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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por base uma reflexão sobre o conceito de lugar e 

de experiência na produção artística contemporânea, procurando, assim, traçar 

um possível percurso do seu tratamento plástico ao longo deste período. A 

primeira parte da exposição aqui esboçada pretende perceber o interesse 

crescente dos artistas pelas dinâmicas sociais, políticas e culturais dum 

determinado contexto e a vontade de inscrever o trabalho artístico no interior 

dessa mesma realidade.  

A reflexão tem o seu início temporal na primeira metade do século XX, 

propondo indícios da aproximação do trabalho artístico ao espaço que envolve 

a obra. As décadas de sessenta e setenta do século XX, através do movimento 

minimalista e neo-dadaísta, marcam a integração do tratamento do espaço e 

do observador na produção e pensamento artísticos. Verifica-se nos períodos 

sequentes a progressiva inscrição da obra em espaço público, numa relação 

directa com o seu contexto e a comunidade envolvente, definindo, 

consequentemente, um movimento de saída dos espaços institucionais da arte.  

Durante a década de 1990, Nicolas Bourriaud assinala o nascimento do 

movimento e da designação “estética relacional”, a qual pretende abarcar num 

mesmo conceito as práticas artísticas que não se dão mais à finalidade de 

representar as realidades imaginárias e utópicas, mas de construir modelos de 

existência na vida. 

A segunda parte da dissertação consiste na apresentação do projecto de 

criação artística desenvolvido no Jardim Botânico da Universidade de Lisboa 

(2007-2008). Inserido no pensamento desenvolvido na primeira parte da 

dissertação, o projecto curatorial proposto, da minha autoria, pretendeu reflectir 

e potenciar a forma de relacionamento do artista num determinado lugar, assim 

como, o valor artístico deste envolvimento. Simultaneamente, a proposta 

apresenta uma forma de abordagem do curador num projecto artístico com 

este perfil, quando é também em relação com o lugar que o papel curatorial se 

vai desenvolvendo e definindo. 
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ABSTRACT 

 

At its basis, this dissertation reflects upon the concept of place and experience 

in the contemporary artistic production, attempting to outline a probable path of 

its artistic manifestation throughout this period. The first part of this outline aims 

to explore the artists’ growing interest in the social, political and cultural 

dynamics of a certain context, and the will to incorporate the artistic work into 

the heart of that reality.  

 

Starting with the first half of the 20th century, this study reflects upon the 

noticeable approach of the artistic work to the space that surrounds the work 

itself. The 1960’s and the 1970’s, through the Minimalist and Neo-Dadaist 

movements, signal the integration of the way space and observer are dealt with, 

with artistic thoughts and production. In the following periods the gradual 

insertion of the work in public spaces can be noticed, in direct relation with its 

context and the surrounding community. Therefore, this defines an exit 

movement from the institutionalised art spaces.  

 

During the 1990’s Nicholas Bourriaud signals the birth of the “relational 

aesthetics” as a movement and designation, which attempts to embrace in a 

single concept the artistic practices that no longer aim to represent imaginary 

and utopic realities but to construct models based on living existence.  

 

The second part of this dissertation presents the project of artistic creation 

developed in the University of Lisbon’s Botanical Garden (2007-2008). 

Stemming from the arguments presented in the first part of this dissertation, the 

proposed curatorial project that I created aimed to foster and reveal the shape 

of the artist’s relationship in a certain location, as much as the artistic value of 

this involvement. Simultaneously, this proposal presents a curator’s approach in 

an artistic project like this one, as it is also in relation with the place that the 

curatorial role gradually develops and defines itself. 
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INTRODUÇÃO 

 

No decorrer da segunda metade do século XX assistimos a um conjunto 

substancial de alterações na produção artística, que, por um lado, viria a 

inscrever um corte, para muitos, indelével com a produção artística que se lhe 

antecedia, e por outro, abria novos horizontes criativos nunca dantes 

explorados, ou mesmo, nunca anteriormente identificados enquanto artísticos. 

As formas que começam a ser nomeadas enquanto resultado de um trabalho 

artístico apresentam características distintas e assiste-se, por isso, a 

empolgadas discussões conceptuais entre críticos e artistas deste período. São 

disso exemplo alguns dos textos trabalhados nos primeiros dois capítulos desta 

dissertação, como é o caso de “Art and Objecthood” de Michael Fried1, 

“Modernist Painting” de Clement Greenberg2, e “Notes on Sculpture” de Robert 

Morris3. 

 

A década de 1960 é vista, de uma forma geral, como o momento charneira, 

onde o discurso artístico toma uma nova direcção. Os materiais e o suporte 

escolhidos deixam de ser os indicadores da natureza artística do trabalho, pois 

além da tela, do óleo, do bronze, todos os outros materiais disponíveis no 

mundo eram passíveis de serem usados na produção de uma obra. Os 

movimentos instituídos por manifesto, que pautaram a primeira metade do 

século XX, a partir da década de 1960, disseminam-se e a definição de 

tendências gerais fica a cargo dos críticos, que se encarregam de identificar o 

tipo de discursos e questões reincidentes das manifestações suas 

contemporâneas.  

                                                 
1
 Michael Fried, “Art and Objecthood”, in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in Theory, 

1900-2000, Oxford, Blackwell, 7ª edição, 2006, [Artforum, n. 5, de Junho de 1967], pp. 835-846. 
2
 Clement Greenberg, “Modernist Painting”, in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in 

Theory, 1900-2000, Oxford, Blackwell, 7ª edição, 2006, [1960-5], pp. 773-779. 

3
 Robert Morris, “Notes on Sculpture 1-3”, in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in 

Theory, 1900-2000, Oxford, Blackwell, 7ª edição, 2006, [1966-7],pp. 828-835. 
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A presente dissertação ir-se-á debruçar, no primeiro capítulo (1, “O “fim da arte” 

ou a mudança anunciada”), sobre o paradigma artístico durante a primeira 

metade do século XX e sobre os indícios, ainda escassos, que foram 

encontrados neste período e que denunciam a alteração das tendências 

instituídas. No segundo capítulo dar-se-á atenção ao período charneira 

centrado na década de 1960 e 1970, altura durante a qual, alguns dos indícios 

anteriormente revelados ganham maior dimensão e marcam o pensamento 

artístico deste período.  

 

Apesar de ambos os momentos históricos serem ricos em questões relativas à 

alteração do paradigma artístico, será do interesse desta dissertação a 

concentração em assuntos respeitantes, tanto ao início do envolvimento da 

obra com o espaço e o observador, como à aproximação da obra do espaço 

público e à progressiva desmaterialização do objecto artístico, no sentido da 

experiência enquanto proposta artística. A contextualização destas questões, a 

problematização das causas e consequências, assim como a introdução dos 

conteúdos operativos, definirá um possível percurso do tratamento do lugar e 

da experiência na produção artística contemporânea. Cada vez mais próxima 

da vida, a arte assume um formato vivencial e experiencial que urge ser 

identificado e reflectido. 

 

Como forma de enunciar as referidas conquistas e ter espaço de reflexão sobre 

as mesmas, o primeiro capítulo, intitulado 1, “O “fim da arte” ou a mudança 

anunciada”, procurará traçar as diferenças substanciais entre a arte produzida 

até à década de sessenta do século XX e aquela que vai marcar a 

contemporaneidade. Para enunciar as diferenças fundamentais acompanhar-

se-á o pensamento de Arthur Danto, no seu texto “The End of Art”4, publicado 

em 1984, e a recuperação das mesmas ideias na sua obra After the End of Art, 

Contemporary Art and the Pale of History5, publicada treze anos mais tarde. 

                                                 
4
 Arthur Danto, “The End of Art”, in Lang, Berel (ed.), The Death of Art, New York, Haven 

Publishers, 1984. 

5
 Arthur Danto, After the End of Art, Contemporary Art and the Pale of History, Princeton, 

Princeton University Press, 1997. 
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Pelas diferenças apresentadas na arte da segunda metade do século XX, este 

autor decreta o fim da arte a partir de 1960, laçando uma visão crítica sobre a 

História da Arte. O término a que se refere não dita o fim da produção de 

objectos artísticos, mas o fim da arte tal como ela era entendida dentro do 

quadro histórico-narrativo da História da Arte. Para perceber estas clivagens 

ontológicas será necessário retomar o sentido das ideias definidas por Giorgio 

Vasari, e mais tarde por Clement Greenberg – autor de referência do período 

modernista e que em muito ajuda a compreender a noção de evolução artística 

compreendida pelo antigo paradigma. 

 

Será a partir da interpretação deste quadro histórico definido por estes autores, 

que se pode definir da produção artística a partir dos anos 1960 como 

fracturante dos códigos vigentes. Desta forma, poder-se-á perceber as 

alterações no paradigma e quais as principais conquistas que irão perdurar 

durante a segunda metade do século XX. 

 

No entanto, a leitura de autores como Rosalins Krauss, em Caminhos da 

Escultura Moderna6, e Brian O’Doherty, nos seus artigos publicados, nos anos 

1970, na revista Artforum sobre o espaço expositivo7, apresentam exemplos 

fundamentais que permitem a construção de novas possibilidades. Tanto a 

escultura como a pintura, durante a primeira década do século XX, deram 

exemplos da vontade e da tendência que a arte começava a demonstrar no 

extravasar dos limites físicos impostos pela moldura e pelo pedestal. Desta 

forma, é possível começar a delinear um percurso possível da tomada de 

consciência do artista face ao seu entorno e do início do contacto da obra com 

o espaço que a envolve. 

 

Neste contexto, o trabalho desenvolvido pelos minimalistas americanos no 

início dos anos 1960 é incontornável. Historiadores e críticos da arte tendem a 

localizar o foco da alteração de paradigma na expressão deste movimento, 

                                                 
6
 Rosalind Krauss, Caminhos da Escultura Moderna, trad. Julio Fischer, São Paulo, Livraria 

Martins Fontes Editora, 2ª ed., 2001, [1977]. 

7
 Brian O’Doherty, No interior do cubo branco – a ideologia do espaço da arte, trad. Carlos S. 

Mendes Rosa, Martins Fontes, São Paulo, 2002, [Artforum, 1976]. 
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pela integração do espaço e do observador na totalidade da obra. Será por isso 

o minimalismo um momento chave para a compreensão da aproximação da 

arte do contexto vivencial? Sem dúvida que faz parte deste percurso, mas este 

movimento ainda aborda estes dois elementos de uma forma abstracta, não 

integrando as características sociais, políticas e culturais de um determinado 

lugar8. O segundo capítulo 2, “Do espaço ao lugar. Da contemplação à 

experiência”, ir-se-á procurar perceber quais os contributos do minimalismo 

para o percurso que se pretende definir e procurar localizar outras 

manifestações significativas durante os anos 1960 e 1970. 

 

Fruto deste período conturbado de tendências antagónicas surgem textos de 

teóricos e de artistas que muito contribuíram para a reflexão sobre as questões 

em causa: espaço, observador, obra e experiência. Assim, o segundo capítulo 

partirá de alguns destes textos, nomeadamente, “Art and Objecthood” de 

Michael Fried (Fried, 1967) e de textos escritos por alguns dos principais 

representantes do movimento minimalista: Frank Stella9, Donald Judd10 e 

Robert Morris (Morris, 1966-7); para tentar compreender a importância dos 

projectos minimalistas na conquista do espaço geométrico. “Art and 

Objecthood” surgiu como um dos ataques mais ferozes ao minimalismo, o que 

é curioso, pois os principais argumentos que aí são utilizados para denegrir a 

obra dum conjunto de, então, jovens artistas, serviram igualmente para definir 

com propriedade as suas principais preocupações. 

 

No entanto, a forma como os artistas ao longo das décadas que se seguiram 

abordaram o espaço foi ao encontro de um olhar cada vez mais atento 

relativamente a questões que superavam a sua mera fisicalidade. O artista 

                                                 
8
 Gabriela Vaz-Pinheiro, “Curadoria do Local – Algumas abordagens da prática e da crítica”, in 

Vaz-Pinheiro, Gabriela (Ed. e Trad.), Curadoria do Local, ArtInSite Transforma, Torres Vedras, 

2007, pp. 67-77. 

9
 “Questions to Stella and Judd: Interview by Bruce Glaser”, in Battcock, Gregory, (edi.), 

Minimal Art: a Critical Anthology, Berkeley, L. A., London, University of California Press, 1995, 

[1964], pp. 148-164.  

10
 Donald Judd, “Specific Objects”, in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in Theory, 1900-

2000, Oxford, Blackwell, 7ª edição, 2006, [1965], pp. 824-828. 



 5 

caminha no sentido da vivificação do espaço e da compreensão do observador 

enquanto sujeito, procurando o seu contexto e trabalhando a partir destas 

características específicas (Vaz-Pinheiro, 2007). O termo site-specific, utilizado 

para as obras que trabalhavam o espaço enquanto conceito abstracto, torna-se 

insuficiente para denominar as novas abordagens artísticas de aproximação ao 

contexto. Assim, será necessário perceber quais as possibilidades conceptuais 

apresentadas pelos teóricos para nomear as novas produções artísticas.  

 

Tanto as propostas da investigadora e artista Gabriela Vaz-Pinheiro, como as 

da crítica Miwon Kwon serão apresentadas, introduzindo a reflexão sobre o 

conceito de lugar e experiência. Pela complexidade que envolve e pela 

pertinência da discussão para a produção artística contemporânea, interessará 

perceber qual a definição de lugar na sociedade contemporânea e de que 

forma os artistas têm abordado este espaço repleto de complexidades e 

subjectividades. Ao mesmo tempo que o artista se aproximava do contexto, o 

corpo – tanto do observador, como do próprio artista – foi sendo resgatado 

para o interior da obra, sendo a sua experiência parte fundadora do trabalho. 

Apesar da integração da experiência enquanto arte se ter generalizado na 

década de 1970, foi durante os anos 1930 que os Dadaístas começaram a 

propor novos formatos assentes em cabarets, soirées, matinées ou tournées. 

Estes novos modelos demonstravam, já, o interesse pela criação de sentido no 

“ser em conjunto” e no convívio potenciado entre artistas e audiência, que mais 

tarde serão retomados pelo movimento Fluxus e pelas propostas de Allan 

Kaprow. 

 

No entanto, existem questões que se colocam: Qual a natureza da obra de arte 

quando fundada na experiência? Onde se localiza o seu objecto? Como pode 

ser avaliada enquanto experiência estética?  

O terceiro capítulo, intitulado 3, “A criação de sentido na arte relacional”, 

procurará dar resposta a estas questões concentrando-se, temporalmente, na 

última década, e em trabalhos que têm vindo a consolidar esta forma de 

abordagem artística, em contexto vivencial. There’s nothing there, 200311, It 

                                                 
11

 http://www.cameandwent.com/theoneinstallation15.html, 2003. 

http://www.cameandwent.com/theoneinstallation15.html
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doesn’t matter, 2005-200812, e Once daily before meals, 2006-2007 (Manifesta 

7 – Índex, 2008, p. 99), são os trabalhos da artista checa Kateřina Šedá que 

serviram de base a esta problematização. Estes trabalhos funcionarão como 

instrumento de trabalho para que a referência a determinadas características 

artísticas possa ser o mais específica possível. 

 

No fundo, a contextualização desta sequência de mudanças e das conquistas 

referentes ao lugar e à experiência, delineada nos dois primeiros capítulos, 

serve para identificar e problematizar as raízes da produção artística que já não 

tem como objectivo formar realidades imaginárias e utópicas, mas constituir 

modelos de acção social no interior do contexto vivencial. As ideias de Nicolas 

Bourriaud, em Esthétique Relationnelle13, e Paul Ardenne, em Un art 

contextuel14, irão ao encontro da natureza dos trabalhos supracitados de 

Kateřina Šedá e permitirão a introdução de conteúdos e conceitos 

fundamentais para a compreensão das dinâmicas geradas no contexto a partir 

da proposta lançada pelo artista. 

 

Se é na experiência que se funda a obra, e se muitas das vezes esta não é 

protagonizada pelo artista, estará a autoria da obra posta em causa? Onde se 

localiza o papel do artista nos projectos de natureza relacional? Interessa, 

assim, perceber onde se situa e qual a função dos artistas nos projectos de 

natureza relacional, pois muitas das vezes o artista é apenas autor da proposta 

que se instala em espaço público e que a partir desse momento se relaciona 

com aqueles que por ela passem ou que com ela estabeleçam relação. Desta 

forma, é no encontro com essa proposta (que pode ser uma acção, um gesto, 

um dispositivo físico) que o sujeito, na relação com este, vai produzir o objecto 

da obra. O objecto não é, por isso, moldado pelo artista, mas sim, pela 

intersubjectividade dos seus intervenientes.  

                                                 
12

 Manifesta 7 – INDEX, curadoria de Adam Budak, Anselm Franke/Hila Peleg, Raqs Media 

Collective, Trentino – South Tyrol, Italy, Milão, Silvana Editoriale, 2008, p. 99. 

13
 Nicolas Bourriaud, Estetique Relationnelle, Dijon-Quetigny, Les presses du réel, 2006, 

[2001]. 

14
 Paul Ardenne, Un art contextuel – création artistique : en milieu urbaine, en situation, 

d’intervention, de participation, Paris, Éditions Flammarion, 2004, [2002]. 
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O subcapítulo 3.2, “O papel do artista e os lugares de produção da obra”, irá 

identificar, precisamente, a produção de sentido por parte do sujeito múltiplo 

que participa na obra, recorrendo ao pensamento de Witold Gombrowicz e 

Jacques Derrida. Assim, explanar-se-á como é que o sentido que se constrói 

na intersubjectividade é a “forma” desse real. Consequentemente, pretende-se 

estender estas ideias à produção do objecto artístico na experiência, situando o 

objecto na forma que é produzida pelo sujeito múltiplo em relação com a 

situação criada. 

 

Depois de se ter procurado localizar a produção do objecto artístico em 

projectos realizados na experiência, assim como o papel do artista neste tipo 

de propostas, será necessário localizar e entender a produção de sentido, ou 

seja, os diferentes momentos discursivos gerados depois da experiência. A 

última parte do terceiro capítulo ir-se-á concentrar, por um lado, no momento 

de criação da obra, tendo o participante como protagonista, por outro, dar-se-á 

atenção aos possíveis momentos que ficam para lá da experiência, quer seja o 

documento, quer seja outro tratamento plástico que possa ser criado pelo 

artista a posteriori e a partir dela.  

 

Quanto ao prolongamento da experiência noutros formatos, nomeadamente, o 

expositivo, ir-se-á recorrer a dois dos trabalhos de Kateřina Šedá supracitados, 

assim como, a outros dois projectos que se encontraram em exposição na 

mesma mostra, The Rest of Now – Manifesta 7 15, na cidade de Bolzano, com 

curadoria do colectivo Raqs Media Collective. Os dois trabalhos seleccionados 

são: Cybermohalla hub, 2007, da dupla alemã Nikolaus Hirsch (1964) e Michel 

Muller (1961)16; e o projecto Tabula Rasa: 111 days on a long table (2008) cuja 

curadoria ficou a cargo de Denis Isaia em parceria com os Raqs Media 

Collective (Manifesta 7 – INDEX, 2008, p. 110-115). Por se pretender analisar a 

                                                 
15

 Manifesta 7 – INDEX|Manifesta 7 – COMPANION|Manifesta 7 - SCENARIOS, curadoria de 

Adam Budak, Anselm Franke/Hila Peleg, Raqs Media Collective, Trentino – South Tyrol, Italy, 

Milão, Silvana Editoriale, 2008. 

16
 http://www.tba21.org/program/current/63/artworks/584?category=current, 2009, sítio na 

internet do Museu Museu Thyssen-Bornemisza, Madrid. 

http://www.tba21.org/program/current/63/artworks/584?category=current
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valência expositiva destes projectos que se fundaram na experiência, foram 

seleccionados quatro trabalhos que, reunindo os requisitos necessários, 

tivessem estado em exposição no mesmo local e durante o mesmo período. 

Desta forma, pretende-se uniformizar as condicionantes na recepção dos 

trabalhos, reduzindo, assim, a interferência de questões dispensáveis para a 

reflexão proposta. 

 

Se existe uma mudança no tratamento e apresentação dos projectos artísticos 

que passam pela relação que se estabelece entre participantes e situação, 

entre os próprios participantes, ou entre artista e situação, reduzindo-se o 

trabalho à experiência provocado e podendo não existir uma objectualização 

física, poderá fazer sentido uma nova abordagem da proposta curatorial em 

projectos que compreendam esta situação. O curador, enquanto agente 

especializado na teoria e prática artísticas, assim como, na sua mediação, 

poderá não ficar confinado ao tratamento das obras em espaço expositivo e 

suas releituras, mas fazer parte do processo criativo do artista, no sentido de 

acompanhar e potenciar o envolvimento deste com o lugar e alargar a reflexão 

sobre a mediação do trabalho nas várias plataformas discursivas. Por esta 

expressão “plataforma discursiva” entender-se-á todas as formas de 

apresentação de um mesmo trabalho, quer seja em experiência, através da 

apresentação da proposta artística em contexto vivencial, quer seja, o 

dispositivo criado a partir dessa experiência que será apresentada a posteriori 

em espaço expositivo ou noutro formato discursivo.  

 

Interessa perceber qual poderá ser a importância do papel do curador neste 

tipo de projectos? Poder-se-á definir uma proposta curatorial de proximidade 

com o artista que vise a produção do momento de envolvimento do artista e, 

simultaneamente, a sua posterior mediação? Onde se poderá localizar o 

curador num projecto que parte do lugar e da relação que o artista possa 

estabelecer com este e a comunidade que dele faz parte? 

 

O quarto capítulo (4, “Curadoria do Projecto de Criação Artística Jardim 

Botânico”) será dedicado a um projecto de exposição, com curadoria da minha 

autoria, realizado no Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, durante os 
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anos de 2007 e 2008, com o apoio do Serviço de Belas-Artes da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Este projecto procurou abordar, criticamente, as 

questões mencionadas nos três capítulos anteriores, nomeadamente, o 

conceito de lugar, contexto e experiência, e o valor artístico do processo 

criativo quando é ele mesmo a relação do corpo do artista com os restantes 

corpos no Jardim (naturais e humanos), numa situação de co-presença e 

interactividade.  

 

Desta forma, o projecto curatorial visou potenciar uma relação fecunda do 

artista com o lugar, propondo uma metodologia para o processo criativo. Este 

momento era, simultaneamente, fundador de experiência entre artistas e entre 

estes e a comunidade, e base de investigação da forma como o artista se 

envolve com o contexto e passa a fazer parte dele. A organização das partes 

sequentes ao processo criativo estaria dependente da forma como decorresse 

o momento antecessor, existindo, assim, uma relação de causa/consequência 

entre cada um deles. 

 

Num projecto de relação do artista com o lugar, no qual o próprio processo 

criativo faz parte do trabalho, e de onde pode nunca derivar nenhum objecto 

passível de ser exibível, onde será que se pode localizar o papel do curador? A 

definição da proposta curatorial do Projecto de Criação Artística Jardim 

Botânico funcionou, também, como a apresentação de um possível modelo de 

abordagem do curador em projectos artísticos de relação com o lugar e com o 

contexto.  

Neste caso, o curador fica incumbido de dois processos de natureza distinta: o 

criativo – vivido com o artista na ligação ao lugar, no acompanhamento da 

formação do projecto, na discussão e problematização das ideias avançadas, 

na complementaridade conceptual; e o de produção – no sentido da prática da 

organização do projecto, estando este profissional encarregue de estabelecer a 

ligação entre os características artísticas do projecto e as démarches 

necessárias para o viabilizar.  

  

No último capítulo ir-se-á descrever a planificação do projecto e a forma como 

este se desenrolou durante as várias estadias no Jardim Botânico. Ao nível 
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artístico, será necessário avaliar a artisticidade do processo criativo (no sentido 

do valor artístico do corpo sentinte e pensante que aborda um novo lugar) os 

acontecimentos que marcaram a estadia no Jardim, e o resultado artístico do 

projecto. 

 

A presente dissertação terá ainda como documentos anexos o dossier de 

produção onde irão constar toda a documentação relativa à calendarização, 

planificações de estratégias de comunicação, declarações do apoio da 

Fundação Calouste Gulbenkian e do Jardim Botânico da Universidade de 

Lisboa, recursos humanos, previsão de material e equipamento, plano 

orçamental e revisão do mesmo, Curricula Vitae dos artistas participantes no 

Projecto de Criação, plantas e fotografias do espaço e documentação referente 

aos dois projectos artísticos decorrentes da proposta inicial – Exposição ele é 

um corpo em presença de outros corpos e Projecto Observatório Astronómico – 

Demolição Anunciada. 

 

O Projecto de Criação Artística Jardim Botânico foi definido, desde o início, 

como um programa prolongado no tempo e no espaço em que a proposta 

artística não estivesse comprometida com a objectualização, mas com o 

tratamento plástico da relação do corpo do artista no espaço. Por esta razão o 

registo videográfico e fotográfico acompanhou todo o processo, tendo sido 

convidados dois técnicos para desenvolverem este trabalho. O processo foi 

acompanhado pela preocupação em reunir todos os documentos que fossem 

surgindo, tais como, desenhos, apontamentos, textos, objectos, projectos. O 

último anexo (5, Catálogo do Projecto de Criação Artística Jardim Botânico) é 

um volume apresentado em formato de livro, que congrega a documentação 

organizada por momentos de estadia no Jardim Botânico, as reflexões que 

foram surgindo ao longo do processo e os projectos artísticos desenvolvidos. 

Por se tratar de um fruto do projecto e por consistir, também ele, numa opção 

curatorial e com conteúdos e coordenação gráfica da minha autoria, este 

volume constará dos anexos da presente dissertação. 
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1. O “fim da arte” ou a mudança anunciada 
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A modernidade é o transitório, o fugitivo, o contingente, a 

metade da arte, cuja outra metade é o eterno e o imutável.  

Charles Baudelaire, 1993, p. 21 

 

 

Tal como definiu Charles Baudelaire, em O Pintor da Vida Moderna17, a Arte é 

uma expressão do “espírito do tempo” e do “espírito da história”, sendo o artista 

o ser sensível e consciente capaz de o reificar. Atendendo à permanente 

alteração do tempo presente e à leitura que fazemos dele, também o conceito 

Arte, como reflexo dessa mutação, tem vindo a sofrer alterações ao longo da 

história, sendo que, geralmente, se define quer nas formas e conteúdos da 

produção artística, quer no significado que o termo absorve do conjunto dessas 

obras. A definição deste conceito é, por isso, historicamente mutável e não 

absoluta. A esta valência mutante do conceito será dado o nome de paradigma 

em oposição a essência da arte. 

 

Assente na ideia de que o conceito Arte conterá, em cada momento, um 

significado susceptível à mutabilidade, consoante o seu tempo histórico de 

utilização, o presente capítulo ir-se-á debruçar sobre um momento da História 

da Arte designada de modernismo e no conteúdo do conceito Arte para os 

teóricos desse período, nomeadamente, para Clement Greenberg18. Será a 

partir desta definição e da compreensão da teoria evolutiva da História da Arte, 

que se poderá compreender as razões que levaram Arthur Danto a proclamar o 

“fim da arte” para o período sequente ao modernismo. Esta proposta de cisão 

                                                 
17

 Charles Baudelaire, O pintor da vida moderna, trad. Teresa Cruz, Lisboa, Vega – Passagens, 

1993, [1863]. 

18
 Clement Greenberg, “Modernist Painting”, in Harrison C., e Wood, P., Art in Theory, 1900-

1990, Oxford, Blackwell Publishers Inc, 7ª edição, 2006, [1960-5], pp. 773-779. 
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concentra-se na ideia de que os princípios defendidos por teóricos como Kant, 

Hegel e, mais tarde, Greenberg, haviam sido subvertidos e uma nova lógica 

imperava. 

 

Assim, no presente capítulo interessa circunscrever e datar o período 

modernista e o pensamento que lhe subjaz como forma de perceber por um 

lado, a estética entendida como predominante, assim como, as razões que 

levaram alguns teóricos a decretar o “fim da arte” a partir da década de 1960, 

precisamente com o término do período modernista. No subcapítulo 1.1, 

“Outros olhares sobre a primeira metade do século XX” olhar-se-á novamente 

para a primeira metade do século XX, no entanto, numa outra perspectiva, 

analisando algumas abordagens que foram consideradas à margem do sistema 

vigente, até impuras, segundo as teorias de Clement Greenberg. Autores como 

Rosalind Krauss e Brian O’Doherty durante a década de setenta do século XX 

identificaram alguns indícios, nas produções da primeira metade do século, das 

mudanças que iriam ocorrer no período sequente, ou seja, a partir da década 

de sessenta.  

 

O subcapítulo ir-se-á concentrar nos referidos indícios adoptando como 

prioridade a referência a mudanças que denunciem o início do tratamento de 

dois conceitos em particular, o de lugar e o de experiência. Será necessário 

notar que nos trabalhos que serão enumerados como exemplificativos das 

tendências que surgem, já na primeira metade do século XX, do interesse em 

extravasar o paradigma do conceito Arte, mais concretamente, da vontade 

crescente do artista considerar o espaço que envolve a obra e valorizar o 

carácter performativo das apresentações, não significa que estes mesmos 

artistas usassem os termos referidos (lugar e experiência) com consciência. Ou 

seja, à luz do conhecimento e do pensamento contemporâneo, poder-se-á 

olhar para a primeira metade do século XX e identificar tendências da 

aproximação a estes conceitos, no entanto, só é possível circunscrevê-los 

como áreas conceptuais de tratamento plástico durante a segunda metade do 

século XX. O exercício de reflexão sobre o período anterior permite perceber 

melhor o como e o porquê do surgimento destes interesses, apesar de terem 
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desenvolvimentos, muitas vezes, autónomos e bastante distintos dos que se 

lhe sucedem. 

 

Arthur Danto publicou em 1984 um ensaio denominado “The End of Art”, cujos 

princípios foram retomados, mais recentemente, na obra intitulada After the 

End of Art, Contemporary Art and the Pale of History19, de 1997. Partindo dos 

pensamentos de Hegel relativos ao fim da arte20, Arthur Danto recontextualiza 

essa teoria propondo visão crítica sobre a História da Arte. A ideia 

desenvolvida por este autor vai, exactamente, ao encontro das questões que 

são levantadas quando as definições estéticas de uma época não coincidem 

com a que se lhe segue. Principalmente, quando, depois de um longo período 

da história, a produção artística segue uma determinada narrativa, e, a partir da 

década de sessenta do século XX, apresenta novas conquistas até aí não 

equacionadas dentro do universo artístico. É, então, inevitável que a definição 

do conceito Arte tenha que ser repensada e adaptada ao seu novo paradigma. 

 

Hegel, durante o século XIX, havia nomeado o Romantismo como o período 

em que essa lógica histórico-narrativa da História da Arte chegaria a um fim. 

Depois de mais de um século, Danto atrasa o fim da arte, reposicionando-o nos 

finais dos anos cinquenta, com o aparecimento da arte Pop em Nova Iorque, 

tendo Andy Warhol como um dos seus principais mentores. Claro que, nem 

um, nem outro, defendia que o fim da arte significava o término da 

materialização de pinturas, esculturas, músicas e literatura, pois essa sugestão 

seria absurda. O Homem jamais deixará de poetizar o real e de acrescentar 

novos olhares. Estes autores defendiam antes o fim de um discurso histórico-

narrativo definido pela História da Arte. Para ambos o que morre não é a arte, 

mas a possibilidade de explicá-la através de manifestos e narrativas; estilos e 

disciplinas; através de um linha de progresso e evolução. 

 

                                                 
19

 Arthur Danto, After the End of Art, Contemporary Art and the Pale of History, Princeton, 

Princeton University Press, 1997. 

