato, como se pode constatar ao relembrar: A Casa dos 

Murmúrios (1990), em que a confluência dos sons da água corresponde à das palavras 

que nomeiam os pontos de configuração da memória; Alexandria (1990) que conjuga 

o poder regenerativo da água com o da cultura que resulta da associação crítica de 

conhecimentos de diversas épocas que se encontram aí guardadas sob a forma de 

heterocronia; Un Modo di Conoscere (1990) onde o autor aponta o conhecimento do 

presente à luz do passado, como via de auto-conhecimento; Ascensão (1990) que 

alude a um sentido de elevação que é necessariamente ética e física; Os Lugares Cegos 

(1991) que direccionam o leitor para a valorização de uma visão interior, 

corporalizando uma consciência do saber e; Cidades Cegas (1998/99) - Fig. 37 a 39 

que actualizam a mesma auto-reflexão, baseada numa perspectiva de visão interior 

que se traduz numa visão sempre progressivamente alargada dos fenómenos materiais 

exteriores.  

Novamente pode aqui, referir-se uma alusão a um sistema de vigilância 

dependente do Panóptico de Bentham, porque o tipo de visão que Pedro Cabrita Reis 
                                                         
148 Cf. Platão, “A Alegoria da Caverna”, A República, loc. cit. 
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propõe é também centralizado num ponto que é cada observador por si próprio, a 

partir do qual, toda a energia e conhecimento são irradiados, mas também todo o 

controlo é efectuado. 

Ao comparar este intuito de se auto-retratar como modelo de alusão a uma 

visão interior patente em Cabrita Reis com o tipo de intencionalidade inerente aos 

auto-retratos de Nan Goldin, verifica-se um reforço dessa ambição de despertar e 

agitar a consciência particular de cada observador, de forma a que cada um possa criar 

por si próprio novos pontos de vista e de fuga na sua paisagem, aproximando-a dessa 

forma, um pouco mais da sua essência. A comparação entre os autores surge através 

de antíteses. Ambos trabalham a plasticidade do seu corpo de forma intencional e 

assumida modelando nele percepções da realidade para que querem chamar a atenção 

dos espectadores.  

Pedro Cabrita Reis reforça o sentido crítico e até de acusação patente na 

generalidade dos seus trabalhos, expondo exteriormente e em concreto sobre o seu 

rosto, uma aparente cegueira física que corresponde a uma visão interior dotada de 

clarividência e Nan Goldin procura suscitar essa mesma visão profunda e interior 

também por parte dos elementos que são exteriores ao seu universo, operando sobre o 

observador através de imagens que resultam da sua capacidade de ver interiormente e 

de simultaneamente se distanciar dessa realidade do seu grupo urbano específico. 

Comum ao trabalho dos dois artistas é o facto de exporem ambos a dualidade do 

mecanismo de visão quanto à sua dupla possibilidade de proveniência: interior, 

elaborada pelo espírito e pelo intelecto e exterior, produzida pelo cérebro de acordo 

com a recolha feita pelo olho. Estas duas vertentes da visão não são necessariamente 

antagónicas, mas é frequente entre elas alguma contradição.  

 

2.3. Uma obra de antíteses 

 

Considerada no seu todo, a obra de Pedro Cabrita Reis, pauta-se pela 

permanência de coesão ao nível das preocupações que revela, sempre relacionadas 

com o contexto espacial habitado no quotidiano; no entanto, opera criando 

desequilíbrios que servem de estímulos intelectuais para os observadores . É uma obra 

que contém diversas antíteses, parecendo aparentemente um trabalho contraditório, 

porque se pauta por conter em si, a oposição de uma energia criadora, que é, por 
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definição, tumultuosa e excessiva, a que se opõe uma tentativa consciente de 

contenção. 

 A obra de Cabrita Reis pode considerar-se um modelo lógico análogo ao dos 

Sofistas, em que coexistem paralelamente num mesmo objecto ou espaço discursos 

antagónicos que ao provocar a discussão procuram clarificar conteúdos e significados 

de forma consciente. Pode comparar-se o funcionamento e lógica operativa do 

trabalho de Cabrita Reis idêntico ao que se encontra na Le Grand Verre (1915-1923) 

de Marcel Duchamp.  

A alusão histórica a Duchamp está patente também quando se referenciam os 

trabalhos de Pedro Cabrita Reis como ‘máquinas’, dotadas de funções de construção e 

reedificação na medida em que convidam e solicitam o observador a desenvolver um 

pensamento mais atento e a reelaborar conceptual e estruturalmente cada espaço e a 

sua função. Pode por isso, considerar-se na obra de Cabrita Reis, a criação de uma 

possibilidade de remissão149 porque as suas peças permitem repensar a estrutura 

espacial e a leitura da paisagem onde são colocadas. 

A reestruturação espacial ou paisagística é sempre accionada por uma 

teorização dos elementos expostos pelo artista que, ao confrontarem de forma 

dialéctica o espaço real onde são apresentados, interagem com a percepção que cada 

observador poderá formular deles. 

A simultânea proximidade e estranheza destas obras em relação aos espaços e 

objectos do quotidiano constitui a tentação de recurso inerente a estes dispositivos e, 

nesse sentido, é o seu garante de eficácia. Os objectos e espaços que sugerem ou que 

edificam uma imagem próxima do real e que Kant definiu como paradoxais150, 

tornam-se sedutores para o olhar ao constituir-se como maquinismos análogos a 

espelhos que se activam segundo a necessidade do utilizador e também como fontes 

de estranheza, na medida em que devolvem ao observador imagens que ele muitas 

vezes não percebe dessa maneira, porque tende a não criar distância para as entender. 

Dessa forma, o ponto de vista a partir do qual o observador elabora a sua percepção, 

passa a ser reduzido pelo excesso de proximidade e pelo facto de ser fixo. 

Em peças como A Casa do Esquecimento (1990), Orfanato (1995) ou mais 

recentemente, como as da série das Cidades Cegas (1998/99) – Fig. 37 a 39 Pedro 

Cabrita Reis cria uma identificação bem marcada com cada um dos contextos 
                                                         
149 Para Pedro Cabrita Reis a água é o elemento (simbólico) de remissão por excelência.  
150 Kant, E., Du Premier Fondement de la Différnce des Régions dans l’Espace (1768). 
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específicos do quotidiano que a obra questiona, apontando e reforçando a componente 

de esquecimento ou pouco cuidado e atenção que socialmente tende a surgir em 

relação a diversas situações, como é o caso concreto da pobreza que obriga algumas 

famílias a viver em casas degradadas e onde falta quase tudo, ou o caso de locais 

dentro ou nos arredores de grandes cidades onde essa situação de escassez de meios 

também se verifica, contrastando com o requinte, luxo e abundância de todos os 

recursos que existem nas zonas privilegiadas dessas cidades.  

Os orfanatos ou outros locais que segundo a terminologia de Foucault, 

considerámos ‘heterotopias de desvio’ são espaços análogos aos bairros degradados 

ou às habitações desfavorecidas que citamos, na medida em que reúnem pessoas 

diferentes que têm em comum carências, como tal fogem à norma que predomina. 

 Nas peças referidas, a aparência próxima do real, aproxima o espectador da 

problemática exposta, funcionando como uma espécie de espelho ou objecto que 

alude a uma forma de consciência pessoal interior, materializada num plano de 

reflexão que actua por ‘choque’ ou confronto directo.151 Por outro lado, a austeridade 

dessas obras e a margem de estranheza que apresentam em relação à sua leitura como 

parte integrante de cada um dos espaços citados, reforça a atenção que o observador 

irá depositar sobre cada uma dessas situações e sobre o que se passa em cada um 

desses espaços.  

O cruzamento de valores de pendor clássico como a proporção e a medida, 

com elementos românticos como a paixão e o arrebatamento ou como a própria 

actualidade do discurso plástico empregue, são também dialécticas patentes na obra 

do autor. O carácter dos materiais usados, tal como as técnicas discursivas aplicadas e 

recontextualizadas, fogem ao domínio ‘clássico’ da expressão artística. Em séries 

como Lisbon Gates (1997) – fig. 35 - ou Rembrandt a. (1999) a antítese entre questões 

basilares da pintura a nível cromático e compositivo de pendor clássico e os suportes 

materiais escolhidos para as equacionar, é flagrante. Nas duas séries de obras, a 

estratégia do autor, passa pela colocação sequencial de diversas superfícies 

monocromáticas de vidro ou acrílico pintado, conjugado com alumínio ou madeira, 

                                                         
151 Veja-se o próprio universo de histórias infantis como a da Branca de Neve em que o espelho servia 
de maquinismo de reposição da verdade, confrontando a bruxa com o facto de ela não ser a mulher 
mais bela, pois essa era a ‘Branca de Neve’. A ‘Alice no País das Maravilhas’ é outra história do 
universo infantil que salienta o espelho como elemento de transposição entre dois espaços, um real que 
é o plano de imanência de quem olha o espelho e o outro, que é virtual ou imaginário mas importante 
para devolver a esse espectador, a imagem do seu espaço real, dotando-o de uma capacidade crítica 
sobre ele, na medida em que lhe permite observá-lo de fora. 
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conjugação de materiais que tem uma aparência actual e distante dos tradicionais 

‘óleos sobre tela’. 

Na série Rembrandt a (1999), a própria designação das peças reforça a alusão 

ao contexto mais clássico do universo pictórico, contrastando com o aspecto 

contemporâneo das obras.  

 A nível formal, a oposição patente na generalidade das suas obras, verifica-se 

entre o universos de formas redondas (com círculos, circunferências e cilindros) e o 

das rectilíneas ( com figuras geométricas simples como quadrados e rectângulos) tal 

como, entre as formas geométricas fechadas e as abertas que pode remeter para o 

confronto prático e ideológico que se estabelece entre o espaço real, que é por 

natureza imperfeito e inconstante e o espaço idealizado, do qual o espaço virtual se 

pode aproximar mais facilmente, tornando-se por isso, muito sedutor. Estas antíteses 

entre espaço idealizado e real, que podem traduzir-se na oposição entre as formas 

redondas (tendencialmente perfeitas) e as rectilíneas, estão patentes na generalidade 

dos trabalhos do autor. 

 A ideia de espelho é outro conceito muito significativo para a análise das 

obras do autor porque permite sintetizar em cada espaço as antíteses frequentes nessas 

peças.  Os espaços equacionados pelo artista, constituem em inúmeros casos, 

heterotopias que, facultam a reflexão da imagem do real, constituindo-se 

simultaneamente, como outros espaços e como parte integrante dos primeiros. Ao 

posicionar o espectador num outro plano espacial distinto do seu, o espelho cria-lhe o 

afastamento que lhe permite analisar criticamente, de uma perspectiva exterior, a 

realidade nele reflectida. Dessa forma, o espelho faculta uma possibilidade de 

autocrítica e de remissão, que Pedro Cabrita Reis explora nos seus trabalhos, 

concretamente ao nível da gestão espacial, ao confrontar o observador com imagens 

que lhe reflectem partes dos espaços do seu quotidiano.  

A generalidade dos trabalhos do autor podem considerar-se partes integrantes 

da estrutura elaborada por ele para devolver a paisagem aos que a gerem e exploram, 

como recurso natural do plano de imanência que partilham.  