20
 G.W.F Hegel, Introduction to Aesthetics: The Introduction to the Berlin Aesthetics Lectures of 

the 1820s, trad. T.M. Knox, Oxford, Oxford University Press, 1979. Apesar do ano de 

publicação ser 1979, estes textos datam do século XIX. 
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Segundo estes autores, a História da Arte estava dividida em dois grandes 

momentos: o período mimético e o modernismo. A descrição do primeiro é 

atribuída a Giorgio Vasari que, durante o século XVI, definiu a narrativa da 

História da Arte que veio a ser seguida até ao Romantismo. Apesar deste autor 

não saber de antemão qual seria a duração desta teoria, o que é certo, é que 

estas ideias têm leitura até três séculos depois da sua definição. Vasari 

entendia a arte como uma forma de imitação da realidade, cuja evolução 

consistia exactamente no melhoramento dessa representação.  

Contextualizando este pensador no seu tempo, e tendo em conta o contributo 

que a perspectiva tinha trazido para a representação do real na 

bidimensionalidade da tela, compreende-se que o Renascimento fosse 

entendido como um momento cimeiro desta evolução.  

 

Entre o Romantismo e o fim da arte decretado por Arthur Danto assiste-se à 

manifestação de um último momento: o modernismo. Com inícios no final do 

século XIX, estende-se até meados dos anos cinquenta do século seguinte. Já 

não se integrando dentro da narrativa de Vasari por não obedecer à lógica da 

representação fidedigna do real, este movimento marca uma ruptura no 

pensamento da altura. Apesar de apresentar questões distintas do período que 

o antecede, Danto aceita o período modernista como uma segunda fase da 

evolução histórica, obedecendo a novos princípios, mas integrada dentro da 

longa narrativa da História da Arte.  

 

A libertação do espírito criativo do artista para outras temáticas, que não 

somente a representação do real, foi também possível graças ao aparecimento 

do aparelho fotográfico. Apesar de não ter sido uma conquista de um só 

século, mas sim, o somatório de várias invenções que percorreram a história, 

foi no início do século XIX que esta técnica foi apresentada como uma nova 

invenção, tendo, a partir desse momento, sido difundida, paulatinamente, ao 

longo do século XIX.  

Não se pretende com esta referência fazer uma abordagem exaustiva sobre as 

consequências do aparecimento da fotografia na prática pictórica e escultórica, 

pois este campo encontra-se fora do âmbito da presente dissertação. No 

entanto, servirá apenas para notar que com o aparecimento de um aparelho 



 16 

que tinha como objectivo captar o real, ainda que, no início, de uma forma 

pouco rigorosa, a arte passa a estar mais liberta para outras linguagens e 

encontra, assim, novos campos de exploração21.  

 

Clement Greenberg, conhecido por ter sido um dos principais teorizadores do 

modernismo e, mais concretamente, da pintura dessa época, vai ser uma das 

fontes referidas por Danto no texto anteriormente citado. Este autor recorre aos 

pensamentos de Greenberg para explicar a narrativa que se sucede ao 

mimetismo. Influenciado por Kant, contextualiza o modernismo como um 

momento da História da Arte em que cada uma das disciplinas se auto-reflecte 

(Greenberg, 1960). Depois do período mimético, voltado para a representação 

da realidade, agora a arte concentra-se em si mesma, explorando aquelas que 

são as suas próprias qualidades, num acto de reflexividade. No caso da 

pintura, esta devia mostrar os seus limites e os meios de que é feita, 

alcançando a sua perfeição. 

Esta lógica de pensamento aproxima-se das críticas kantianas relativas à razão 

prática na qual este filósofo encontra a resposta à questão moral que reside no 

final da Crítica da Razão Pura: “O que devo fazer?” 22. Ao longo da obra 

discorre sobre a aplicação do uso da razão prática e estabelece a seguinte lei 

fundamental: “Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer 

                                                 
21 A menção à prática mimética de ambas as técnicas, quer seja da pintura, quer seja da 

fotografia, não pretende, de forma alguma, considerá-las comparáveis em si e, muito menos, 

que uma possa substituir a outra. Quer se trate de representação do real, ou não, cada uma 

das disciplinas tem o seu discurso próprio e abordagem particular.  

Existem, sobre estas diferenciações, vários trabalhos artísticos contemporâneos, como é o 

caso da pintura de Arlindo Silva (1974, Porto). O artista capta, através de fotografia, momentos 

da sua vida social com o seu grupo de amigos, pintando, posteriormente, algumas das imagens 

registadas. O domínio da técnica e os temas abordados aproximam a leitura da tela do registo 

fotográfico. No entanto, a confusão provocada no observador é intencional. Silva parece 

resgatar o valor da pintura na função que atribuímos à fotografia actualmente, como um dia, no 

século XIX, a fotografia fez seu, um dos papéis desempenhados pela pintura.  
22

 Immanuel Kant, Crítica da razão pura, Trad. Alexandre F. Morujão e Manuela P. dos Santos, 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, [1781]. 
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sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal”23. 

Segundo Greenberg, tal como a razão se auto-analisou concluindo que a razão 

prática deve ser pura, também a pintura fez esse movimento encontrando, 

assim, o seu estado mais perfeito.  

 

A partir do século XX a arte concentra-se em questões essenciais da prática 

escultórica e pictórica, envolvendo-se com os seus recursos e instrumentos, 

capacidades e meios. Apesar de ainda recorrer a elementos figurativos, a 

essência do trabalho não estava depositado na identificação dos elementos 

nem no conteúdo simbólico que pudessem representar, mas sim, na 

exploração formal da expressão pictórica e escultórica. A título de exemplo 

poder-se-á referir os círculos órficos desenvolvidos pelo casal Delaunay no 

início do século XX. Apesar de recorrerem à figuração, esta servia apenas 

como pretexto para explorar os jogos lumínicos, que se formalizavam em 

círculos de cores vibrantes conduzindo a composição para a abstracção. Eram 

exercícios de composição e cor, mais do que a expressão de qualquer 

conteúdo particular.  

 

O modernismo assiste, também, ao nascimento de vários terrenos de acção 

plástica que eram, geralmente, lançados através da publicação de manifestos. 

Estes davam origem a estilos aos quais os artistas, identificando-se com os 

princípios impostos, se podiam juntar, permanecendo a eles associados. Cada 

um dos movimentos (cubismo, expressionismo, fauvismo, abstraccionismo, 

entre outros) fundava os princípios de exploração formal a partir do mundo 

percepcionado, ou a partir de formas abstractas, criando discursos do domínio 

específico das artes. Criava-se, assim, um distanciamento entre a realidade 

concreta e as linguagens exploradas na superfície da tela ou na forma 

escultórica. Poder-se-á dizer que se procurava uma linguagem para além das 

formas percepcionadas, através de exercícios de forma e razão, que só a 

apreciação estética poderia alcançar.  

 

                                                 
23

 Immanuel Kant, Crítica da razão prática, Textos Filosóficos, Lisboa, Edições 70, 2008, 

[1788]. 
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Com esta linguagem coincidiam as palavras de Immanuel Kant sobre o juízo do 

gosto, onde o filósofo sustenta que o público deve intuir a imaginação criativa, 

que é por essência, indefinível. No momento de encontro com a obra 

suspende-se a moralidade, as considerações sobre a utilidade do objecto e as 

expectativas de vantagens pessoais. Manifesta-se, assim, um prazer 

desinteressado, comunicável e universalmente necessário24.  

 

Clemente Greenberg seguia criteriosamente as palavras de Kant, analisando 

as sensações puras que cada obra lhe provocava. Era no primeiro confronto 

com o trabalho que se baseava a sua avaliação, recusando-se a ver qualquer 

pintura por acabar. Quando visitava o atelier dos artistas em Nova Iorque, 

utilizava uma técnica sui generis de apreciação das pinturas: pedia que os 

quadros fossem colocados nas suas costas para que se pudesse virar de forma 

repentina e observá-los pela primeira vez. Neste preciso momento analisava a 

apreciação estética daí resultante, tornando-se esta um juízo universal. O seu 

julgamento, quando positivo, ou seja, quando esta coincidia com as 

características da arte modernista por ele definidas, podia catapultar estes 

artistas para a ribalta. 

Terá sido esta a situação de Jackson Pollock, pintor dos anos 1950 e fundador 

de uma nova técnica de pintar, denominada action painting. Segundo o crítico, 

este artista tornava visível tudo o que Kant havia definido no juízo do gosto 

acerca do impacto estético que a obra teria no observador.  

 

A expressão da estética modernista enquadrava-se dentro das influências 

provenientes das conquistas do Século das Luzes que marcaram, 

profundamente, a política deste período. Algumas das suas premissas 

contemplavam a emancipação dos indivíduos e o progresso técnico, o 

melhoramento das condições de trabalho e o sonho de edificar uma sociedade 

melhor. Com estes ideais emerge um pensamento racionalista e optimista que 

alimenta o idealismo patente no discurso artístico. Durante o modernismo, 

recorrendo a palavras de Gabriela Vaz-Pinheiro, a obra era como uma 

                                                 
24

 Immanuel Kant, Crítica da Faculdade do Juízo, (sem tradutores), Lisboa, Imprensa 

Nacional/Casa da Moeda, 1992, [1793]. 
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“entidade flutuante no mundo”, “um olhar contingente para dentro da 

consciência de um artista”25. 

 

A apresentação da teoria evolutiva da prática artística e, em particular, do 

movimento artístico que antecede a mudança de paradigma nos anos 1960, o 

modernismo, pretendem trilhar um caminho ao encontro do tratamento dos 

conceitos lugar e experiência na prática artística contemporânea. Pela 

definição do pensamento que subjazia ao movimento modernista poder-se-á 

perceber as razões que conduziram à proclamação do “fim da arte” e, 

simultaneamente, entender as causas da não aceitação das manifestações 

artísticas que se demarcavam deste mesmo pensamento. No subcapítulo 

seguinte interessará evidenciar, precisamente, estas manifestações que 

denotavam uma tendência para a integração do espaço na leitura da obra, 

assim como, a valorização do carácter performativo e interactivo dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Gabriela Vaz-Pinheiro, “Curadoria do Local – Algumas abordagens da prática e da crítica”, in 

Vaz-Pinheiro, Gabriela (ed. e trad.), Curadoria do Local, ArtInSite Transforma, Torres Vedras, 

2007, pp. 66. 
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1.1. Outros olhares sobre a primeira metade do século XX 

 

Segundo o que foi abordado no início deste capítulo, as considerações que 

Clement Greenberg tece sobre a natureza da arte modernista estabelecem um 

critério claro para o que deve ser denominado como tal, ao mesmo tempo que 

definem, em oposição, o que deve ser deixado de fora. Este tipo de exclusão é 

característica de qualquer narrativa que institua um critério para definir a, 

suposta, essência da arte. Os impressionistas, no final do século XIX, já tinham 

sido alvo de algo semelhante, quando foram apelidados de loucos por serem 

autores de um tipo de trabalho que saía fora dos “limites da história”, ou seja, 

aquilo que é entendido como o paradigma da produção artística de cada 

tempo. No entanto, tal como as teorias anti-essencialistas têm revelado, o 

sentido é indeterminável num único acto de leitura, anulando a possibilidade de 

um sentido essencial e imutável. Assim, pretende-se ao longo do presente 

subcapítulo desvelar algumas das manifestações artísticas que pautaram a 

primeira metade do século XX e que denunciam outras preocupações alheias 

às definidas por Clemente Greenberg. 

  

O critério definido por este crítico para o modernismo deixa, forçosamente, 

várias manifestações artísticas do mesmo período à margem, denominadas 

como impuras, menores, desprezíveis e talvez até indignas do nome “arte”. O 

surrealismo, o dadaísmo e o futurismo eram alguns dos movimentos residuais 

desta época, que a história se encarregaria, segundo este crítico, de deixar cair 

no esquecimento. 

 

Esta visão focalizada na evolução e no progresso da expressão artística, tendo 

em vista a expressão mais pura, conduziu a uma leitura parcial da história. 

Greenberg entendia que a essência da arte correspondia ao estilo por ele 

definido, excluindo a hipótese de outro tipo de manifestações. No entanto, um 

estilo artístico corresponde à sua expressão temporal, as artes necessárias 

num momento específico da história e não a arte necessária em si. Sendo que 
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o seu significado temporal corresponde ao paradigma da arte, ou seja, aos 

critérios que se criam num determinado tempo para a definição de uma obra 

enquanto artística.  

 

Na realidade o período que se segue ao “fim da arte”, tão proclamado por 

Arthur Danto, não surge de uma combustão espontânea e isolada, é antes um 

momento de mudança de paradigma, como tem ocorrido em vários momentos 

da história, havendo várias manifestações que a contextualizam. A par do 

modernismo idealista desenvolvem-se manifestações artísticas repletas de 

novas vibrações e linguagens, como por exemplo, as acções performativas 

lideradas por André Breton – in “Mise en acusation et jugement de Monsieur 

Maurice Barrés”, 13 de Maio de 1921, e os festivais Dada na Salle Gaveau, 

Paris, em 1920.26 

 

A mudança que ocorre no final dos anos 1960 é fruto, também, do contexto e 

de algumas manifestações que o antecedem. Se, por um lado, os princípios 

políticos que nasceram do Século das Luzes tiveram reflexos na concepção 

racionalista da arte da primeira metade do século XX, também é verdade que a 

par deste movimento se desenvolveu uma filosofia da espontaneidade e de 

libertação pelo irracional, que deu corpo a performances e happenings 

promovidos pelos movimentos Dada e Futurista. Por outro lado, observam-se 

manifestações que põem em causa o próprio estatuto da arte e as suas 

instituições, como é o caso do trabalho desenvolvido por Marcel Duchamp.  

 

Destaca-se, em concreto, a proposta que fez à Sociedade dos Artistas 

Independentes (S.A.I.), da qual era presidente fundador, em Nova Iorque, 

tendo camuflado a autoria, assinando a obra com o nome R. Mutt. Tratava-se 

de uma peça de loiça utilitária dos lavabos masculinos, um urinol, que se 

apresentava invertido sobre um pedestal no espaço de exposição. No entanto, 

a proposta foi naturalmente recusada pelo próprio júri, ao qual ele presidia. 

Marchel Duchamp punha assim à prova a liberdade criativa decretada pela 

                                                 
26

 Bernard Blistène, (et.al.), Teatro sem teatro, catálogo da exposição, trad. Marta Rema, 

(et.al.), Barcelona, Lisboa, MACBA, Museu Berardo, 2008. 
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Sociedade, já que tinha sido fundada com o pressuposto de que todas as 

pessoas que pagassem um valor simbólico de inscrição, pudessem ter acesso 

à exposição pública das suas peças na S.A.I. O pagamento seria, assim, o 

único critério de selecção. 

 

Este valor havia sido pago pelo artista R. Mutt, o que, teoricamente, não podia 

impedir a sua exposição. No entanto, os limites da liberdade e do paradigma 

temporal decretaram a decisão final, a obra foi recusada para exposição. Este 

exemplo permite perceber as limitações que são impostas pelos critérios 

vigentes que, tal como já foi abordado, constitui uma das leituras possíveis da 

produção artística de um determinado tempo. As causas que levam esta 

estética e não outra a ser considerada a predominante, assim como, o papel 

das instituições de arte neste processo, não serão analisadas na presente 

dissertação, pois encontra-se fora do âmbito da mesma. Será no entanto, 

importante reforçar a volatilidade daquela que é a estética vigente, não só em 

relação ao seu presente (pois exclui outras manifestações), mas também, 

numa leitura diacrónica, como é o caso do valor que hoje atribuímos à obra de 

Marcel Duchamp, bastante diferente daquela que lhe havia sido atribuída pela 

S.A.I. e sociedade sua contemporânea. 

 

Um outro sintoma que se verifica ainda durante a primeira metade do século 

XX é a conquista do espaço que envolve o trabalho artístico. No que diz 

respeito ao discurso dos trabalhos artísticos, anteriores ao final do século XIX, 

podemos afirmar que se confinava ao interior de uma moldura ou ao topo de 

um pedestal. Era no interior dos seus limites físicos que o artista definia corpos, 

paisagens, enredos, narrativas, completamente autónomos do contexto onde 

eram apresentados. De tal forma a moldura definia os limites de leitura que nas 

primeiras exposições de pintura (Salon, Paris), no século XIX, os quadros eram 

dispostos uns ao lado dos outros preenchendo todo o pé direito das salas de 

exposição. Criava-se um padrão intrincado de formas irregulares ao longo da 

parede, no entanto, era dentro do limite circunscrito pela moldura que o 

visitante encontrava cada um dos universos, independentes entre si.  
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É já no início do século XX que os limites convencionais começam a ser 

violados por autores como Claude Monet (Nenúfares, 1920) e Kurt Schwitters 

(Merzbau, 1923-1943). Dá-se início a uma nova forma de abordagem do 

trabalho artístico, em que este, fora dos seus limites físicos, se relaciona 

directamente (ou indirectamente) com a sua envolvente.  

 

Rosalind Krauss observou atentamente as mudanças que ocorreram na 

escultura durante a primeira metade do século XX e que culminaram em 

mudanças significativas no paradigma da arte, concretizadas nas 

apresentações performáticas de Robert Morris ou nas instalações dos 

minimalistas. Com um olhar diferente daquele que havia sido lançado por 

Clement Greenberg, Krauss regressa ao passado da escultura (disciplina que 

estuda), para tentar encontrar indícios da alteração de paradigma que iria 

ocorrer mais tarde, durante a década de 1960 e é durante a segunda metade 

do século XX que encontra alguns sintomas.  

Em “Sculpture in the Expanded Field”, a respeito da escultura, a autora resume: 

“Eu diria que sabemos muito bem o que é escultura. E uma das coisas que 

sabemos é que ela não é uma categoria universal, mas sim uma definição que 

dependente do contexto histórico.”27.  

 

Rosalind Krauss nomeia a importância de autores como Auguste Rodin (1840-

1917) e Constantin Brancusi (1876-1957), na introdução de novos conceitos e 

formas de abordagem, cujas conquistas viriam a demonstrar-se fundamentais. 

Enquanto Rodin põe em causa o conceito de monumento, na alteração das 

formas representadas, Brancusi inicia o processo de assimilação do pedestal, 

integrando o suporte da escultura na própria composição – exemplo, O 

princípio do mundo, de 1924.  

 

                                                 
27

 Rosalind Krauss, “Sculpture in the expanded field”, [October nº8, Spring 1979], in Foster, Hal 

(ed.), The anti-aesthetic, essays on postmodern culture, Seattle, Washington, Bay Press, 1983, 

pp.31-42. Tradução livre da autora, do excerto: “I would submit that we know very well what 

sculpture is. And one of the things we know is that it is a historically bounded category and not a 

universal one.” 
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À entrada do século XX a lógica do monumento ainda imperava na definição de 

escultura. Geralmente tinha funções comemorativas para celebrar um 

determinado espaço, uma personalidade, um feito, fazendo da linguagem 

simbólica o seu veículo de transmissão. Colocada no alto de um pedestal, 

muitas das vezes, também ele, profusamente decorado, a escultura assumia 

uma relação com a sua envolvente, fazendo do seu suporte o conector entre a 

sua localização e o signo representado. O pedestal tinha uma função, 

simultaneamente, pragmática e simbólica, pois ao sustentá-la, garantia a 

marcação do lugar e a sublimação do figurado. 

 

A obra Portas do Inferno28, da autoria de Rodin, introduziu uma novidade no 

carácter figurativo do monumento, pois as figuras são “intencionalmente 

fragmentadas e necessariamente incompletas”, despojando a composição “de 

espaço e tempo que serviriam de suporte para o desenrolar de uma 

narrativa”29. Perante uma situação não claramente decifrável, o espectador não 

reconhece na obra uma lógica que se possa assemelhar aos conhecimentos 

prévios de experiências estéticas anteriores. Desta forma, surge a necessidade 

de, perante o próprio trabalho, ou seja, no imediato momento da experiência, 

criar o seu significado particular. Esta alteração na forma de percepção da obra 

demonstra a importância dada ao espectador na participação do significado da 

mesma. Uma vez reconhecidas as figuras e as cenas representadas, estas 

ostentavam um tratamento mais próximo da representação real, não 

obedecendo aos trajes e cenas formais, mas àqueles utilizados no dia-a-dia. A 

escultura afasta-se do seu lugar intocável no topo do pedestal descendo para 

junto da vida, dos seus materiais, das suas pessoas, do seu contexto. 

 

Na primeira metade do século XX surgem, também, as ideias escultóricas de 

projectos dadaístas que projectam formas abstractas que se relacionam com o 

espaço onde são instaladas. Merzbau de Kurt Schwitters, projecto totalizador 

iniciado em 1923 e destruído vinte anos mais tarde (Hanôver), envolveu 

                                                 
28

 Portas do Inferno de Rodin esteve em construção de 1880 a 1917 (ano da morte de Auguste 

Rodin). 

29
 Rosalind Krauss, Caminhos da Escultura Moderna, trad. Julio Fischer, São Paulo, Livraria 

Martins Fontes Editora, 2ª ed., 2001, [1977], p. 29. 
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matéria, espaço, movimento e espectador. Violando as convenções da prática 

escultórica daquela época, Schwitters dá forma a uma estrutura que ocupa 

parte da sua habitação e que, ao longo dos anos, vai assumindo contornos e 

dimensões cada vez mais amplas. Longe do lugar circunscrito pelo pedestal, 

esta obra espalha-se pelo espaço, contamina-o, integra-o, faz-se tendo-o em 

conta. 

 

Apesar de algumas infiltrações no modus faciendi e, consequentemente, na 

ideia de escultura durante a primeira metade do século XX, esta continuava a 

ser entendida dentro do quadro histórico-narrativo da História da Arte. As 

convenções que delimitavam o seu conceito continuavam incólumes, apesar de 

se reconhecer algumas alterações nas formas de representação. No entanto, ta 

como referiu Rosalind Krauss, “a convenção não é imutável e chegou um 

momento [segunda metade do século XX] onde a lógica começou a falhar”30.  

 

Antes de se olhar com mais pormenor sobre esse momento, será necessário 

perceber como é que a pintura também revela este prolongamento para o 

espaço. Os contributos da prática pictórica para compreender as relações que 

a arte começa a estabelecer com o seu entorno são fundamentais, como se 

pode verificar pelo facto de os principais representantes do movimento 

Minimalista terem tido formação em pintura, tais como, Robert Morris e Donald 

Judd. 

 

Assim como foi referido, a pintura, até finais do século XIX, confinou o seu 

discurso ao interior de uma moldura. A este respeito Brian O’Doherty, em No 

interior do cubo branco31, refere-se à expressão “janela portátil” que nomeia 

exactamente a autonomia que a representação tem em relação à sua 

envolvente, assim como, o carácter itinerante das obras produzidas. A forma de 

apresentação destes trabalhos fazia de cada um deles um universo autónomo, 
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 Rosalind Krauss, “Sculpture in the expanded field”, in Foster, Hal (ed.), The anti-aesthetic, 

essays on postmodern culture, Seattle, Washington, Bay Press, 1983, [October nº8, Spring 

1979], pp.31-42. 

31
 Brian O’Doherty, No interior do cubo branco – a ideologia do espaço da arte, trad. Carlos S. 

Mendes Rosa, Martins Fontes, São Paulo, 2002, [Artforum, 1976]. 
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quer de outras obras dispostas em seu entorno, quer da sua envolvente física e 

contextual. Só este aspecto explica a forma como as pinturas do século XIX 

foram expostas no Salon parisiense, sucedendo-se umas às outras num 

padrão contínuo, ocupando toda a largura e pé-direito da sala.  

 

No entanto, é ainda durante o século XIX, mais concretamente na obra de 

artistas como Edouard Manet e Gustave Courbet, que a pintura começa a 

manifestar a necessidade em extrapolar os limites definidos pelos contornos 

físicos da moldura. Os primeiros indícios foram expressos através do 

tratamento do tema paisagem. Enquanto que uma cena representada tem em 

conta a centralização dos seus personagens ou dos seus objectos, definindo aí 

o seu espaço de acção, a representação de uma paisagem pressupõe a 

existência de algo que foi deixado de fora. A linha do horizonte “atravessa com 

muita facilidade o limite da moldura” (O’Doherty, 1976) prolongando-se para lá 

dos limites físicos da mesma. A moldura passava a funcionar como uma 

espécie de frame de uma realidade contínua que havia sido fragmentada pela 

selecção do artista.  

 

Nas obras de Manet o espaço da tela é transposto através de outra estratégia, 

o olhar dos personagens representados. A projecção do olhar frontal das 

figuras desactiva a perspectiva linear. Estes, ao olharem directamente para o 

seu espectador, não só o convidam a fazer parte da cena, como o integram 

automaticamente no seu enredo e composição. Desta forma o artista expande 

os seus limites em direcção ao espectador. 

 

A pressão da composição sobre a moldura vai definir toda uma nova forma de 

abordagem desta prática, tanto ao nível da composição pictórica e dos temas 

subjacentes, como ao nível do tratamento da própria disciplina. Quando a linha 

do horizonte continua para além da moldura e se prolonga no imaginário do 

espectador, ou quando as figuras representadas “convidam” o espectador a 

fazer parte da cena, ocorre uma transformação essencial na prática pictórica. O 

tema representado pelo pintor extravasa os limites da moldura prolongando-se 

para um espaço envolvente, tanto em direcção à parede que o suporta, como 

em direcção ao seu espectador. Paulatinamente, a obra, entorno e espectador 
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consolidam-se numa triangulação que norteia grande parte da produção 

artística da segunda metade do século XX e que promove parte das alterações 

ocorridas nas artes plásticas a partir dos anos 1960.  

 

Com a dissolução das margens – como bem o demonstra Nenúfares, pintura 

da autoria de Claude Monet de 1920 – a pintura “espalha-se” pela superfície, 

passando a relacionar-se directamente com a estrutura bidimensional que a 

suporta. A parede deixa de ser apenas um elemento meramente funcional e 

estrutural para passar a ser tomado em linha de conta como uma “força 

estética” (O’Doherty, 1976).  

 

Como prova do interesse crescente por este suporte, o pintor Frank Stella, 

numa exposição, em 1964, na Galeria Leo Castelli em Nova Iorque, 

apresentava telas que desenhavam diferentes formas que relacionavam a 

pintura directamente com a parede, tanto no seu suporte como na sua 

composição. As telas apresentadas assumiam formas diversas, tais como, 

trapézios a pentágonos, sendo que todas elas ostentavam, também, uma 

abertura no centro que deixava entrever a superfície onde se encontravam 

penduradas. Tanto as formas pouco comuns, como as aberturas no centro, 

materializavam a relação profícua que a obra passava a estabelecer com o 

espaço onde estava enquadrada. Assim dava-se início a um longo processo de 

extravasamento da linguagem artística para a zona limítrofe à obra. 

Um ano mais tarde, numa homenagem simbólica, William Anastasi serigrafou a 

parede da galeria Dwan em Nova Iorque, instalando sobre essa parede uma 

cópia da mesma. Com esta obra Anastasi demonstra a sua consciência sobre a 

importância do suporte físico dos trabalhos bidimensionais e atribui-lhe um 

papel activo nas dinâmicas que se estabelecem entre ambos.  

 

As inovações das estruturas montadas por alguns dos construtivistas russos e 

a tensão que as paisagens de Claude Monet exerciam sobre os limites do 

quadro, podem ser lidos como indícios das mudanças que iriam ocorrer a partir 

da década de sessenta do século XX, e mais concretamente, na nova 

abordagem ao espaço que envolve a obra e na procura de uma relação mais 

próxima com o observador.  
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O capítulo seguinte (2, “Do espaço ao lugar. Da contemplação à experiência.”) 

ir-se-á focar no período seguinte (na década de sessenta do século XX) e em 

algumas das causas que levaram críticos a decretarem o “fim da arte”. Tomará 

como ponto de partida as discussões teóricas que envolveram estas alterações 

(nomeadamente as críticas lançadas por Michael Fried e as respostas de 

Robert Morris e Donald Judd) e as manifestações artísticas que 

protagonizaram o movimento de aproximação ao espaço e a participação do 

observador. 
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2. Do espaço ao lugar. Da contemplação à experiência. 
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As fronteiras possíveis entre a “arte como vida” e a vida foram 

deixadas desfocas deliberadamente. A localização da arte, por 

um lado, e da vida, por outro, e onde uma e outra “começava” 

ou “acabava” não tinha importância. Estas distinções eram 

meramente indicativas.32 

Allan Kaprow, 1983, pp. 205-206. 

 

 

Apesar da primeira metade do século XX ter sido um momento de expressão 

fluorescente do modernismo, este período da história foi, também, palco de 

indícios que viriam a mostrar-se marcantes para as manifestações artísticas da 

segunda metade do século. Principalmente no que dizia respeito ao 

envolvimento que a produção artística revelaria exercer, durante a segunda 

metade do século, com o espaço, o observador e, posteriormente, com o 

contexto. Assim, foi possível observar no primeiro capítulo que este período da 

história reuniu duas tendências. Por um lado, teóricos como Clement 

Greenberg e Arthur Danto, que defenderam o modernismo como momento 

evolutivo do quadro histórico-narrativo da História da Arte, durante o qual a arte 

caminharia para uma purificação formal, concentrando-se na exploração 

plástica da essência disciplinar. Este percurso artístico estaria, assim, 

enquadrado dentro de um pensamento racionalista inspirado nas conquistas 

ideológicas do Século das Luzes.  

 

                                                 
32

 Allan Kaprow, “The real experience”, in Kelley, Jeff (ed.), Allan Kaprow – Essays on the 

blurring of art and life (expanded edition), Berkeley (etc.), University of California Press, 2003, 

[1983], pp. 205-206. Tradução livre da autora, do excerto: “The possible boundaries between 

lifelike art and the rest of life were kept intentionally blurred. Where the art was located, where 

life was, and when one or the other “began” and “ended” were of no importance. Such 

distinctions were merely provisional.” 
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Por outro lado, tal como foi referido por Rosalind Krauss e Brian O’Doherty em 

obras como Caminhos da Escultura Moderna33 e No Interior do Cubo Branco34, 

respectivamente, tanto na escultura como na pintura, denotava-se, durante a 

primeira metade do século XX, uma tendência para extravasar limites físicos do 

suporte, prolongando, tanto a forma pictórica, como escultórica, para o espaço 

envolvente. A par desta tendência prenunciava-se o início das preocupações 

com o papel do observador como elemento fundamental na criação de um 

sentido da obra, verificando-se um enfoque na experiência e na relação que se 

estabelecia entre o observador e o objecto em exposição. 

 

As alterações que viriam a verificar-se na produção artística a partir, 

essencialmente, da década de sessenta, levaram o teórico Arthur Danto a 

decretar o “fim da arte”, entendendo Arte como uma produção integrada dentro 

de um quadro histórico-narrativo. Danto considera que as alterações sofridas, 

conduziram a uma mudança, de tal forma profunda nas formas de fazer e 

entender a produção artística, que ter-se-ia que criar uma nova linha narrativa 

diferente das definidas anteriormente por Giogio Vasari (século XVI) e, 

posteriormente, por Clement Greenberg (século XX). 

 

Tal como já foi referido, a integração do espaço e do observador na 

compreensão da obra, foram conquistas representativas da década de 

sessenta e setenta, e de um modo geral, os historiadores e críticos de arte 

tendem a localizar as causas desta alteração de paradigma na escultura 

minimalista americana destas décadas. Alguns textos escritos por teóricos e 

artistas, durante este período, permitem acompanhar as polémicas e 

controvérsias próprias de um tempo de mudança, tendo contribuído para a 

reflexão sobre os conceitos propostos, tais como, espaço, observador, obra e 

experiência. Ao longo deste capítulo serão citados alguns textos, 

                                                 
33

 Rosalind Krauss, Caminhos da Escultura Moderna, trad. Julio Fischer, São Paulo, Livraria 

Martins Fontes Editora, 2ª ed., 2001, [1977]. 

34
 Brian O’Doherty, No interior do cubo branco – a ideologia do espaço da arte, trad. Carlos S. 

Mendes Rosa, Martins Fontes, São Paulo, 2002, [Artforum, 1976]. 
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nomeadamente, “Art and Objecthood” de Michael Fried35 e de textos escritos 

por alguns dos principais representantes do movimento minimalista: Frank 

Stella36, Donald Judd37 e Robert Morris38; como forma de tentar compreender a 

importância dos projectos minimalistas na conquista do espaço que envolvia a 

obra. O texto “Art and Objecthood” apresenta a crítica de Michael Fried ao 

movimento minimalista, que apesar de ter sido pensado como um ataque 

acaba por abordar as questões essenciais que definem este estilo. Como Hal 

Foster muito bem assinalou, Michael Fried é um excelente crítico do 

minimalismo especialmente porque para ser persuasivo na sua argumentação 

foi obrigado a compreendê-lo39.  