Dobles Pinturas Negras (1998) é uma série de trabalhos de pintura a negro 

sobre vidro em que cada obra é composta por dois elementos, ambos de forma 

circular ou, noutro caso, os dois de formas rectangulares. A tinta surge na face inversa 

de um deles em relação ao outro, fazendo com que no conjunto, as duas peças 
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funcionem como uma espécie de espelhos. Cada um desses espelhos potencializa uma 

capacidade hipnótica, vocacionada para equacionar problemas espaciais no âmbito 

das artes plásticas, ao aprisionar o olhar do espectador na sua aparência estranha e 

minimal, levando-o a repensar os seus conceitos de espaço e a estabelecer novos 

conceitos no âmbito do espaço, como o de plano espacial, entre outros.  

A colocação da tinta de um ou de outro lado do suporte de vidro separa dois 

espaços distintos, alertando o público para a existência e importância deles e da sua 

relação de oposição e complementariedade, que não implica que eles sejam 

necessariamente contrários. 

São frequentes e variadas as alusões do artista à água como elemento de 

destaque na sua obra. A água é por tradição, um elemento dotado de uma simbologia 

de remissão e é também o espelho natural do homem, facto que se relaciona com o 

seu carácter mítico, como analisaremos posteriormente e que serve a ideologia de 

reestruturação, operada a partir da hetero e auto-observação, patente no trabalho do 

artista.  

A água é um elemento presente em grande parte dos seus trabalhos do início 

da década de 90. Em alguns, ela está patente de forma visível e noutros apenas é 

sugerida, mas alude sempre a ideias como a de espelho do real ou a de elemento de 

remissão, no seu sentido em que permite uma renovação, pois ‘lava’, devolvendo 

limpeza ou pureza, para além de efectuar permanentemente ciclos que interligam o 

céu e a Terra, ao nascer na Terra, circular por ela e evaporar-se para o céu de onde 

volta como chuva ou sob outras formas atmosféricas.  

A água passa, circula, renova ciclos e com cada um deles, abre novas 

possibilidades de edificação. Para além disso, devolve ao homem imagens da 

paisagem e de si próprio incluído nela. Considerando o conceito de Einstein de que a 

matéria deforma o espaço, há ainda que destacar a importância do espelho como 

elemento que permite, em tempo real, avaliar a deformação que o próprio corpo do 

observador está a provocar no espaço, visto que é humanamente impossível avaliar 

essa mesma deformação sem recorrer a qualquer espécie de ‘espelhos’ naturais ou 

tecnológicos. 

No trabalho de Cabrita Reis, está sempre presente esta consciência da 

dimensão corporal de cada observador e do próprio autor, na medida em que existe 

uma relação métrica entre o corpo do autor que assinala a escala humana e as suas 

obras. Sendo o artista, o primeiro observador de cada uma das suas obras, é também 
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ele o elemento que elas primeiro espelham, constituindo-se por isso, uma espécie de 

fonte de energia que lhes dá origem, configurando parcialmente com a sua presença 

física, o espaço. 

Obras como as da série das casas152 que data essencialmente de 1990 e 1991 

ou trabalhos posteriores como Echo der Welt I (1993), tornam visível essa 

característica de espelho que se reveste de um simbolismo de renovação. 

Remetendo a nossa análise para o universo artístico exterior ao país, podemos 

perceber a dimensão internacional do recurso à imagem do espelho, como mecanismo 

para solicitar uma observação mais atenta e crítica sobre as problemáticas quotidianas 

como a da distribuição espacial, aqui tratada, sobretudo no trabalho de Dan Graham. 

As suas obras em inúmeros casos tratam a questão do espaço através da elaboração de 

jogos espaciais, edificados a partir da colocação de superfícies espelhadas e da sua 

relação com mecanismos de tele-vigilância ou de gravações em vídeo com recurso a  

técnicas ou a sistemas que introduzam neles alguma estranheza, como é o caso do tipo 

de captação/exibição de imagem em time-delay. Na sua obra predominam os 

trabalhos executados em vidro, ferro e aço, nos quais o autor elabora diversos jogos 

de reflexos e através deles, questiona os limites dos espaços e de actuação dos 

observadores dentro deles, quanto às percepções possíveis das suas dimensões, 

estruturas, funcionalidade, estética, ética, conforto. 

 A proximidade entre o recurso ao conceito e efeito de espelho nas obras de 

Graham e nas de Cabrita Reis surge materializada através do recurso ao uso de vidros 

transparentes, espelhados e por vezes pintados, patente nas obras dos dois artistas.  

As obras de Graham incidem em espaços públicos geralmente exteriores, 

utilizados e percorridos por bastantes pessoas, como jardins ou espaços centrais 

dentro da cidade: Octagon for Munster (1987), Star of David Pavilion for Schloβ 

Buchberg (1991-96), Heart Pavilion. Version II (1992) obra com uma parte interior e 

outra exterior, Double Cylinder (The Kiss) (1994), Two-Way Mirror Punched Steel 

Hedge Labyrinth (1994/96) – fig. 4 -, Two-Way Mirror Triangle One Side Curved 

(1996), Double Exposure (1995-96) e dentro deste âmbito é de destacar o projecto que 
                                                         
152 A Casa da Serenidade (1990), A Casa do Esquecimento(1990); A Casa dos Murmúrios (1990); A 
Casa do Silêncio Branco (1990), Soledad (1990); A Casa da Sombra (1990), A Casa dos Suaves 
Odores (1990), A Casa de Fonteinstraat (1990), Alexandria (1990), Limbo (1990), A Casa da Paixão e 
do Sentimento (1990) – fig. 29 -, Uma Linha Afluente (1990), Fonte (1990), Siempre lo Hemos Visto 
(1990), Um som de Dentro (1990), A Espera (1990), Un Modo di Conoscere (1990), B.A.A.D.M. 
(1990), A casa da Ordem Interior (1990), Silêncio e Vertigem (1990), Os Lugares Cegos (1991), 
Absorto (1991), A cidade Levantada (1991) 
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se relaciona com os bairros e casas suburbanos Alteration to a Suburban House (1978) 

– Fig.1. 

Noutras obras, o artista apresenta também a variante do espaço interior com 

peças como Public Space/Two Audiences (1976) ou Present Continuous Past(s) 

(1974) e ao nível do próprio espaço de exposição ou de mostra de vídeos for Showing 

Videos (1995) - Fig. 8. 

 Nos trabalhos de Cabrita Reis, o recurso a superfícies de vidro que se 

assumem como mecanismo de pensamento sobre diversas problemáticas, inclusive 

sobre o espaço, actuam sobre o observador segundo princípios idênticos. Os dois 

autores trabalham de forma pessoal o conceito de heterotopia e de utopia teorizados 

por Michael Foucault, materializando no espelho um espaço que se assume como 

duplo do real, de forma a permitir a quem se situa num determinado espaço, olhá-lo 

de outro plano, a partir do lado contrário do vidro que lhe projecta a sua paisagem e 

lhe devolve a imagem do plano de imanência em que se situa. Essa distância faculta 

uma possibilidade crítica ao homem, permitindo-lhe exercer um controlo e gestão, 

não só sobre a sua percepção do espaço, mas também sobre as percepções que ele 

pretende destacar nele face a outros observadores.  

O homem passa a dispor de mecanismos para entender melhor o carácter 

duplo de cada espaço e a complexidade das relações: entre o que é interior e exterior 

nele ou do seu próprio relacionamento para com cada um desses espaços. Estes são 

pertença de quem constrói cada paisagem e necessariamente se insere nela, para além 

de simultaneamente pertencer às paisagens de outros observadores, dos quais por 

vezes, até ignora a existência. 

Em Large Glass, White and Red (1998) de Pedro Cabrita Reis é notória esta 

questão. O plano de cor lisa edifica uma espécie de janela para uma paisagem 

avermelhada que se divide em diversos planos, como o da tinta, o da reflexão e os que 

essas imagens por ele captadas aí estruturam, captando para o seu âmbito qualquer 

observador que se aproxime da obra, para além de, no plano espacial onde a peça está 

colocada, ela criar uma cisão física, ainda que parcial.  

As peças de vidro de Dan Graham, colocadas em diversos contextos espaciais, 

nomeadamente em jardins, executam as mesmas operações físicas e conceptuais sobre 

o espaço, acrescentando o factor transparência que, constitui uma característica da 

generalidade das obras de Dan Graham e que, pode também encontrar-se noutras 



123 
 

 
 

 

obras do artista português, como sejam as da série Jardins (1997) ou as da série 

Lisbon Gates (1997) – Fig. 35. As peças dotadas deste efeito de reflexão, atraem para 

o interior do seu espaço todos os elementos do ambiente envolvente e quando estas 

peças são colocadas em locais específicos, elas interagem necessariamente com eles, 

apropriando-os e estabelecendo uma interligação para com os outros elementos 

formais que estruturam cada um desses espaços. Na primeira série de obras 

supracitadas, quer as janelas, e na segunda, quer as portas, e em ambas o espaço de 

exposição que as envolve, assumem-se como a paisagem para a qual essas janelas e 

portas dão acesso, reforçando a sugestão de existir, nesses espaços de exposição, 

outro plano espacial e uma divisão entre esses espaços distintos, que parece garantida 

pela presença daqueles elementos nos espaços físicos onde eles estão colocados. 

O jogo entre o que é espaço real e o que é sugerido, está patente na obra de 

Cabrita Reis, mas também nas dos outros artistas dos quais consideramos a análise do 

seu trabalho no presente estudo. Nessas obras, a distinção entre os planos de espaço 

reais e os sugeridos, depende da sua relação para com o homem, que é pessoal e 

exclusiva de cada um, implicando por isso, uma consciência e responsabilidade 

humanas acrescidas. Adjacentes a estas questões, cada um dos autores coloca outras 

problemáticas do quotidiano urbano que, apesar de partirem dos pressupostos 

específicos do seu país, são paralelas. Lembre-se a questão dos bairros suburbanos de 

Dan Graham ou as questões inerentes às Cidades Cegas (1998-99) – fig. 37 a 39 - de 

Cabrita Reis, que tocam de forma particular em cada um dos autores uma mesma 

problemática de fundo, presente na generalidade dos grandes centros urbanos, que é a 

da antítese entre as zonas de requinte e as degradadas ou para com as que 

simplesmente são mais desfavorecidas e geralmente periféricas.  

A tendência geral, é a de não olhar o que incomoda e efectivamente, as 

lacunas urbanísticas e humanas em alguns desses espaços perturbam quem as sente e 

quem pensar sobre elas. 

 A ideia de espelho surge por isso associada à de mecanismo que desperta 

consciências ao confrontar o homem com a sua auto-imagem face ao espaço, 

colocando-lhe a questão em termos pessoais. 

 

2.4. Espaço – análise de carácter antropológico 

 



124 
 

 
 

 

O trabalho de Pedro Cabrita Reis está orientado por uma dimensão material e 

conceptual determinantes na medida em que o seu potencial emotivo é proveniente da 

força presencial dos objectos construídos e, em que, as suas obras não visam criar 

distinção entre arte e natureza, mas sim interagir para com ela. Pode caracterizar-se o 

seu trabalho como uma análise social que, dando aos materiais poder metafórico, 

convoca temas e valores antropológicos e metafísicos.  

Pedro Cabrita Reis executa trabalhos com o intuito notório de despertar um 

outro tipo de atenção por parte de quem destes dispositivos se aproxima, convidando 

o observador a executar um exercício mental para a percepção e desmontagem dos 

jogos de antíteses que aí se verificam, ao apropriar valores fulcrais da existência 

humana, tais como as origens primordiais, as energias vitais ou os fins últimos. 

O autor elabora uma arqueologia do espaço, que é também ela dialéctica, 

podendo ser aplicada, tanto às sociedades distantes no tempo, como às 

contemporâneas. Dito de outro modo, trata-se aqui das condições de produção da 

totalidade e de toda a relatividade inerente a elas. O artista expõe na sua obra uma 

inteligência estética no duplo sentido do termo, não apenas porque ela se exerce 

através da expressão plástica, mas também porque é ‘aisthesis’, ou seja um trabalho 

activo, configurante e intelectivo, mas não categorial dos sentidos. Há simultaneidade, 

mas não-causalismo, facto que afasta o observador das suas obras, de uma leitura 

estruturada num sentido ‘intuicionista’.  

Pedro Cabrita Reis trabalha o intuito de reforçar a autonomia de um 

conhecimento próprio da arte, ou seja, proporcionado pela experimentação artística, 

através da articulação nas suas peças, de valores como o da ‘construção’ e o da 

‘totalidade’, passíveis de ver e de descobrir para quem se aproximar, observar, medir 

e analisar as suas obras e a generalidade das propostas plásticas. 

O quotidiano urbano constitui-se, para o seu trabalho como uma espécie de 

suporte permanente, facto que está bem patente na relação que a sua obra mantêm 

com a arquitectura ou com os próprios objectos do quotidiano, estabelecendo um jogo 

de apropriação e confronto directo para com esses elementos, factor que o afasta da 

possibilidade de se constituir como comentário ilustrativo ou tautologia em relação 

aos mesmos. 

Pedro Cabrita Reis cria uma espécie de arquitecturas, elaboradas a partir de 

elementos simples do quotidiano segundo a volumetria de formas geométricas simples 

e universais. As variantes arquitectónicas construídas pelo autor equacionam uma 
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análise antropológica da sociedade a que ele pertence, que destaca particularmente as 

condições de precariedade em que ainda vive um grupo urbano de número 

significativo. É através do confronto entre lugares antropológicos e ‘não-lugares’ que 

o artista equaciona visualmente a sua análise social do espaço. No caso dos primeiros, 

ele considera o facto de permitirem uma auto-identificação de valores e património 

cultural e visual e, no segundo tipo de espaços referidos, Cabrita Reis salienta a fuga 

parcial que esses proporcionam ao homem em relação aos contrangimentos que esse 

património de partilha lhe impõe.  

A série de obras que compõem Cidades Cegas (1998/99) é uma das mais 

significativas neste sentido, sendo na sua maioria constituída por estruturas 

arquitectónicas elaboradas a partir de elementos simples e rudimentares, como a 

madeira, o cartão, o gesso, as telas de isolamento, um ou outro caixilho de alumínio e, 

em alguns casos, pequenas zonas de tijolos. Por vezes, os volumes arquitectónicos 

surgem pintados, mas remetem sempre para um espaço característico de subúrbio de 

grande cidade, usualmente carenciado.  

O tipo de construção aí patente, apropria a tradição de estruturas de tipo 

artesanal, sendo marcado pela necessidade de funcionalidade e pelo mínimo gasto de 

recursos económicos e materiais. 

Os espaços que o autor refere são lugares antropológicos, capazes de definir o 

quadro económico e social dos que os habitam, mas são também lugares habitacionais 

onde os horizontes estão muito limitados. São espaços desprovidos de entradas ou 

saídas, de janelas e, consequentemente, de um ponto de vista com uma perspectiva 

que possibilite a dilatação dos horizontes de visão, sonho e ambição dos que os 

habitam. A tendência é o adormecimento e a alienação que se vão mesclando com 

uma suposta incapacidade de reacção ou com um conformismo alimentado em parte, 

pelos media, através de truques publicitários que iludem percepções, fazendo acreditar 

a generalidade das pessoas numa democratização e uniformidade de informação e de 

participação na generalidade dos problemas.  

As janelas de Cidades Cegas estão lá, nas paredes onde as supõe todo o 

observador, mas face a um olhar mais atento, ele pode comprovar que elas se 

encontram fechadas como se fossem inexistentes, dando por vezes a entender a cor 

negra do ambiente que possivelmente as povoa no seu interior, como acontece em 

Cidades Cegas #4 (1998). 
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A ideia de aproveitamento de materiais considerados desperdícios ou 

reciclados de outro contexto espacial, reforça a consciência crítica das assimetrias 

sociais, económicas e culturais, mas não necessariamente criativas, que se verifica na 

sociedade pós-moderna. O olhar de Cabrita Reis, estende-se depois ao mundo rural e 

a todas as formas de organização espacial simples e despreocupadas, para completar o 

estudo social, político e económico do território, através da sua organização no 

espaço.  

Trabalhos como A Casa Da Pobreza (1989), Meus Pais Deram-me Aquilo Que 

Podiam, Alma Da Sua Diversa (1993), Horas de Calor (1989) A Casa Dos Suaves 

Odores (1990) ou as obras que aludem aos diversos sistemas de transporte e 

acumulação de água, canais, sifões e cisternas, como A Casa da Paixão e do 

Pensamento (1990) – Fig. 29 demonstram um olhar atento do artista sobre o panorama 

geral do país, que foi durante muito tempo, essencialmente agrícola. A análise 

antropológica efectuada, está dimensionada para a forma como esses espaços e os 

recursos naturais disponíveis neles, têm sido aproveitados e é nesse contexto que a 

associação entre os elementos casa e água, surge reforçada. Ambos são indispensáveis 

à sobrevivência humana. 

A casa constitui uma temática recorrente na obra do autor na medida em que é 

o espaço do homem por excelência. Espaço ambíguo e interior por natureza, o espaço 

da casa oferece variadas possibilidades que vão desde a função de ‘casulo’ ou local de 

protecção, de recato e de isolamento à de ponto de partida para qualquer ataque ou 

investida exploradora ou de conquista. No espaço doméstico e privado da casa, 

encontram-se, reúnem-se e protegem-se as famílias, mas é também a partir desse 

espaço que elas partem para os outros espaços dos mais variados tipos.  

A tendência de retornar a um mesmo espaço, o espaço específico da sua 

própria casa, parece geral e não só humana. Esse espaço antropológico que se define 

como elemento capaz de revelar pistas da identidade dos que a habitam, constitui-se 

como referente espacial pessoal de primeira instância e por isso, obrigatório para 

quem pretende conhecer um determinado grupo urbano. 

Na análise espacial de Cabrita Reis, o conceito de casa pode traduzir-se como  

o espaço do lar particular que significa ‘centro’, a partir do qual se irradiam energias, 

forças e influências. Nesse sentido, o próprio atelier do artista é também um pouco a 

sua casa porque é a partir dele que o autor exercita soluções plásticas para a gestão 
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dos espaços. As obras da já referida série sobre ‘casas’, sugerem leituras e arranjos 

espaciais sempre renováveis face aos olhares particulares dos diversos espectadores 

com que são confrontadas, tal como a água que tem uma dinâmica inerente a si 

própria. 

Analisada do ponto de vista da antropologia, toda a obra de Pedro Cabrita Reis 

tem presente a ideia de que os seres humanos, partilhando todos o mesmo espaço, 

reclamam sobre ele os mesmos direitos que são bases vitais da sobrevivência humana. 

A caça e a recolecção surgem como formas imediatas de abordar os recursos 

naturais dos diversos espaços, paralelamente às guerras ou a disputas que neles se 

instituem, em torno da posse particular de espaços, de alargamento de territórios, de 

gestão e da rentabilização ideal e económica dos mesmos. Pode reconhecer-se 

também na imagem da guerra a cisão entre o real e o ideal, fractura que a arte tenta 

solucionar, com a elaboração de dispositivos que testam soluções espaciais, de 

convívio ou de confronto desses valores.     

Kant formulara a ideia de ‘direito cosmopolítico’, que se referia a uma espécie 

de hospitalidade universal como condição de paz perpétua entre os homens, para os 

quais ele refere a existência de uma espécie de ‘direito natural’ ao território. Ideologia 

em que Derrida apoia a sua formulação do conceito de ‘cidade-refúgio’153, capaz de 

superar as incorrecções que os estados continuam a efectuar, excluindo alguns no 

âmbito legal do seu espaço e quebrando o direito de asilo, inerente a cidades e 

Estados, em geral.  

Pedro Cabrita Reis confronta o público com alusões a espaços geralmente 

desfavorecidos, subúrbios urbanos na sua maioria, que servem de contraponto aos 

espaços de eleição que nas cidades se assumem como centros ou pólos a partir dos 

quais se irradia energia que se vai perdendo com o aumento do afastamento 

relativamente a eles. Nesses locais privilegiados, contrasta a variedade de recursos 

com as carências sentidas nos outros para os quais são relegados os que têm menos 

poder económico, social e político, que são muitas vezes objecto de discriminação e 

mesclados com os diversos tipos de grupos urbanos ditos ‘marginais’.    

Actualmente, a par do desenvolvimento tecnológico, verifica-se uma evolução 

territorial no sentido de uma abertura das fronteiras espaciais consonante com 

interesses políticos e económicos de grandes redes empresariais, equacionando 

                                                         
153 C.f. Jacques Derrida, Cosmopolitas de Todos os Países mais um esforço!, Col. Hermes, Coimbra, 
Ed. Minerva, 2001.  
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valores como a ecologia, a nível global e mundial. Esse encurtamento espacial, 

materializado por todos os meios de comunicação em geral, ao nível da cidade, torna 

lícita uma maior autonomia face ao país, que pode facilitar o cosmopolitismo de que 

falava Derrida, dotado de novas formas de solidariedade154, que poderão ler-se como  

uma sugestão patente nas obras do autor. A própria temática em que predominam 

espaços desfavorecidos, estimula essa ideia de solidariedade. 

A questão da divisão e partilha espacial, suscita problemas de disputa 

territorial, de terrorismo, mafias, refugiados, um contexto conflituoso de exclusão 

social, de inadaptação e de formação de minorias étnicas, baseada no princípio de 

controlo individual, funcional, assente numa divisão binária e de marcação 

(louco/não-louco; perigoso/inofensivo ou anormal/normal) que tem ocasionado 

diversas fobias. 

 As obras do autor constituem-se como uma espécie de maquinaria que actua 

no sentido de ordenar os espaços, aludindo a uma visão global e precisa desses, como 

acontece no caso da série Atlas Coelestis (1994) em que, na primeira peça, é o jogo 

espacial que se verifica entre as cadeiras, os espelhos, as tubagens que as ligam e as 

toalhas, que define a estrutura do território em questão. A Sala dos Mapas (Atlas 

Coelestis III) (1994) - fig. 30 - posiciona o ‘jogo’ entre os espaços e os tipos de 

energias do planeta irradiados a partir desses, numa posição de relação entre formas 

geométricas simples como o círculo e o quadrado.  

A coordenada espacial a que se refere Posto de Observação (Atlas Coelestis 

IV) (1994) é mais local e está relacionada com o campo de visão alargado que a 

elevação do plano do chão pode permitir e concretamente com a incapacidade 

quotidiana do homem de se posicionar a esse nível superior e distante para conseguir 

obter uma observação crítica, elaborada à distância. Neste trabalho, mais uma vez, o 

autor recorre ao contexto da construção civil, de estruturas precárias para definir uma 

possibilidade de evolução espacial, sugerida a partir de uma evolução material aí 

presente. 