 

Na segunda parte deste capítulo, e no seguimento das conquistas dos 

minimalistas, pretende-se introduzir o termo site-specific como forma de 

nomeação dos trabalhos que envolvem o espaço físico dentro da experiência 

perceptiva da obra através do observador. O termo será utilizado como forma 

de problematizar outro tipo de trabalhos que envolvem novas dinâmicas do 

espaço, tais como, a sua dimensão social e política. A inadequação da site-

specificity para denominar estas novas abordagens, conduzirá ao pensamento 

de Miwon Kwon e de Gabriela Vaz-Pinheiro, nomeadamente às propostas de 

novas expressões que enquadrem o tratamento do espaço enquanto lugar, e 

do observador enquanto sujeito múltiplo. Por conseguinte, o tratamento do 

lugar e do sujeito múltiplo na arte contemporânea conduzirá, necessariamente, 

à introdução da experiência enquanto espaço de criação artística. A última 

parte deste capítulo ir-se-á dedicar à contextualização desta integração e das 

suas potencialidades nas manifestações artísticas contemporâneas. 

                                                 
35

 Michael Fried, “Art and Objecthood”, in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in Theory, 

1900-2000, Oxford, Blackwell, 7ª edição, 2006, [Artforum, n. 5, de Junho de 1967], pp. 835-846. 
36

 “Questions to Stella and Judd: Interview by Bruce Glaser”, in Battcock, Gregory (ed.), Minimal 

Art: a Critical Anthology, Berkeley, University of California Press, 1995, [1964], pp. 148-164. 

37
 Donald Judd, “Specific Objects”, in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in Theory, 1900-

2000, Oxford, Blackwell, 7ª edição, 2006, [1965], pp. 824-828. 

38
 Robert Morris, “Notes on Sculpture 1-3” in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in 

Theory, 1900-2000, Oxford, Blackwell, 7ª edição, 2006, [1966-7], pp. 828-835. 

39
 Hal Foster, Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century, Cambridge, 

Massachusetts, The MIT Press, 1996, p. 53. 
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2.1. À conquista do espaço 

 

O modelo dialéctico da História da Arte definida por Clement Greenberg 

defende que a proposta artística mais recente deve reter determinados 

aspectos das manifestações que visa rebater. Por conseguinte, durante a 

década de cinquenta e sessenta do século XX, período durante o qual as 

novas manifestações artísticas procuram demarcar-se do percurso estético 

definido pelo Modernismo, Greenberg preocupa-se em encontrar continuidade 

na abordagem dos novos movimentos.   

Por esta razão, discursos críticos e teóricos opostos analisam os mesmos 

trabalhos podendo-se encontrar leituras diferentes, onde cada uma das facções 

procurava encontrar elementos que corroborassem a sua doutrina. Durante a 

década de sessenta, vemos, assim, convergir observações estéticas distintas 

na análise a um mesmo trabalho. 

 

Tomemos a título de exemplo White Paintings, de 1951, do artista americano 

Robert Rauschenberg (1925 – 2008). Nas telas pintadas totalmente a branco 

encontramos a oposição explícita entre o Formalismo e o Minimalismo, no 

fundo um nó cego comum aos dois movimentos40. Se, por um lado, a tela 

branca encarna o ideal duchampiano do ready-made, central para as propostas 

dos minimalistas, o monocromo significava, também, a purificação pictórica 

para Greenberg. Apesar da aproximação formal dos dois movimentos, era o 

modo de entender esta mesma forma que separava ambas as partes.  

                                                 
40

 Thierry De Duve, Kant After Duchamp, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1996. 
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Fig. 1 – Robert Rauschenberg, White Painting (Three Panel), 1951, óleo sobre tela, 

182.88 cm x 274.32 cm 

 

Num dos artigos mais comentados de sempre na História da Arte do século XX 

- “Art and Objecthood”, de Michael Fried, 1967 – o autor acompanha 

criticamente as propostas que sucedem o expressionismo abstracto e, 

simultaneamente, os projectos artísticos minimalistas. Apesar de Michael Fried 

defender a continuidade do modernismo nos moldes formalistas, seguindo as 

opiniões de Greenberg, no artigo supracitado, traça com bastante detalhe as 

alegações estéticas dos minimalistas e as suas concretizações. O artigo 

aborda com pormenor as manifestações de ambas as facções e levanta 

questões pertinentes para a reflexão sobre a matéria. 

 

Numa das passagens Michael Fried refere a importância do conceito de forma 

como base da problemática que distingue, axiologicamente, o minimalismo da 

pintura modernista. Segundo as suas palavras, “O sucesso ou o fracasso de 

um certo quadro tem vindo a depender da sua capacidade para se distinguir a 

si próprio ou de ser convincente como forma – talvez seja isto, ou a sua 
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capacidade de evitar estas questões. […] O que está em questão neste debate 

é se o quadro ou certos objectos são vistos como quadros ou como objectos, e 

o que decide a sua identidade como quadros é a maneira como encaram a sua 

própria exigência como formas. Caso contrário estes são vistos como nada 

mais do que objectos.”41 

Para Michael Fried este seria o maior pecado do minimalismo, reduzir a obra à 

sua mera objectualidade que a entranharia assim no tecido da realidade 

puramente fenomenológica, quando uma das suas características essenciais 

deveria ser exactamente o facto de recusar a banalidade da mera existência 

objectual. 

 

No excerto supracitado, Michael Fried distingue ainda os dois modos de 

entender a forma apresentada pelos artistas seus contemporâneos: por um 

lado a expressão da forma, enquanto meio da pintura, defendida por 

Greenberg, por outro, a forma literal, enquanto propriedade essencial dos 

objectos. Os minimalistas reviam-se na descrição da segunda, tendo como 

intenção eliminar as características que se pensavam essenciais à arte, 

nomeadamente, as enunciadas por Greenberg. Para este crítico a pintura teria 

que defender a sua forma pictórica através da relação entre os elementos nela 

presentes, e através da ilusão por ela expressada.  

Donald Judd e Frank Stella, numa entrevista realizada em 1964 por Bruce 

Glaser, opõem-se a esta ideia de pintura e, principalmente, à ideia de arte por 

ela veiculada. Nesta entrevista os dois artistas defendem uma maior liberdade 

criativa, cujo objectivo seria: “ser capaz de funcionar e de fazer várias coisas 

sem comprometer a unidade da peça.”42  

                                                 
41

 Michael Fried, “Art and Objecthood”, in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in Theory, 

1900-2000, Oxford, Blackwell, 7ª edição, 2006, [Artforum, n. 5, de Junho de 1967], pp. 837-838. 

Tradução livre da autora, do excerto: “the sucess or failure of a given painting has come to 

depend on its ability to hold or stamp itself out or compel conviction as shape – that, or 

somehow to stave off or elude the question of whether or not it does so. […] What is at stake in 

this conflict is whether the painting or objects in question are experienced as paintings or as 

objects, and what decides their identity as paintings is their confronting of the demand that they 

hold as shapes. Otherwise they are experienced as nothing more than objects.” 

42
 “Questions to Stella and Judd: Interview by Bruce Glaser”, in Battcock, Gregory, (ed.), 

Minimal Art: a Critical Anthology, Berkeley, L. A., London, University of California Press, 1995, 
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A arte literalista – assim como foi designada por Michael Fried – ou minimalista 

tem como objectivo anular a forma representada, recusando o valor semântico 

da pintura. Os trabalhos do artista americano Donald Judd (1928 - 1994) são 

exemplificativos desta definição. Untitled (1969) consiste num conjunto de 

formas paralelepipédicas, de cor prateada, justapostas à parede, definindo uma 

linha vertical, onde cada peça se encontra equidistante das que se lhe 

sucedem. O valor que aqui se atribui à forma é exactamente aquela que é 

objectivamente percepcionada (repete-se): “formas paralelepipédicas, de cor 

prateada, justapostas à parede, definindo uma linha vertical, onde cada peça 

se encontra equidistante das que se lhe sucedem”. Pretende-se, assim, 

descobrir e projectar a “objectualidade” enquanto tal. A forma vale enquanto 

objecto, no seu valor mais literal.  

 

O destacar da forma paralelepipédica da parede apresenta várias 

consequências no novo paradigma da arte definido a partir dos anos 1960. 

Segundo Rosalind Krauss, já citada no capítulo anterior a propósito do seu 

artigo “Sculture in the Expanded Field”, as materializações dos minimalistas 

são repercussões das conquistas realizadas pelos construtivistas, tais como 

Vladimir Tatlin (1885 – 1953) e Naum Gabo (1890 – 1977) (Krauss, 1979). No 

entanto, existem diferenças conceptuais marcantes. Tal como refere a autora, 

para os construtivistas a forma era a expressão de uma invisibilidade racional, 

enquanto que para os minimalistas tratava-se, como já foi visto, de uma 

exaltação da forma e da matéria. A arte literalista visava a acentuação da 

exterioridade da obra. 

 

Se o valor da obra se encontra na sua exterioridade, então o espaço ocupado 

pelo trabalho encontra-se entre os limites físicos do objecto e as paredes que o 

envolvem. A projecção dos volumes das paredes e os diversos materiais que 

assentam directamente no chão, introduzem uma nova valência na definição de 

obra: o espaço envolvente, passando, a partir destas experiências, a ser 

                                                                                                                                               
[1964], p. 155. Tradução livre da autora, do excerto: “to be able to work and do different things 

and yet not break up the wholeness that a piece has.” 
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elemento integrante do trabalho. Também como consequência da exterioridade 

da forma, os minimalistas privilegiam a experiência fenomenológica, fazendo o 

trabalho parte de um conjunto que seria concluído com a presença do 

observador enquanto ser capaz de percepcionar a relação da obra com o 

espaço e, simultaneamente, com o seu próprio corpo.  

 

Tal como foi referido inicialmente, Michael Fried, apesar de não ser apoiante da 

arte literalista, em muito contribuiu com as suas análises ao procurar criticá-la 

no seu artigo supracitado. Em determinado momento do seu artigo, Fried 

refere-se à arte literalista como sendo uma nova forma de teatro (Fried, 2006, 

p. 838). Entenda-se desta observação uma crítica explícita à disciplina teatral, 

particularmente, a sua ligação às artes visuais, no entanto, este conceito 

introduz ideias essenciais das propostas lançadas por estes artistas: a relação 

entre obra (presença), observador e espaço de apresentação. Entre estes 

elementos estabelece-se uma “cumplicidade especial”, pois o objecto aí 

colocado assume uma “presença” e convoca o observador para que estabeleça 

a relação entre o seu corpo, a obra e espaço (Fried, 2006, p. 838). Ou seja, 

falamos de um trabalho que é da ordem da fenomenologia, e que, por isso, 

acontece quando é percepcionado.  

 

Robert Morris (1931), também artista americano e um dos representantes do 

minimalismo, nos seus ensaios “Notes on Sculpture” refere que o que tem que 

ser entendido do trabalho está localizado estritamente entre ele, na relação que 

se estabelece entre os vários elementos43. Este fenómeno é visível na 

instalação da sua autoria realizada em 1965, na qual o artista expôs três 

grandes estruturas em forma de “L”. Em vez de estarem colocadas de forma 

simétrica e com a mesma leitura formal, o artista colocou-as 

indiferenciadamente no espaço. Esta disposição, aparentemente, aleatória 

atribuiu-lhes leituras distintas, quer formais, quer espaciais, condicionando a 

forma como o corpo do visitante se relacionava com cada uma delas, sendo, à 

priori, exactamente iguais. 

                                                 
43

 Robert Morris, “Notes on Sculpture 1-3” in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in 

Theory, 1900-2000, Oxford, Blackwell, 7ª edição, 2006, [1966-7], pp. 828-835. 
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Na exposição Minding the Body, na Tate Gallery, realizada em 1971, Robert 

Morris procurou, mais uma vez, trabalhar a relação física do corpo do visitante 

no lugar, tendo criado estruturas que se justapunham à arquitectura da sala de 

exposição, confundindo-se com ela. As estruturas construídas criavam 

constrangimentos físicos ao corpo do visitante, tendo este que assumir novas 

formas de se deslocar pelo espaço, como por exemplo, andar de joelhos 

assentes no chão para vencer uma inclinação acentuada.  

 

A este propósito, o artista escreveu sobre a importância que atribuía ao 

controlo e manipulação do espaço, de forma a condicionar a experiência do 

observador. “O espaço de progressão vai desde a manipulação de objectos, às 

construções que se ajustam à presença do corpo, a situações onde o próprio 

corpo é manipulado. Eu quero proporcionar uma situação na qual as pessoas 

se podem tornar mais conscientes de si próprias e das suas próprias 

experiências, em vez de mais conscientes de alguma versão da minha 

experiência.”44  

 

Desde cedo que o artista se interessou pela manipulação das experiências 

sensoriais e da relação do corpo do visitante com o espaço. Nas experiências 

realizadas, Morris lidava sempre com a imprevisibilidade do resultado do 

trabalho, visto ser a disposição das “presenças”, o factor condicionante da 

leitura individual de cada observador (Fried, 2006, p. 838). Por conseguinte, em 

cada visita ao espaço residia uma percepção diferente, logo uma relação com o 

corpo distinta de outro corpo. Se a obra se conclui na relação que cada corpo 

estabelece entre os dois demais elementos (espaço e objecto), então, 

podemos concluir que existem tantos trabalhos de Robert Morris quantos 

                                                 
44

 John Bird, “Minding the Body: Robert Morris's 1971 Tate Gallery Retrospective," in Newman, 

Michael, e Bird, John (ed.), Rewriting Conceptual Art, London, Reaktion Books, 1999, p. 97. 

Tradução livre da autora, do excerto: “The progression is from the manipulation of objects, to 

constructions which adjust to the body’s presence, to situations where the body itself is 

manipulated. I want to provide a situation where people can become more aware of themselves 

and their own experience rather than more aware of some version of my experience.” 



 39 

aqueles que foram percepcionados, mesmo tratando-se da mesmíssima 

composição. 

 

Será por isso fundamental notar as alterações profundas que a prática 

minimalista traz para a produção artística contemporânea. Definindo um 

movimento de descentralização da obra, ou seja, o que pretende comunicar 

não se situa apenas dentro dos seus limites, mas na relação que se pretende 

estabelecer entre observador e espaço que a envolve, fundamental para 

compreender o desenrolar dos acontecimentos em direcção ao tratamento do 

lugar. No entanto, será necessário notar que, tal como observou Robert Morris, 

“O objecto não se tornou menos importante. Apenas se tornou menos 

importante em si mesmo.”45 (Morris citado por Fried, 1967) Este artista reforça, 

assim, a importância do objecto colocado em presença, como força 

desencadeante de uma experiência estética vivida pelo observador.  

 

Depois de se observar o texto de Michael Fried relativamente às obras 

minimalistas, assim como, algumas ideias lançadas por Morris, Judd e Stella 

relativamente às definições fundamentais desta expressão artística, entende-se 

que existe uma viragem da centralidade do trabalho para o exterior, procurando 

uma relação fenomenológica potenciada pelo observador face à situação 

criada pelo artista. Interessava-lhes que esta nova situação perceptiva fosse 

fundadora de uma nova consciência de ser, activando a reflexão do observador 

para a sua condição de existência fenomenológica. 

 

Neste contexto foi necessário encontrar termos que se ajustassem às novas 

realidades artísticas. Em “Sculpture in the Expanded Field”, Rosalind Krauss 

abriu espaço a uma nova reflexão sobre o conceito de escultura, ajudando a 

questionar alguns pressupostos do confinamento disciplinar e dando lugar à 

criação de um novo domínio lexical. Segundo esta autora, “A escultura tinha 

entrado num campo onde as categorias não obedeciam a regras: a escultura 

                                                 
45

 Robert Morris citado por Michael Fried, 1967, p. 839. Tradução livre da autora, do excerto: 

“The object has not became less important. It has merely became less self-important.” 
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era o que estava à frente ou num edifício desde que não fosse o edifício, ou o 

que estava numa paisagem que não fosse a paisagem.”46  

Vinte anos antes desta publicação Allan Kaprow (1927-2006) defendeu em 

“The legacy of Jackson Pollock” que “Os jovens artistas de hoje já não 

precisam dizer “sou um pintor” ou “poeta” ou “bailarino”. Eles são simplesmente 

“artistas”.”47, pois as condicionantes disciplinares deixavam de ser um requisito 

para a identificação da linguagem artística. Donald Judd conclui este 

pensamento admitindo todas as possibilidades criativas para um projecto 

artístico: “Qualquer coisa em três dimensões pode ter uma forma regular ou 

irregular, e tanto pode estar relacionada com a parede, chão, tecto, divisão da 

casa, ou com o exterior, como pode também não ter relação nenhuma com 

estes. Qualquer material pode ser utilizado, em si próprio (ao natural) ou 

pintado.”48 

 

Os anos sessenta do século XX foram um período de convergência de várias 

linguagens distintas que se encontravam, frequentemente, na defesa de um 

mesmo trabalho apresentando reflexões estéticas divergentes. É neste período 

que a arte minimalista se impõe no valor físico da matéria que apresenta e 

assume uma relação com a dimensão física do espaço que o envolve. No 

entanto, esta aproximação do entorno assume outras dimensões, 
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 Krauss, 1979, p. 35. Tradução livre da autora, do excerto: “Sculpture had entered a categorial 

no-man’s-land: it was what was on or in front of a building that was not a building, or what was 

in the landscape that was not the landscape.” 

47
 Allan Kaprow, “The legacy of Jackson Pollock”, in Kelley, Jeff (ed.), Essays on the blurring of 

Art and Life, Berkley (etc.), Univertsity of California Press, 2003, [1958], p. 9. Tradução livre da 

autoria: “Young artists of today need no longer say ‘I’m a painter’ or ‘poet’ or ‘dancer’. They are 

simply ‘artists’.” 

48
 Donald Judd, “Specific Objects”, in Harrison, Charles e Wood, Paul (ed.), Art in Theory, 1900-

2000; Oxford, Blackwell, 7ª edição, [1965], 2006, p. 827. Tradução livre da autora, do excerto: 

“Anything in three dimensions can be any shape, regular or irregular, and can have any relation 

to the wall, floor, ceiling, room or exterior or none at all. Any material can be used, as is or 

painted.” 
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nomeadamente, na procura de uma relação com outras camadas de 

entendimento de um espaço49.  

O subcapítulo seguinte ir-se-á debruçar sobre o tratamento plástico destas 

novas dimensões e sobre a consequente nomenclatura que surge para 

designar as novas abordagens que irrompem durante a primeira metade do 

século XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Sobre “camadas de entendimento de um espaço” entende-se as características que definem 

um espaço, a saber, a dimensão social, política, cultural, e, também, a física ou geométrica. 



 42 

 

 

 

2.2. A lugar-especificidade 

 

Desde a década de sessenta do século XX, o termo site-specific começou a 

integrar o vocabulário da arte contemporânea associado a determinadas 

práticas das novas linguagens artísticas desta época, que tiveram na base das 

suas actividades criativas uma profunda reflexão e reconsideração críticas 

sobre os processos de produção, difusão e comercialização inerentes ao 

próprio sistema da arte. Ao longo das últimas quatro décadas, o termo site-

specific permanece na teoria e na prática artísticas, adquirindo novas 

configurações e amplitudes de significado. De uma forma geral podemos 

afirmar que o termo supracitado se refere aos trabalhos artísticos que têm em 

conta o espaço físico que o envolve, e neste enquadramento, a experiência 

perceptiva do observador relativamente à obra instalada.50 

 

O espaço puro e imaculado do idealismo modernista foi radicalmente 

substituído por novas relações: como a fisicalidade do espaço expositivo, 

incidindo sobretudo sobre relações arquitectónicas; como a paisagem natural e 

como a impureza do espaço urbano do dia-a-dia. A palavra site refere-se à 

importância que este local assume, remetendo para algo localizado, associado 

às leis da física e obstinado com a “presença”, segundo o conceito de Michael 

Fried. Os minimalistas, nas manifestações fundadoras de relação com o 

espaço, abordaram-no, como uma localização factual, como uma realidade 

                                                 
50

 Será necessário notar que o termo site-specific tem sofrido uma sobreutilização desmedida, 

levando à degeneração do seu verdadeiro sentido e ao consequente afastamento do 

enquadramento cultural que a criou e que lhe garante o seu correcto significado. O termo site 

refere-se à integração do espaço físico onde a obra é instalada, e specific, refere-se à relação 

intrínseca com as características físicas desse sítio. Segundo Miwon Kwon (Miwon Kwon, 

“Geneology of the site specificity”, in One place after another: Site-Specific Art and Locational 

Identity, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2004, pp. 10-31.), o termo specificity foi 

utilizado pela primeira vez, com este sentido, pela artista Mary Kelly (1941) na década de 

sessenta do século XX. 
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tangível, cujas propriedades identitárias eram a simples combinação dos seus 

constituintes físicos: “comprimento, profundidade, altura, textura, e forma das 

paredes e divisões; escala e proporção de praças, edifícios, ou parques; as 

presentes condições de iluminação, ventilação, tendências do trânsito; 

características topográficas distintas, etc.”51 Ou seja, tratava-se de uma 

abordagem ao espaço geométrico ou abstracto e, tal como referiu Gabriela 

Vaz-Pinheiro, também o observador, uma vez entrado no espaço de 

abrangência da obra, era tomado como entidade abstracta52, enquanto um 

corpo indiferenciado que percepcionava espaço e obra. 

 

Michael Fried e os críticos da altura definiram uma relação triangular entre 

“obra – espaço – observador”53, fazendo coincidir cada um destes conceitos 

com os vértices da forma geométrica. “Obra – espaço – observador” 

estabelecia, assim, uma relação intrínseca entre eles, que na presença de 

todos os elementos gerava a situação descrita por Michael Fried de 

“teatralidade”. O objecto da arte era definido como singular ponto de partida de 

experiências múltiplas, condicionado pela presença corporal de todos os 

sujeitos visíveis, integrando, também, a duração temporal nesta equação. 

  

A introdução destas novas valências conduziu a transformações substanciais 

nas práticas artísticas. Ao longo das últimas décadas, novas formas de 

                                                 
51

 Miwon Kwon, “Geneology of the site specificity”, in One place after another: Site-Specific Art 

and Locational Identity, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 2004, p. 11. Tradução livre 

da autora, do excerto: “length, depth, height, texture, and shape of walls and rooms; scale and 

proportion of plazas, buildings, or parks; existing conditions of lightning, ventilations, traffic 

patterns; distinctive topographical features, and so forth.” 

52
 Gabriela Vaz-Pinheiro, “Curadoria do Local – Algumas abordagens da prática e da crítica”, in 

Vaz-Pinheiro, Gabriela (Ed. e Trad.), Curadoria do Local, ArtInSite Transforma, Torres Vedras, 

2007, p. 68. 

53
 A expressão “obra – espaço – observador” pretende aludir à tríade definida por Michael 

Fried, na qual cada um destes vocábulos corresponde a cada um dos três vértices do triângulo, 

estabelecendo uma relação intrínseca entre os três elementos. Na impossibilidade de referir a 

tríade com a própria composição geométrica, far-se-á uso da expressão apresentada: “obra – 

espaço – observador”, sendo que a ordem de aparecimento dos termos não deverá ser 

entendida como hierárquica. 
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abordagem ao espaço foram surgindo, e em paralelo, ou em relação conjunta, 

o observador passa também a ser integrado dentro da obra, quer seja através 

da sua participação, quer seja como testemunha do trabalho. Tal como 

havíamos visto, no final do subcapítulo anterior, nas citações de Rosalind 

Krauss, Donald Judd e Allan Kaprow, a formalização dos trabalhos extravasa 

as limitações dos media tradicionais, como a pintura e a escultura, assim como 

os seus dispositivos institucionais. Muitos artistas optam pela total 

desmaterialização do trabalho, promovendo acções em espaço público 

envolvendo uma determinada comunidade. No entanto, estas tendências já 

presentes nos anos 1960 tiveram algumas dificuldades em serem aceites pelos 

mecanismos de reconhecimento da arte, nomeadamente, pelos agentes 

culturais e instituições. Só mais tarde o dito de Donald Judd, “o trabalho precisa 

apenas de ser interessante” 54, é que assume outras dimensões. O valor 

artístico de um trabalho deixa de assentar apenas no objecto ou acção 

apresentada, mas, também, nas questões levantadas pelos mesmos e 

respectivas reverberações.  

 

As práticas das décadas que se seguiram aos anos 1960 intensificaram o 

desafio epistemológico de relocalizar o sentido do objecto de dentro de si para 

as contingências do seu contexto55. A obra de Richard Serra, Tilted Arc (1981), 

instalada na Federal Plaza, em Nova Iorque, foi um momento marcante para 

compreender a amplitude de envolvimento que um projecto de arte pública 

poderia ter quando se relacionava directamente com parâmetros preexistentes 

da vivência do lugar. A peça consistia numa longa e alta cortina de ferro, com 

12 pés de altura e 120 pés de comprimento, que definia uma linha curva, 

ligeiramente inclinada, instalada à frente do edifício de escritórios. Foi colocada 

no centro da praça, criando uma divisão deste espaço em duas áreas distintas. 

 

Esta localização teve fortes consequências na tradicional ocupação da praça, 

“tendo sido considerado um trabalho agressivo e egoísta, no qual Serra fez 

                                                 
54

 Judd, 1965, p. 827. Tradução livre da autora, do excerto: “A work needs only to be 

interesting”. 

55
 Quanto à utilização do termo contexto e seu significado, regressaremos no capítulo 

denominado 3, “A criação de sentido na arte relacional”. 
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prevalecer as suas próprias acepções estéticas em detrimento das 

necessidades e anseios das pessoas que tiveram que lidar com a sua obra.”56 

A obra transformou a passagem pela praça numa nova experiência espacial, 

solicitando e chamando a atenção dos funcionários dos escritórios adjacentes e 

dos transeuntes que aí passavam, para uma nova forma de atravessar de um 

lado ao outro a praça, abandonando o percurso habitual. Também na paisagem 

da praça, a obra teria novas implicações, pois não permitia vislumbrar o outro 

lado, pondo em causa, segundo os responsáveis, questões estéticas e, 

essencialmente, de segurança.  

 

Todos estes factores, agravados pelas várias queixas apresentadas pelos 

funcionários e transeuntes, levaram o director regional da empresa que havia 

patrocinado o projecto (General Services Administration Art-in-Architecture 

Program), a propor a remoção do trabalho. Richard Serra respondeu 

formalmente a este pedido dizendo que o trabalho havia sido concebido para 

este espaço e construído nele, tendo-se tornado parte integrante desse local e 

alterado a sua natureza. Sendo assim, segundo palavras do artista, “Remover 

o trabalho é destruir o trabalho.”57. Esta afirmação revela duas das principais 

questões associadas aos projectos site-specific, a relação de dependência que 

estabelecem com o local onde são instaladas e a forma como as 

consequências que provocam, fazem, também, parte do todo.  

  

Apesar de ter sido removido em 1985, o projecto de Richard Serra representou 

a conquista do debate sobre a site-specificity num campo mais alargado do que 

o universo artístico, e a ideia de que um projecto para o espaço público não se 

cinge às suas categorias meramente formais. Desde a instalação da peça que 

esta estabeleceu um diálogo com aquelas que eram as práticas existentes no 

                                                 
56

 Douglas Crimp, “Redefining Site Specificity”, in Crimp, Douglas, On the Museum Ruins, 

Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1995, p. 179. Tradução livre da autora, do excerto: 

“… was considered an aggressive and egotistical work, with which Serra placed his own 

aesthetic assumptions above the needs and desires of the people who had to live with his 

work.” 

57
 Richard Serra citado por Douglas Crimp, in “Redefining Site Specificity”, 1995, p. 

151.Tradução livre da autora, do excerto: “To remove the work is to destroy the work”.  
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lugar, tendo, este confronto, tido um impacto, de uma forma geral, negativo 

pois punha em causa a compreensão tradicional da praça por parte dos seus 

utilizadores.  

 

O facto de ter sido retirada do local não gorou o sucesso da obra, porque esta, 

também, está nas relações que se estabelecem, sendo que neste caso, estas 

prolongaram-se para lá da existência física do objecto exposto. Interessava ao 

artista demonstrar a importância das repercussões sociais e políticas da obra, 

sendo que o debate que se desenrolou em torno desta questão poderá ser ele 

mesmo o objecto do próprio trabalho artístico, espoletado pela estrutura 

instalada. Através da forma como todo o processo se desenrolou poder-se-á 

reflectir sobre o modo como o espaço público é pensado, o valor do conceito 

“público” nesta expressão, os organismos que gerem o espaço que é utilizado 

por todos e as prioridades que norteiam a gestão deste mesmo espaço. As 

relações que foram iniciadas a partir da instalação da obra, revelam que a sua 

remoção não significou o fim da sua memória, continuando a reverberar 

durante as décadas seguintes, até aos dias de hoje. 

 

O trabalho de Richard Serra, na Federal Plaza, exemplifica a reestruturação 

radical do velho modelo cartesiano num modelo fenomenológico, no qual se 

valoriza a experiência vivida do corpo, sendo, este, um dos princípios 

fundamentais que se encontra na raiz do tratamento de um espaço cada vez 

mais contextualizado, numa aproximação que se intensifica entre arte e vida, 

proclamada desde os anos 1960. No entanto, será errado pensar que esta 

aproximação se prende com uma vontade de democratização de acesso à arte, 

pois, ao contrário do que se possa pensar, a presença da arte em espaço 

público não representa uma mudança de hábitos culturais e, muito menos, uma 

mais fácil leitura da produção artística contemporânea. Os artistas que 

procuram intervir em espaço público procuram questionar e interromper as 

dinâmicas sociais, intervindo no seu interior.  
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A análise da experiência vivida do corpo “sentinte”58 e pensante será retomada 

mais à frente, no decorrer do presente capítulo, no discurso referente à 

experiência, quer seja do artista, quer seja do observador. Seguidamente a 

reflexão desta dissertação ir-se-á concentrar nas questões relacionadas com o 

espaço e as novas designações que surgiram no panorama crítico para as 

nomear. 

  

À medida que as abordagens de relação com o espaço e o observador sofriam 

mudanças no campo artístico, os investigadores e críticos sentiam necessidade 

de se apropriarem de novos conceitos que pudessem contemplar as novas 

dinâmicas criativas. Miwon Kwon, na obra supracitada, propõe o termo site-

oriented para designar a diferença entre uma relação estritamente morfológica 

com o espaço, e as novas dimensões que começaram a fazer parte da 

equação, nomeadamente a social e a política.  

 

Este termo integra, simultaneamente, aquelas que são as produções artísticas 

que derivam da arte site-specific, mas que adoptam formas cada vez mais 

“antivisuais” (informação, texto, didactismo) e simultaneamente imateriais, 

como é o caso dos gestos, eventos e performances, que têm como “espaço” de 

acontecimento um determinado tempo. “A ‘obra’ já não procura ser um 

substantivo/objecto, mas sim um verbo/processo, provocando a acuidade 

crítica (não só física) da audiência em relação à condição ideológica da sua 

apreciação.”59 Neste contexto, para Miwon Kwon, a garantia de uma relação 

site-oriented entre a obra e o seu sítio não estava baseada na permanência 

física dessa relação, mas antes baseada no reconhecimento da sua existência 

temporária, para ser experienciada como uma situação irrepetível e 

momentânea.  
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 Maria Augusta Babo, “Do corpo protésico ao corpo híbrido”, in Revista de Comunicação e 

Linguagens, nº33, Corpo, Técnica, Subjectividades, Maria Lucília Marcos e José Bragança de 

Miranda (org.), Lisboa, Relógio D’Água, Junho de 2004, p. 26. 