                                                         
154 Cf. a máxima medieval relativa ao ‘direito de asilo’ inerente a todo o território - quid est in 
territorio est de territorio - não longe deste princípio medieval estaria a crença de Kant de que “Todas 
as criaturas humanas, todos os seres finitos dotados de razão receberam em partilha fraterna a «posse 
comum da superfície da terra» - apud Jacques Derrida, op.cit., p. 53; Derrida afirmava a este propósito 
que “Ninguém pode, portanto, em princípio, apropriar-se legitimamente da superfície (enquanto tal) 
para interditar o seu acesso a outro homem.”- Cf. idem, ibidem. 
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Noutros casos, o autor recorre à bidimensão e ao jogo de manchas de tinta 

para equacionar e apresentar soluções de equilíbrio formal para o espaço. Na série 

Flor Negra (2000)155, em que o artista trabalha a tinta acrílica sobre madeira, o jogo de 

formas abstractas pode sugerir uma possibilidade de gestão de estruturas orgânicas ou 

formas vegetais no espaço do quotidiano. 

Recorrendo mais uma vez ao paralelismo entre o trabalho de Pedro Cabrita 

Reis e os de autores como Richard Serra, Dan Graham ou Nan Goldin, ao nível do 

tipo de análise antropológica do espaço que executam, podem observar-se pontos 

comuns entre os trabalhos dos diversos autores, facto que leva a verificar e concluir 

que existem preocupações comuns à generalidade da espécie humana, concretamente 

relacionadas com o espaço, na medida em que é humanamente impossível viver sem 

espaço e sem existência material e temporal, pelo menos, à luz do conhecimento 

terrestre no presente. A incidência dos trabalhos dos três autores referidos no contexto 

espacial quotidiano e urbano, centraliza o tipo de análise antropológica executada nos 

grupos urbanos que habitam centros urbanos, em zonas de eleição e, por contraste, nas 

restantes zonas que podem mesmo ser de degradação e através das antíteses 

verificadas entre eles, conseguem aferir conceitos. 

Richard Serra elabora trabalhos para sítios específicos, segundo uma atitude, 

em parte, política mas também antropológica. Dan Graham testa novos arranjos 

espaciais ou por vezes, apenas a possibilidade de cada espaço poder assumir diversas 

leituras, criando assim mecanismos de análise de comportamentos e conceitos 

socialmente aceites, que consequentemente se traduzem numa análise de tipo 

antropológico. E Nan Goldin, expõe espaços íntimos do grupo urbano a que pertence 

recorrendo para tal à fotografia e à partilha de uma visão desses espaços e do tipo de 

situações que aí ocorrem, facultando a análise antropológica pretendida. Em alguns 

dos seus trabalhos, existe um paralelismo directo para com a metodologia usada por 

Pedro Cabrita Reis que, apenas sugere a presença humana através dos vestígios 

deixados por ela. Na obra de Nan Goldin, esse é o caso da série de camas em que, são 

frequentes as situações em que a presença humana é sentida apenas pelas marcas 

patentes nos lençóis. Em Pedro Cabrita Reis, são os dispositivos elaborados para uso 

humano, como as casas, as mesas, as fontes, os poços, entre outras que, pressupõem 
                                                         
155 A série de trabalhos referida, recorre desde logo a um material natural, recolhido no espaço 
explorado pelo homem e que define parte significativa da estrutura espacial quotidiana - a madeira. E a 
mancha a que o artista recorre é negra, facto que leva o observador a concentrar-se na sua forma ou 
recorte espacial. 
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uma determinada existência humana com características específicas, analisáveis a 

partir desses elementos.   

 

 

1.1.1. O controlo dos espaços 

 

A divisão e hierarquização dos espaços que criaram uma segregação social, 

trouxeram também a necessidade de controlo dos espaços, que têm origem remota156 e 

experimentou já inúmeras estratégias de vigilância do território, como o sistema 

panóptico de Bentham ou mecanismos de censura e repressão como os que houve em 

Portugal.  

Desde, pelo menos o século XIX, o conceito de ‘desviado’ ficou associado aos 

vadios, aos vagabundos, aos loucos, aos violentos, fosse qual fosse a razão desse 

desvio, e, em geral, a todos os que de alguma forma fugiam à norma regulamentada 

pelas instituições de poder e que, por isso, deveriam ser controlados e constantemente 

vigiados. Pedro Cabrita Reis cria na sua obra uma metáfora da necessidade de 

controlo e vigilância necessárias para uma vivência organizada em grupo e recorre 

para isso, a uma lógica de pensamento que denuncia a análise do esquema de 

organização de tipo panóptico, ao permitir ver em todos os sentidos, segundo uma 

rotação a 360º. E, sendo a alusão ao espaço real do quotidiano uma constante no 

trabalho do autor, ele efectua uma espécie de espelhos com os seus trabalhos ao 

apropriar elementos do real que recontextualiza de forma a enfatizar o modo como os 

valores primordiais tais como a gestão de recursos naturais ( como o espaço) está a ser 

elaborado. Contudo, nos ‘espelhos’ elaborados pelo artista a partir de elementos do 

real, há sempre um alerta para a visão confusa e desatenta do espaço, produzida pela 

generalidade dos homens.  

 As metáforas elaboradas pelo artista transportam o observador para um 

espaço de distanciamento crítico e de reflexão que, sendo parte integrante do mesmo 

plano de imanência, constitui uma utopia em que, a vigilância obtida não é mais 

alienada e em que, o horizonte de visão se pode considerar realmente alargado. 

                                                         
156 A origem do problema parece muito distante e recuada ao tempo em que o homem começa a 
organizar toda a vivência em grupo, segundo um poder e uma disciplina que necessitam da imposição 
de normas, mas tem uma violenta e clara expressão, na época em que doenças como a lepra ou a peste, 
conduzem à elaboração de esquemas de vigilância de tipo panóptico, que se traduzem em situações de 
exílio e de prisão, respectivamente.  
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A necessidade de controlo espacial é também verificável a nível internacional 

como o demonstram as obras dos diversos artistas americanos anteriormente 

analisadas que de forma diversa, todas podiam ser equacionadas segundo o mesmo 

legado proveniente do sistema de controlo espacial de tipo panóptico.  

As séries de espirais que se encontram e cruzam domínios espaciais de grande 

volume ou os planos de chapa que seccionam o espaço na obra de Serra; os jogos 

espaciais entre o que é interior e exterior, entre quem vê e quem é visto, entre o que é 

real ou o seu reflexo efectuam a mesma análise de um qualquer espaço que carece 

sempre de controlo; tal como se pode aferir na possibilidade de espreitar o universo 

do espaço particular do grupo underground de Nan Goldin, no qual a autora estabelece 

o seu próprio controlo ao distanciar-se para o fografar ou através da possibilidade de 

evasão do plano terreno oferecida pela obra de James Turrell que lhe proporciona uma 

visão mais lúcida, porque efectuada com alguma distância crítica; podem considerar-

se mecanismos de funcionamento equivalente aos que usa Cabrita Reis que abre 

interiores domésticos a um olhar exterior e crítico (na série de casas) ou espreita as 

zonas menos favorecidas das cidades alertando para a cegueira inerente a elas (nas 

séries de Cidades Cegas – 1998-99 – fig. 37 a 39).   

A visão histórica da distribuição espacial, do urbanismo desde os seus 

primórdios e da evolução da paisagem humanizada, remete para as casas tribais de 

planta circular e para a edificação das outras construções segundo ordens hierárquicas 

específicas de cada tribo em volta dessas, a fim de possibilitar um controlo espacial 

eficaz por parte das entidades de poder, como uma ideia basilar. E embora a evolução 

urbanística tenha vindo a acrescentar outros pressupostos e grau de complexidade, ela 

tende actualmente a pressupor ainda um controlo e o seu crescimento a partir de 

centros urbanos que, são locais específicos.  

Cabrita Reis alude ao espaço do plano de imanência a que pertence e no qual 

intervém, apropriando dele, elementos para o reedificar. Esta é uma das inovações 

significativas do trabalho do autor que progressivamente se distancia do uso de 

simulacros, para testar soluções de organização e leitura espacial, que lhe permitam 

apropriar-se de parte integrante do real para dar expressão ao seu intuito. É também 
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este o sentido do recurso a trabalhos de tipo site-specific. A vertente conceptual destes 

trabalhos materializa propostas de manipulação dos espaços.157 

Instalações como Das Mãos dos Construtores I (1993) ou Das Mãos dos 

Construtores II (1993) expostas em Óbidos e Lisboa, consecutivamente, demonstram 

a possível proximidade entre o real e a obra de arte, constituindo-se como trabalhos de 

construção de espaços específicos e novos, dentro de espaços reais pré-existentes, em 

que essa tarefa é conciliada com a de recolecção e posterior conceptualização do 

material escolhido. Nestes casos, de forma diferente, é equacionada a memória de 

uma presença que já não existe lá, a dos trabalhadores o que transporta para as obras 

uma abordagem de carácter sociológico, para além da dialéctica referida. Elementos 

reais e específicos do universo de construção civil servem aqui propósitos artísticos, 

colocando em questão o valor conceptual de cada elemento como presença física, 

capaz de se espelhar a si próprio e também ao espaço que ocupa redefinindo-o. 

Catedral #2 (1999)158 – Fig. 41 é outro exemplo significativo dos trabalhos de 

tipo site-specific, em que a colocação de parcelas de muros de tijolos não revestidos, 

destaca a estrutura organizativa de um espaço pré-existente, acrescentando-lhe uma 

nova leitura, neste caso, a de um local sagrado apenas porque o autor o escolheu. 

Cada espaço é particularizado e definido pela estrutura que lhe está inerente. O 

carácter singular da peça é tal que ela é refeita de forma diferente para cada espaço 

onde é aplicada, de modo a salientar a estrutura que o organiza.  

A intensa vocação monumental da obra de Cabrita Reis é outra das 

características do seu trabalho. A escala de cada peça, é definida de acordo com o 

espaço específico a que ela se destina ou a partir do qual ela surge. Mas, a 

monumentalidade que predomina nos seus trabalhos, contrasta com o facto de 

formalmente, eles recorrerem frequentemente a um tipo de linguagem baseado em 

construções improvisadas. O carácter contraditório das suas obras surge também ao 

nível da escala em que o uso de grandes dimensões remete o observador para um 

contexto monumental de construção de requinte, enquanto a forma e os materiais 

aludem ao tipo urbano de construção da periferia das grandes cidades. Acentua-se 

                                                         
157 Da Luz e do Espaço foi a exposição retrospectiva de Pedro Cabrita Reis, que se realizou no Museu 
de Serralves, no Porto, no ano de 1999. Mais recentemente, o autor participou numa iniciativa de artes 
plásticas integrada no Porto 2001. 
158 Cf. As diferenças formais entre as peças: Catedral #2 (1999), patente na exposição “Serendipity”, 
em Watou, e Catedral #3 (1999), patente na exposição do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. 
Em ambos os casos, a obra está adaptada ao espaço pré-existente e destaca a sua estrutura. 
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uma característica comum à generalidade dos seus trabalhos que consiste na inter-

relação que estabelecem para com cada espaço em que se inserem.  

 

2.5. Espaço – análise de carácter mítico 

 

Inserido no panorama artístico português de 80 e 90, em que se verificou uma 

aproximação ao contexto internacional e a referentes utilizados em peças produzidas 

décadas antes, o trabalho de Pedro Cabrita Reis recupera alguns desses referentes que 

podem considerar-se citações de mitos, trazendo a mitologia para a arte 

contemporânea portuguesa. O trabalho do autor que joga com a elaboração de 

imagens, cores e formas, fortemente simbólicas referencia na sua leitura a existência 

de uma estrutura mítica. 

Para facilitar a descodificação do vocabulário mítico presente na obra do autor, 

podemos considerá-lo um sistema aí presente segundo três dimensões: a cósmica, com 

uma existência física visível e capaz de materializar a infinidade do cosmos, a onírica, 

referente ao espaço da memória colectiva de uma cultura, e a poética, mais simbólica. 

Ao utilizar a língua latina para denominar alguns dos seus trabalhos, Pedro 

Cabrita Reis denuncia neles, uma erudição que pode traduzir-se numa potencial 

presença de ‘mitos antigos’.  

A dimensão cósmica do mito, está patente no trabalho de Cabrita Reis na 

representação do mundo visível e incomensurável, que é materializado pela 

apropriação e recriação de elementos de paisagens urbanas. O espaço habitado e 

quotidiano surge nos seus trabalhos com grande simbolismo inerente aos seus 

elementos e à sua própria estrutura, evocando memórias próximas de presenças que 

ocorreram em determinado local, como em Das mãos dos construtores I e II (1993), 

ou mais distantes, mas que se tornam indispensáveis para a leitura das obras que 

requerem um reconhecimento dos objectos e espaços mostrados, pressupondo a 

partilha de um património cultural colectivo que remete para a dimensão onírica do 

mito. 

Na Série das Casas, em peças como Absorto (1991) ou como Scala Coeli 

(1992, 1994) permanece esta necessidade de referentes comuns enraizados na 

memória colectiva dos que vão observar as suas peças e esse requisito é geral em toda 
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a obra do autor, porque predominam os casos em que a associação de elementos 

simples é altamente simbolizada. 

O mito do labirinto (em que Teseu é confrontado com a superação da prova, a 

morte do monstro, Minotauro e o retorno ao ponto inicial, à entrada do labirinto) pode 

considerar-se subjacente às peças que integram a série Cidades Cegas (1998-1999)159 

ou a obras como Escadas de Canto (1991)160.  

No primeiro caso, na série Cidades Cegas, o artista confronta o espectador com 

a materialização de cidades sem definição de limites, escala, entrada ou saída, que 

equacionam o problema da segregação social e da hierarquização do espaço que 

possivelmente também não leva a nenhuma conclusão ou saída. Coloca-se um 

problema de divisão de território e de desigualdade social que parece não ter uma 

solução fácil ou possível. A tendência é a fuga ao labirinto por via da alienação do 

real, que conduz, como se pode supor, à perda total dentro desse imenso espaço, onde 

reinará o monstro e onde as janelas terão de permanecer fechadas. 

A imagem de precariedade sugerida pelas referidas ‘habitações’ reforça a ideia 

de desinteresse pelo entendimento da estrutura basilar da sociedade e pela garantia de 

dignidade no modo de habitar e sobreviver humanos. 

Nas suas Salas dos Mapas - Atlas Coelestis I (1994),  Atlas Coelestis III 

(1994) – Fig. 30, no Posto de Observação - Atlas Coelestis IV (1994) – ou na série 

Linea di terra (1999) – Fig. 34, Pedro Cabrita Reis alude a um espaço tratado na sua 

dimensão cósmica, que o homem tenta desde sempre apreender e compreender. A 

imensidão espacial do universo ou da própria paisagem continua a não ser controlável 

mesmo com o recurso às mais recentes tecnologias e o fascínio que essa imagem de 

infinito, materializada na paisagem exercia sobre os românticos ingleses ou sobre os 

transcendentalistas americanos, parece continuar actual, facto visível nas propostas 

artísticas recentes que tratam a paisagem equacionando esse seu lado radical, sem 

medidas nem referentes concretos assinaláveis.  

Ao nível desta dimensão cósmica de uma análise mítica do espaço, 

destacámos no panorama nacional a obra de Pedro Cabrita Reis que actua segundo 

pressupostos comuns a autores do contexto internacional, como James Turrell e Dan 

                                                         
159 Cf. Lóránd Hegyi, Bruno Corà, Alexandre Melo, Denys Zacharopoulos, Pedro Cabrita Reis, Porto, 
Museu Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 
1999. 
160 Cf. Idem, p. 33. 
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Graham, demonstrando que a dimensão mítica das análises espaciais é uma realidade 

internacional.  

Em Turrell, trabalhos como os da série Skyspaces (iniciada no ano de 1975) 

ou  da série intitulada de Crater Spaces (cujos trabalhos iniciais datam de 1974) 

remetem o observador para a dimensão cósmica da percepção do universo infinito, 

incontrolável, fascinante e surpreendente que parece prevalecer como característica 

humana intemporal. As suas paisagens de céu, não permitem estabelecer a quem as 

observa uma quantificação de tempo ou espaço, remetendo para a total abstracção dos 

referentes cartesianos e para o mito do desejo de poder e controlo do homem sobre 

essas dimensões da paisagem, considerada no seu lado radical. 

Dan Graham equaciona também esse desejo humano de ascese a um plano de 

domínio do espaço cósmico, infinito e imaterial na sua obra em geral, através da 

deslocação dos olhares dos observadores do quotidiano para um espaço infinito, 

multiplicado e ampliado através de sucessivos jogos de espelhos que prolongam os 

espaços das paisagens, retirando ao homem capacidade de os controlar e quantificar.  

Quanto à dimensão onírica de uma análise mítica do espaço como ela é 

operada na obra de Cabrita Reis, os auto-retratos do autor podem relacionar-se com 

uma certa presença do mito antigo de Narciso. A representação da sua existência 

física no espaço do quotidiano é marcada por uma preocupação antropomórfica e 

antropométrica que se baseia sempre nas dimensões concretas do corpo do autor, mas 

numa escala ampliada.  

Cabrita Reis confronta o observador com espaços que pertencem à sua 

memória histórica e pessoal ou ao contexto presente, em que está inserido. O espaço 

do quotidiano constitui-se para ele como pano de fundo para a experimentação 

plástica e é prolongado no seu próprio corpo.  

A cegueira apontada à sociedade e à gestão espacial que ela produz, é o tema 

tratado por Pedro Cabrita Reis, por exemplo, nos auto-retratos que compõem a série 

Os cegos de Praga (1998)161 – Fig. 31 a 33 ou na série Cidades Cegas (1998/99) – Fig. 

37 a 39. 

Ao estabelecer um paralelismo entre o trabalho do autor e o de Nan Goldin, 

pode referir-se a mesma necessidade de recorrer a esse universo comum de 

conhecimento de códigos que permite identificar objectos, espaços e os valores 
                                                         
161 A série de auto-retratos Os cegos de Praga (1998) esteve exposta numa fase inicial, na galeria Gandy 
de Praga.  
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humanos inerentes à gestão dos mesmos, embora a percepção deles seja operada de 

forma diferente.  

A autora retrata os mitos das gerações de 1970 e 1980 que tinham origem 

anterior, na influência do rock and roll, nas gerações de hypies e entre outros 

fenómenos, no desenvolvimento do mundo da moda e no protagonismo assumido pela 

noite e pelos meios undergraund a nível social. O ambiente nocturno, a irreverência, a 

fuga à norma social e moral, o uso generalizado de drogas, álcool e a silhueta 

esquelética e algo decadente a nível corporal, fugindo aos anteriores cânones de 

beleza estabelecidos, foi o conjunto de características que se veio a tornar um 

verdadeiro mito, para prevalecer para as gerações posteriores às de 70, 80 e 90.162 

Algumas obras de Cabrita Reis recuperam o significado da dimensão poética 

do mito, esteja ela no título ou na própria peça, utilizada como elemento de 

composição.  

Pedro Cabrita Reis recupera mitos ‘literários’, fazendo referência a escritores 

cuja obra se tornou um mito, como Petrarca, em La Chambre de Pétrarque (1997) ou 

Cocteau numa peça com o mesmo nome (1988). Concretamente na primeira obra, o 

artista refere Petrarca como elemento que ‘veicula’ mitos do mundo antigo para o 

moderno, expondo o interior do quotidiano que ele recriava nos seus textos. Mas, o 

espaço particular do autor (medieval, caracteristicamente solitário) surge no contexto 

desta obra invadido pelo espaço exterior, que é o domínio público do espaço comum, 

segundo a lógica discursiva de Cabrita Reis, que se processa por antíteses.  

A água é outro dos elementos fundamentais na obra do autor que pode ser 

analisado no âmbito de um estudo de espaço mítico na medida em que é um dos 

quatro elementos primordiais da fundação do universo para a cultura ocidental.  

Pedro Cabrita Reis, das mais variadas formas procura atingir com a sua obra 

valores primordiais e basilares163 concentrando esforços na análise estrutural dos 

espaços urbanos, que o conduzem à inevitável relação entre o espaço habitado pelo 

homem e um elemento específico presente nesse mesmo espaço, a água. A 

                                                         
162 Cf. Roland Barthes, Mitologias, op. cit. 
163A alusão a espaços e elementos primordiais pode surgir em trabalhos bidimensionais, através dos 
jogos de formas simples como os círculos, os quadrados e os rectângulos ou nas instalações e peças 
tridimensionais, sugeridos pela presença de estruturas para guardar ou conduzir a água, como canais, 
regos, cisternas ou mesmo jarros de água. A Série das Casas  ou trabalhos como os da série Echo der 
Welt são representativos da questão.    
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consciência deste facto está desde há muito enraizada a nível cultural, não só no 

Ocidente mas também noutras culturas como a da Índia.  

Já os mitos na antiguidade clássica, grega e romana, se referiam à água como 

parte integrante do conjunto dos elementos primordiais do universo que o homem 

habitava e da sua ordem cósmica, para além de destacarem o facto de ela ser dotada 

de uma capacidade de purificação. As características da água são marcantes para a 

vivência humana na medida em que ela permite lavar ou limpar espaços ou objectos, 

facto que se associa a uma ideia de purificação, para além de, na natureza a água 

surgir associada ao conceito de ciclo que, sendo por definição, algo em constante 

movimento evolutivo, pressupõe uma ideia de continuidade que se pode associar ao 

percurso da vida humana, assinalando nele a possibilidade sempre renovada de iniciar 

outra forma de pensar e actuar. Recorrendo à criação artística, o homem pode 

experimentar reconstruir a sua paisagem e testar novas soluções para a sua edificação.  

Pedro Cabrita Reis utiliza a água no seu trabalho, armazenando-a, conduzindo-

a pelo espaço, salientando desta forma a importância do seu carácter simbólico e vital 

ao nível do quotidiano humano, assumindo a tarefa de organizar o espaço e de redimir 

as suas lacunas, transpondo mais uma vez para o seu trabalho e em última instância, 

para o seu corpo, essa tarefa que se reveste de um carácter moral e que recupera a 

influência de Beuys colocando o artista no papel de xamã face à sociedade.  

No âmbito do estudo realizado sobre a apropriação da paisagem e do espaço 

do quotidiano pela criação plástica e concretamente na obra de Cabrita Reis, um 

elemento importante como a água, surge inserido no plano de uma análise de espaço 

de carácter mítico fundindo o seu domínio com o de uma análise de carácter 

antropológico e destacando o papel social da arte e do artista que alude e convida 

todos os que se aproximam do seu trabalho a realizar um percurso de ‘ascese’164 em 

busca de essências e de uma maior aproximação da perfeita gestão do espaço e da sua 

capacidade de intervenção sobre ele. 

A dimensão poética do mito está patente em toda esta teia de analogias 

presente na obra de Pedro Cabrita Reis, através de paralelismos como o da água e do 

homem. Faceta comum ao tipo de intervenção e análise efectuada por outros artistas a 

                                                         
164 A ascese referenciada pode ser ‘lida’ como uma evolução da ideia de Platão que se encontra já 
culturalmente assimilada. De acordo com esta influência platónica, está também no trabalho do autor, a 
preferência pelo recurso a partes do real e do próprio plano de imanência que habita, para o abordar 
plástica e conceptualmente, fugindo ao artifício ou à cópia.  
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nível internacional, como é por exemplo o caso de James Turrell, que recorre à luz 

para definir o espaço. 