59
 Miwon Kwon, 2004, p. 24. Tradução livre da autora, do excerto: “The ‘work’ no longer seeks 

to be a noun/object but a verb/process, provoking the viewers’ critical (not only physical) acuity 

regarding the ideological condition of their viewing.”  
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A autora propõe a designação site-oriented atribuindo ao conceito uma maior 

fluidez e flexibilidade. A designação site-specific não é substituída, mas sim 

liberta da utilização inapropriada, referindo-se às obras que lhe deram origem, 

ou todas aquelas que se contextualizem no mesmo quadro histórico-cultural. A 

saber, as obras que integrem a fisicalidade do espaço como parte integrante da 

sua concepção, apresentando-se ao observador como uma nova experiência 

perceptiva da totalidade.  

 

No que diz respeito à palavra site, esta assume também um novo valor 

semântico estendendo o seu significado para outro tipo de situações. Miwon 

Kwon considera que este passa a designar não um determinado espaço físico, 

mas um determinado campo de interesse trabalhado pelo artista, tais como, 

“debates culturais diferentes, um conceito teórico, uma questão social, um 

problema político, uma estrutura institucional (não necessariamente uma 

instituição de arte), um acontecimento distrital ou sazonal, uma condição 

histórica, até formações específicas de desejo.”60 O espaço físico, em relação 

com o qual os artistas laboram, continua a ser importante nos trabalhos site-

oriented, mas, segundo Kwon, existem outras categorias do espaço que são 

tidas em conta. O site deixa de ser uma pré-existência física, para ser 

entendido como um conteúdo que é gerado pela presença e acção do artista e 

verificado pela convergência das circunstâncias existentes.  

 

A autora tipifica, assim, três tipos de sites: o que reside no processo de 

trabalho do artista, no momento da produção da obra em contexto e na sua 

consequente mediação. Resumindo, são eles o fenomenológico, o 

social/institucional e o discursivo. Estes planos de desenvolvimento do projecto 

podem coincidir, ou não, mas acima de tudo permitem distinguir diferentes 

áreas de abordagem do trabalho artístico e, desta forma, pensá-las 

distintamente. O artista deve estar atento a estas várias fases apresentadas e 

às necessidades que cada um destes contextos tem. 

                                                 
60

 Miwon Kwon, 2004, p. 28 e 29. Tradução livre da autora, do excerto: “different cultural 

debates, a theoretical concept, a social issue, a political problem, an institutional framework (not 

necessarily an art institution), a neighbourhood or seasonal event, a historical condition, even 

particular formations of desire.” 
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A pequena explanação das novas valências do conceito site, designadas por 

esta crítica, foi acima apresentada como forma de perceber as necessidades 

dos críticos em encontrar conceitos que se ajustassem às novas realidades 

artísticas ou de reajustar os já existentes.61 Relativamente ao pensamento de 

Miwon Kwon, interessa reter o facto de se manter a designação site para os 

novos projectos artísticos, já não se tratando, porém, de uma designação que 

compreenda o espaço abstracto. 

  

Gabriela Vaz-Pinheiro, em “Curadoria do Local – Algumas abordagens da 

prática e da crítica”, apresenta um levantamento dos termos utilizados para 

definir formas de trabalhar a partir de um lugar, propondo uma revisão dos 

mesmos, tendo em conta as novas abordagens das manifestações artísticas 

contemporâneas (Vaz-Pinheiro, 2007, p. 67-85). Para esta investigadora a 

designação de site era aplicável a situações em que o espaço (site) era 

trabalhado pelo seu valor geométrico, ou abstracto; como acontecia nas obras 

realizadas pelos minimalistas. Tendo por base a tríade definida por Michael 

Fried “obra – espaço – observador”, no contexto das produções artísticas dos 

anos 1960, propõe, para a produção que marca a última década e a 

actualidade, a substituição de site (espaço) pela noção de lugar. Este último 

conceito pressupõe uma identidade fluida em constante redefinição que integra 

as dimensões sociais, políticas e culturais.  

 

Apesar de espaço e lugar se assemelharem e, por vezes, serem utilizados 

como sinónimos, eles têm uma diferença de significado subtil, que neste caso 

assume um valor preponderante face às questões aqui debatidas. Cada vez 

mais o artista se preocupa em olhar para um espaço e inscrever aí a sua 

acção. No entanto, já não preocupados unicamente com a sua fiscalidade mas 

também com as relações humanas e sociais, enquanto um lugar politicamente 

comprometido, e dotado de uma determinada cultura. É dessa construção que 

                                                 
61

 Relativamente ao desenvolvimento dos trabalhos site-specific e às novas designações para 

as nomear, ver, também, Meyer, James, “The Functional Site”, in Platzwechsel, catal. expos., 

Zurich, Kunsthalle Zurich, 1995 e Suderburg, Erika (ed.), Space, Site, Intervention -  Situating 

Installation Art, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000. 
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parte para o desenvolvimento do seu trabalho, estabelecendo uma relação 

directa com o espaço vivencial e com as pessoas que dele façam parte no 

tempo de duração da obra.  

Interessa notar que “o tempo de duração da obra”, tal como já havia sido visto 

na definição de Miwon Kwon, diz respeito aos trabalhos que procuram, mais do 

que um “nome/objecto”, um “verbo/processo” (Kwon, 2004, p. 24). Ou seja, 

potenciar uma experiência que envolva o corpo do artista, ou o corpo da 

audiência, enquanto testemunhas da obra, ou participantes na mesma. Nestas 

circunstâncias será sempre necessário um tempo de acontecimento. 

 

Quanto às definições de observador e audiência, e mais concretamente, 

quanto às novas designações para este sujeito, no que diz respeito aos 

trabalhos que pressupõem a sua participação e testemunho, será retomado no 

subcapítulo dedicado à experiência, denominado 2.3, “A experiência”. Este 

aspecto será desenvolvido, conjuntamente, com os conceitos de experiência, 

presença e processo. 

 

Este movimento de aproximação ao lugar integra-se dentro do estreitamento da 

relação entre arte e vida, ou seja, da necessidade que os artistas sentem em 

inscrever o trabalho artístico no contexto real, através de formas e acções que 

potenciem a experiência estética no tecido das complexas relações sociais e 

vivenciais. Apesar de o tratamento do espaço abstracto denunciar esta 

intenção, principalmente com o carácter teatral que pressupunha, só quando se 

ultrapassa a relação meramente formal que a espacialidade pressupõe é que 

se consuma, totalmente, esta vontade.  

 

No entanto, a definição de lugar não é um tema que reúne consenso, 

principalmente depois das grandes transformações ocorridas na sociedade 

contemporânea, promovidas pelas novas tecnologias de informação e de 

comunicação que nos permitem uma grande mobilidade, e, ao mesmo tempo, 

que nos dão a conhecer a enorme diversidade das culturas locais do planeta. O 

interesse renovado pelo lugar em certas vertentes da arte contemporânea ao 

longo da última década, tem acompanhado o debate nas diversas áreas do 
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conhecimento, nomeadamente das ciências sociais e humanas, sobre a ideia 

de perda ou reestruturação do seu sentido na sociedade actual. 

 

O conceito lugar, proposto por Gabriela Vaz-Pinheiro para substituir a palavra 

site na expressão site-specificity, passando o novo conceito, lugar-

especificidade, a aplicar-se aos projectos artísticos que integrem o tratamento 

do espaço para lá da sua dimensão física, será analisado à luz de algumas 

teorias antropológicas e sociológicas, como forma de tentar circunscrevê-lo 

conceptualmente, e compreender o porquê deste assunto ser tema para muitos 

trabalhos artísticos que têm sido desenvolvidos nas últimas décadas. (Vaz-

Pinheiro, 2007, p. 71) 

  

O sentido tradicional de lugar resultava da partilha de uma cultura e história 

locais, por uma determinada comunidade, que consistiam nos habitantes desse 

espaço físico delimitado. O conhecimento geral de identidade que todos 

partilham terá persistido através do tempo, podendo incorporar rituais, símbolos 

e cerimónias que ligam as pessoas a um lugar e a um sentido comum do 

passado62. É sobre esta definição de lugar que muitos pensadores começam a 

reflectir, colocando questões pertinentes tendo em conta a evolução desta ideia 

ao longo das últimas décadas.  

 

Não serão alheias a esta discussão a introdução de várias novidades 

tecnológicas na sociedade actual, tais como, a internet, o aumento do 

transporte aéreo, o crescimento do ferroviário e rodoviário, que possibilitam o 

rápido transporte de pessoas para qualquer lugar do mundo. Ao mesmo tempo 

que os mesmos meios, também, permitem o transporte de bens, materiais e 

imateriais, que disseminam as culturas pelo mundo e transportam uma 

camisola fabricada na China, para uma distribuidora em Espanha, que será 

adquirida no Chile. A par destes avanços nos meios de transporte estão, 

também, os desenvolvimentos das técnicas de registo videográfico e de 

disseminação destas imagens e o acesso generalizado a várias fontes de 
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comunicação, que, entre outras invenções, conduziram a alterações nos 

conceitos de comunidade e lugar. 

 

Estes avanços tecnológicos possibilitam a tomada de consciência da 

diversidade das culturas locais espalhadas pelo mundo e, consequentemente, 

da diversidade de lugares, possibilitando o transporte da pessoa até essa 

localidade, ou o transporte dessa ideia de lugar até à pessoa. Ao mesmo tempo 

que compartimentam e revelam as particularidades de cada região ou lugar, 

também aumentam a noção globalizante do mundo. Através do acesso 

generalizado ao transporte, um número crescente de pessoas passa a viajar 

com frequência, ou a residir em locais longínquos do seu “lugar de 

nascimento”63.  

 

“Se o dispositivo espacial é visto enquanto aquele que define a identidade do 

grupo (as origens do grupo que são com frequência diversas, mas é a 

identidade do lugar que o funda, o reúne e une) e aquilo que o grupo deve 

defender contra as ameaças externas e internas para que a linguagem da 

identidade conserve um sentido”64, como se constrói esta identidade de grupo 

para os recém-chegados, desintegrados dessa memória colectiva?  

Para dar resposta a esta questão, seria necessário reflectir também sobre a 

autenticidade e veracidade desta construção de lugar, que, segundo Marc 

Augé, se definia enquanto “identitário, relacional e histórico” (Augé, 1992, p. 

47). 

 

Para este autor, a construção do lugar associado a um espaço físico tem sido a 

base de investigação de muitos etnólogos e antropólogos, no entanto, 

considera que esta construção poderá ser uma leitura “parcial e mitificada”. A 

unidade do lugar, da sua comunidade e tradições, poderá ser uma “semi-
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ilusão” do etnólogo, que tenta entender um conjunto de pessoas, que se 

reúnem num determinado espaço, a partir das características que este 

apresenta. Simultaneamente, a ideia de identidade transmitida pelos elementos 

dessa comunidade, também pode ser uma “semi-fantasia”, que alimenta a 

noção de lugar e prolonga no tempo determinadas características reconhecidas 

como fundadoras do lugar. 

 

Geralmente a perpetuação da identidade de um lugar fica a cargo dos 

indivíduos que ocupam o topo da hierarquia, tendo estes a responsabilidade de 

pensar simultaneamente a identidade, a relação e a história, através do 

tratamento de determinados símbolos, monumentos, rituais, hierarquias, e 

pontos de referência que têm que fazer parte da memória colectiva. A nossa 

contemporaneidade está repleta de exemplos em que se verifica a valorização 

das culturas locais como forma de prolongar este conhecimento para a 

posteridade. Curiosamente, esta necessidade tem-se evidenciado desde que o 

fenómeno da globalização se tem tornado mais concreto e de certa forma, uma 

espécie de ameaça às raízes e tradições. No entanto, estas referências 

regionais, como é o caso da promoção de uma determinada localidade através 

da promoção de um bem cultural específico, como é o caso das designações 

de “Capital Nacional de…”65; coexistem ao lado de outros símbolos cujas 

fronteiras são bastante mais latas – por exemplo, os desígnios da União 

Europeia, se estivermos a falar de localidades que façam parte desta 

comunidade. 

 

Até aqui o conceito de lugar foi encarado como uma circunscrição territorial e 

com as características culturais que a ele estavam associadas. No entanto, o 

conceito de lugar encontra-se também no sentido global que um indivíduo tem 

de se entender em contexto. Se se retomar a questão que foi deixada acima, 

na qual se questionava sobre: qual será o sentido de lugar ou identidade de 

grupo para aqueles que se encontram em trânsito, para aqueles que 

permanecem em visita ou para habitar durante um período de tempo um 
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determinado lugar?, poder-se-á perceber o porquê de um indivíduo em trânsito 

ser portador de um sentido interior de lugar. 

  

As grandes cidades são espaços paradigmáticos de encontro de várias 

construções de lugar, especialmente para aqueles que migram para estes 

espaços ou que têm a priori uma relação de identidade com outro lugar. A 

noção de lugar poderá partir de experiências comuns que se sedimentam e 

associam a um espaço físico. Talvez o sentido de lugar possa emergir de 

pequenos rituais de “práticas incorporadas entre vizinhos, amigos e 

companheiros. Os pequenos rituais vinculados no comprar uma rodada de 

bebidas de modo particular, ou voltar a ocupar os mesmos lugares num bar em 

cada semana, ajudando a formalizar relações que cimentam os laços sociais 

entre pessoas” (Featherstone, 1995, p.94). 

 

Apesar de uma pequena ou grande localidade poder preservar aquelas que 

são as suas ideias de lugar, segundo a definição que apresentámos acima, ou 

seja, de relativa circunscrição territorial, baseada na conservação e difusão dos 

contornos identitários, relacionais e históricos, será necessário notar que os 

processos de migração, mobilidade e de multiculturalidade vão contribuir para a 

(re)construção do sentido de lugar. A este propósito o sociólogo Jan Nederveen 

Pieterse sugere a ideia de que a globalização consiste num processo de 

hibridização das características locais e que dá lugar a uma mistura global e, 

portanto, de identificação entre todos66. No fundo, trata-se da ideia de que o 

sentido de lugar e identidade fazem parte de uma prática global do olhar, sendo 

transversal a todos os indivíduos. 

 

Para este autor existem, assim, dois conceitos de cultura que têm sido 

utilizados de uma forma vulgar e pouco precisa: a cultura territorial e a cultura 

translocal. O primeiro conceito apresentado assume que a cultura provém de 

um processo de aprendizagem e vivência essencialmente localizado. Poder-se-

á dizer que este conceito remete para a ideia de identidade, anteriormente, 
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apresentada de forma crítica por Marc Augé. Ou seja, uma cultura de um grupo 

social ou de uma sociedade, circunscrito a um determinado espaço físico. O 

segundo entende a cultura como conceito que engloba a ideia geral da 

culturalidade e, consequentemente, do lugar, na medida em que a este estão 

associadas as noções de cruzamento, interstícios, heterogeneidade, tradução, 

mediação, identificação ou mestiçagem.  

 

Integrada dentro das teorias anti-essencialistas, o lugar não consiste em 

nenhuma ideia essencial e imutável, ela é antes o resultado da confluência de 

várias situações que lhe conferem um sentido. Ou seja, o seu significado não 

existe per se, é antes a ordem “segundo a qual elementos são distribuídos em 

relações de coexistência”67. Tal como diz Michel de Certeau, excluindo a 

possibilidade de duas coisas ocuparem, simultaneamente, o mesmo “sítio”, ou 

seja, cada elemento do lugar está sempre ao lado dum outro, num “local” 

próprio. Por conseguinte ele define o lugar como uma “configuração 

instantânea de posições”. O que quer dizer que num mesmo contexto espacial 

podem coexistir elementos distintos e singulares, sem dúvida, mas sem que 

isso signifique que nos proibamos de pensar, nem as relações, nem a 

identidade partilhada que lhes confere a ocupação do lugar comum.  

 

Poderemos concluir que um lugar é composto por duas valências, a sua 

componente mais antropológica, que consiste nas características identitárias, 

que, tal como já foi referido, são construções, também, “parciais e mitificadas” 

(Augé, 1992, p. 41). Por outro lado, a do próprio indivíduo, sendo que é em 

cada um que existe a definição e consciência de lugar, e que cada um ocupa o 

seu espaço (e nunca podendo mais do que um ocupar o mesmo espaço, logo, 

a mesma perspectiva do lugar onde se encontra), então é, também, dessa 

posição única que se constroem as particularidades do lugar, a visão pessoal 

do mesmo. 
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Quer seja o lugar enquanto contentor de marcas identitárias, quer seja o 

indivíduo enquanto aquele que é capaz de projectar um sentido ao espaço 

circunscrito por ele (neste caso, através de uma relação territorial, ou através 

da capacidade humana de criar uma identidade na projecção da consciência de 

que todo o espaço é local), existe sempre um diálogo fluido entre as duas 

valências. Tal como conclui Gabriela Vaz-Pinheiro, “a forma como construímos 

a nossa identidade está intrinsecamente ligada aos modos como reflectimos 

sobre os nossos meios envolventes, de tal forma que somos talvez a soma de 

todos os espaços que alguma vez atravessámos, mas os espaços que 

habitamos são também a extensão do nosso próprio sentido de ser.” (Vaz-

Pinheiro, 2007, p. 69) 

 

A par de todas estas transformações e reposicionamentos quanto ao conceito 

de lugar, existe também outro fenómeno de mediação das experiências 

pessoais, consequência da globalização e das novas tecnologias, 

nomeadamente, a internet. Sendo assim, o aumento de ritmo do 

desenvolvimento das tecnologias de informação, o crescimento exponencial 

dos estímulos sensoriais (particularmente os visuais: publicidade, mass media, 

internet), o aparecimento de novos padrões de consumo e mobilidade, entre 

outros, gerados pelo desenvolvimento tecnológico e pelas mudanças à escala 

global levaram a grandes transformações da nossa relação com o espaço e o 

tempo. Será necessário referir que estas novas transformações são possíveis 

de ser identificadas em cada tempo. A ideia de que o indivíduo se relaciona de 

forma distinta com o tempo e o espaço seria igualmente válida em qualquer 

outro momento da história, sendo que em cada um deles existe uma sensação 

de avanço e mudança, próprio da capacidade imaginativa e concretizadora do 

Homem.  

 

No entanto, no que diz respeito ao período a que se reporta esta reflexão será 

importante notar que se verifica um aumento exponencial de experiências 

mediadas, quer seja pela internet, pela publicidade ou através de outros 

mecanismos, que conduzem a um desfasamento entre espaço e tempo. Estes 

factores tendem a conduzir a mudanças que alteram, de modos específicos, a 

experiência pessoal, directa, com o mundo à nossa volta, tendo vindo a 
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influenciar a produção artística contemporânea que trabalha com a noção de 

lugar e experiência. Uma vez envolvidos com esta temática os artistas 

exploram recombinações de espaço e tempo que possibilitem a ocorrência de 

novas actividades sociais, conduzindo a uma reflexão sobre a experiência 

vivida68.  

 

Se é um facto que vivemos num mundo onde os lugares se caracterizam por 

fronteiras instáveis e culturas transformáveis, este facto não tem que ser visto 

como uma perda de uma época fluorescente de estabilidade e permanência, 

pois tal como já foi referido, esta ideia de um equilíbrio passado será ilusória, 

havendo sempre transformação em cada período da história. Coloca-se, sim, 

um novo desafio na tentativa de compreender os reais processos de 

compressão do espaço e do tempo, as alterações que provocam na sociedade 

e na vivência individual.  

 

A generalização do diálogo entre o local e o global tem tido, necessariamente, 

reflexos nas actividades artísticas contemporâneas. Disto são exemplo a 

multiplicação das exposições de arte contemporânea que têm como tema a 

pesquisa da identidade local por artistas residentes no lugar de realização do 

evento e, simultaneamente, os olhares de artistas estrangeiros, que abordam o 

lugar a partir da perspectiva quem vem do exterior.69 Estas diferenças entre 
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artistas locais e originários de outros países, não significa que haja uma 

distinção explícita nas propostas apresentadas, até porque esta depende 

sempre da forma como cada artista, individualmente, aborda o lugar. No 

entanto, a decisão curatorial permite colocar o binómio local/global também na 

selecção dos artistas. 

 

A produção artística que se relaciona com os conceitos de lugar e experiência, 

muitas das vezes inscreve-se em espaço público ou junto de comunidades 

específicas, precisamente, porque quer problematizar estas novas relações 

mudanças que têm reflexos na vida social e na própria psique do indivíduo. 

Inscrevendo o seu trabalho em contexto vivencial potenciam um espaço de 

experimentação social directa, instigando o debate sobre estes conceitos. A 

estes projectos artísticos Nicolas Bourriaud, teórico francês contemporâneo, 

deu o nome de “Arte Relacional”, conceito que foi teorizado no seu livro 

Esthétique Relationelle70. 

No terceiro capítulo subordinado ao tema “A criação de sentido na arte 

relacional” retomar-se-á este assunto em pormenor, através do tratamento de 

alguns exemplos de projectos artísticos que se inscrevem directamente no 

tecido social, observando-o como um espaço de trabalho plástico e de 

apresentação de propostas de novos modelos culturais.  

 

Tal como havia sido referido no início deste capítulo, uma vez dedicado o 

presente subcapítulo à reflexão do conceito de lugar no pensamento 

contemporâneo, no seguimento das conquistas definidas pelo movimento 

minimalista de tratamento do espaço e, mais tarde, do lugar, o subcapítulo 

seguinte debruçar-se-á sobre um outro aspecto fundamental desta conquista, o 

conceito de observador enquanto parte integrante do trabalho. Se, inicialmente, 

o conjunto de observadores é tido como um todo, no seu sentido abstracto, à 

medida que a produção artística se começava a interessar por outras valências 

do espaço físico, nomeadamente, da dimensão social, política e cultural, 

também o indivíduo passa a ser tratado na sua individualidade. A experiência 
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potenciada pelo artista, quer fosse em espaço expositivo ou em contexto 

vivencial, começou a entender o observador, enquanto participante ou 

testemunha desta situação de cariz artístico.  

Assim, o próximo subcapítulo ir-se-á debruçar sobre as condicionantes 

históricas que conduziram ao tratamento da experiência enquanto dispositivo 

do trabalho plástico, e a forma como estas obras têm vindo a evoluir ao longo 

das últimas décadas, até aos dias de hoje. 
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2.3. A experiência 

 

A tríade definida por Michael Fried na década de 1960, “obra – espaço – 

observador”, já anteriormente referida, foi um contributo importante no 

desenvolvimento do pensamento sobre as práticas artísticas minimalistas, 

nomeadamente, no que diz respeito à integração do observador, como agente 

que desencadeia a experiência dentro do enquadramento estabelecido pelo 

artista, no qual conta com obra e espaço.  

 

Antes de prosseguir o pensamento a partir do conceito de observador e o 

sentido com o qual foi utilizado por Fried, assim como, as alterações que este 

termo sofreu nas décadas seguintes, será necessário notar que, na primeira 

metade do século XX, por isso anterior à tríade de Fried, já havia práticas 

artísticas que abordavam a experiência enquanto parte integrante do trabalho. 

Talvez por estas práticas não serem de uma assumpção tão evidente, ou seja, 

por não passarem pela materialização de objectos, tenham ficado um pouco à 

margem do universo institucional da arte. De um modo geral, os historiadores e 

críticos tendem a localizar a integração da experiência nas propostas 

minimalistas americanas ao longo da década de sessenta, apesar de 

Dadaístas e Futuristas terem desenvolvido um trabalho anterior, abordando 

questões semelhantes.  

 

Na sequência dos movimentos anarquistas e libertários dos finais do século 

XIX e inícios do século XX, o movimento Dada afirma a sua presença de forma 

incisiva. Teatraliza as suas aparições porque desconfia da produção de todos 

os tipos de obras de arte e porque vê na noção de acontecimento (a que as 

décadas seguintes virão a chamar happenings, performances ou acções) uma 

forma de subverter determinados códigos e convenções relativas ao espaço 

onde se espera que a arte aconteça e seja exibida. Diversos exemplos de 

cabarets, de soirées, de matinées ou de tournées, realçam esta dimensão 
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crítica, e profundamente caricatural, celebrada, a partir de 1916, pelos 

protagonistas do dadaísmo.  

 

As críticas que norteiam estas aparições são fundadoras das questões que 

marcam a segunda metade do século XX, incidindo sobre a instituição que 

habitualmente era reconhecida como legitimadora da produção artística e o 

mercado que alimentava este fluxo. A incidência em acções cujo resultado final 

seria a memória desse acontecimento, ou, na melhor das hipóteses, o registo 

fotográfico, colocava em xeque a necessidade que o mercado tinha de objectos 

palpáveis e, consequentemente, vendáveis. Os Dadaístas actuavam num 

espaço que funcionava como contraponto ao valor mercantil dos objectos, no 

qual as acções se encadeassem livremente, sem procurar a perenidade, mas 

sim, “criar um efeito”. Tal como vem referido no catálogo da exposição Teatro 

sem Teatro: “A obra de arte funcionava como um projéctil, que, de facto, como 

afirma Walter Benjamin, atingia o receptor.”71 

 

O contexto histórico ajuda a perceber como é que estas práticas foram 

integradas nas manifestações artísticas dos anos sessenta. Apesar do sonho 

da construção de uma sociedade melhor, o início do século XX é palco da 

primeira Grande Guerra Mundial (1914-1918), que tem reflexos negativos e 

fortes consequências nas mentalidades. O prometido e desejado progresso das 

técnicas e da razão conduziu a novas formas de exploração associados aos 

métodos de produção, substituição do trabalho humano pelas máquinas, assim 

como o estabelecimento de técnicas de serviço cada vez mais sofisticadas. O 

pensamento racionalista, herdado da Revolução Francesa, revelou uma 

aplicação perversa aos princípios que a haviam fundado. Aliada a esta 

constatação, no final da década de 1930 eclode uma nova guerra mundial que 

reforça o pessimismo e a frustração dos ideais proclamados.  
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Por outro lado, alienado das consequências sociais da aplicação dos métodos 

de produção desumanos, verificava-se em alguns países, como os Estados 

Unidos da América e em França, o aumento da produção industrial que 

alimentava um consumo fluorescente que alegrava a cidade e a tornava num 

sítio atractivo para viver. Os anos cinquenta assistem ao nascimento de uma 

nova cultura urbana que se estende à quase totalidade dos fenómenos 

culturais. Com os progressos técnicos, as vias de comunicação e os 

transportes são melhorados e aumentados, permitindo uma maior mobilidade 

dos indivíduos. Grande parte da população rural abandona os campos, procura 

um futuro melhor nas cidades em desenvolvimento. No entanto, nem todos 

conseguem a prometida melhoria das condições de vida, encontrando, na 

maioria das vezes, más situações de trabalho e de habitação. A maior 

concentração populacional nas cidades não representa uma proximidade 

efectiva das pessoas. O anonimato cresce, as condições de vida degradam-se 

e, consequentemente, as relações sociais deterioram-se72.  

 

Os anos cinquenta do século XX vêem, assim, nascer, por um lado, 

movimentos artísticos de adequação com o sistema económico, integrando a 

sociedade de consumo e de massas na sua produção, como é o caso da Pop-

Art, mas, por outro lado, a falência de muitos dos princípios de progresso e 

evolução afastou a abordagem idealista do modernismo. O optimismo vigente 

decresce com toda a turbulência das transformações ocorridas na sociedade, e 

os artistas, em vez de procurarem o mundo a partir de uma ideia pré-concebida 

e de evolução histórica, aproximam-se da vida. É lá que podem provocar as 

experiências estéticas capazes de interromper o fluxo da nova vida 

contemporânea e ir de encontro às regras de mercantilização que manipulavam 

o mundo da arte. 

 

“Arte e vida” será um dos grandes ideais dos movimentos que nascem nos 

finais dos anos 1960. Os trabalhos artísticos deixam de projectar unicamente 
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realidades imaginárias e utópicas, propondo modos de existência e modelos de 

acção no interior do real existente. A vida é o novo campo de trabalho do 

artista.  

 

As experiências dadaístas, onde a deambulação e contemplação da vida 

urbana era vista como uma experiência estética (em recuperação da imagem 

do flaneur da Charles Baudelaire) têm um papel fundamental nas expressões 

dos neo-dadaístas, tais como Allan Kaprow, John Cage e Robert 

Rauschenberg. Estes artistas procuram problematizar os limites da identidade 

formal das obras, acentuando a recepção e a atenção sobre os materiais e os 

ambientes de modo a estimular uma relação com o mundo em volta. O 

movimento Fluxus, fundado em 1961 é, também, disso exemplo, tendo 

explorado o campo da experiência enquanto trabalho artístico, como forma de 

tornar fluida a linha que separava a arte e a vida.  

 

O trabalho artístico, durante a década de sessenta do século XX, passava pela 

colocação do corpo “sentinte”73 e, consequentemente, pensante do artista na 

percepção e reflexão do mundo, como uma forma de criar um novo sentido 

para uma leitura que na sociedade contemporânea se torna cada vez mais 

alienada e mediada.74 Durante a década de sessenta Robert Smithson deixa o 

espaço urbano e faz longas caminhadas na paisagem natural, assim como 

Hamish Fulton e Richard Long. Qual o objectivo? Fazer desse contacto directo 

do corpo (sentinte e pensante) uma experiência concentrada no valor do que o 

rodeia. Fazer desta caminhada a valorização da experiência de se ser naquele 

momento, como uma forma de enaltecer aquela que é uma paisagem dada 

como adquirida e subvalorizada. O que resta da experiência? Por vezes alguns 

documentos, composições com materiais encontrados, mas essencialmente, a 

presença do seu corpo naqueles espaços, que existe unicamente quando está 

                                                 
73

 Maria Augusta Babo, “Do corpo protésico ao corpo híbrido”, in Revista de Comunicação e 

Linguagens, nº33, Corpo, Técnica, Subjectividades, Maria Lucília Marcos e José Bragança de 

Miranda (org.), Lisboa, Relógio D’Água, Junho de 2004, p. 26. 
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 Sobre este assunto consultar, Debord, Guy, A Sociedade do Espectáculo, Lisboa, Mobilis in 

Mobile, 1991, [1967]. 
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a ser vivida, e a forma como acrescenta relação ao indivíduo. 

 

No livro Fluxus Experience, publicado em 2002, a historiadora de arte Hannah 

Higgins refere que “a dimensão experiencial do trabalho do Fluxus lida (…) com 

a capacidade (real ou através de um discurso na base empírica da experiência) 

de oferecer conhecimento ontológico que liga as pessoas ao mundo real e 

umas às outras, expandindo o sentido individual de pertencer a um lugar e a 

um grupo.”75 Ou seja, a experiência é vista como um momento fundador de 

conhecimento, onde o corpo se encontra em contacto com o mundo e é 

potenciada uma relação que interrompe o fluxo da vivência quotidiana. Neste 

momento o participante da experiência é convocado a fazer parte das leituras 

desta obra através da sua produção de sentido em contexto. 

 

Relativamente à percepção do corpo no espaço, enquanto experiência, 

Maurice Merleau-Ponty escreveu: “A sensação, tal como a experiência se 

entrega a nós, não é mais uma matéria indiferente e um momento abstracto, 

mas uma das superfícies de contacto com o ser, uma estrutura de consciência, 

e um lugar de um espaço único, condição universal de todas as qualidades, 

nós temos com cada uma delas uma maneira particular de ser no espaço e, de 

alguma maneira, de fazer espaço.”76 É este espaço, a que Merleau-Ponty se 

refere, que foi denominado de lugar no subcapítulo anterior, um lugar 

subjectivo de construção individual que nasce do contacto pessoal com o 

contexto. 

 

Ao mesmo tempo que se trabalhava a ideia de experiência associada ao corpo 

do próprio artista, outros artistas potenciavam esta experiência no observador. 