O artista português desenvolve um trabalho que considerado no seu todo, está 

dotado de grande sentido crítico, elaborando uma fusão entre a pintura, a escultura e a 

instalação, ao apropriar objectos do quotidiano para agir sobre ele, facto que levou a 

crítica a referir-se aos seus trabalhos como ‘máquinas’ que actuavam no sentido de 

uma reconstrução do espaço ou da paisagem real com um intuito remissor, operando 

por ciclos de pensamento e de acção. 

A atitude de recolecção de elementos simples para lhes atribuir uma nova 

função noutro contexto é também uma forma de lhes dar oportunidade de serem 

rentabilizados da melhor forma, tal como os espaços. Nas suas recolhas, estão 

inseridos mitos que, socialmente enraizados, se constituem para Cabrita Reis como 

mais uma forma de atingir ‘valores primordiais’. 

Pedro Cabrita Reis confronta o observador com o seu estatuto humano de 

recolector e ser capaz de operar sobre o real no sentido de uma reconstrução, 

estabelecendo pontos de força, ‘centros’ ou ‘lugares’ de significação que, interligados 

por ‘canais’ ou circuitos, figuram no seu mapa de referências específicas.  

O domínio espacial operado sobre o ‘mapa’ é circular e fechado. Cada um é 

vigiado pelos que o rodeiam e o espaço, controlado quotidianamente, pode constituir-

se como uma espécie de imagem visual do enclausoramento do sistema panóptico. 

 

2.6. A obra como ‘mecanismo de pensamento’ 

 

A obra de Cabrita Reis é inquieta e inquietante. Pretende quebrar o ritmo 

constante do quotidiano que se assemelha a um estado de adormecimento, fazendo 

cada cidadão parar, pensar, questionar e elaborar novas percepções, segundo o gesto 

de acordar quem dessa se aproxima.  

Cada peça, é concebida pelo artista como uma espécie de mecanismo que visa 

estimular o pensamento, podendo por isso, referir-se que a sua obra “(...) nunca 

tendeu para um equilíbrio harmonioso de forças, ou de impulsos, tudo ocorrendo fora 

de uma justa medida e nesse sentido a própria utilização da palavra equilíbrio para a 

qualificar se revela necessariamente inadaptada (...) opera justamente por 
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desequilíbrios fundamentais e reguladores, como se a cada momento fosse alcançado 

um ajustamento limite e derradeiro das tensões.”165 

A obra do artista, essencialmente ruidosa, estabelece uma antinomia com o 

silêncio esmagador que tende a povoar os espaços que expõe, mas nos quais esse 

silêncio se deve ler como convite à interioridade e a que cada um se ouça a si próprio. 

O esforço de redução à essência patente nas obras de Cabrita Reis, consiste na 

lógica de concentração de efeitos que faz convergir todos os elementos constituintes 

de cada uma das suas peças, nesse todo que é cada uma delas. Os trabalhos do autor 

constituem revelação em si próprios, neles nada é apenas mostrado, sobretudo nos que 

datam de finais da década de oitenta, época de maior maturidade da sua obra.  

Não será essa convergência plástica de elementos, verificada nas obras de 

Cabrita Reis, uma materialização do fenómeno de contracção espacial que 

caracterizamos a nível internacional? 

A obra de Pedro Cabrita Reis revela uma capacidade de criar um 

distanciamento crítico por parte do artista em relação à questão espacial que estrutura 

toda a vivência do quotidiano e que é idêntico ao que operam os outros artistas por 

nós analisados, facto que permite aferir um carácter global para a urgência de 

consciencializar as massas para que a paisagem não se torne claustrofóbica, fechada, 

sem pontos de fuga, a partir dos quais as gerações que se sucedem possam estruturar 

os seus sonhos, ideais e novos horizontes que dão expressão física à ideia temporal de 

infinito. A luz e a água surgem neste processo mental, como expressão culturalmente 

enraizada, nomeadamente pela religião, de todas as ideias espacio-temporais de 

infinito e consequentemente, de remissão e estão patentes no trabalho de Pedro 

Cabrita Reis com esse mesmo intuito de ascese, segundo um processo de distanciação 

e elevação crítica, revisto e actualizado à luz da pós-modernidade.    

 

Conclusão 

 

 O espaço é um recurso natural que se constitui para o homem como condição 

necessária para a sua existência física. Como tal, é um produto da percepção humana, 

no qual a organização se impõe como tarefa primordial. O facto deve-se à relação de 

dependência entre o homem e o espaço. O homem posiciona-se no espaço para existir 
                                                         
165 Cf. Jorge Molder, prefácio, Contra a Claridade - Pedro C. Reis, Fundação Calouste Gulbenkian – 
Centro de Arte Moderna José Azeredo Perdigão, Lisboa, 1994, p. 1.  
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fisicamente, mas o espaço,  concretamente a paisagem, só existe face ao seu olhar e 

percepção.  

A paisagem é elaborada pelo conjunto de mecanismos naturais ou genéticos e 

culturais de que cada homem dispõe para formular percepções, nas quais interfere a 

especificidade do seu ponto de vista. É ‘produzida’ ou ‘reconstruída’ através de uma 

operação interior, efectuada de acordo com a forma como cada autor ordena e 

organiza a informação que a compõe e por isso, pode considerar-se produzida a partir 

do código específico que esse conhece e consonante com a ordem criada na sociedade 

e cultura em que está inserido.  

O pressuposto de um caos apriorístico, a partir do qual cada um estrutura a sua 

realidade visual, está patente na obra de Pedro Cabrita Reis ao nível da sua pesquisa 

artística e estava já subjacente no pensamento e obra de autores da antiguidade 

clássica, como Platão. De facto, a tarefa humana de atingir um grau de sentido e de 

elaboração do real dotado de elevada coerência traduzia-se para o filósofo num plano 

de ascese pessoal e social.  

A arte faculta ao artista a possibilidade de se constituir como um guia 

xamânico e um meio através do qual é possível ensaiar uma nova elaboração moral, 

social e política da paisagem. As obras dos artistas analisados denunciam uma 

assimilação dessa tradição artística e cultural, que se estende desde a antiguidade 

clássica ao legado de autores como Schiller com as suas Cartas para a Educação 

Estética da Humanidade ou Beuys que fundiu moral e política num trabalho artístico 

de edificação do real, assumindo-se como xamã.  

 A paisagem do quotidiano surge na obra de Cabrita Reis edificada de forma a 

definir a existência singular e o modo próprio do autor de percepcionar e ‘conceber’ o 

espaço do real, denotando também uma análise antropológica e social, ao confrontar o 

público com novas ‘leituras’ e percepções de elementos e espaços do real, que 

observou como factores de esquecimento ou de alguma falta de atenção e consenso 

por parte de governantes e da população em geral. Observe-se que o percurso 

analítico de Cabrita Reis ao nível do espaço constitui uma espécie de migração do 

contexto rural para o urbano, que se centra em Lisboa. 

 Ao analisar as propostas artísticas do autor e de outros artistas, podemos aferir 

o carácter de hierarquização inerente a toda a estrutura espacial, que se verifica logo 

ao nível da própria visão da paisagem, que é elaborada a partir de códigos específicos, 
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assumindo por isso diferentes particularidades consonantes com a identidade de cada 

autor ou, no caso concreto da nossa análise, do artista que as produz. 

Ao efectuar um estudo do espaço e da sua relação com a visão dos artistas 

plásticos, consideramos que a visão da paisagem depende dos dispositivos naturais e 

artificiais que cada um possui ou adquire por aculturação e que por isso, ela projecta a 

dimensão visível da identidade.  

Os espaços analisados nas diferentes obras de cada autor materializam de 

forma plástica e conceptual a estrutura ou a espécie de ‘pré-ordem’ a que estão 

sujeitos a priori, por parte de cada artista (que é comparável à organização visual 

operada, em tempos anteriores, pelo ‘espelho de Claude Lourain’). É esse o factor que  

faz com que cada um desses espaços sugira pistas de decifração de como deve ser 

ocupado e rentabilizado, ou de como afirmar a personalidade e identidade do espaço e 

de quem o habita, como ser individual ou face à sua integração no grupo.    

 Ao nível da paisagem, essa marca é denunciada pelos conceitos de ‘lugar’ e 

‘não-lugar’. O primeiro particulariza, situa e identifica os que o frequentam ou 

habitam e o segundo é um conceito que surge por oposição, para referenciar os 

espaços onde a pré-ordenação não é produzida pelos que os habitam e lhes dão vida, 

mas sim através da aplicação de uma estrutura impessoal e neutra, muitas vezes, 

elaborada com base em fórmulas de culturas distantes e diferentes.  

A ideia de ‘não-lugar’ pode também considerar-se como extrema em relação 

ao conceito de paisagem, na medida em que a falta de referenciais concretos e 

objectivos ou de limites definidos como princípio e fim, por exemplo, criam o 

desconforto da perda no espaço e no tempo, fenómeno que se traduz em inúmeros 

casos, em situações de alienação social.  

Os avanços na ciência e na tecnologia têm contribuído para um domínio mais 

abrangente e, por isso, considerado superior, ao nível do espaço e concretamente da 

paisagem, permitindo um controlo mais eficaz, porque simultâneo em locais distantes 

e com maior alcance territorial. A partir do uso de suportes tecnológicos, a visão ou 

‘leitura’ das coordenadas axiais (fundamentais para a orientação humana) pode 

actualmente ser subvertida, através do recurso a uma forma nova de próteses 

electrónicas e tecnológicas, concebidas para facultar novas capacidades ao ser 

humano.  
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As entidades que operam qualquer um destes tipos de percepções e formas de 

controlo sobre o espaço, recorrem geralmente aos meios mais sedutores para o fazer 

da forma mais eficaz, persuadindo o maior número de pessoas possível. No âmbito do 

poder, localizámos por isso, de forma paralela a figuras de âmbito político, económico 

e social, as do domínio artístico.  

Ao nível da visão artística desta problemática, a selecção de autores do 

contexto artístico americano como contraponto ao panorama nacional, permite 

equacionar esta dimensão das relações de poder, ao nível do contexto mundial, em 

que as potências mundiais, tal como as grandes empresas, continuam a exercer 

domínio sobre as menores. Os poderes políticos e económicos, materializados por 

grandes ‘grupos’ empresariais internacionais, autarquias, estados, entre outros, criam 

estratégias diversificadas de conquista espacial física e conceptual, que se traduz em 

lucro económico. A tecnologia e o progresso conceptual, social, artístico e criativo 

acabam por surgir ao serviço destas ambições, a uma escala particular, pessoal, local 

ou à escala mundial e global. Pode por isso, concluir-se que existe um ‘jogo’ de 

contrapartidas constante, subjacente a toda a evolução da gestão espacial, que requer 

essa constante renegociação, na qual está inserida a abertura espacial que pressupõe 

uma quebra parcial de fronteiras e se assume como parte integrante desse negócio. 

As obras dos diversos artistas expõem pontos de vista sobre a questão espacial 

comprometidos pelo tipo de relações desses com os órgãos de poder político, que por 

vezes lhes encomendam peças para intervir em espaços de eleitores que vivem em 

bairros degradados, em zonas desfavorecidas ou pelo contrário, em zonas de luxo, 

esperando um agradecimento por essas intervenções estéticas.  

Ao nível do espaço, estes jogos de antíteses têm tradução directa na paisagem, 

em imagens produzidas pelo movimento gerado entre um tipo de visão ‘concentrada’ 

da paisagem (em que ela é pré-ordenada pelo autor, através das convenções que ele 

estabelece na sua representação) e uma visão de tipo ‘difuso’ (que de forma contrária 

à primeira, se assemelha a um ‘caos’ natural, ‘em bruto’, pronto a ser experienciado e 

intervencionado pelo artista e por cada um em particular). 