No entanto, assim, como aconteceu com o termo site (espaço), também o 

termo observador sofreu uma alteração, para se adequar às novas abordagens 
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 Hannah Higgins, Fluxus Experience, Berkeley, Los Angeles, London, University of California 

Press, 2002, p.59. Citação retirada do artigo “Da Construção do lugar pela arte contemporânea 

II –Do espaço ao lugar: fluxus e a propota de (re)olhar em volta”, de Marta Traquino publicada 

no sítio da internet: http://www.artecapital.net/opinioes.php?ref=77.  
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 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia da Percepção, trad. Carlos Alberto Ribeiro de 

Moura, São Paulo, Martins Fontes, 1996, [1945], p. 299. 
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artísticas. Se o movimento minimalista abordava o espaço e o observador 

como duas entidades abstractas, pois o site e o observador, segundo Gabriela 

Vaz-Pinheiro, eram tidos à imagem da obra (Vaz-Pinheiro, 2007, p. 69), quando 

se começa a abordar o sítio enquanto um lugar, também os indivíduos que dele 

fazem parte começam a ser entendidos numa nova perspectiva. O sujeito deixa 

de ser abstracto para passar a ser contemplado enquanto entidade individual, 

necessariamente diferente dos seus demais. Esta mudança de leitura acarreta 

consigo, também, uma alteração terminológica. A autora supracitada avança 

com a expressão, “sujeito múltiplo”, que surgiu, inicialmente, nas ideias 

lançadas pelo pensamento feminista e pós-feminista.  

 

Segundo o significado que este movimento lhe atribuiu, “sujeito múltiplo” rejeita 

o essencialismo da natureza feminina, defendendo que não se nasce mulher, 

pois esta condição não é algo previamente estipulado, mas algo que se 

constrói. Esta tese foi motivada por ideais marxistas que recusam a definição 

essencialista de mulher, já que é vista como um conceito fabricado 

culturalmente por uma sociedade monopolizada pela perspectiva masculina77. 

No contexto da produção artística, esta expressão prolonga a ausência de algo 

essencial ao sujeito, entendendo-o na sua singularidade. O observador não é 

mais tido como uma entidade abstracta, mas entendido como um ser singular, 

portador de sentidos da percepção, participação e reflexão distintos de um 

outro.  

 

Ultrapassando a hegemonia do objecto e concentrando a prática na 

experiência, os projectos artísticos são feitos “à imagem do observador 

enquanto sujeito múltiplo e do sítio enquanto lugar.” (Vaz-Pinheiro, 2007, p. 69) 

Redefine-se, assim, as nomenclaturas referidas pela tríade inicial.  

A investigadora e artista Marta Traquino refere que o artista cujo trabalho se 

relaciona directamente com a vida, com o lugar e o sujeito múltiplo, aborda a 

experiência a vários níveis. Segundo esta autora, ele abordar inicialmente “a 

sua, na aproximação ao objecto de trabalho, realidade pré-existente a 
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interpretar e em constante transformação” 78. Muitas das vezes esta abordagem 

e permanência no lugar podem ser entendidas pelo artista como o processo de 

experiência e constituírem o trabalho artístico em si. A arte processual (process 

art) é um desses exemplos, onde o processo de feitura é deixado a claro e 

mantém a sua supremacia face ao trabalho terminado, sendo o “fazer” ele 

mesmo o assunto do trabalho. O mesmo se verifica com os artistas da Land 

Art, entre os quais se destacou Hamish Fulton, cujas longas caminhadas 

constituíam o próprio trabalho. 

 

Outra das formas dos artistas abordarem a experiência é através dos “outros, 

na expressão objectiva e subjectiva dessa realidade por inscrições específicas 

no lugar, e reconstruções que se devem a experiências passadas e presentes 

de quem por aí passa.” (Traquino, 2009)  

Um dos artistas que mais se destacou na década de 1960 na divulgação e 

aplicação prática deste ideal foi Allan Kaprow (1927 – 2006), americano, 

formado em Nova Iorque, onde conviveu activamente com artistas como John 

Cage e com os elementos que viriam a fundar o movimento Fluxus. Nos 

inúmeros escritos que deixou, mais do que o mero apelo ao processual e ao 

contingente, e à integração do sujeito múltiplo na obra, este artista reclamava a 

possível fusão entre arte e vida, que segundo o próprio, se deveriam imiscuir, 

tornando-se a distinção entre ambas, imperceptível.79 Apesar da expressão 

sujeito múltiplo ainda não ser utilizada com o sentido que lhe foi atribuído mais 

tarde, os seus trabalhos denunciavam uma preocupação com a importância 

que dava à subjectividade do sujeito no modus faciendi do seu trabalho. 

Kaprow contribuiu para a extensão do conceito de observador com projectos 

que partiam da participação directa do observado, já entendido na sua 

individualidade, através de projectos environment 80 e happenings. 
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A instalação environment Palavra de Allan Kaprow é disto exemplo. Realizada 

em 1961 e a ocupar todo o espaço da galeria, cada visitante era convidado a 

escrever uma palavra num papel que seria posteriormente colocado na parede, 

de forma a forrar o espaço em redor. As palavras escolhidas por cada um dos 

visitantes, o lettering utilizado, o tamanho de letra, a intensidade do risco, 

contribuíam para a definição paulatina do cenário e do resultado que ia sendo 

mostrado a cada um dos presentes. O observador é colocado perante novos 

desafios que o perturbam, que o envolvem, ou que pedem a sua participação 

activa. Neste exemplo, é explícita a responsabilidade que lhe é atribuída, pois é 

ele que define a própria criação que está em constante mutação e renovação. 

A ideia de que a obra não é um projecto finito, a importância da participação do 

observador na sua construção, a necessidade de tornar o observador 

consciente deste envolvimento, são alguns dos objectivos do projecto 

environment de Allan Kaprow.  

 

Este campo de experimentação, no decorrer das últimas décadas, tem vindo a 

aproximar-se cada vez mais da experimentação social em contexto vivencial, 

procurando uma interrupção no ritmo quotidiano. Assim, muitos artistas se têm 

dedicado a esta forma específica de intervenção na malha social e que, tal 

como foi referido no subcapítulo anterior, Nicolas Bourriaud denomina de arte 

relacional. 

 

As estratégias dos artistas que trabalham com o lugar têm sido diversas e 

multidisciplinares. Independentemente de correntes ou grupos artísticos, 

permanece em geral a característica comum de rejeitar o objecto de arte único 

e permanente, substituído pela acção ou instalação efémera que 

posteriormente perdura por informação de carácter documental. Registada em 

diversos suportes, e pelo testemunho de quem as experienciou, como 

                                                                                                                                               
parte integrante. Geralmente abrange tecto, chão e paredes. A ideia era a de criar um ambiente 

onde tudo o que o observador pudesse percepcionar fosse do universo artístico, fazendo 

daquele momento, uma experiência estética. 
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memorizando ou registando um acontecimento específico no curso da vida 

quotidiana. 

 

Sendo que muitas das vezes o projecto artístico reside apenas na experiência 

vivida, o próximo capítulo, 3, “A criação de sentido na arte relacional” ir-se-á 

debruçar sobre a natureza do objecto artístico, para encontrar a “forma” da 

obra. A relação que se estabelece predomina sobre o objecto que lhe possa ter 

dado origem, por isso interessa saber que lugar é esse da relação artística. O 

que acontece? Qual o seu valor estético? Como se produz? 

Será também necessário atender ao papel desempenhado pelo artista em 

projectos desta natureza, pois frequentemente ele apresenta-se como 

observador de uma situação, espoletada por ele, mas cujas consequências lhe 

são desconhecidas. Se a obra é produzida na intersubjectividade que gera 

entre os seus participantes, onde está o valor autoral da obra?  

 

Interessa também auscultar qual o significado de “exposição” neste tipo de 

trabalhos, pois uma vez produzida a obra no momento da experiência, os 

sujeitos que a produzem são também os agentes da primeira criação de 

sentido da obra. Poder-se-á denominar este primeiro momento de criação de 

sentido de “exposição”? E quando o artista trabalha plasticamente o resultado 

da experiência num formato a ser apresentado em espaço expositivo, tratar-se-

á de outro trabalho ou de uma amplificação do mesmo? Para responder a estas 

perguntas serão analisados quatro trabalhos plásticos que estiveram patentes 

numa mesma exposição e que partem todos da experiência gerada pela 

proposta artística. As relações, a posteriori, que estes projectos podem 

estabelecer em espaço expositivo serão apresentadas no subcapítulo 3.3, “As 

plataformas discursivas”. Entendendo-se o momento da experiência e o de 

posterior exposição, como dois momentos de criação de sentido de uma 

mesma obra, será necessário definir as diferenças que os separam, na 

natureza da experiência estética, na participação do observador e no 

dispositivo apresentado. 
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3. A criação de sentido na arte relacional 
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Talvez o mais importante tenha sido a indicação dos 

Conceptualistas de que a ‘arte’ mais empolgante poderá estar 

enterrada debaixo das energias sociais ainda não reconhecidas 

como arte. O processo de descoberta dos limites não cessou com 

a Arte Conceptual: Estas energias ainda estão à solta, à espera 

de artistas que se liguem a elas, potencialmente um combustível 

para a expansão do que ‘arte’ pode significar. A fuga foi 

temporária. A arte foi recapturada e posta de volta na sua cela, 

mas há sempre a possibilidade de liberdade condicional. 81 

Lucy Lippard, 1995 

 

 

No capítulo anterior observou-se o movimento de aproximação da prática 

artística contemporânea ao lugar, que, mais do que uma circunscrição 

geográfica, se introduz como uma intersecção de relações sociais, económicas 

e políticas. O artista preocupa-se em investir directamente sobre a realidade 

através do acontecimento ou evento, onde o sujeito múltiplo, envolvido no 

espaço/tempo produzido, poderá ser: o próprio artista, um conjunto de pessoas 

que participem activamente no trabalho, ou que sirvam de testemunhas ao 

mesmo. 
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O objecto destes trabalhos, no sentido da produção da obra, não passa 

necessariamente por uma materialização, mas por um momento de produção 

do trabalho assente na experiência. Interessa por isso perceber onde se gera 

esse objecto e como é produzido. 

O presente capítulo procurará, também, numa ocasião posterior, entender se a 

produção da obra, no espaço e tempo da experiência, é um momento singular, 

ou se podemos falar de outras situações criadoras de sentido dentro de uma 

mesma proposta artística. E o que será que acontece quando encontramos 

trabalhos objectualizados, expostos em espaços de exposição, que têm como 

base a experiência gerada a priori em espaço vivencial? Continuaremos a falar 

da mesma obra? Que diferenças existem entre esses diferentes momentos? 

Estará o produtor da experiência perante o mesmo desafio e entendimento do 

trabalho das audiências que se lhe possam seguir?  

 

No decorrer desta problematização tentar-se-á definir as várias plataformas 

discursivas do trabalho artístico que decorre num espaço/tempo específicos. 

Neste contexto ter-se-á em conta a adequação da palavra exposição para este 

tipo de trabalhos, o seu valor e o lugar que terá o espaço expositivo como nova 

plataforma discursiva neste tipo de projectos. 

 

Como base da reflexão que se pretende desenvolver, ir-se-á recorrer com 

frequência a três projectos da artista Kateřina Šedá (1977), da República 

Checa, nomeadamente, There’s nothing there, 2003; It doesn’t matter, 2005-

2008; e Once daily before meals, 2006-2007. Estes trabalhos funcionarão como 

instrumentos de trabalho para que a referência a determinadas características 

artísticas possa ser o mais concreta possível. Nunca pretendendo extravasar o 

espírito da obra, as intenções da artista e as reverberações do trabalho (dentro 

do que é conhecido), ir-se-á instrumentalizar as obras para que se possa criar 

uma plataforma operativa concreta e para ir ao encontro das questões que este 

capítulo se propõe debater. A escolha dos trabalhos teve como principais 

critérios, o ênfase atribuído ao momento de experimentação social, que de 

resto, será o primeiro momento fundador de sentido, e a existência de, num 

momento posterior à sua concepção, o tratamento do mesmo projecto como 

objecto para ser exibível em espaço de exposição.  
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No quarto subcapítulo (3.4, “As plataformas discursivas”) dedicado às 

plataformas discursivas, aquando da explanação dos projectos para espaço 

expositivo, ir-se-á introduzir três novos trabalhos de outros autores, que têm em 

comum a sua valência experiencial anterior à exposição. Além dos trabalhos de 

Kateřina Šedá, foram, também, escolhidos os seguintes trabalhos: A Shrine to 

the future, memory of a hill, 2008, de Sanjay Kak; Cybermohalla Hub, 2008, de 

Nikolaus Hirsch e Michel Müller; e o projecto Tabula Rasa: 111 days on a long 

table (2008), com curadoria de Denis Isaia, em conversa com Raqs Media 

Collective (curadores gerais da exposição). 

 

A escolha foi também condicionada pela necessidade de excluir valências que 

pudessem interferir inoportunamente na reflexão, tais como, diferentes 

localizações espaciais e temporais do seu formato expositivo. Por esta última 

razão optou-se por seleccionar três trabalhos que tivessem estado em 

simultâneo na mesma exposição que dois dos trabalhos acima mencionados, a 

saber: It doesn’t matter, 2005-2008; e Once daily before meals, 2006-2007. 

 

A Manifesta 7, Bienal Europeia de Arte Contemporânea, que decorreu em 

2008, na região de Trentino – Sul do Tirol, em Itália, foi o evento escolhido82. 

Esta Bienal estava repartida por quatro localidades diferentes, sendo que a 

exposição que estará em destaque estava patente na antiga fábrica de 

alumínio, denominada actualmente Ex-Alumix, em Bolzano/Bozen. A exposição 

intitulava-se The Rest of Now, e teve a curadoria do colectivo Raqs Media 

Collective de Nova Deli, formado por Jeebesh Bagchi (1965), Monica Narula 

(1969) e Shuddhabrata Sengupta (1968)83.  
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 Para mais informações sobre o evento consultar http://www.manifesta7.it/.  

83
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http://www.raqsmediacollective.net/.  
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3.1. A arte da experiência 

 

É na República Checa, e mais concretamente na cidade de Líšeň, que 

situamos o trabalho que Kateřina Šedá tem vindo a desenvolver desde 1995 – 

ano em que terminou a sua formação na Academia de Belas Artes de Praga. 

Kateřina Šedá estabelece através do seu trabalho uma relação fecunda com o 

contexto social e cultural do lugar onde vive, recusando-se a integrar projectos 

artísticos de relação noutros locais ou países (como agora está tão em voga, 

através de residências ou de envolvimento com determinados projectos cujas 

comunidades e locais já estão predeterminados pelos curadores, instituições 

ou, mesmo, organizações sociais). Nos trabalhos de envolvimento com a 

comunidade Kateřina Šedá reflecte sobre as redefinições das necessidades 

colectivas e dos desejos individuais, daqueles que a rodeiam, depois da queda 

do regime comunista na antiga Checoslováquia. 

 

As obras que passam para o espaço de exposição, nomeadamente o exemplo 

da sua participação na exposição The Rest of Now, na Manifesta 7 (It doesn’t 

matter, 2005-2008, e Once daily before meals, 2006-2007), resultam sempre de 

acções promovidas com as comunidades com as quais Kateřina Šedá decide 

trabalhar. Geralmente estes grupos são constituídos por pessoas sem qualquer 

relação com o mundo da arte, sendo convocadas pela artista para participar 

activamente no seu projecto. Tal como foi referido por Trevor Smith, curador no 

New Museum of Contemporary Art em Nova Iorque, aquando da inauguração 

da exposição que organizou na Culturgest, em Lisboa, denominada 1+1+1=3, 

Robert MacPherson, Manfred Pernice, Kateřina Šedá84, “estas acções visam 
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 Exposição 1 + 1 + 1 = 3, Robert MacPherson, Manfred Pernice, Kateřina Šedá, curadoria 

Trevor Smith, Culturgest, Lisboa, de 28 de Junho a 21 de Setembro de 2008. Para mais 
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potenciar transformações ou, mesmo, melhoramentos do modo de vida ou da 

consciência destas comunidades”85. 

 

Em 2001, no projecto denominado Behind the Windows, a artista convidou 

cento e cinquenta pessoas de Líšeň para colocarem nas janelas de suas casas 

um objecto que gostariam de ver exposto, transformando as ruas da cidade 

numa galeria de arte com uma exposição temporária. A artista pretende levar 

para a rua, para o contexto de vida dos munícipes desta cidade, mais do que a 

produção artística em si, ou seja, mais do que o objecto, o significado do 

objecto e a sua relação com a vida das pessoas. Šedá pretende potenciar junto 

daqueles que privam com este trabalho, quer seja de passagem, quer seja por 

estarem directamente relacionadas com a produção do evento, uma outra 

forma de pensar o pequeno mundo que é construído da vida em sociedade, 

condicionado por factores políticos, históricos, sociais, contextuais. Neste caso, 

convocando a expressão individual dos habitantes para a construção física ou 

social da sua cidade, materializando a ideia lançada por Joseph Beuys, de que 

a possibilidade de ser está ao alcance de todos. 

 

Um ano mais tarde realizou um projecto denominado There’s nothing there86, 

durante o qual Kateřina Šedá organizou um convívio com toda a população de 

uma aldeia nos arredores de Líšeň, chamada Ponětovice. Esta acção 

promoveu o diálogo e o encontro dentro de uma pequena comunidade que na 

ausência de espaços de reunião e equipamentos sociais básicos, se fechava 

cada vez mais dentro do seu espaço familiar. Este projecto surgiu de uma 

experiência vivida pela artista, durante a qual se apercebeu da falta de vivência 

comunitária, do isolamento dos seus habitantes, e da ausência de um sentido 

de pertença e investimento no património da aldeia. Ao percorrer uns 

quilómetros até às duas localidades mais próximas (Kobyinice e Prace), 

apercebeu-se que esta situação se repetia. A artista estava incrédula com a 

constatação daquela realidade: “Era um milagre! Acontecia exactamente a 
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 Frase recolhida na visita guiada realizada pelo curador e artistas à exposição acima 

mencionada, durante a apresentação do trabalho de Kateřina Šedá. 
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 Para mais informações sobre o projecto consultar, 

http://www.cameandwent.com/theonecsuhlirova.html.  
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mesma coisa pela terceira vez. Era um triângulo das Bermudas.”87 Perante este 

facto decide criar um momento em que a ausência fosse substituída pela 

presença, pela vivência e pela partilha, dentro de uma acção que envolvesse 

os seus habitantes e os das aldeias vizinhas. 

 

O encontro que a artista iria promover com a participação da comunidade iria 

obedecer às regras que ela havia estipulado. A saber, 

“1. Não há limite para o número de jogadores. Idades recomendadas entre os 0 

e os 200. 

2. Todos os jogadores começam a jogar ao mesmo tempo. 

3. Todos os jogadores fazem a mesma coisa durante todo o jogo. 

4. Ninguém pode estragar o jogo. 

5. Ninguém pode ser eliminado do jogo. 

6. Não há vencedores nem vencidos. 

7. Todos os jogadores terminam ao mesmo tempo.”88 

 

Durante o dia 24 de Maio de 2003, os habitantes de Ponětovice foram 

convidados a sincronizar as tarefas diárias, as actividades domésticas e os 

afazeres fora de portas, abrindo as suas casas à comunidade e juntando-se na 

aldeia para uma refeição conjunta. Encarregou-se de entregar o jornal diário à 

porta de cada casa e conseguiu um patrocínio de produtos alimentares para 

que todos pudessem fazer compras dos mesmos produtos por um valor 

simbólico.  
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88
 Excerto das “regras do jogo” de There’s nothing there, in 

http://www.cameandwent.com/theoneseda.html. Tradução livre da autora, do excerto:  

1. There is no limit to the number of players. Recommended age 0–200. 

2. All players start to play at the same time. 

3. All players do the same thing for the duration of the game. 

4. No one is allowed to spoil the game. 

5. No one can be eliminated from the game. 

6. No one wins and no one loses. 

7. All players finish at the same time. 

http://www.cameandwent.com/theoneseda.html
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No fundo, as tarefas prescritas eram, de uma forma geral, as que eram 

desempenhadas pela população diariamente, com excepção da sincronização 

e do convívio. No entanto, o facto de o fazerem em conjunto e de estarem 

envolvidos numa actividade que todos tinham conhecimento, atribuía uma outra 

relevância às acções quotidianas. Kateřina Šedá com esta iniciativa colocou as 

actividades triviais no centro das atenções, intensificando o valor das acções 

comuns e, acima de tudo, devolvendo o sentido de unidade à população da 

aldeia através de um acto organizado. 

 

 

 

 

Fig. 2 - Kateřina Šedá, There's Nothing  

There, 24 de Maio, 2003,  

Videograma 

 

Poder-se-á refutar que este sentido de unidade será pontual, não tendo, 

necessariamente, um efeito durável no tempo. No entanto, esta pequena utopia 

aplicada por Kateřina Šedá não tem como objectivo resolver todos os males do 

mundo, ou, pelo menos desta comunidade, ela serve como espaço de 

experimentação social, que decorre num tempo onde o comportamento 

normalizado é interrompido. Esta situação acontece dentro de um 

espaço/tempo em que a motivação e o olhar artísticos propõem uma nova 

situação social, recusando a inevitabilidade da uniformização de 

comportamentos.  

 

Fig. 3 - Kateřina Šedá, There's Nothing 

There, 24 de Maio, 2003,  

Videograma 

 



 77 

A curadora Markéta Uhlířová, que trabalhou com Kateřina Šedá numa 

exposição89 onde foi apresentado o projecto supracitado, escreve, a propósito 

deste exemplo, que a atitude da artista passa pela manipulação dos 

participantes, no sentido de haver uma indicação exterior para que cada 

habitante exerça uma determinada actividade à hora previamente estipulada. 

Apesar de esta afirmação partir de um facto verosímil, a palavra “manipulação” 

sugere uma carga demasiado determinista, assim como, parece envolver uma 

acção que não visa potenciar repercussões livres e positivas nos manipulados, 

mas sim, algo que seja vantajoso para o manipulador.  

“Manipulação” será, por estas razões, a palavra menos adequada à situação 

criada, sendo que a artista pretende proporcionar exactamente o contrário do 

que esta sugere, ou seja, criar um campo em aberto, onde as pessoas 

envolvidas possam estabelecer novas relações com o mundo, que coincide 

exactamente com o seu mundo físico de todos os dias. 

 

Se a palavra “manipulação”, no sentido em que foi utilizado por Markéta 

Uhlířová se referia, por outro lado, à apresentação da artista do seu ideal social 

junto daquela comunidade (que por analogia se pode estender a todas as 

outras localidades que são afectadas pelo isolamento social e perca de 

identidade), então, poder-se-á dizer que existe manipulação em todas as 

propostas apresentadas por qualquer obra de arte, no sentido em que estas 

também propõem a produção de um modelo de sociabilidade, que transpõe o 

real ou que se traduz dentro dele, segundo aponta Nicolas Bourriaud no seu 

livro Esthétique Relationnelle90. E essa proposta é sempre mediada pela 

apresentação de determinados códigos e símbolos que permitem ao 

observador/visitante entrar dentro das bases ideológicas da proposta, ou seja, 

condicionar a sua forma de ver, para que haja seguidamente, a possibilidade 

                                                 
89

 Exposição colectiva THE ONE na Galeria New General Catalog 224, em Brooklyn, Nova 

Iorque, que esteve patente entre 15 de Outubro e 14 de Novembro de 2005. Para mais 

informações sobre a exposição, consultar: 

http://www.cameandwent.com/theonepressrelease.html.  

90
 Nicolas Bourriaud, Estétique Relationnelle, Dijon-Quetigny, Les presses du réel, 2006, 

[2001], p. 114. 

http://www.cameandwent.com/theonepressrelease.html
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de ele próprio partir desse universo apresentado e poder construir as 

amplificações da obra à sua imagem. 

 

A arte dos regimes autoritários já não permite a construção de um espaço de 

leitura livre ao observador, podendo-se aqui falar claramente em manipulação, 

usando a arte como forma de veicular um ideal que se impõe como único. O 

trabalho desenvolvido por Kateřina Šedá surge nos antípodas, neste caso, esta 

funciona como o mote para a construção de uma liberdade dentro da actividade 

proposta. Em There’s nothing there a artista apresenta o seu ponto de vista, no 

sentido de considerar a conviviabilidade um aspecto fundador da existência 

humana, sendo que aqui a comunidade escolhida para potenciar essa 

proposta, funciona, simultaneamente, como a sua produtora e a sua primeira 

audiência. Quanto à expressão “primeira audiência” voltaremos mais à frente, 

ainda neste capítulo, quando forem analisados as diferentes plataformas 

discursivas, nomeadamente, a produção da obra e o seu formato expositivo.  

 

Os trabalhos não se dão mais à finalidade de formar as realidades imaginárias 

ou utópicas, mas de construir os modelos de existência ou os modos de acção 

no interior do real existente. O real é para estes artistas o novo espaço 

escolhido de produção do trabalho. Neste contexto, Nicolas Bourriaud, na obra 

supracitada, propôs a expressão arte relacional como conceito operativo para 

nomear as obras que se inscrevem dentro deste perfil, considerando uma 

tendência, com raízes nas práticas dos anos 1960 e 1970, mas que os anos 

1990 viram emergir com um novo fulgor. Segundo definição deste autor, “arte 

relacional é o conjunto de práticas artísticas que tomam como ponto de partida, 

teórico e prático, o conjunto das relações humanas e o seu contexto social, 

mais do que um espaço autónomo e privado.”91 Colocar-se-á as seguintes 

questões perante estas propostas estéticas: “Esta obra permite-me o diálogo?” 

ou “Poderia eu existir, e de que forma, no espaço que ela define?”92 

                                                 
91

 Bourriaud, 2001, p. 117. Tradução livre da autora, do excerto: “Relationnel (art): Ensemble de 

pratiques artistiques qui prennent comme point de départ théorique et pratique l’ensemble des 

relations humaines et leur contexte social, plutôt qu’un espace autonome et privatif.” 

92
 Bourriaud, 2001, p. 114. Tradução livre da autora, do excerto: « Cette oeuvre m’autorise-t-

elle au dialogue? Pourrais-je exister, et comment, dans l’espace qu’elle définit? » 
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Na situação apresentada em There’s nothing there a comunidade que se 

mobilizou para participar na actividade descrita, tem as “regras do jogo” como 

proposta artística, e é dentro desses contornos que se cria um espaço de 

acção, protagonizado pela comunidade, em que o tema central é o “ser em 

conjunto” e a elaboração colectiva de sentido. Nesta observação poder-se-ão 

destacar dois assuntos: por um lado, o papel do artista, como aquele que 

bascula entre um afastamento na procura da clarividência e o ser envolvido 

numa acção concreta; e por outro lado, o espaço/tempo deixado pela artista 

para a produção de sentido. No subcapítulo que se segue ir-se-á dar destaque 

ao primeiro assunto abordado, o papel do artista. 
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3.2. O papel do artista e os lugares de produção da obra 

 

Tal como já foi observado anteriormente, em todas as obras de arte que 

consistem na apresentação de um objecto dentro de um espaço expositivo 

controlado, o artista deixa um lugar à leitura do observador, onde se edifica a 

relação entre obra e sujeito. Nos casos em que o espaço expositivo é 

substituído pelo espaço público, que o observador é entendido como sujeito 

múltiplo (tal como foi visto no capítulo anterior93), e que a criação coincide com 

o momento de encontro entre este sujeito e a proposta artística, a situação 

repete-se, ou seja, o artista deixa um espaço para a leitura do observador. 

Apesar da importância do sujeito em ambos os casos, o que os diferencia é 

que a participação do sujeito múltiplo, na última situação, coincide com a 

produção da obra, ou seja, é no “diálogo” que se cria o trabalho (Bourriaud, 

2001, p. 114). Enquanto que na primeira situação, o artista deixa a obra 

terminada, estando esta, a partir do momento em que é partilhada, aberta às 

leituras dos seus observadores. 

 

Apesar de num primeiro entendimento se poder concluir que o espaço público 

é acessível a todos e que todas as liberdades lhe estão garantidas, as 

restrições com as quais o artista tem que lidar são imensas. A realidade destes 

espaços é um sistema complexo de códigos comportamentais, de signos e de 

leis preestabelecidas, tal como pudemos ver no capítulo anterior, quando se 

abordou a ideia de lugar. As acções ou gestos que os artistas adicionam a esta 

realidade, estará sempre dentro deste contexto, sendo a leitura que se faz do 

primeiro, condicionada pelo segundo. Por esta razão os artistas têm, 

necessariamente, que analisar o tecido complexo onde pretendem accionar o 

seu trabalho e respeitá-lo enquanto um espaço de potencial encontro com o 

outro. A este propósito o artista e ensaísta Daniel Buren, num texto de 1998, 

convoca a atenção de todos para o contexto: “Tomem muita atenção ao 

                                                 
93

 Ver capítulo 2, “Do espaço ao lugar. Da contemplação à experiência.” 
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contexto. A todos os contextos. Ao que é permitido, ao que é interdito, ao que 

se esconde e ao que é posto em relevo.”94  

 

A sua atenção face ao contexto tem que estar concentrada no momento de 

accionar o dispositivo e na sua própria natureza, pois é necessário que este 

respeite as suas características e que, simultaneamente, seja capaz de as 

interromper. O dispositivo pensado pelo artista e a linguagem de engajamento 

terão, por isso, que ter em conta os possíveis espaços deixados em branco 

entre a retórica comum dos mecanismos conhecidos (publicidade, mass media, 

etc.) e a experiência que pretende proporcionar, pois a não avaliação das suas 

distâncias pode colidir com os objectivos e as consequências previstas para um 

projecto desta natureza e passar incólume aos olhos do utilizador do espaço. 

Será necessário notar que o espaço público apesar do que possa parecer, não 

é um lugar mais livre de acção e também não é por esta liberdade aparente 

que o artista decide trabalhar nele. Existe, neste intenção, a consciência das 

limitações deste espaço e a vontade de inscrever os trabalhos nas relações 

sociais em contexto. 

 

O entendimento do artista face ao contexto é uma exigência para a realização 

de trabalhos que se pretendem integrar dentro dele. Paul Ardenne, no seu livro 

dedicado à arte contextual, apresenta um percurso sobre os projectos que 

interagem com o contexto, desde a arte em contexto urbano e natural, à arte 

interventiva e passando pela arte participativa. A sua noção de contexto não 

remete necessariamente para a carga histórica de um determinado lugar, mas 

para um conjunto de circunstâncias que convergem num determinado momento 

específico. Segundo palavras do autor, contexto consiste “num conjunto de 

circunstâncias dentro das quais se inscreve um facto”95. Esta definição aponta 
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 Daniel Buren, Á force de descendre dans la rue, l’art peut-il enfin y monter ?, Paris, Sens and 

Tonka, 1998, p. 86. Tradução livre da autora, do excerto, « Je demande que l’on fasse bien 

attention au contexte. À tous les contextes. À ce qu’ils permettent, ce qu’ils refusent, ce qu’ils 

cachent, ce qu’ils mettent en valeur. » 

95
 Paul Ardenne, Un art contextuel – création artistique : en milieu urbaine, en situation, 

d’intervention, de participation, Paris, Éditions Flammarion, 2004, [2002], p. 12. Tradução livre 

da autora, do excerto: « l’”ensemble des circonstances dans laquelles s’insère un fait ». 



 82 

para aquela que foi apresentada no capítulo anterior sobre lugar, que mais do 

que uma definição geográfica, é o resultado da leitura parcial de determinadas 

circunstâncias num determinado momento.  

 

O facto, de que fala Paul Ardenne, é aquele que é proporcionado, também, 

pela arte contextual, que “opta, portanto, por estabelecer uma relação directa 

entre a obra e a realidade, sem intermediários. A obra é a inserção dentro da 

tecitura do mundo concreto, confrontação com as condições materiais.”96 O 

artista opta por sair da Caverna (tomando como exemplo o Mito da Caverna de 

Platão), recusando o potencial glorioso da simulação, para se inscrever numa 

forma que molde os factos concretos, permitindo colocá-los em análise crítica. 

 

Os artistas apresentam-se, assim, como cidadãos que analisam um 

determinado contexto tendo em conta a sua noção de sociedade. Ardenne 

entende que esta abordagem artística reflecte a forma como as pessoas se 

associam e vivem em conjunto. Contrapõe, no entanto, a ideia de sociedade à 

ideia de comunidade, pois esta última, por definição, “é o que distingue e faz a 

separação”, enquanto que o social assenta no princípio de “ser em conjunto” 

quaisquer que sejam as identidades partilhadas entre os seus elementos 

(Ardenne, 2004, p. 32). O artista define-se, nesta abordagem, como um ser 

implicado. 

 

No entanto, o olhar que o artista projecta sobre o contexto escolhido não é 

passivo, nem de adequação com os padrões preexistentes. O papel que 

assume poder-se-á equiparar ao da “personalidade incidente”97 definida por 

John Lathan, a qual se aplica aos indivíduos que confrontados por duas 

posições ideológicas intangíveis, optam por uma terceira posição ideológica 

que os coloque fora da zona de contacto. Assumem a postura de vigias 
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 Ardenne, 2004, p. 12. Tradução livre da autora, do excerto: “opte donc pour la mise en 

rapport directe de l’oeuvre et de la réalité, sans intermédiaire. L’oeuvre est insertion dans le 

tissu du monde concret, confrontation avec les conditions matérielles.” 

97
 John Latham citado por Paul Ardenne na obra citada, tradução livre da autora, da expressão: 

“personalité incidente”, p. 20. John Latham, Event Structure – Approach to a Basic 

Contradiction, Calgary, Scartissue, 1981. 
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tomando uma atenção especial aos factos e aos ruídos, não aceitando como 

válidos aqueles que são os fundamentos ideológicos que se querem impor. 

Este indivíduo situa-se, assim, a uma distância útil de avaliação do contexto, ao 

mesmo tempo que é um ser directamente implicado. Cambia entre o 

envolvimento e a crítica, entre a adesão e a transgressão.  

 

Apesar do afastamento útil, é na proximidade que o artista vai desenvolver o 

seu trabalho, por vezes como ser implicado directamente na acção por si 

promovida, e por outras, agindo como um produtor de um determinado evento, 

como foram os casos supracitados dos projectos de Kateřina Šedá. É na acção 

que promovem, enquanto artistas, que repousa a expressão de um recusa 

parcial da sociedade tal como ela se apresenta, e consequentemente, a 

proposta de um novo espaço de experimentação social. Em There’s nothing 

there a acção proposta pela artista visa reforçar ou estreitar as ligações entre 

os membros do corpo social de Ponětovice, celebrando os valores de partilha e 

de respeito mútuo. A artista dá visibilidade às relações invisíveis, construindo 

um espaço de reflexão pública. Uma das marcas do trabalho de Šedá é a 

dissolução da hierarquia tradicional entre o artista e a audiência, e, 

consequentemente, entre a arte e a vida. 

 

No dia 24 de Maio de 2003, na pequena localidade de Ponětovice, deu-se lugar 

a uma estrutura diferente da socialização habitual, permitindo uma nova 

experimentação dentro do sistema global. Criam-se, segundo Gilles Deleuze, 

micro-políticas (micropolitique)98 ou, como Nicolas Bourriaud lhes prefere 

chamar, dentro das nomenclaturas da estética relacional, realismos operativos 

(réalisme opératoire) que segundo palavras do autor se define como: 

“Apresentação da esfera funcional num dispositivo estético. A obra propõe um 

modelo funcional e não uma maqueta; quer dizer que a noção de dimensão 

não entra em linha de conta, exactamente como a imagem digital, cujas 

proporções podem variar segundo o tamanho do ecrã, que – ao contrário da 

tela – não encerra as obras num formato preestabelecido mas materializa 

                                                 
98

 Gilles Deleuze e Félix Guatarri, « Micropolitique et segmentarité », in Mille Plateaux – 

Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Minuit, 1980. 
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virtualidades em X dimensões”99. Estas situam-se num interstício social criado 

pela proposta artística. Uma interrupção do fluxo comum da vida instituída em 

comunidade. A obra de arte cria um lugar de relações humanas que são 

inseridas, de forma mais ou menos harmoniosa, dentro do sistema global, 

sugerindo outras possibilidades dentro desse sistema (Bourriaud, 2001).  

 

Concluindo o pensamento sobre o papel e posicionamento do artista em 

projectos que envolvem a experiência com a comunidade, poder-se-á dizer que 

este apresenta a proposta artística, que pode ter a forma de um gesto, de uma 

acção, de “regras do jogo” (como no caso supracitado), de um dispositivo, de 

um livro, de um desenho ou de um desejo; no entanto, é no encontro dessa 

proposta artística com as pessoas e com o mundo que a obra é criada. É na 

intersubjectividade, daqueles que nela participam, que esta se funda. Durante o 

próprio processo experiencial, o artista pode assumir diferentes papéis, 

protagonista, orientador, participante, observador ou estar, simplesmente, 

ausente. 

 

A presente conclusão levanta, também, questões pertinentes, relativas à 

autoria da obra, pois apesar do artista propor determinadas condicionantes, é 

na vivência que a obra se consuma, sendo que a criação fica a cargo das 

pessoas que, muitas das vezes, fortuitamente, dialogam com a proposta. Ao 

longo do século XX a questão da autoria tem vindo a ser debatida, 

nomeadamente através das obras ready-made, sendo que nestas situações, o 

artista é autor do deslocamento da peça para o interior do espaço expositivo e 

não da sua fabricação. Autores como Marcel Duchamp, ou mais recentemente, 

Dieter Roth levantaram questões relativamente ao valor autoral das suas obras. 

No entanto, na prática da arte relacional esta questão já não se aplica da 

mesma forma. Ou seja, ela já é herdeira das mudanças que o conceito de autor 

                                                 
99

 Bourriaud, 2001, p. 116, tradução livre da autora da definição de realismo operativo (réalisme 

opératoire) : « Présentation de la sphère fonctionnelle dans un dispositif esthétique. L’oeuvre 

propose un modéle fonctionnel, et non pas une maquette ; c’est-à-dire que la notion de 

dimensio n’entre pas en ligne de compte, exactmente comme dans l’image numérique dont les 

proportions peuvent varier selon la taille de l’écran, que – à l’inverse du cadre – n’enserre pas 

les oeuvres dans un format préétabli mais matérialize des virtualités en x dimensions. » 
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foi sofrendo. Neste caso, as obras realizadas em parceria com uma 

determinada comunidade de pessoas não coloca em causa o valor autoral por 

parte do criativo, convocando as conquistas realizadas a partir dos anos 

sessenta do século XX.  

 

Para melhor compreender o acto criativo do artista em trabalhos relacionais, 

será necessário localizar os lugares e formas de produção de sentido das 

obras em questão. A próxima parte deste subcapítulo será, assim, dedicada à 

localização da produção de sentido e à sua relação com os momentos de 

existência de cada trabalho.  

 

A primeira produção de sentido por parte do sujeito múltiplo coincide com o 

momento de produção da obra. A proposta lançada pelo artista apresenta-se 

aos olhos de outros como uma parte do contexto onde este se insere, 

funcionando como um todo. Tal como havíamos visto anteriormente, a proposta 

artística é mais uma das circunstâncias, dentro do contexto, que condicionam a 

inscrição do facto. Além do cuidado com o formato da proposta que se insere 

no contexto preexistente, o artista terá que ter em conta a durabilidade do 

encontro, sendo que esta durabilidade não se refere a um tempo 

predeterminado, mas aquele que se considere ser necessário para garantir a 

criação de um novo sentido dentro de uma experiência social. 

 

Estas práticas artísticas não se reduzem à forma apresentada, mas ao 

encontro potenciado, que gera uma relação dinâmica de valor artístico. Como 

identificar o objecto artístico na subjectividade activada pela proposta? Qual a 

forma do objecto? 

Nicolas Bourriaud, em Esthétique Relationnelle, cita Witold Gombrowicz (1904-

1969) no que respeita às suas ideias sobre a formação da individualidade e da 

alteridade. Para este autor, cada indivíduo potencia a sua própria forma, na 

exterioridade, através do seu comportamento, da sua maneira de se apresentar 

e de se dirigir ao outro. A forma funciona, assim, como uma propriedade 

relacional que se reifica naquele que nos capta pelo olhar. Por esta razão, 

quando pensamos olhar objectivamente, não captamos mais do que o conjunto 
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de circunstâncias daquele momento com a subjectividade que é própria a 

todos.  

 

Estas ideias vão também ao encontro das teorias do filósofo francês Jacques 

Derrida (1930-2004)100, que, conhecido pelos seus pensamentos 

desconstrutivistas, questiona uma entidade fundadora da subjectividade como 

estrutura capaz de sustentar só por si a unidade indestrutível do sujeito. 

Derrida concentra as suas ideias na desconstrução, quer da intencionalidade 

fundadora, quer da reflexividade total e sem brechas que funda e reforça a 

unidade identitária. Propõe uma brecha na continuidade da sensação, 

privilegiando a sensação óptica que, ao contrário do tacto (defendido por 

Merleau-Ponty101), contempla o olhar como movimento exteriorizado, onde é 

possível verificar a emergência de um não-eu em relação com o eu, ou de uma 

“heterogeneidade como espaçamento” (Derrida, 2000). Neste sentido a 

constituição da ideia de corpo ou da sua própria individualidade, implicará 

sempre a passagem pela exterioridade de um outro corpo, isto é, pela 

percepção de um outro, seu semelhante. 

 

Com estas ideias, Jacques Derrida põe em causa a auto-afecção e o tacto 

como sentido fundamental e fundador da percepção, defendidos por Maurice 

Merleau-Ponty. Nesta corrente de ideias, o tacto era entendido como o sentido 

que abria o corpo sensível ao mundo, onde este se auto-reflectia como 

identidade unitária, sem ter que passar pela constatação de um seu 

semelhante. No entanto, os autores que defendem a hetero-afecção não visam 

anular por completo as ideias defendidas por pensadores como Merleau-Ponty, 

mas desmistificar o idealismo da identidade como coisa una e totalmente 

interior, assim como, questionar a reflexividade como consciência unificadora e 

reforçadora do mesmo, ou seja, como princípio da identidade. Jacques Derrida, 

Gilles Deleuze, entre outros, pretenderam demonstrar que a construção da 

identidade é bastante mais ambivalente, pois nela participam outras variáveis, 
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 Jacques Derrida, Le Toucher, Jean-Luc Nancy, Paris, Éditions Galilée, 2000. 

101
 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia da Percepção, trad. Carlos Alberto Ribeiro de 

Moura, São Paulo, Martins Fontes, 1996, [1945]. 
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tais como, a partilha, a experiência exterior, a acção de um corpo sobre um 

outro, a subjectividade da auto e da hetero-afecção, a experiência e as 

circunstâncias. 

 

Cada sujeito, perante um não-eu, estabelece uma relação de subjectividade, 

construindo, segundo Witold Gombrowicz, a forma do outro, sempre disponível 

ao reequacionamento. Esta produção recíproca de subjectividade é o espaço 

de trabalho da arte relacional, que encontra o seu objecto na continuidade 

entre sujeitos e a proposta criada pelo artista, ou seja, na intersubjectividade 

gerada por eles, na reavaliação do real que a proposta potencia. Pois tal como 

Gombrowicz refere, o sujeito, ao percepcionar e interagir com o real, mesmo 

que com um real conhecido, perante uma nova situação, ele coloca em aberto 

a possibilidade de reformular a ideia previamente existente. Por esta razão, há 

em cada nova situação um espaço de potencial reflexão e de consequente 

resposta, um espaço maleável de intersubjectividades onde o artista pretende 

intervir, definindo aí o objecto do seu trabalho. 

 

Porém, é difícil definir de forma clássica o objecto da arte relacional, pois esta 

não coincide com a materialidade que geralmente associamos ao objecto, mas 

sim, com um conjunto de relações humanas que o artista só poderá conhecer 

depois de lançar a proposta ao mundo. 

Segundo Nicolas Bourriaud, a realidade é um produto de negociação. É aqui 

que a arte surge como forma de negociar a interrupção dos acordos 

apriorísticos face ao percepcionado, utilizando a imaginação e a ficção como 

uma prótese que se fixa sobre o real a fim de produzir um nova possibilidade 

de troca entre os participantes (Bourriaud, 2001).  

 

O espaço das obras passa a ser a própria interacção e o diálogo, que 

produzem espaços-tempo relacionais, experiências inter-humanas e 

intersubjectividades. A obra de arte inscreve-se num interstício social, que 

pretende criar novas possibilidades que se distanciem do contexto social actual 

em que as relações humanas são cada vez mais condicionadas, e se assiste à 
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mecanização gradual das funções sociais.102 Os trabalhos relacionais 

pretendem expandir o espectro das relações humanas intervindo em pequenas 

situações em comunidade. Os artistas privilegiam as micro-utopias quotidianas, 

o contacto directo e o tempo real de experimentação concreta, em vez de 

remeterem estas questões para práticas artísticas abstractas ou para 

estruturas que apelem ao consumo indiferenciado de massas.  

 

Félix Guattari (1930-1992), subscreve a eficácia da acção junto dos micro 

grupos da sociedade em La révolution moléculaire, onde escreve “Tanto penso 

que é ilusório apostar na transformação cada vez mais próxima da sociedade, 

como acredito que as tentativas microscópicas, como as comunidades, comités 

de bairro, organização de creches nas faculdades, etc…desempenham um 

papel absolutamente fundamental.” 103  

 

Depois de termos localizado a produção do objecto artístico em projectos 

realizados na experiência (na intersubjectividade), será necessário localizar e 

entender a produção de sentido, ou seja, os diferentes momentos discursivos 

gerados enquanto e depois da experiência. No subcapítulo que se segue ir-se-

á olhar, por um lado, para o momento de criação da obra, tendo o participante 

como protagonista, por outro, dar-se-á atenção aos possíveis momentos que 

ficam para lá da experiência, quer seja o documento, quer seja outro formato 

que possa ser criado pelo artista a posterior da experiência e a partir dela. 

Sendo que cada uma destas situações é, necessariamente, diferente, ir-se-á 

fazer a destrinça entre elas, passando pela análise da experiência estética de 

cada um dos momentos, pela localização do objecto artístico e pela reflecção 

                                                 
102

 Para referir apenas alguns exemplos da mecanização das funções sociais: a voz mecânica 

do serviço despertar, o guichet automático, o comportamento profissional que é modelado pela 

eficácia das máquinas que as substituem, inviabilizando as possibilidades de troca, de prazer e 

de conflito. 

103
 Félix Guattari, La révolution moléculaire, Fontenay-sous-Bois, Recherches, Editions 10/18, 

1977, p. 22. Tradução livre da autora, do excerto : « Autant je pense qu’il est illusoire de miser 

sur une transformation de proche en proche de la société, autant de crois que les tentatives 

microscopiques, type communautés, comités de quartier, l’organisation d’une crèche dans la 

faculté, etc... jouent un rôle absolument fondamental. » 
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sobre o papel do criador de sentido. Este último será apresentado em dois 

grupos distintos, ou como participante/testemunha, ou como visitante do 

espaço expositivo. 

 

O lugar de encontro das subjectividades, dentro do quadro da arte relacional, 

coloca os participantes, ou seja, os autores da subjectividade, simultaneamente 

como produtores de uma outra acção, que é ela, a criação de sentido a partir 

das relações que os próprios estabelecem. Recuperando o trabalho 

anteriormente exposto da artista Kateřina Šedá, There’s nothing there, os 

habitantes de Ponětovice são, simultaneamente, produtores de subjectividades 

perante as tarefas e actividades comunitárias, e os primeiros produtores de 

sentido desta proposta apresentada.  
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3.3. As plataformas discursivas 

 

A relevância dada à interacção e co-criação de sentido faz da arte relacional 

uma arte eminentemente política, gerida por um corpo cuja presença 

fenomenológica e semiótica é o elemento central gerador de significados. 

Lançada a proposta pelo artista, potencia-se uma nova experiência social, que 

passa a existir nas relações humanas e na intersubjectividade que daí advém. 

O sujeito múltiplo, que actua como participante e fundador da obra, será 

também o primeiro produtor de sentido da situação criada. Pois os artistas ao 

interromperem o fluxo habitual de movimentos mecanizados da vivência do dia-

a-dia, colocam o participante numa necessidade absoluta de produção de 

sentido, como forma de dar resposta às novas questões que foram levantadas 

pela interrupção causada pelo artista.  

Numa referência ao trabalho de Kateřina Šedá, Hamza Walker da Renaissance 

Society em Chicago, aborda, exactamente, a dupla função dos participantes 

em trabalhos onde a experiência é a base de trabalho. Walker escreveu, “os 

projectos de Šedá, geralmente, assumem a forma de um jogo onde cada um 

dos jogadores é simultaneamente, produtor e consumidor da experiência 

colectiva.”104 

 

Se o corpo político é a base de existência destes trabalhos, isto significa que 

para termos acesso ao resultado real do trabalho, teríamos que avaliar todos 

os que contribuíram para a sua concretização. Dentro das limitações próprias 

da natureza deste suporte, a obra nunca poderá ser conhecida na sua 

totalidade, sendo levada na subjectividade de cada um dos participantes. No 

entanto, a análise de todos os corpos envolvidos seria impossível, pois a 

dimensão subjectiva tem, exactamente como característica essencial, a 

imaterialidade e a impossível circunscrição no corpo de um indivíduo.  

                                                 
104

 Hamza Walker, “My grandmother could do that”, no sítio da internet da Renaissance Society, 

Chicago, http://www.renaissancesociety.org/site/Exhibitions/Essay.Katerina-Seda.593.html.  

http://www.renaissancesociety.org/site/Exhibitions/Essay.Katerina-Seda.593.html
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Apesar de abordar uma prática artística distinta no texto “De que falamos 

quando falamos de performance?”, publicada na Revista Marte, Liliana 

Coutinho refere-se à performance, exactamente nos mesmos moldes. Ou seja, 

o gesto da performance gera um momento “de sentidos, representações e co-

presenças, colocadas em interacção com diferentes formas de perceber o 

mundo”105. Sendo que para podermos analisar a consequência cultural da 

performance teríamos que recorrer “à fisicalidade de todos os que participam 

numa performance”106. 

 

Devido ao facto dos participantes serem os produtores das subjectividades que 

dão origem à obra em si, poder-se-á dizer que estes são a audiência 

privilegiada do trabalho, pois o sentido que produzem de imediato é a primeira 

amplificação da obra. Os participantes cumprem assim duas funções: a de 

participantes e a de primeira audiência. Onde “percepcionar e gerar sentido 

são, aqui, executados no – e pelo – mesmo acto.”107 

Assumindo as limitações previamente indicadas, ou seja, a impossibilidade de 

avaliar a produção de subjectividade e sentido no sujeito perante a situação 

criada, os artistas assumem, geralmente, o papel de observadores e até de 

investigadores do momento. São, assim, retirados significados do trabalho que 

se revelam na exterioridade da acção, geralmente, recolhido pelo artista, atento 

às consequências do trabalho e muitas vezes remetido ao papel de observador 

(ou outros elementos que sejam exteriores à acção). Voltamos a ter o artista 

enquanto ser envolvido e simultaneamente mantendo uma distância que lhe 

permite fazer uma leitura mais clara do sucedido. 

 

Todo o processo que antecede a apresentação dos trabalhos de Kateřina Šedá 

na exposição The Rest of Now, Manifesta 7, em Bolzano (Her mistress’s 

everything, 2008, It doesn’t matter, 2005-2008 e Once daily before meals, 

                                                 
105

 Liliana Coutinho, “De que falamos quando falamos de performance?”, in Revista MARTE, nº 

3, De que falamos quando falamos de performance, Liliana Coutinho (coord.), Lisboa, 

MARTE/FBAUL, 2008, pp. 8-19. 

106
 Erika Fischer-Licht citada por Liliana Coutinho in, Coutinho, 2008, p. 12. 

107
 Erika Fischer-Licht citada por Liliana Coutinho in, Coutinho, 2008, p. 12. 
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2006-2007) é exemplar do papel da artista como observadora dos 

acontecimentos e organizadora do momento108.  

 

Em It doesn’t matter, trabalho iniciado em 2005, a artista reduz a comunidade a 

um elemento, a sua avó Jana. Durante trinta e três anos Jana Šedá foi 

responsável pelo departamento de ferramentas e acessórios de bricolage numa 

loja de ferramentas em Brno, a cidade mais próxima de Líšeň (cidade onde 

residia). Após a sua reforma em 1983, e, mais tarde, com a morte do seu 

marido, o interesse e vontade em participar nas actividades quotidianas e 

familiares decresceram consideravelmente. O título do trabalho é precisamente 

a frase mais proferida pela avó, que perante qualquer que fosse o assunto, 

respondia: “Não faz mal!” (It doesn’t matter), tornando-se motivo de brincadeira 

entre os restantes elementos da família. 

 

A artista ao verificar que o entusiasmo de Jana Šedá, apenas se manifestava 

quando se falava do trabalho na loja de ferramentas em Brno, decidiu listar 

algumas tarefas para executar com a avó, sendo que uma delas passava por 

desenhar os produtos comercializáveis na loja de ferramentas e acessórios, 

atendendo à forma e aos vários tamanhos disponíveis. Tal como Kateřina Šedá 

escreve no catálogo da exposição “Eu decidi encontrar formas de trazer a 

minha avó de volta à vida activa”109. Esse era o seu principal objectivo.  

 

Durante dois anos, Kateřina Šedá acompanhou a execução dos desenhos, 

tendo sido realizados cerca de seiscentos, em folhas A3, onde a executante 

colocou o nome dos objectos, desenhou os diferentes tamanhos disponíveis na 

loja, e, ainda, os preços para venda dos respectivos materiais. Para além da 

tarefa dos desenhos, a avó respondeu a um questionário diário antes da 

refeição principal com perguntas que a pudessem fazer lembrar outros 

momentos da sua vida, “Como foi o dia da liberação em Líšeň? Descreve!”; ou 

                                                 
108

 Manifesta 7 – INDEX, curadoria de Adam Budak, Anselm Franke/Hila Peleg, Raqs Media 

Collective (Trentino – South Tyrol, Italy), Milão, Silvana Editoriale, 2008. 

109
 Manifesta 7 – INDEX, 2008, p. 99. Tradução livre da autora, do excerto: “I decided to find 

ways to bring her back to active life.” 
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que apelassem à sua memória mais recente: “Enumera os hospitais onde já 

estiveste internada.”  

 

        

Fig. 4 - Kateřina Šedá, It Doesn't Matter,  

2005, Videograma.  

 

Os desenhos e as respostas ao questionário, por um lado, revelam tudo aquilo 

que poderia ter sido esquecido e olvidado naquele corpo que depois da morte 

do marido se recusava a comunicar, e por outro, reificaram um modelo de 

subjectividade. “É a objectividade da subjectividade”, como escreveu Francis 

Picabia a propósito dos seus retratos de pessoas desenhadas como máquinas, 

quando a máquina representava, objectivamente, as capacidades 

transcendentes das faculdades humanas. Os desenhos das ferramentas de 

Jana Šedá, mais do que um simples inventário, são um registo exaustivo de 

uma parte do universo com o qual lidou durante mais de trinta anos. Neste 

sentido é uma parte das suas memórias que, aqui, são definidas através do 

trabalho. Nunca esquecendo que para as sociedades comunistas o trabalho 

era, também, uma estrutura do universo social de cada um. Através das tarefas 

e do acompanhamento diário na execução das mesmas, a artista reavivou 

memórias e histórias dessa experiência de vida, contribuindo para a sua auto-

estima e aumento do interesse da avó pelas práticas diárias e pela vivência em 

família. 

  

Este trabalho de Kateřina Šedá suscita, também, outro tipo de especulações, 

nomeadamente: a discussão sobre o real interesse da avó em desenvolver as 

tarefas em causa; as fronteiras entre trabalho social ou terapia pela arte e 

Fig. 5 - Kateřina Šedá, It Doesn't Matter, 

2005, Videograma.  
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algum tipo de arte participativa; a discussão sobre a autoria dos desenhos e do 

projecto It Doesn’t Matter; entre outras. No entanto, não é do interesse desta 

dissertação fazer uma leitura exaustiva das várias amplificações do trabalho 

artístico, mas sim, identificar as características que foram avançadas no 

subcapítulo anterior quanto ao valor artístico da proposta e à criação das 

plataformas discursivas. Neste caso concreto da experiência vivida, identifica-

se o motivo e orientação da artista, assim como, a interrupção clara daquela 

que era a mecanização das tarefas diárias de Jana Šedá, assim como, a 

introdução de actividades que aproximaram relações, foram causas de 

intersubjectividades e, possivelmente, contribuíram para um melhoramento 

substancial da qualidade de vida e auto- confiança da avó desde 2005 até à 

sua morte, em 2007. 

 

Por conseguinte, a primeira criação de sentido, protagonizada pela sua única 

participante, terá sido um dos momentos de apresentação deste projecto, mas 

não o único. Tal como já foi referido, na exposição The Rest of Now, em 

Bolzano, estavam expostos vários trabalhos que decorreram desta experiência 

vivida com a avó, a saber: do projecto It Doesn’t matter, os desenhos 

realizados pela avó, as fotografias da avó durante o processo, o vídeo do 

processo e a entrevista que Šedá fez à avó sobre a forma como executava os 

desenhos e, do questionário Once daily before meals, levou para o espaço de 

exposição a listagem das questões nos mesmos papéis onde a avó escreveu 

as respostas.  

Para além do momento de experiência da avó em Líšeň na participação da 

proposta apresentada por Kateřina Šedá, existe um outro momento de 

existência do trabalho? Depois de termos percebido no subcapítulo anterior o 

valor artístico dos trabalhos assentes na experiência, será necessário perceber 

como se pode denominar o momento da sua exposição. Onde começa e onde 

acaba o trabalho? Onde reside o sentido, na sua execução ou na sua 

documentação, na ideia ou na história que se conta sobre o acontecimento? 

 

A partir de It Doesn’t Matter, é possível reflectir sobre as questões que têm sido 

colocadas face aos trabalhos que utilizam a experiência como forma de existir, 

e que posteriormente levam para o espaço de exposição, ou partes, ou 
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releituras desses trabalhos. A referência à parte expositiva dos projectos com 

este perfil pode, também, se generalizar a outros tipos de suportes, como por 

exemplo, a publicação, a edição de vídeo, a publicação de fotografias, desde 

que seja integrado dentro de um circuito artístico expositivo ao qual 

correspondam os códigos de leitura a ele associados. Assim, será utilizada a 

palavra “exposição” como uma forma de reunir todos estes formatos e por uma 

questão de simplificação na nomeação ao longo do discurso. Devido ao facto 

de se incluir estes códigos do discurso expositivo na utilização do conceito 

“exposição”, excluir-se-á como consequência, a sua utilização, para o primeiro 

momento de produção de sentido protagonizado pela primeira audiência, 

durante a experiência em si.  

 

Depois da experiência vivida com a avó, ou depois do dia de convívio que 

proporcionou na aldeia de Ponětovice, em There’s nothing there, Kateřina Šedá 

utilizou o material documental que recolheu durante estas experiências e fez 

aquilo que será mais facilmente visto como trabalho artístico, ou seja, 

redesenhar a matéria que tem ao seu dispor (fotografias, vídeos, documentos 

escritos), para ir ao encontro da expressão que pretende expor, como resultado 

da proposta artística lançada à comunidade e o seu olhar sobre a mesma. O 

material documental reúne, assim, duas valências do momento anterior que lhe 

deu origem: a forma que a artista lançou ao mundo (no caso da avó, as tarefas; 

no caso da comunidade dos arredores de Líšeň, as “regras do jogo”) e a 

experiência vivida pela comunidade participativa. Neste caso, podemos ainda 

acrescentar a estas duas valências, o papel desempenhado pela artista de 

participante/orientadora e observadora, pois temos a perspectiva do olhar de 

Kateřina Šedá, quer seja nos vídeos, quer seja nas fotografias, e, ao mesmo 

tempo, marcas da sua participação, como é o caso das questões que coloca à 

avó no vídeo de feitura dos desenhos.  

 

Os trabalhos que vão para o espaço de exposição – que são sempre editados 

pela artista, quer seja na forma de expor, ou no tratamento da imagem, ou no 

suporte utilizado – funcionam, essencialmente, como documentos de registo de 
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uma acção que é apresentada em diferido. A segunda audiência110, que é 

aquela que tem acesso ao trabalho já como resultado da experiência proposta, 

apresentado em contexto expositivo, tem um papel completamente diferente da 

primeira audiência ou participantes da acção.  

 

O sentido gerado pelo trabalho exposto aos olhos da segunda audiência é 

produzido a partir dos códigos conhecidos por cada um dos visitantes daquilo 

que é uma obra de arte exposta num espaço expositivo. Ou seja, atendendo, 

de forma diferenciada consoante o visitante: ao enquadramento da forma 

dentro do quadro histórico-narrativo da História da Arte; à genealogia própria 

de cada um dos suportes utilizados; à produção das relações artísticas que 

estas formas estabelecem com o mundo conhecido. Será o sentido daí retirado 

que irá constituir o segundo momento de significado do trabalho, desta feita, 

não a partir de uma experiência em espaço vivencial, mas a partir da leitura 

proposta pelo artista da experiência passada. A natureza da nova relação com 

o trabalho em exposição será, necessariamente, de natureza distinta, da ordem 

da constituição de um momento passado e do tratamento desse significado à 

luz da forma e da linguagem artísticas. O trabalho apresentado em exposição 

poderá ter duas valências: o valor imagético e estético, e a comunicação de um 

sentido associado ao momento passado, que conduzirá a segunda audiência 

na produção de conhecimento a partir da composição apresentada. 

 

No entanto, será necessário, notar que o momento expositivo do trabalho não 

pretende, necessariamente, fazer reviver a experiência vivida, nem oferecer ao 

visitante uma espécie de reconstituição histórica de um momento passado. 

                                                 
110

 Primeira audiência e segunda audiência são expressões utilizadas pela curadora Claire 

Doherty no livro editado por si, From Studio to Situation, no texto inaugural intitulado “The New 

Situationists”, onde escreve: “Qual é a diferença entre a experiência do trabalho que tem a 

primeira e a segunda audiência?” Referindo-se ao trabalho de Francis Allys, Cuando la fé 

mueve montañas, 2002, mais concretamente, aos protagonistas da deslocação de uma grande 

quantidade de areia, e os visitantes do Museu Guggenheim em Nova Iorque - Museu que 

adquiriu o vídeo editado por Francis Allys da movimentação da terra. Tradução livre da autora, 

do excerto: “And what is the difference between the experience of the work’s first and second 

audiences (…)?”, p. 8. Doherty, Claire, “The New Situationists”, in Doherty, Claire (ed.), From 

Studio to Situation, London, Black Dog Publishing, 2004, pp. 7-13. 
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Nesta situação, o artista pretende potenciar a criação de sentido e 

conhecimento por parte do visitante a partir do tratamento dado à ideia inicial, à 

experiência em si e às conclusões daí retiradas, integradas, como já foi 

referido, dentro do que é conhecido pelos códigos subjacentes ao trabalho 

artístico em espaço expositivo. 

 

Na primeira criação de sentido gerada pela experiência, a primeira audiência 

constrói o sentido a partir da intersubjectividade potenciada pela proposta do 

artista e é nesse momento que estabelece uma nova relação com o mundo, 

mais ou menos duradoura. O valor artístico está na raiz da proposta lançada 

pelo artista e simultaneamente, na criação de uma nova experiência social e 

política. Esta decorre no binómio espaço/tempo denominado, por Bourriaud, de 

realismo operativo, capaz de provocar novas reflexões sobre a situação vivida 

e sobre as questões implicitamente lançadas pela proposta à estrutura e 

funcionamento do tecido social. 

 

Apesar do trabalho de colaboração da artista Kateřina Šedá ser sempre 

motivado por questões que estão directamente relacionadas com as 

experiências de diferentes comunidades da sua área de acção e residência, o 

trabalho plástico ou documental que daí advém pode ser exposto em qualquer 

lugar do mundo, comunicando, com um vasto público, independentemente de 

se conhecer pessoalmente o lugar e a comunidade em questão. Para a 

exposição deste tipo de trabalhos torna-se necessária a contextualização da 

experiência que lhe deu origem, para que o tratamento da informação que é 

observada tenha um duplo valor: imagético e semiótico.  

 

A complementaridade do trabalho em exposição com a contextualização da 

experiência pode ser uma opção do artista, podendo esta ser tratada enquanto 

elemento plástico do próprio discurso expositivo do trabalho. Apesar de não ser 

o caso do trabalho supracitado de Kateřina Šedá em exposição na antiga 

fábrica Alumix, no mesmo espaço, Sanjay Kak tinha um trabalho, denominado 

A Shrine to the future, memory of a hill, de 2008, que evidenciava esta opção. 