A nível da produção artística, o discurso extremista de autores como John 

Cage, que recorrendo ao conceito de uma ‘existência negativa’, considerou o silêncio 

como música, tornando-o ‘visível’ no processo de composição musical como 

elemento constituinte dela, traduz o plano de antíteses referido para a visão da 

paisagem.  
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Nas artes plásticas, são os trabalhos dos artistas que intervêm directamente 

sobre a paisagem em vez de a representar, que articulam as antíteses referidas a nível 

espacial e musical. Com as obras que marcam o fim do modernismo, entre as quais se 

destacam a de Ad Reinhardt e a de Robert Rauschenberg, o trabalho plástico sobre o 

suporte bidimensional foi levado ao extremo, através do esgotamento das suas 

possibilidades de representação, processo que contribuiu para a generalização de 

propostas plásticas que incidem no plano real a três dimensões. 

No plano dessa intervenção directa sobre a realidade tridimensional, surgem 

propostas no âmbito da Land Art, com obras como as de Robert Smithson, ou as 

propostas artísticas dos autores que analisámos: Richard Serra, Dan Graham, Nan 

Goldin, James Turrell e, no contexto português, Pedro Cabrita Reis. 

A sociedade das décadas de 80 e 90 viu-se confrontada com a efectivação de 

uma libertação parcial que numa primeira fase, remontando ao espírito revolucionário 

dos anos 60 testou os limites da liberdade até ao extremo de executar experiências que 

implicaram mesmo a exploração desmedida do espaço do próprio corpo humano e, 

numa fase posterior, foi confrontada com o estado de aparente caos, a que a ‘cultura 

da alienação’ conduziu.  

Face a todo o processo evolutivo a nível cultural, moral, social, político e 

pessoal, o espaço da criação artística prevalece no tempo como o espaço ideal de 

experimentação, de análise e de remissão. A arte, retomando o seu carácter histórico, 

com um papel crítico e capacidade de ‘jogar’ livremente com as diversas categorias 

do real166, desde o entendimento ao domínio da imaginação, permite elaborar juízos 

de valor que fogem à norma imposta pelo poder político vigente, na medida em que 

esses juízos passam a basear-se na experiência pessoal de quem contacta com as 

intervenções plásticas, sejam elas volumes tridimensionais ou espaços 

intervencionados.  

Foucault, ao equacionar no próprio plano de imanência do real, um outro 

plano espacial à margem desse através do conceito de heterotopia, contribuiu para a 

abertura teórica desta possibilidade de autocrítica, na medida em que o espectador 

pode posicionar-se num plano distinto daquele que pretende analisar, para o estudar 

de fora, tal como se olha uma imagem no espelho. 

                                                         
166 Cf. Kant, op. cit. 
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A imagem teórica do espelho, tal como os diversos tipos de registo da imagem 

que a tecnologia tem proporcionado, tem constituído um recurso de trabalho muito 

usado pelos mais diversos artistas plásticos, concretamente por Pedro Cabrita Reis, 

que executa o confronto do espectador com a imagem do real onde ele está inserido, 

através da sua obra. Quando estabelecemos uma analogia para com outras obras de 

arte, a nível internacional, constatamos que existe um paralelismo ao nível desta 

metodologia discursiva que recorre ao conceito de espelho, nomeadamente ao analisar 

as obras de Dan Graham e Nan Goldin, onde essa utilização surge também no sentido 

de uma análise de carácter antropológico e sociológico, baseada na visualização do 

plano espacial do quotidiano espelhado nas peças dos artistas.  

Teóricos e artistas plásticos elaboram análises sobre o espaço do quotidiano 

em que visam superar o efeito sedutor dos media e as ilusões criadas pelas novas 

tecnologias que se desenvolvem no sentido de levar a população em geral, a crer na  

comunicação simultânea entre quase todo o espaço do planeta e na acessibilidade das 

massas a novos espaços, que representariam a extensão espacial até ao infinito, 

considerando aí o caso do espaço virtual.  

Com a análise das obras dos diversos artistas por nós selecionados para o 

presente estudo, pretende-se tornar clara a consciência de que os media e a tecnologia 

são recursos estratégicos de controlo da população por parte de entidades que gerem 

poderes a nível territorial e que para tal, recorrem a um estado de alienação que não 

permite à população em geral perceber o contexto de exploração e gestão do espaço 

que, está a criar a nível mundial, situações de contracção e aprisionamento espacial 

por parte de poderes centralizados e hierárquicos, no âmbito dos quais, a população 

surge individualizada pelo tipo de controlo solitário, operado sobre cada um e de 

forma individual, operado a partir de pequenos gestos do cidadão como o uso de 

cartões de crédito, a passagem em portagens de auto-estradas ou a video-vigilância 

presente em multibancos, hipermercados, bombas de gasolina ou mesmo em 

determinadas zonas de algumas cidades.  

A possibilidade de rever cada gesto e movimento operado no espaço, faz do 

cidadão um prisioneiro da sua própria urbanidade, na qual está irremediavelmente 

sujeito a esse olhar de voyeur, que opera um controlo permanente sobre ele, tornando-

-lhe o espaço claustrofóbico e pequeno. Controlo esse que, a uma escala internacional 

é produzido por satélites por exemplo.   
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A tendência de migração das populações para os grandes centros urbanos, 

onde esperam encontrar grande variedade de ofertas, a nível de relações interpessoais, 

em termos de empregos, de bens materiais, entre outros, constitui mais uma antítese 

em relação à expansão espacial pretendida, no sentido em que se concentraram mais 

pessoas em menor espaço, sob esse domínio apertado, controlado por olhos, naturais e 

tecnológicos que, raramente são visíveis para quem está a ser observado.    

O denominador comum entre os diversos artistas plásticos, considerados 

segundo uma escala internacional, parece ser a consciência deste fenómeno 

contraditório de expansão e contracção do espaço, simultâneas e direccionadas para 

uma mesma busca de poder e do necessário controlo operado no espaço por parte das 

entidades que detêm esse poder, supostamente direccionado para a protecção do 

cidadão individual. 

A compreensão do fenómeno por parte de teóricos, sejam eles urbanistas, 

antropólogos, artistas plásticos ou outros, é global e, por isso, as análises do espaço 

surgem dotadas de um carácter antropológico, social e até mítico, que se constitui 

como temática recorrente para os mais variados artistas. Nesse contexto, os anos 

oitenta, marcados por algumas consequências da exploração de limites da liberdade 

política, territorial, social e artística, assistiram ao aparecimento de propostas plásticas 

que clarificam as dialécticas do quotidiano urbano, confrontando análises de diversas 

tribos urbanas com o tipo de apropriação e exploração do espaço que elas efectuam.  

O paralelismo de metodologias artísticas seleccionadas para operar esse 

estudo, por parte de Pedro Cabrita Reis, artista português, face às estratégias dos 

autores americanos por nós analisados, é evidente, quando recordamos a proximidade 

das obras desses autores em relação aos espaços do quotidiano, acentuando o seu 

carácter de fechamento e de anulação dos horizontes de visão, constituindo-se assim 

como um alerta para esse tipo de aprisionamento operado pelo poder vigente no local 

tratado e que geralmente se faz acompanhar de sistemas de controlo dissimulados pelo 

espaço. A proximidade entre o trabalho do artista português e os estrangeiros está 

também inerente ao apelo de ‘reconstrução’ do espaço, que passa pela tomada de 

consciência desta situação por parte dos cidadãos, tarefa só possível face a uma 

vontade interior de ascese. Nesse processo é indispensável a concentração em valores 

conceptuais relativos às essências, que no plano formal, têm tradução ao nível do uso 

de formas e valores primordiais e estruturais. 
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Na obra de Pedro Cabrita Reis, está bem patente esta consciência, que é afinal 

património de partilha entre ele e os outros autores estrangeiros referenciados, de  que 

a visão espacial é um ‘produto segmentado’ e por isso, necessariamente dialético, que 

se movimenta entre centros urbanos, entre centro e periferia; entre sujeito e paisagem 

e entre os diversos sujeitos, antíteses que podem traduzir-se no extremo da perda de 

referentes dado pelo vazio ou pelo infinito da paisagem de céu ou de mar. 

Pode por isso concluir-se que: as paisagens de periferia não instituem nenhum 

ponto de vista, o que leva a um enclausuramento espacial, resumido ao jogo de 

disputa de poder e controlo de uns centros urbanos sobre os outros, sempre 

estruturado no sentido de obtenção de maior lucro e que tenta abarcar no seu 

perímetro de vigilância a maior quantidade de espaço circundante, espaço esse que é 

por isso anónimo, periferia ou uma espécie de ‘não-lugar’. A disputa e o controlo (que 

consideramos uma espécie de reminiscência do conceito de controlo espacial de tipo 

panóptico) constantes cultivam stress e alienação. Urge acordar e reutilizar o espaço e 

a paisagem, criando nela novos centros e pontos de fuga. 

O fenómeno de contracção espacial pressupõe a perda de pontos de fuga a 

partir dos quais é possível elaborar novas extensões para a paisagem, como 

consequência e até como catástrofe, segundo o conceito de Paul Virilio, provocada 

pela própria evolução tecnológica, em que, por exemplo, a visão por satélite permite 

criar uma paisagem diferente, de extensão muito superior à que os dispositivos 

humanos naturais permitiam elaborar e passível de uma visão simultânea sobre a sua 

extensão. 

A fuga para o céu era tradicionalmente associada a um sentido de infinito, 

ideia materializada na imagem de Deus. Com o descrédito de Deus e com a 

desmistificação parcial do espaço designado por céu, a ideia desse mesmo como 

ponto de fuga surge também barrada. Por outro lado, é o homem que já é capaz de 

olhar com distanciamento crítico para a extensão espacial terrena que estrutura e 

habita quotidianamente, para equacionar assim uma visão da mesma de forma 

diferente, a partir desse novo horizonte de visão, edificado de cima para baixo. 

Os artistas analisados no presente estudo, constróem as suas propostas 

plásticas socorrendo-se da tecnologia disponível, dos diversos dispositivos e próteses 

tecnológicas, para poderem efectuar uma análise crítica, distanciando-se através da 

sua capacidade de evasão, que lhes permite perceber quais as capacidades de 
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construção e intervenção nas paisagens, face a toda a conjuntura cultural, 

antropológica, mítica, política e económica, que já não se restringe apenas à extensão 

territorial de cada país, mas sim e, cada vez mais, a comunidades de países ou a uma  

grande comunidade composta por todos eles.  

Richard Serra recorre a grandes massas de ferro, desenvolvidas para sítios 

específicos que actuam sobre o quotidiano de quem percorre esses espaços, forçando 

a paragem dos observadores, a partir da qual e só da qual, será possível construir 

novas saídas, novos pontos de dilatação espacial e de profundidade da paisagem e do 

espaço de progresso, que passará na nossa opinião, pela velha máxima de conciliação  

de trabalho e lazer sob a forma de ‘jogo’, num sentido que deriva das teorias idealistas 

de Schiller. 

Dan Graham efectua desmontagens das múltiplas possibilidades de que o 

homem dispõe para controlar espaços e até a sua relação com o tempo, recorrendo 

para tal à tecnologia. A capacidade de controlar diversos espaços contraindo a sua 

extensão ou inversamente, ampliando-a , tal como a possibilidade de manipular a 

relação desses espaços com o tempo, transporta também os seus trabalhos para uma 

dimensão superior e não terrena, efectuada de fora, de cima e do centro, de onde tudo 

se pode controlar. 