O trabalho de Kak é de uma natureza artística bastante distinta da referida arte 

participativa, pois não existe uma proposta lançada pela artista à comunidade 
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apresentada nas imagens, no entanto, existe o tratamento plástico de uma 

determinada situação, a destruição de uma montanha Niyam-giri (em hindu) 

localizada em Orissa, a leste do território indiano. Apesar de não ser uma 

montanha muito imponente, era um sítio sagrado para a comunidade que 

habitava nas suas imediações, tendo-a baptizado de “Encosta da Justiça” (Hill 

of Justice). Devido às propriedades do seu solo, rico em bauxite, esta 

montanha foi destruída para que este material fosse utilizado na produção de 

alumínio para posterior uso na construção de novas guarnições de vãos em 

casas europeias, bancadas de cozinhas industriais, entre outros objectos que 

facilmente reconhecemos do nosso dia-a-dia. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Esta obra conta a viagem feita pela bauxite, desde a montanha de Niyam-giri (e 

contexto vivencial, humano, cultural, social deste lugar), extracção, transporte e 

até à sua posterior transformação e utilização. A acompanhar os registos 

fotográficos e alguns objectos utilizados pela comunidade em causa, 

encontram-se uma série de anotações que nos permitem construir a história e 

fazer uma viagem ao coração desta comunidade, à perda do seu lugar 

sagrado, à destruição de um acontecimento geológico que demora milhões de 

anos a ser formado e alguns dias a ser destruído pela força da mão humana, à 

longa deslocação de barco e de camião, à fábrica de alumínio onde nos 

Fig. 6 - Sanjay Kak, A Shrine to the 

future, memory of a hill, 2008.  

Vista da instalação na exposição The 

Rest of Now, Manifesta 7, Bolzano. 

Fig. 7 - Sanjay Kak, A Shrine to the 

future, memory of a hill, 2008.  

Vista da instalação na exposição The 

Rest of Now, Manifesta 7, Bolzano, 

(pormenor). 
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encontramos a ver a exposição, à sua utilização no nosso dia-a-dia e à sua 

presença na paisagem urbana habitual, e à inevitável consciencialização de 

que não temos a mínima noção de onde tudo o que nos rodeia vem e, 

principalmente, quais as implicações que tem no lugar de origem. Sendo que 

neste exemplo expositivo, todos os conteúdos estão articulados de forma 

integrada, onde imagem e sentido fluem numa apresentação de grande 

plasticidade. 

 

Retomando o quadro expositivo e a possível contextualização do trabalho em 

exposição, é necessário notar que, além do artista, o curador da exposição 

também poderá tomar esta decisão. A opção de dar a conhecer ao visitante do 

espaço de exposição o contexto do trabalho apresentado, pode ser uma opção 

curatorial e, neste caso, deverá haver um acordo com o artista em causa. A 

concordância entre ambas as partes pretende apenas salvaguardar que a 

ausência de uma contextualização na composição do trabalho artístico, não 

faça parte da estratégia de leitura construída pelo artista da obra em espaço 

expositivo. No caso da exposição em Bolzano, o colectivo de curadores optou 

por fazer acompanhar todas as obras por uma tabela que, além da ficha 

técnica da obra, apresentava um pequeno texto (num formato razoável para ser 

lido em pé, durante a exposição), abrindo ao visitante outras possibilidades de 

leitura. 

 

A exposição The Rest of Now apresenta dois outros exemplos de como é que a 

obra trazida para o espaço expositivo pode apresentar a experiência vivida com 

uma determinada comunidade, que, no primeiro caso, estará fisicamente 

ausente aquando do momento expositivo, e que, no segundo caso, a produção 

da experiência e o momento expositivo coincidem. Os dois trabalhos em 

questão, e já anteriormente mencionados no início deste capítulo, são: 

Cybermohalla hub, 2007, da dupla alemã Nikolaus Hirsch (1964) e Michel 

Muller (1961); e o projecto Tabula Rasa: 111 days on a long table (2008) cuja 

curadoria ficou a cargo de Denis Isaia em parceria com os Raqs Media 

Collective. 
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Cybermohalla hub é uma estrutura desenhada pelo colectivo de arquitectos 

Nikolaus Hirsch e Michel Müller sendo uma peça constituinte dum projecto 

criado em parceria com Sarai – CSDS e Ankur – Society for Alternatives in 

Education, ambas associações que promovem actividades culturais em bairros 

mais carenciados na Índia. O projecto Cybermohalla tem estado envolvido, em 

particular, com os bairros dos arredores de Deli na Índia, sendo que “mohalla” 

em indu significa, precisamente, “bairro”. Esta estrutura foi construída para ser 

um ponto nevrálgico de uma rede de actividades e de contactos como forma de 

dar continuidade aos já iniciados pelas associações referidas.  

 

O objecto que se encontrava em exposição consistia numa estrutura 

arquitectónica móvel, realizada para poder itinerar e transmitir a ideia de 

mobilidade e fácil capacidade de adaptação. A forma como as estruturas das 

paredes se articulam, lembram pequenos favos, que associados fazem lembrar 

as plantas intrincadas das cidades ou bairros de crescimento espontâneo e, 

que por serem abertos, permitem, em simultâneo, a transparência da estrutura. 

Estas servem, assim, de estrutura edificante, ao mesmo tempo que assumem 

um outro papel funcional que permite rentabilizar o espaço. Os “favos” são 

utilizados como suporte ao material e informação que se pretende que a 

Cybermohalla hub albergue e partilhe, como por exemplo, computadores, 

livros, revistas, até documentos digitais, tais como, animações, vídeos, 

fotografias.  

 

O módulo apresenta dois andares, um pouco à imagem das contruções 

espontâneas que surgem na paisagem destes bairros nos arredores de Deli, 

sendo que é nessa área que recebe os vários eventos que aí são 

programados, desde sessões de contadores de histórias, performances, até 

transmissões de rádio, conversas, debates, entre outros. O objectivo é que o 

espaço seja utilizado como centro de encontro e partilha de conhecimentos, de 

ideias, e de energias criativas, funcionando como um híbrido entre a escola, um 

espaço de convívio da comunidade vizinha, um arquivo e uma galeria de 

projectos artísticos.  
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Num texto de apresentação do projecto no sítio da internet do Museu Thyssen-

Bornemisza em Madrid, Monique Behr, relembra alguns dos objectivos do 

projecto. “By paying attention to the self, to the body and its senses, the idea is 

to unleash and make available creative aspects of each individual’s perception. 

The communing activity is a way to connect resources in a variety of formats. 

By smaller group collaborations, emphasis is on experimental and unexpected 

Fig. 8 - Nikolaus Hirsch e Michel Müller, 

Cybermohalla Hub, 2008.  

Vista da instalação na exposição The 

Rest of Now, Manifesta 7, Bolzano. 

Fig. 10 - Nikolaus Hirsch e Michel Müller, Cybermohalla Hub, 2008.  

Vista da instalação na exposição The Rest of Now, Manifesta 7, Bolzano. 

Fig. 9 - Nikolaus Hirsch e Michel Müller, 

Cybermohalla Hub, 2008.  

Vista de um dos locais de instalação 

num bairro nos arredores de Deli. 
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assembly of materials and on the type of conversations that such activities 

generate.”111 

 

Esta estrutura de encontro e de disponibilização de informação foi criada para 

ser instalada em espaço público, em zonas em que, pelo nível de vida e pela 

natureza do lugar, a oferta cultural, o estímulo à criatividade e ao espírito crítico 

fossem deficitários. O que fará, então, um objecto destes num espaço de 

exposição? Cumprirá o seu dever inicial, ou fará parte de uma outra plataforma 

de sentido? Resultante do que foi visto anteriormente, o momento expositivo 

dos trabalhos que se fundam na experiência, assistem a uma natureza distinta, 

sendo que os objectivos iniciais do projecto poder-se-ão não reproduzir em 

espaço expositivo.  

 

A estrutura em exposição remete, assim como, os desenhos e vídeos de 

Kateřina Šedá, para uma amostra das experiências que ocorreram no passado. 

No entanto, neste caso não temos documentos que registem objectivamente 

essas vivências, mas um objecto que delas faz parte. Este objecto ao ser 

deslocalizado dos lugares para onde foi feito, deixa de ter a função que lhe deu 

corpo e passa a servir de suporte de apresentação da ideia que lhe está 

subjacente. Basta um olhar mais próximo para as marcas de utilização, as 

danificações da estrutura, o desgaste da cor da madeira, os excrementos de 

pássaros, denunciarem que este objecto não pertence a um espaço de 

exposição de arte contemporânea. É um objecto que, encontrando-se vazio, 

deixa que a ausência das pessoas se sinta. As memórias das experiências 

passadas estão nas marcas que ela transporta. 

 

                                                 
111

 Excerto do texto de Monique Behr no sítio da internet do Museu Thyssen-Bornemisza em 

Madrid sobre o projecto Cybermuhalla Hub, 

http://www.tba21.org/pavilions/64?category=pavilions. Tradução livre da autora, do excerto: “By 

paying attention to the self, to the body and its senses, the idea is to unleash and make 

available creative aspects of each individual’s perception. The communing activity is a way to 

connect resources in a variety of formats. By smaller group collaborations, emphasis is on 

experimental and unexpected assembly of materials and on the type of conversations that such 

activities generate.” 

http://www.tba21.org/pavilions/64?category=pavilions
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A pesquisa da informação disponível revela os encontros que esta não só 

recebeu, como também proporcionou. No espaço de exposição funciona como 

o palco dos acontecimentos, sem os acontecimentos, como um frame de um 

filme, sem o resto da película. De utilitário, passa a simbólico. No fundo é a 

parte pelo todo, a estrutura representa todo o universo artístico, arquitectónico, 

social, político, demográfico, cultural, intersubjectivo que lhe deu forma e que 

lhe vai voltar a dar uso num futuro próximo.112  

 

É dentro da estrutura que a segunda audiência encontra alguma informação 

sobre a actividade que aí teve lugar, nos computadores disponíveis e algumas 

fotocópias colocadas à disposição do visitante. No entanto, esta pesquisa 

nunca se aproxima daquela para a qual foi criada (de partilha e encontro de 

conhecimentos em zonas desfavorecidas), funcionando como uma espécie de 

simulacro dessa experiência, onde o visitante descobre um objecto repleto de 

ausências. A plataforma física do encontro, agora dos visitantes avulsos, 

transforma-se num símbolo do projecto que parece ser apresentado num 

momento de paragem do tempo da sua vivência. Urge que saia para os seus 

lugares.113 

No espaço de exposição proporciona uma nova plataforma discursiva, feita 

pela presença dum resíduo de memória, construído com apoio dos documentos 

que apresentam o contexto do trabalho.  

 

Tanto o trabalho de Kateřina Šedá como o projecto de Nikolaus Hirsch e Michel 

Müller apresentam, no espaço expositivo, em diferido, aquele que é um 

projecto artístico assente na experiência. Šedá traz para o espaço de 

                                                 
112

 Depois da destruição do bairro Nangla, nos arredores de Deli, onde esteve inicialmente 

instalado, a estrutura foi reinstalada em Ghevra, bairro onde se alojaram a maioria das pessoas 

expulsas de Nangla. 

113
 Sobre Cybermuhalla Hub, haveria outras questões a serem tratadas como é o caso da 

relação entre arte, arquitectura e curadoria, ou sobre a forma como a arquitectura de um 

edifício pode ser uma ferramenta para a pesquisa sobre a produção de conhecimento. No 

entanto, estas questões não se encontram dentro do âmbito da presente dissertação e, por 

essa razão, abordar-se-á, apenas, o valor do objecto em exposição e a criação de sentido da 

segunda audiência. 
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exposição o resultado do seu olhar sobre o momento vivido, através de 

fotografias, vídeos, assim como, os resultados dessa experiência, como é o 

caso dos desenhos ou dos questionários feitos à avó. No caso de Nikolaus 

Hirsch e Michel Müller o que surge é o próprio objecto que serve de base física 

ao projecto vivencial, a estrutura arquitectónica onde todas as actividades e 

experiências são realizadas. O espaço onde a própria produção de 

subjectividades tem lugar e onde se produz o primeiro sentido do trabalho, por 

parte da sua primeira audiência. No entanto, no espaço de exposição ele perde 

essa qualidade e surge como um reduto dessa experiência, agora sem a sua 

função original, dando lugar à visita da sua segunda audiência. Esta, ao 

deambular e pesquisar alguma informação, constrói o segundo sentido da obra, 

filtrada pelo discurso artístico, próprio da sua integração num espaço 

expositivo. 

 

Quando os projectos têm por base a experiência individual ou colectiva em 

espaço vivencial, o trabalho inscreve-se dentro das relações que produz, ou 

seja, nas intersubjectividades. Este será o momento primordial do trabalho, em 

que o acto criativo e a criação de sentido coincidem. No entanto, tal como foi 

visto, o trabalho pode não terminar após a produção de sentido por parte da 

primeira audiência. Nos exemplos tratados, o artista tem intenção de trabalhar, 

quer seja o resultado da experiência, como o processo da experiência em si, 

assim como, uma leitura a posteriori de todo o processo vivido, expondo a 

investigação e o processo que conduziu ao objecto. Neste caso, o trabalho 

continua a existir, contudo, trata-se de um outro nível de existência, em que o 

objectivo não é produzir experiência, mas tratar, plasticamente, a experiência 

vivida.  

 

O trabalho em exposição cria uma nova situação de produção de sentido, 

integrado num contexto próprio da arte contemporânea, e podendo, o artista 

optar por uma produção plástica que vá ao encontro da linguagem e dos 

códigos da arte em exposição. A nova audiência é colocada perante um novo 

desafio, diferente daquele que deu origem ao trabalho, partindo de um 

dispositivo que trata criativamente (ou/e criticamente) um momento em diferido. 

Muitas das vezes os dispositivos em exposição proporcionam ao visitante um 
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espaço de permanência onde este pode investigar a partir do material 

fornecido. O artista desmonta todo o processo e fornece toda a informação 

existente, permitindo ao visitante inteirar-se do sucedido e partindo da 

informação adicional, criar o seu próprio sentido do trabalho. É neste momento 

que se gera novo conhecimento.  

 

Apesar de um projecto deste género poder viver em várias valências (vivenciais 

e expositivas) e assumir suportes e naturezas distintas, todas fazem parte 

integrante do mesmo, sendo que será sempre necessário distinguir cada uma 

das fases. Os objectivos e questões de um determinado momento, poderão 

não coincidir com o seguinte, assim como, o momento de artisticidade da obra 

poderá mudar de localização dentro da tríade “obra-espaço-observador”. Se na 

situação da experiência ela vive no encontro que se estabelece, na obra em 

exposição ela vive, essencialmente, no objecto apresentado. No entanto, em 

ambos os casos, quer a proposta lançada pelo artista para a experiência (as 

ditas “regras do jogo” de Kateřina Šedá), quer o sentido e conhecimento 

extraído pela segunda audiência do objecto expositivo, são tudo partes 

constituintes da obra que têm que ser tidas em conta e observadas com o 

devido cuidado e atenção.  

 

Para além dos dois exemplos de exposição que foram apresentados, será 

necessário abordar um outro formato que embora consista num projecto que se 

funda na experiência, tem algumas nuances que o separam dos trabalhos 

anteriores. Este projecto irá ser abordado apenas para dar conta de outra 

possibilidade de relação entre a parte experiencial dum projecto e a sua 

apresentação expositiva.  

O projecto intitula-se Tabula Rasa: 111 days on a long table (2008), 

coordenado por Denis Isaia em conversa com os Raqs Media Collective, 

curadores gerais da exposição em Bolzano. Durante o período de exposição os 

curadores fizeram uma programação de apresentações que iriam ter lugar 

numa das salas do espaço da antiga fábrica Alumix. Estas apresentações 

poderiam assumir vários formatos, tais como, animações, conversas e 

performances, convidando, assim, os habitantes de Bolzano e das regiões 

vizinhas a deslocarem-se a este espaço e fazerem parte do evento 
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programado. A única condição para a realização de cada actividade era que a 

sala fosse deixada vazia depois da apresentação de cada projecto, restando, 

apenas, as mesas e cadeiras que haviam sido desenhadas previamente pelos 

arquitectos Nikolaus Hirsch e Michel Müller (do projecto Cybermohalla Hub) 

propositadamente para este projecto. 

 

 

Fig. 11 - Tabula Rasa: 111 days on a long table (2008), coordenado por Denis Isaia 

em colaboração com os Raqs Media Collective. Vista geral da instalação na sala 124 

em Outubro de 2008. 

 

A principal diferença entre este trabalhos e os anteriormente apresentados, 

prende-se com a localização da experiência. Enquanto que nos outros 

projectos a experiência fundadora havia acontecido em espaço vivencial, em 

contacto directo com o contexto social e cultural, e em paralelo com as diversas 

dinâmicas do lugar, sem as condicionantes do discurso expositivo114, nesta 

                                                 
114

 Sendo que o termo “condicionantes” não tem qualquer valor negativo, mas apenas se refere 

ao facto de o espaço expositivo emitir, naturalmente, um determinado tipo de códigos, 

diferentes dos que existem em espaço público. 
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última situação a experiência realiza-se no interior do espaço de exposição. A 

sala 124, em cento e onze dias do período de exposição, foi palco de encontros 

de ideias, de pensamentos e de criações que potenciaram novas 

subjectividades e criaram novas experiências sociais entre os habitantes da 

região de Bolzano. Estas situações compreendem outro tipo de processos, pois 

pretendem converter o espaço codificado da galeria em espaço vivencial 

passível de fundar uma experiência social.  

Tal como escreve Nicolas Bourriaud a respeito destas práticas, “as relações 

que se estabelecem entre as pessoas dentro do espaço de galeria ou de 

museu, demonstraram ser susceptíveis de servir de material bruto para um 

trabalho artístico.” Sendo o momento de inauguração “frequentemente parte 

integrante do dispositivo da exposição, modelo de uma circulação ideal de 

público (…)”.115 

 

Apesar da pertinência de uma reflexão sobre a natureza destes projectos, a 

presente dissertação centra-se no tratamento de trabalhos que partam da 

experiência em espaço vivencial, onde a relação com o contexto seja 

contemplada, ou através das questões levantadas, ou da comunidade 

escolhida, ou do tratamento do lugar. Sobre a produção de experiência em 

contexto expositivo poder-se-á consultar o livro supracitado de Nicolas 

Bourriaud, onde este autor apresenta com algum detalhe um vasto leque de 

projectos desta natureza. Alguns dos artistas nomeados são: Rirkrit Tiravanija, 

Philippe Parreno, Liam Gillick, Caersten Holler, entre outros. Trata-se 

certamente de uma produção de sentido distinta, nestes casos que envolvem o 

espaço de exposição, pois é necessário converter o espaço expositivo em 

espaço de experimentação social, pelo menos durante a duração da 

experiência. Nos últimos anos as revistas da especialidade e alguns ensaios 

                                                 
115

 Bourriaud, 2001, p. 38. Tradução livre da autora, do excerto: « Les échanges qui se 

déroulent entre les gens, dans l’espace de la galerie ou du musée, s’avèrent eux aussi 

susceptibles de servir de matériel brut pour un travail artistique. », « souvent partie intégrante 

du dispositif d’exposition, modèle d’une circulation idéale du public (...) » 
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publicados têm sido palco de uma discussão pertinente sobre as práticas 

relacionais em espaço expositivo.116  

 

 

O percurso do tratamento do conceito de lugar e de experiência na produção 

artística contemporânea, que tem sido delineado nesta dissertação, tem 

valorizado a perspectiva do fazer artístico, ou seja, as questões prementes 

envolvidas no projecto definido pelo artista quando a obra se funda na 

experiência. No entanto, será necessário contemplar outras valências da 

produção e mediação artísticas, nomeadamente, a produção dos momentos de 

envolvimento do artista com o lugar e de que forma, essa produção, poderá 

condicionar e potenciar esse mesmo relacionamento.  

 

As alterações que ocorreram na arte durante o século XX, mais concretamente, 

a partir da década de 1970, também conduziram ao aparecimento de um novo 

agente cultural, o curador, cujo envolvimento se centra nos artistas, nas obras 

e nas múltiplas formas destas se darem a ver em exposições. Como forma de 

explorar o posicionamento do curador em projectos desta natureza, no capítulo 

seguinte vai ser apresentado o Projecto de Criação Artística Jardim Botânico 

desenvolvido durante os anos de 2007 e 2008, com curadoria da minha autoria. 

O projecto curatorial irá dar a conhecer não só o posicionamento do curador, 

mas também, irá problematizar o tipo de projectos artísticos de envolvimento 

com um contexto específico, de tratamento do lugar e da experiência aí 

potenciados.  

                                                 
116

 Sobre este assunto poder-se-á consultar o texto de Claire Bishop na Revista October, 

denominado “Antagonism and Relational Aesthetics” (Claire Bishop, “Antagonism and 

Relational Aesthetics”, in October, 110, Fall 2004, pp. 51–79); a resposta do artista Liam Gillick 

a estas críticas na Revista October, cujo texto foi intitulado de “A Response to Claire Bishop’s 

“Antagonism and Relational Aesthetics”” (Liam Gillick, “Contingent Factors: A Response to 

Claire Bishop’s “Antagonism and Relational Aesthetics””, in Bovier, Lionel (ed.), Liam Gillick, 

Prolexics – Selected Writings (1988-2006), Zurique e Dijon, JPR|Ringier e Les Presses du Réel, 

2006, pp. 151 – 168.); e o subcapítulo “Une evolution contestable” (pp. 195-202) da obra Un Art 

Contextuel de Paul Ardenne, que apresenta uma leitura crítica das ideias de Bourriaud (Paul 

Ardenne, Un art contextuel – création artistique : en milieu urbaine, en situation, d’intervention, 

de participation, Paris, Éditions Flammarion, 2004.) 
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As questões que serão lançadas prendem-se com o papel desta figura num 

projecto cujo processo e resultado se encontram em aberto. Onde se localiza o 

curador num projecto de relação com o lugar? Será que este mantém as suas 

funções originais? Se não, onde as redesenha? 
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4. Curadoria do Projecto de Criação Artística Jardim Botânico 
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4.1. Conceito 

 

O percurso do tratamento do lugar e da experiência na produção artística 

contemporânea, ao longo do século XX e durante a presente década, 

desenvolvido nos capítulos anteriores, pretendeu localizar e contextualizar a 

arte e os artistas que, cada vez mais, desenvolvem o seu trabalho fora das 

instituições da arte, em circuitos paralelos, de presença e intervenção na vida 

social e de relação próxima com o lugar e as pessoas. O afastamento da 

instituição não constitui a replicação do movimento nascido nos anos 1960 e 

1970, de rejeição e crítica ao circuito institucional da arte, mas a necessidade 

de inscrever a acção artística dentro do tecido vivencial. O artista procura 

estabelecer uma relação directa com a vida, através da apresentação de 

propostas artísticas que são colocadas em situação, interrompendo os 

percursos daqueles que nela participam, ou colocando-se, a si próprio, em acto 

de criação numa co-presença com a paisagem natural, a cidade, as coisas e as 

pessoas.  

 

No presente capítulo será feita uma apresentação detalhada daquele que foi o 

Projecto de Criação Artística Jardim Botânico (PCAJB), com curadoria da 

minha autoria, desenvolvido durante o ano de 2007 e 2008, e com a 

participação, inicial, de seis artistas: Cláudio Sousa, Luis Simões, Mário 

Ângelo, Nelson Melo, Rita Manuel e Tiago Neto. No decorrer do projecto, 

outros artistas foram convidados a participar, quer como colaboradores 

pontuais, quer fazendo parte do núcleo central do projecto. A explanação que 

se segue abordará as suas diferentes fases constitutivas, tais como, o conceito, 

o desenvolvimento do processo, os trabalhos realizados e as formas de 

apresentação/exposição e as conclusões relativas ao processo e trabalhos 

realizados.  

 

No volume dedicado aos Anexos irão constar os documentos de produção, tais 

como, calendarizações do período de realização, previsão e revisão 
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orçamental, declarações das instituições envolvidas, projecto de candidatura a 

apoios, plantas e imagens do Jardim Botânico, assim como, toda a 

documentação relativa aos projectos artísticos realizados (Projecto de 

Exposição ele é um corpo em presença de outro corpo, Projecto Observatório 

Astronómico – Demolição Anunciada). Num volume à parte, em formato livro, 

mas ainda parte integrante dos Anexos, será apresentado um catálogo do 

projecto com desenvolvimento do processo, reflexões teóricas sobre os 

acontecimentos, registos recolhidos durante o processo e apresentação dos 

projectos artísticos. Devido à natureza da proposta curatorial e artística, que irá 

ser apresentada detalhadamente de seguida, o catálogo, denominado de 

Documento, consiste num importante elemento de materialização do 

pensamento e da experiência vivida no Jardim. Pretende-se, desta forma, que 

o design gráfico e a edição do material, assim como a articulação e concepção 

dos seus conteúdos, sejam um espelho do modus operandi definido para o 

projecto. 

 

O projecto teve como princípios conceptuais, precisamente, a problematização 

das questões esboçadas nos capítulos anteriores, nomeadamente, o conceito 

de lugar, experiência, presença e contexto, na produção artística 

contemporânea. Para melhor explicar o PCAJB, este será dividido em dois 

campos de abordagem, que vão ser tratados diferenciadamente, apesar de 

dialogarem entre si e estabelecerem uma relação, natural, de 

interdependência. Por um lado, abordar-se-á a forma como se entende o fazer 

artístico em contexto e as estratégias para o potenciar, por outro, será 

apresentada a forma como foi prevista a localização e a função do curador em 

projectos de relação do artista com o lugar. 

 

 

 

4.1.1. O fazer artístico 

 

Dando início à explanação pelo fazer artístico, o PCAJB pretendeu, como mote 

fundador, perceber como é que se desenvolve a acção de envolvimento do 

artista com o lugar Jardim Botânico e com a comunidade que nele trabalha e 
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que a ele aflui, e com os quais pretende estabelecer uma relação de natureza 

artística. Tal como foi visto ao longo dos anteriores capítulos, o artista quando 

projecta para um lugar específico e pretende dialogar com ele – por exemplo, 

levantando novas questões, problematizando antigas celeumas, dando 

relevância à natureza constituinte do Jardim e seus organismos adjacentes – é 

necessário um tempo de conhecimento e intrusamento, de forma a garantir o 

respeito pelas suas dinâmicas, a justeza da aplicação da intervenção e o papel 

“incidente”, segundo a definição de John Latham. A expressão “personalidade 

incidente” é justamente aplicável ao papel do artista quando parte do real para 

o desenvolvimento do seu trabalho plástico. Perante duas posições ideológicas 

divergentes, este sujeito adopta por uma terceira posição, fora da zona de 

contacto, permitindo uma clarividência e espírito crítico face ao real 

percepcionado e reflectido.  

 

Esta posição de afastamento permite uma leitura crítica do contexto, pertinente 

no trabalho artístico que visa interromper o fluxo mecânico dos ritmos 

quotidianos. Ao mesmo tempo que se coloca à distância para poder ler o 

momento, o artista contextual quer-se um ser implicado com o seu objecto de 

observação, sensação e reflexão. É através da proximidade e envolvimento 

que o corpo do artista se envolve nesse mundo, experimentando-o, 

seleccionando-o e, posteriormente, reinscrevendo-o criativamente.  

 

Para garantir a experiência de envolvimento do artista com o lugar, o projecto 

começou por se definir como um projecto de criação artística e não, 

necessariamente, expositivo. Desta forma, pretendia-se garantir a liberdade e 

qualidade do momento dedicado ao envolvimento e conhecimento do lugar, 

como uma fase fundadora do projecto. Pretendia-se, assim, perceber como era 

vivido este momento por cada um dos artistas envolvidos, onde se localizavam 

os seus interesses artísticos, e, posteriormente, como é que os interesses 

artísticos poderiam conduzir a um momento de objectualização ou de partilha 

dessa artisticidade vivida. Tal como já foi dito, esta última parte do projecto não 

teria, necessariamente, que passar por uma apresentação pública de objectos 

artísticos no Jardim. Quer esta situação acontecesse, ou não, a presença e 

acção artísticas do corpo do artista no lugar seriam sempre alvo de reflexão, 
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como forma de pensar como se poderia partilhar e mediar estes momentos 

com o público. 

 

No projecto escrito e apresentado à Direcção do Jardim Botânico e aos 

responsáveis pelo Programa de Apoio à Criação Artística do Serviço de Belas-

Artes da Fundação Calouste Gulbenkian, a incidência do projecto no processo 

criativo de presença e acção artísticas foi apresentado desta forma: “O projecto 

não se destina necessariamente a fins expositivos, incidindo nos momentos em 

que os artistas irão permanecer no espaço e nas relações de carácter artístico que 

se irão estabelecer com as dinâmicas do Jardim e seu funcionalismo.”117 

 

A relevância que se dá ao momento fundador da estadia no lugar, ao qual se irá 

dar o nome de processo criativo, deve-se também ao facto de se considerar esta 

presença do corpo no espaço, já por si, uma permanência de natureza artística. A 

percepção de um lugar é um exercício que passa não só pelo que pode ser 

olhado, mas também, eliminado ou construído. O artista tem, assim, um papel 

criador na forma como aborda o espaço, o observa e selecciona. Essa experiência 

é afectada pelo que cada lugar nos pode devolver e pelos conhecimentos prévios 

que trazemos connosco. Experimentar um lugar passa por percepcioná-lo e sentir 

como nos afecta, por aceitar o desafio de passar de receptor passivo a observador 

consciente.  

 

O corpo e o fazer do artista encontra-se perante outros, quer sejam os elementos 

naturais do Jardim, quer sejam as pessoas que nele trabalham ou que a ele afluem 

para visita, “numa presença fenomenológica e semiótica” 118. Este é um corpo que 

perante estes, enquanto outros, se encontra atento à apresentação formal do seu 

entorno e às subjectividades geradas em co-presença. Trata-se de um potencial 

momento gerador de significados de natureza artística, porque assim são 
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 Excerto retirado do projecto de candidatura para os Apoios a Projectos de Criação Artística 

do Serviço de Belas-Artes da Fundação Calouste Gulbenkian, em Março de 2007, com 

concepção da minha autoria. 

118
 Erika Fischer-Licht citada por Liliana Coutinho in “De que falamos quando falamos de 

performance?”, Revista MARTE, nº 3, De que falamos quando falamos de performance, Liliana 

Coutinho (coord.), Lisboa, MARTE/FBAUL, 2008, p. 12. 
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percepcionados e assim são reflectivos. Tal como referiu Erika Fischer-Licht, este 

corpo, que na interacção e na co-presença gera sentido, é um corpo político, que 

estabelece uma atenção particular sobre o contexto, gerando, a partir dele, 

“significados emergentes” (Coutinho, 2008, p. 12). 

 

O trabalho do artista Hamish Fulton (1946), que se enquadra no seguimento dos 

percursos performativos de Richard Long, insere-se dentro desta linha de 

pensamento, em que a presença e a fruição atenta, produzem novas relações e 

significados de natureza artística. Conhecido como fazendo parte do movimento da 

Land Art, iniciada nos anos 1960, este artista fez da sua presença física na 

natureza, o seu projecto artístico. O seu trabalho desenvolve-se em torno de 

longas caminhadas (walks) que realiza geralmente sozinho. Hamish Fulton 

assume conceptualmente estes percursos como projectos individuais de 

construção de uma relação entre arte e vida. É no seu envolvimento nas 

experiências vividas nesses percursos que se produz o sentido daquela natureza 

no entendimento do artista.  