O tipo de controlo espacial efectuado por Nan Goldin, processa-se num 

sentido de fechamento desse espaço que quotidianamente é habitado também por ela. 

Como ‘dona’ dos horizontes espaciais que controla de fora, também do seu ponto de 

visão privilegiada, a artista fecha o espaço através do ‘choque’, quebrando a ilusão do 

sentido de espaço infinito de bem, os horizontes de sonho, calma e paz, em que 

valores como a igualdade e a justiça social ou até mesmo o de ‘direito de asilo 

político’, equacionado por Derrida e muito proclamado pela classe política, são 

respeitados. As imagens chocantes de um submundo de decadência que é afinal o 

mesmo que permite toda a edificação de um espaço espiritual e com uma sociedade 

ideal. 

Turrell elabora uma espécie de paisagens de luz e céu, que obrigam quem as 

contempla a parar e lhe proporcionam a disponibilidade de projectar a sua atenção 

sobre essa massa de espaço que é imensa e intocável, indefinível com rigor e difícil de 

quantificar, mas que pode constituir-se como o espaço de fuga privilegiado para a 

actualidade. É um espaço que permite ao cidadão libertar-se dos muros das cidades, 

dos trajectos pré-definidos, dos carris e túneis dos comboios onde as deslocações 
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rápidas só permitem uma recolha diária de flashes de paisagem. Também este artista 

propõe uma visão elaborada de fora e de cima para que possa ser abrangente, 

referenciando como ponto de partida ou antepassado, o velho sistema Panóptico de 

Bentham. 

Face a toda a conjuntura apresentada, a obra de Pedro Cabrita Reis pode 

entender-se de outra forma, incluída no todo espacial do território terreno do globo 

que parece contrair-se, aglutinando cada vez mais também todas as propostas 

artísticas. 

O artista centra a atenção no contexto espacial português, mas efectuando uma 

visão de cima, como se elaborada a partir do mesmo céu ou do mesmo contexto sem 

fronteiras definidas, que é observado e controlado, com recurso aos apoios 

tecnológicos referidos, à facilidade em viajar física ou virtualmente, por estrada, pelo 

ar ou por ondas electromagnéticas através da internet, por exemplo. 

Cabrita Reis não trabalha um conceito de site-specific no sentido em que o usa 

Serra, mas sim, uma nova especificidade que provém da contracção espacial sentida, 

que transforma todo o território e a sua especificidade numa mesma realidade de 

fundo, ao nível dos seus valores primordiais. Se o território de Deus era infinito, o dos 

homens parece cada vez mais limitado, ao perder a ideia transcendental de infinito, 

conduzindo por isso, a uma hipotética asfixia espacial. 

Os trabalhos de Cabrita Reis, mesmo os mais direccionados para determinados 

espaços, como os da série Catedral – Fig. 41, 42, colocam o observador face à mesma 

problemática estrutural e simbólica de qualquer espaço de catedral. Em séries como a 

denominada de Cidades Cegas a universalidade volta a impor-se. Os bairros 

degradados e todo o tipo de problemas sociais e económicos são uma constante um 

pouco por toda a parte e, sobretudo, em torno dos grandes centros urbanos. 

Poderíamos supor algumas das fotos de Nan Goldin captadas nesses interiores sem 

janelas, elaborados por Pedro Cabrita Reis. O fechamento do espaço da imaginação e 

do sonho, dos ideais, é o mesmo que opera Nan Goldin, bem como a necessidade 

sentida de fazer parar o cidadão que corre incessantemente no seu quotidiano. 

A motivação fundamental e comum a estes artistas em que se inclui a obra de 

Pedro Cabrita Reis vai no sentido de uma qualquer pessoa poder voltar a reviver o seu 

quotidiano com um novo ponto de fuga, com a profundidade e perspectiva 

pretendidas, e acima de tudo realizar um ‘pequeno espaço de imanência’.   
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PEDRO CABRITA REIS 
 
28. Escrevo-te hoje Rosa (1991) 
 
29. A Casa da Paixão e do Pensamento (1990)  
 
30. A Sala dos Mapas - Atlas Coelestis III (1994) 
 
31, 32 e 33. Os Cegos de Praga (1998)  
 
34. Linea di Terra #4 (verde) (1999)  
 
35. Lisbon Gates #1, 2, 3, 4 (1997)  
 
36. Cabinet d’ Amateur #1 (1999) 
 
37. Cidades Cegas #1 (1998)  
 
38. Cidades Cegas #4 (1998)  
 
39. Cidades Cegas #5 (1999)  
 
40. Catedral #1 (1999) 
 
41. Catedral #2 (1999) 
 
42. O poço (2001) 
 
43. Semina – The Saw (2000) 
 
44. A Machine for Living in (2002) 
 
 
RICHARD SERRA 
 
 
45 e 46. Titled Arc (1981) 
 
47. Circuit (1972)  
 
48. Torqued Ellipses (1998)  
 
49. Double Torqued Ellipse (1998) 
 
50. Double Torqued Ellipse II (1998)  
 
51, 52 e 53. Walking is Measering (2001) 



Fig.1
Alteration to a Suburban House

(maqueta)  1978
madeira pintada e materiais sintéticos

15 x 109 x 122 cm

Fig.3
Row of New Tract Houses, Jersey City, NJ

1996
impressão digital

Fig.2
Video Projection outside Home

(maqueta)  1978/96
madeira pintada e materiais sintéticos

22,5 x 77 x 51 cm



Fig.6
Two-Way Mirror Glass, Steel Construction

 1997
vidro espelhado, aço

 230 x 50 x 200 cm
Munster Sculptur Project

Fig.3
"Two-way Mirror Punche  d Steel

    Hedge  "
1994/1996

vidro espelhado dos dois lados, aço, arbustos
230 x 520 x 1300 cm

Minneapolis

Fig.5
Tow Adjacent Pavilions

1978/82
vidro espelhado dos dois lados, aço

dois modulos com 251 x 186 x 186 cm
Decumenta 7 Kassel



Fig.7
"Two-way Mirror Cylinder inside Cube

 and Video Salon,Rooftop Park
 for Dia Center for the Arts

1981/1991
 vidro transparente, madeira, aço, borracha

 244x1098x1098 cm
Dia Center of Arts, Nova York

Fig.9
Chidren´s Pavilion, com Jeff Wall

(maqueta) 1989/91
madeira, metal plástico, transparencias,

luz fluorescente, concreto, alumínio,
h.127 cm, ø282 cm

Fig.8
New Design for Showing Videos

1995
vidro espelado, vidro transparente, madeira

213 x 884 x 427 cm



Fig.10
Afrum-Proto

 1966
luz de halogéneo

Fig.11
Catso Blue

 1967
 luz xénon

Fig.12
Decker

 1967
luz xénon



Fig.15
Space that sees

 1993
luz natural

Fig.13
Skyspace I

1975
luz fluorescente e luz natural

Fig14
Skyspace I

  1975
luz fluorescente e luz natural



Fig.16
Roden Crater

iniciou-se em 1974

Fig.18
Eye of the Crater

 (maqueta)1998

Fi. 17
T-12 triptych

(pormenor)  1983
emulsão fotográfica e pastel de óleo,

esqueda e direita,102,9 x 99,5  cm
centro,102,9 x 127 cm



Fig.19
kiki et Maggie à l´hôtel Sonesta,

Cambridge, Massachusetts
 1985

Fig.20
Lits vides, Boston

 1979

Fig.21
Lit vide dans un bordel, New York City

 1979

Balade of Sexual Dependency
 1ª apresentação no ano de 1979, no Mudd Club de Nova York, 700 diapositivos



Fig.24
Autoportrait dans la salle de bains bleue

 Londres
  1980

Fig.23
Brian au téléphone, New York City

1981

Fig.22
Nan après avoir été battue

 1984

Balade of Sexual Dependency
 1ª apresentação no ano de 1979, no Mudd Club de Nova York, 700 diapositivos



Fig.27
Valerie and Gotscho embareced, Paris

1999

 All By Myself
1ª apresentação no ano de 1995, na exposição I´ll Be a Mirror

no Whitney Museum de Nova York

Fig.25
Suzanne and Phillippe on the Train

  1985

Fig.26
C.Z and Max on the beach

 1994



Fig.30
A Sala dos mapas ( Atlas Coelestis III)

1994
madeir, vidro, tubos de cobre,
mangueira de borracha, papel,

desenho a gafite
instalação variável

 7 elementos/cada 140 x 125 x 160 cm

Fig.28
Escrevo-te Hoje Rosa

 1991
madeira, gesso, ferro, papel

110 x 125x 100 cm

Fig.29
A Casa da Paixão e do Pensamento

 1990
madeira e gesso

70 x 287 x 206 cm



Fig.31
Os cegos de Praga

1998
 140 x 100 cm

grafite e acrilico sobre papel

Fig.32
Os cegos de Praga

1998
 140 x 100 cm

grafite e acrilico sobre papel

Fig.33
Os cegos de Praga

1998
 140 x 100 cm

grafite e acrilico sobre papel



Fig.36
Cabinet d´Amateur # 1

 1999
verniz acrílico sobre plexiglas, alumínio

dimensões variáveis

Fig.34
Linha de Terra#4 (verde)

 1999
acrílico esmalte sobre vidro laminado

alumínio, borracha
80 x 200 x  5 cm

Fig.35
Lisbon Gates #1, 2, 3 e 4

 1997
portas em aço recicladas, vidro pintado

vermelho 238 x 180 x 38 cm
alabastro 298 x 165 x 38 cm

preta 250 x 212 x 38 cm
azul 270 x 156 x 38cm



Fig.37
Cidades Cegas # 1

 1998
caixilhos de porta em alumínio,

 modelo estandardizado de porta em platex,
esmalte sobre plexiglass, madeira, cartão,

 cobertotres, linóleo, fita adesiva
435 x 600 x 35 cm

24º Bienal de São Paulo

Fig.38
Cidades Cegas#4

 1998
alumínio, cartão,contraplacado, arame,

tinta acrilica sebre cartão, esmalte sobre vidro,
fotocopia de um poema de Ungaretti, martelo

dimensões variáveis

Fig.39
Cidades Cegas#5 /  o eco

 1999
caixilhos de janela em alumínio,,contraplacado,

tinta acrílica sobre vidro, tela de alcatrão
300 x 1500 x 100 cm



Fig.42
O Poço

  2001
tijolo, cimento, óleo

Planetário
 Porto Capital Europeia da Coltura 2001

A Experiência do Lugar

Fig.40
Catedral#1

 1999
tijolo, cimento

530 x 180 x 115 cm
 MuseumModerner Kunst Stifung

Fig41
Catedral#2

 1999
tijolo, cimento, luz fluorescente

dimensões variáveis



Fig44
A Machine for Living in

2002
caixilhos de porta e janelas em alumínio,

plexiglass, madeira, cartão,

Fig43
Semina/ ( The Saw)

2000
viga de cimento pré-fabricado, luz fluorescente

pintura acrílica
1130 x 362 x 10 cm



Titled Arc  1981
Federal Plaza, New york

aço inoxidável
360x3700x7,6 cm

Titled Arc  1981
Federal Plaza, New york

aço inoxidável
360x3700x7,6 cm

Circuit  1972



Double Torqued Ellipse II  1998
aço inoxidavel

elipse exterior. 358x767x116,4 cm
elipse interior. 358x605x885 cm

Double Torqued Ellipse

Torqued Ellipse  1997
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