 

O formato do processo criativo que foi proposto para o Jardim Botânico retomou 

ideias definidas pelos artistas da Land Art, assim como, as acções dos 

Situacionistas (aplicadas ao espaço urbano) de deriva e das reflexões sobre o 

conceito de psico-geografia. Tal como foi referido por Guy Debord (1931-1994) 

(um dos principais representantes do movimento situacionista), no seu texto 

“Introdução a uma crítica da geografia urbana”, publicado em 1955, era necessário 

criar novas formas de observar o real, sendo uma delas dedicada à “observação 

de certos processos do acaso e do previsível que se dão nas ruas.”119  O conceito 

psico-geografia aplica-se a uma nova forma de observar e avaliar o que faz parte 

da paisagem geográfica que envolve o artista e, consequentemente, dos 

pensamentos provocados por essa natureza objectiva, ou seja, “a sua influência 

directa sobre o comportamento afectivo dos indivíduos.” (Debord, 1955) 

 

                                                 
119

 Guy E. Debord, “Introdução a uma crítica da geografia urbana”, in 

http://www.rizoma.net/interna.php?id=143&secao=anarquitextura, traduzido do espanhol para o 

português do Brasil. Publicado originalmente no nr. 6 de Les lévres nues, em Setembro de 

1955.  
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Para potenciar esta experiência era necessário criar condições de tempo e de 

espaço no próprio Jardim para os artistas participantes. Na proposta apresentada 

o único formato que estava previamente planificado era, assim, a estadia de todo o 

grupo no Jardim durante períodos de uma semana, com três semanas de intervalo 

entre si. Seria a partir destas estadias que se iria potenciar a construção de 

situações pela experiência do quotidiano como forma de pensar a relação destes 

processos com as práticas artísticas. 

Segundo Claire Doherty, curadora e investigadora contemporânea, a propósito da 

disseminação exaustiva do formato Bienal subordinado ao tema do lugar, a 

inexistência de uma estratégia de envolvimento capaz e prolongada no tempo do 

artista tem conduzido a exposições demasiado interpretativas, pseudo-

antropológicas e muito associadas a visões nostálgicas e exóticas do lugar em 

causa. Será, por isso, segundo a autora, necessário criar enquadramentos 

temporais flexíveis.120 

  

Existe outra causa, igualmente importante, da programação das estadias do grupo 

no Jardim, no entanto, esta será apresentada mais à frente, ainda dentro do 

subcapítulo referente ao fazer artístico.  

 

A natureza da primeira estadia no espaço, por se tratar, precisamente, da que iria 

dar início ao processo, teria que ter um perfil distinto das outras, introduzindo os 

artistas ao lugar e permitindo criar condições para que estes o pudessem habitar 

como um sítio que não fosse estranho. Por essa razão, o primeiro momento, que 

decorreu de 29 de Outubro a 2 de Novembro de 2007, consistiu na integração de 

todo o grupo, incluindo curadora, no programa de voluntariado existente no Jardim 

Botânico. Pretendia-se que o grupo fosse, assim, apresentado não como um 

colectivo que ia desenvolver apenas um projecto artístico, mas o qual ia estar 

presente durante um período longo no Jardim e desenvolver relações com as 

actividades e funcionários deste espaço.  

 

Para o grupo, o programa de voluntariado tinha múltiplas vantagens no processo 

                                                 
120

 Claire Doherty, “Curating wrong places… or where have all the penguins gone?”, in O'Neil, 

Paul (ed.), Curating Subjects, London, Open Editions, 2007, pp. 100-108. 
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de conhecimento e tomada de consciência da complexa estrutura. Os artistas 

tiveram a possibilidade de conhecer os funcionários do espaço, desde a 

coordenadora do serviço de voluntariado, aos jardineiros, passando pelos 

funcionários dos departamentos nos quais foram desenvolvidas actividades de 

voluntariado (Banco de Sementes). As portas dos vários departamentos, as caras 

daqueles que neles trabalhavam e os locais reservados aos funcionários 

começaram a revelar-se.  

 

Nos momentos de estadia que se seguiram, nomeadamente, no que decorreu 

de 3 a 7 de Dezembro de 2007 e, o seguinte, de 7 a 11 de Janeiro121, foram 

calendarizadas visitas aos diversos e complexos departamentos que fazem 

parte da estrutura comummente conhecida e designada por Jardim Botânico da 

Escola Politécnica de Lisboa. Esta nomenclatura fecha em si, além do espaço 

ajardinado, muitos outros organismos que dele fazem parte, como é o caso, do 

Museu Nacional de História Natural, do Museu de Ciência, do Banco de 

Sementes, do Departamento de Fungos e Líquenes, do Microscópio 

Electrónico, do Herbário, entre outros. Era, por isso, necessário conhecer as 

funções e os funcionários destes departamentos, como forma de poder abarcar 

conceptualmente e fisicamente a imensidão de actividades que aí se 

desenvolvia diariamente e que ficava muito para além daquilo a que o visitante 

do Jardim normalmente tinham acesso. 

 

A semana de voluntariado e as visitas aos vários departamentos do Jardim 

foram duas estratégias curatoriais que pretendiam o entrosamento do artista no 

espaço e o contacto e conhecimento com as várias estruturas e funcionários. 

Desta forma, os artistas podiam começar a sentir-se parte integrante da 

estrutura e dar início ao processo criativo individualmente. Quanto ao 

desenvolvimento dos projectos artísticos, propriamente ditos, durante os 

momentos acima citados, será tratado mais à frente, no subcapítulo dedicado à 

apresentação do Projecto Observatório – Demolição Anunciada e do projecto 
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 Para consultar calendarização dos momentos de estadia no Jardim Botânico, ver em 

Volume II – Anexos, secção 1.5, “Calendarização do Projecto de Criação Artística Jardim 

Botânico”. 
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de exposição ele é um corpo em presença de outros corpos (4.4. “Projecto 

Observatório Astronómico – Demolição Anunciada” e 4.5, “Projecto de 

exposição ele é um corpo em presença de outros corpos”, respectivamente). O 

Documento – catálogo referido que se encontra em anexo – enquadra-se 

dentro de uma das formas de reificar o longo processo desenvolvido. A forma 

como o conteúdo do volume foi editado pretende ir ao encontro da ideia de 

processo prolongado no tempo, das estadias de permanência no Jardim e da 

construção de conhecimento a par do desenvolvimento da experiência. Foram, 

assim, editadas as conversas, os encontros e as reuniões realizadas no Jardim 

e nas Calda da Rainha (cidade onde estavam a residir todos os artistas durante 

o processo desenvolvido), assim como, a apresentação dos projectos 

individuais e o projecto colectivo sobre o Observatório Astronómico.  

 

Como base conceptual da proposta do processo criativo está, também, a 

aplicação da ideia subjacente à prática da arte relacional. Segundo Nicolas 

Bourriaud, “o artista habita as circunstâncias que o presente lhe oferece para 

transformar o contexto da sua vida (a sua relação com o mundo sensível e 

conceptual) num universo durável” e fá-lo em conjunto, na relação com o outro, 

“na elaboração colectiva de sentido”122. Ou seja, trata-se de uma atitude de 

partilha e de coexistência. Esta premissa foi aplicada à metodologia de 

funcionamento do grupo e às dinâmicas mais abrangentes, como a forma de 

entender a presença do grupo no Jardim e junto dos seus funcionários. O 

conceito de partilha é, assim, a outra causa que conduz à programação das 

estadias no Jardim e à promoção do contacto directo com as várias dinâmicas 

vivenciais e científicas deste lugar.  

 

Partindo da ideia de que a arte constitui mais uma forma de ver o mundo, 

assim como, outras áreas do conhecimento, tais como, as ciências exactas, a 

filosofia e a história, considera-se benéfico poder aproximar o pensamento 

artístico de outros domínios do pensar e do fazer, nomeadamente, aqueles que 
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 Nicolas Bourriaud, Estetique Relationnelle, Dijon-Quetigny, Les presses du réel, 2006, 

[2001], p. 13. Tradução livre da autora, do excerto : « (...) l’artiste habite les circonstances que 

le présent lui offre, afin de transformer le contexte de sa vie (son rapport au monde sensible ou 

conceptuel) en un univers durable. » 



 119 

são investigados no Jardim e departamentos adjacentes. O discurso artístico 

não se quer apenas no interior dos espaços de exposição, como os Museus e 

as Galerias de Arte, como se pôde observar nos capítulos anteriores. Por esta 

razão surge a vontade de inscrever este projecto num local fora do perímetro 

dos espaços expositivos da arte contemporânea, em que a presença e acção 

do artista possam estar próximos da actividade do Jardim, acreditando que 

esta potencia formas complementares de entender aspectos científicos e abrir 

novas possibilidades de reflexão sobre o já adquirido123.  

 

O conceito de partilha associado ao envolvimento do artista com as várias 

dinâmicas do Jardim, quer através da presença e acção diária, quer através do 

contacto directo com os seus funcionários, também foi aplicado ao contexto 

interno do grupo e ao método de trabalho adoptado. Passar-se-á, por isso, a 

elencar as várias propostas que permitiam a aplicação do conceito de partilha 

ao processo criativo. Apesar de se ter que apresentar separadamente, elas 

funcionam como um todo orgânico que foi pautando o modus faciendi e o 

quotidiano do grupo.  

 

Além da intenção de inscrever o pensamento artístico no contexto onde o 

artista se movia, o conceito de partilha, associado ao modus faciendi do 

trabalho, pretendia também potenciar uma nova experiência social, na qual se 

criasse uma existência assente no pensar e fazer artístico. Ou seja, durante o 

desenvolvimento do projecto, de Setembro de 2007 a Junho de 2008, criar-se-

ia uma situação privilegiada de contacto e co-presença entre os elementos do 

grupo de forma a que a artisticidade presente na maneira de cada um entender 

o mundo fosse prolongada num “encontro durável”124. E qual a duração 
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 A reforçar a pertinência desta última observação, ou seja, de que a arte possa exercer um 

papel complementar na forma de pensar o mundo, e neste caso, em diálogo com o 

pensamento científico, está a presença de um profissional formado em Pintura, no grupo de 

trabalho do próprio Jardim Botânico. A Dra. Margarida Jardim, licenciada em Pintura, foi a 

pessoa indicada pela direcção para acompanhar o desenvolvimento do projecto, mas, 

infelizmente, reformou-se antes da resposta da Fundação Calouste Gulbenkian, ou seja, antes 

do início do mesmo. 

124
 Bourriaud, 2001, p. 19. Tradução livre da autora, do excerto: “Rencontre durable (…)”. 
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necessária para que um encontro possa criar uma nova experiência social? 

Bourriaud definiu-o como o momento a partir do qual “os seus elementos 

constituintes formam um conjunto cujo sentido é tido no momento da aparição 

do ser em conjunto, suscitando as “possibilidades de vida” novas.”125 Foi este 

momento que se pretendeu prolongar durante o processo de trabalho e as 

estadias no Jardim, dando-lhe o nome de Processo Criativo Partilhado. 

 

Os cinco momentos de estadia no Jardim foram vividos em conjunto, 

potenciando a partilha entre os vários elementos, de forma a perceber como é 

que o “ser em conjunto” poderia intensificar a artisticidade dos momentos. A 

“reunião” foi um formato utilizado como plataforma de encontro e discussão das 

opiniões que iam surgindo, de avaliação dos momentos vividos e de 

programação da estadia seguinte. Desta forma, este formato tinha lugar 

durante as permanências no Jardim e durante as semanas de intervalo. Tal 

como havíamos referido, a apresentação do projecto inicial ao Jardim Botânico 

e ao Serviço de Belas-Artes da Fundação Calouste Gulbenkian, apenas definia 

o formato da primeira estadia, pois pretendia-se que a definição do restante 

trabalho fosse sendo definida pela vivência no lugar e apreciação das suas 

consequências no fazer artístico. Como tal, a reunião foi, também, neste 

sentido, uma ferramenta importante que permitiu a avaliação atempada de 

cada momento e a definição do que se lhe seguia. 

 

O processo de partilha também se aplicou à apresentação dos projectos 

individuais e/ou pensamentos artísticos que iam surgindo, de tal forma, que 

permitisse a inclusão de mais elementos no desenvolvimento da ideia 

apresentada, e, consequentemente, a formação de colectivos ou de processos 

criativos conjuntos. 

 

Além dos elementos do grupo foram convidados cinco consultores da área das 

artes plásticas, sendo eles, Celso Martins (crítico de arte), Gilberto Reis (artista 
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 Bourriaud, 2001, pp. 19 e 20. Tradução livre da autoria, do excerto: « leurs composantes 

forment un ensemble dont le sens “tient” au moment de leur naissance, suscitant des 

“possibilites de vie” nouvelles. » 



 121 

plástico), Pedro Cabral Santo (artista plástico), Rodrigo Silva (teórico de arte) e 

Sérgio Taborda (artista plástico). Em todas as permanências do grupo no 

Jardim, os consultores fizeram visitas ao espaço, acompanhando todo o 

processo e apoiando o debate de questões que iam surgindo ao longo da 

estadia. Este conjunto de profissionais permitiu instigar a discussão e reflexão 

sobre o processo desenvolvido de uma forma mais consistente e aturada.  

 

Uma outra componente do Processo Criativo Partilhado consistiu no convite a 

alguns profissionais da área das Artes para se deslocarem ao Jardim para uma 

conversa pontual e de registo informal, durante a qual o grupo pudesse 

apresentar a proposta em desenvolvimento e estender a discussão à pessoa 

convidada. Os convidados retribuíam a partilha e apresentavam o trabalho que 

estivessem a desenvolver ou apresentavam outro assunto a discussão que 

estivesse relacionado com a área. Uma das principais finalidades desta 

iniciativa consistia em intensificar a vivência de natureza artística, permitindo o 

conhecimento de novos universos artísticos que pudessem, pelo acaso, 

potenciar novas ligações ou reflexões no trabalho artístico individual de cada 

um dos artistas.126 

 

Assumindo a preponderância do processo no desenvolvimento do projecto e 

sendo os momentos de permanência no espaço, as reuniões do grupo e a 

apresentação dos trabalhos artísticos fulcrais para a definição de toda a 

actividade que se propunha realizar, o registo videográfico e fotográfico de 

cada uma das fases fazia parte constituinte do projecto inicial. Pretendia-se que 

as imagens permitissem perpetuar todo o processo e que servissem, 

posteriormente, para a realização de um catálogo sobre a criação artística 

desenvolvida no Jardim Botânico. Tendo em conta a efemeridade de cada um 

dos momentos enunciados, conjugado com a necessidade de prolongar, 

através do registo, as intervenções no tempo, a publicação de um catálogo era 

tida como fundamental, pois funcionaria como o documento de materialização 

de todo o processo.  
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 Para mais informação sobre os encontros com artistas e curadores consultar no Volume II – 

Anexos, secção 1.5, “Calendarização do Projecto de Criação Artística Jardim Botânico”. 
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Previa-se que no catálogo constasse o trabalho desenvolvido pelos artistas, 

mas também, textos sobre a reflexão teórica e imagens de todo o processo. A 

problematização gerada em torno da prática artística a partir de um contexto 

específico, do processo enquanto materialização da artisticidade do trabalho e 

da respectiva comunicação deste com os visitantes, seria partilhada nos textos 

a serem publicados no catálogo. Desta forma, reflexão teórica e projectos 

plásticos funcionariam como duas abordagens de uma mesma questão, 

estabelecendo uma relação complementar nas páginas da publicação. 

 

Devido à necessidade de revisão orçamental, não foi possível editar o catálogo. 

No entanto, no contexto da realização da presente dissertação foi criado um 

volume, com o número de exemplares reduzido à quantidade exigida para a 

apresentação da tese, como forma de exemplificar o objecto que se pretendia 

publicar. 

 

 

 

4.1.2. O papel curatorial 

 

O PCAJB é apresentado nesta dissertação a partir da sua divisão em duas 

valências diferentes, por um lado, o fazer artístico, acima citado, por outro o 

papel curatorial. Este último será agora apresentado tendo em conta que 

ambas as valências terão que ser entendidas num todo e que apesar de terem 

bases conceptuais distintas, na prática funcionam conjuntamente e de forma 

orgânica. Pretende-se ao longo deste subcapítulo apresentar aquele que pode 

ser o posicionamento do curador em projectos de relação com o lugar e 

nomeadamente, com o perfil do projecto curatorial supracitado em 4.1.1, “O 

fazer artístico”.  

Será necessário reforçar que o conteúdo deste item não irá apresentar o 

projecto curatorial para o processo criativo, pois esse objectivo foi tido em 

consideração no subcapítulo anterior, mas apresentar qual a posição do 

curador face à proposta curatorial em questão. 
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Depois de observadas as transformações que ocorreram na produção artística 

contemporânea, no que diz respeito ao tratamento do lugar e do contexto e às 

suas consequências ao nível do objecto artístico e da sua exposição, é 

necessário verificar qual o posicionamento do curador. Na realidade, o que 

parece acontecer não é uma adaptação do trabalho curatorial às características 

das novas propostas plásticas, mas antes, a abertura de um novo campo de 

acção provocado pela nova natureza destes mesmos trabalhos. A função de 

um curador enquanto autor do conceito de exposição, seleccionador das obras 

e artistas, e organizador da exposição, redesenhando a leitura dos trabalhos 

em exposição, continua a ser válida. No entanto, não é a única. Tal como Lewis 

Biggs faz referência no seu testemunho em “100+ new statements”127 é 

necessário ser feita uma distinção entre o fazedor de exposições e o curador 

que acompanha e potencia a produção artística em situação. 

 

No PCAJB o curador cria o projecto de um processo de trabalho de estadia no 

espaço e de potenciação do trabalho artístico a partir do lugar, tal como foi 

visto no subcapítulo anterior. Desta forma, não se trata de seleccionar obras 

pré-existentes para uma exposição, mas de definir os contornos de um 

processo e trabalhar com artistas que subscrevam esta forma de trabalhar o 

lugar. A questão é a seguinte: Onde se situa a abordagem do curador em 

projectos que passam pela vivência no espaço e, posterior, mediação do 

trabalho artístico? Nestas situações o curador passa a situar-se a priori da obra 

realizada, ao contrário do que costumava ser comum. O curador fica 

responsável por dois objectivos essenciais, por um lado, este deve criar 

condições para a ida dos artistas para o lugar e potenciar o seu envolvimento e 

conhecimento do local, funcionando como uma espécie de mediador e produtor 

do projecto128. Esta situação permite ao artista dedicar-se àquela que será a 

seu função primordial, a relação com o contexto e a definição do seu projecto 

artístico.  
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 Lewis Biggs, “100+ New Statements”, in Christoph Tannert e Ute Tischler (ed.), Men in Black 

– Andbook of Curatorial Practice, Frankfurt am Main, Kunstlerhaus Bethanien, Revolver – 

Archiv fur aktuelle Kunst, 2004, pp. 160-161. 

128
 Para consultar o perfil do projecto curatorial quanto à programação da estadia do artista no 

Jardim e metodologia de grupo, ver no subcapítulo anterior, 4.1.1, “O fazer artístico”. 
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Por outro lado, o facto do curador ser um profissional com conhecimentos 

específicos sobre questões teóricas, históricas e práticas da produção artística 

contemporânea, pode constituir uma mais valia no acompanhamento deste 

processo. Desta forma, entende-se este profissional não só como um “middle-

man”129, segundo definição da dupla Soren Andreasen e Lars Bank Larsen, 

mas, também, acompanhantes privilegiados do trabalho artístico a ser 

desenvolvido. Este profissional deve apoiar teoricamente os projectos, 

discutindo com o artista as propostas por este apresentadas e sugerindo 

leituras e novas abordagens, ou ajudando a fortalecer o caminho escolhido. 

Desta forma, será de todo vantajoso que o curador viva o processo de 

envolvimento no lugar em conjunto com o restante grupo, fazendo parte dele e 

participando nas suas várias actividades. Desta forma, o processo criativo 

partilhado que havia sido definido no subcapítulo anterior, relativamente ao 

PCAJB, é aplicado também ao curador. As reuniões definidas no subcapítulo 

anterior são, também, uma forma de possibilitar estas plataformas de 

discussão crítica. 

 

No momento de partilha para o exterior, ou seja, de comunicação do trabalho 

com o público, quer-se que o curador seja capaz de trabalhar, com cada um 

dos artistas, as formas de mediação dos projectos artísticos na sua relação, 

pois detém, sobre as componentes práticas e conceptuais dos trabalhos e seus 

respectivos processos, um conhecimento privilegiado. Ao mesmo tempo, este 

será também capaz de viabilizar a concretização dos projectos junto dos 

organismos responsáveis (se se colocar esta situação) permitindo a 

negociação, mas nunca comprometendo o projecto em si.  

 

As estratégias apontadas anteriormente para o Processo Criativo Partilhado, 

tais como, estadias no Jardim, investigação no local, colaboração 

interdisciplinar e as plataformas de discussão crítica, funcionam, 

simultaneamente, como formas de intensificar a estadia do artista no lugar, 

                                                 
129

 Soren Andreasen, Lars Bank Larsen, “The Middleman: beginning to talk about mediation”, in 

O'Neil, Paul (ed.), Curating Subjects, London, Open Editions, 2007, pp. 20-30. 
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criar espaço de discussão e partilha dentro do grupo, e criar condições ao 

curador em fazer do processo criativo o seu objecto de estudo. As 

consequências desta atenção e avaliação do processo terão depois visibilidade 

no momento da mediação, tendo, desta forma, o curador um conhecimento 

privilegiado de cada um dos trabalhos, criando condições para que a mediação 

tenha em conta o espírito do trabalho e a comunicação a ele ajustada.  
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4.2. Metodologia 

 

O PCAJB foi definido como um projecto a partir do qual se pretendia perceber o 

processo de entrada, conhecimento e envolvimento artístico no Jardim, desta 

forma, seria necessário garantir, uma estadia prolongada no tempo para a 

aplicação concreta da ideia. Em Dezembro de 2006 foi feita a primeira reunião 

na qual me encontrei com os artistas participantes e onde pudemos definir as 

ideias estruturais da proposta. Seguidamente e para dar início ao processo 

contactei o Jardim Botânico de Lisboa, pela Directora e Vice-Reitora, para 

propor a realização do projecto e o apoio da instituição nesta iniciativa, e, 

simultaneamente, iniciei a pesquisa de possíveis financiamentos que 

permitissem viabilizar o projecto. Dia 8 de Março de 2007 foi calendarizada 

uma reunião no Jardim Botânico, com uma das funcionárias que nos 

apresentou o Jardim e tomou conhecimento do projecto. Pouco tempo depois 

recebemos a confirmação do apoio institucional do Jardim e avançámos com a 

candidatura aos Apoios à Criação Artística do Serviço de Belas-Artes da 

Fundação Calouste Gulbenkian, como forma de viabilizar o projecto. 

 

Em Setembro de 2007 recebemos a resposta positiva do Serviço de Belas-

Artes130, tendo, a partir desse momento retomado o contacto com o Jardim 

Botânico, refeito a calendarização de início das estadias no lugar e revisto o 

orçamento inicial131.  

                                                 
130

 Para consultar previsão orçamental, ver Volume II – Anexos, secção 1.2, “Projecto de 

Candidatura aos Apoios à Criação Artística do Serviço de Belas-Artes da Fundação Calouste 

Gulbenkian – 30 de Março de 2007” e para consultar revisão orçamental, ver Volume II – 

Anexos, 1.6, “Revisão orçamental do projecto, após resposta do Serviço de Belas Artes da 

Fundação Calouste Gulbenkian em Setembro de 2007.” 

131
 Neste último ponto considerámos a publicação do catálogo dispensável, podendo investir o 

montante disponível nas estadias dos sete elementos no Jardim, na previsão de um montante 

considerável para a produção dos possíveis projectos e possível divulgação, e no registo e 

documentação de todo o processo. Como era o desenrolar do processo que iria revelar as 



 127 

 

O Projecto foi modelado em duas fases: primeiro, o processo criativo e, 

seguidamente, a mediação dos resultados desse mesmo processo. A 

realização deste último esteve sempre dependente do que se iria suceder no 

primeiro, nunca tendo sido obrigatória a realização dum projecto 

objectualizável. Pretendia-se especialmente que cada um dos elementos do 

grupo prestasse atenção ao processo de entrada, conhecimento e 

envolvimento com o Jardim.  

 

De 29 de Outubro a 2 de Novembro de 2007 deu-se início ao processo criativo, 

com a primeira estadia de todos os elementos do grupo (eu e mais seis 

artistas) no Jardim. As estadias funcionaram em ciclos de uma semana, com 

interrupções de cerca de três semanas, tendo-se prolongado até ao mês de 

Abril de 2008 (última estadia de 14 de Abril a 19 de Abril). Nas três semanas de 

ausência do Jardim dava-se continuidade às reuniões de avaliação da estadia 

anterior, à recolha do material documental, à discussão das ideias e opiniões e, 

finalmente, à preparação da próxima semana de estadia. A partir deste último 

momento iniciava-se os contactos com o Jardim para providenciar as 

condições necessárias para a próxima ida132.  

 

Para dar início às estadias calendarizei, na primeira semana, a participação do 

grupo no programa de voluntariado pré-existente no Jardim. Nesta primeira 

abordagem, os principais objectivos eram o conhecimento do espaço, das 

pessoas, do funcionamento interno e a tentativa de humanização do projecto. 

Sabendo que não seria possível dar a conhecer ao grupo todo o funcionamento 

e funcionários do Jardim duma forma imediata, o programa de voluntariado 

pretendeu servir de introdução à estrutura, de forma a cada um iniciar o seu 

processo de conhecimento do Jardim e Museus adjacentes (Museu da Ciência 

e Museu Nacional de História Natural). 

  

                                                                                                                                               
actividades a realizar, procurámos gerir o orçamento de forma que essa imprevisibilidade 

estivesse, dentro do possível, contemplada. 

132
 Todos os elementos do grupo residiam nas Caldas da Rainha, sendo nesta cidade que se a 

restante parte do processo se desenvolvia. 
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No segundo momento de estadia calendarizei visitas a todos os Departamentos 

do Jardim Botânico e Museus adjacentes, para que pudéssemos contactar 

directamente com os múltiplos organismos existentes, com as pessoas que os 

coordenam e com os espaços físicos para lá das altas e imponentes fachadas. 

 

Depois da realização do conjunto de actividades que pretendiam introduzir o 

artista ao lugar, cada um deles deu início ao seu processo individual de 

investigação e de trabalho, começando por se concentrar em temáticas que 

tivessem instigado o seu interesse. Desta forma, os momentos de estadia que 

se seguiram e as actividades em grupo foram sendo reduzidas para permitir 

que cada um, uma vez introduzido ao espaço, se concentrasse no seu 

processo e na artisticidade dessa vivência.  

 

Não negligenciando o percurso e pesquisa individual, foram, também, 

potenciadas situações de grupo que nos permitissem perceber, na prática, 

quais as vantagens de desenvolvermos este processo em conjunto. No fundo, 

todos partilhávamos dos mesmos interesses e área profissional, podendo este 

“ser em conjunto” potenciador de co-criações, de discussões profícuas e 

reflexões conjuntas. Esta situação de partilha e coexistência foi denominada de 

Processo Criativo Partilhado. 

 

Antes e depois de cada estadia no Jardim, marcámos reuniões onde avaliámos 

o que se havia sucedido e preparámos o momento seguinte.  

Durante as próprias estadias no Jardim procurámos encontrar momentos para 

a conversa sobre questões, inquietações e ideias que tivessem surgido. Assim 

mantínhamo-nos actualizados em relação ao outro e garantíamos uma reflexão 

atenta sobre o processo. 

  

Uma outra forma de intensificar o debate, aprofundar os temas e estender as 

problemáticas a outras perspectivas foi através da criação de plataformas de 

discussão que se relacionassem com o trabalho desenvolvido ou com temas da 

contemporaneidade artística. Estas plataformas consistiam em conversas 

informais no Jardim com os consultores do projecto: Rodrigo Silva, Celso 

Martins, Pedro Cabral Santo, Gilberto Reis e Sérgio Taborda. Passavam 



 129 

também por encontros com profissionais da área que se deslocavam ao Jardim 

para conhecer o nosso projecto e, simultaneamente, falavam sobre o trabalho 

que estavam a desenvolver, numa atitude de partilha de conhecimento. 

 

No decorrer do projecto esta atitude foi-se estendendo para outras áreas do 

conhecimento, consoante as necessidades dos projectos e interesses do 

grupo, nomeadamente, com pessoas de referência da investigação científica 

em Portugal, como é o caso do Professor Doutor Máximo Ferreira, no contexto 

do Projecto Observatório Astronómico133. 

 

O registo e recolha de documentação escrita e gráfica foram uma preocupação 

que pautou todo o processo como forma de materializar os momentos de 

vivência e envolvimento com o espaço, assim como, a plataforma de discussão 

crítica que os foram acompanhando. Todas as estadias no Jardim foram ainda 

devidamente documentadas através de fotografia e vídeo (processo para o 

qual foram recrutadas duas pessoas que tivessem como tarefa exclusiva o 

registo fotográfico e videográfico), redacção de relatórios e actas de reuniões, 

desenhos, esquiços, poemas, textos e objectos encontrados. No início do 

projecto desconhecíamos qual poderia ser a utilidade concreta do material 

recolhido. O catálogo seria sempre uma possibilidade, no entanto, este tinha 

ficado sem viabilidade económica desde a revisão orçamental.  

Na presente dissertação apresento em anexo uma proposta de publicação com 

algum do material recolhido, cujo layout da paginação e conjugação com os 

conteúdos escritos, da minha autoria, pretendem que a orgânica do processo 

criativo, no qual experiência e reflexão caminharam a par, se reflicta na sua 

organização e leitura 

 

Atendendo à organização dos conteúdos e à sequência dos acontecimentos, o 

tratamento da Metodologia de cada um dos projectos artísticos (a exposição 

ele é um corpo em presença de outros corpos e o Projecto Observatório – 

                                                 
133

 Para consultar informação relativa a este Projecto, ver capítulo 4.4, “Projecto Observatório 

Astronómico – Demolição Anunciada”. 
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Demolição Anunciada) só irá ser abordada aquando da apresentação de cada 

um dos projectos. 
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4.3. O Jardim Botânico da Universidade de Lisboa 

 

 

Fig. 12 – Vista de satélite do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, Rua da 

Escola Politécnica, Google Earth, 2009. 

 

O Jardim Botânico da Universidade de Lisboa – também conhecido por Jardim 

Botânico da Escola Politécnica – localiza-se numa encosta da sétima colina da 

cidade. Compreendendo uma área de cerca de quatro hectares, ocupa um 

terreno que desce da Rua da Escola Politécnica até ao Parque Mayer, junto à 

Avenida da Liberdade. Embora a Escola Politécnica tenha sido criada em 1837, 

e desde logo se tenha determinado também a existência de um Jardim 

Botânico anexo, só em 1873 ele ficou efectivamente criado, graças ao impulso 



 132 

dado pelo Conde de Ficalho. A necessidade de criação deste Jardim Botânico 

deve-se ao facto de se ter considerado que o Real Jardim Botânico da Ajuda, 

fundado no século XVIII e primeiro Jardim Botânico português, não se 

encontrava vocacionado para admitir todas as divisões que se consideravam 

indispensáveis ao apoio do ensino na Escola Politécnica, em todas as 

vertentes que esta contemplava. 

 

O espaço ajardinado é composto por duas zonas diferenciadas. A zona que 

fica na cota mais alta, junto à entrada principal do Jardim (pela Rua da Escola 

Politécnica) é bastante plana e dá lugar ao Jardim organizado 

taxonomicamente (por classes), onde todas as plantas têm a respectiva 

identificação numa placa onde consta família, espécie, género e restritivo 

específico. Na parte superior do Jardim existem, ainda, outros equipamentos 

criados para o desenvolvimento da investigação pura e aplicada em Botânica, 

Micologia, Fitossociologia, Ecologia, Conservação da Natureza e das espécies 

vegetais, assim como, para conservação das plantas que aqui existem. Estes 

equipamentos são o Herbário e a Biblioteca, o Observatório Astronómico134 (há 

décadas desactivado), as Estufas e os Laboratório de Fungos e Líquenes. 

 

Na parte inferior do Jardim, apelidada de Arboreto, o terreno é bastante 

acidentado, descendo com grande inclinação até à parte baixa da cidade, 

Avenida da Liberdade. Aqui a vegetação é muito densa e o facto de não estar 

organizada por classes atribui-lhe um aspecto mais selvagem e orgânico. Na 

parte inferior não existem edifícios dedicados à investigação ou conservação 

de espécies.  

 

Quando falamos em Jardim Botânico estamos a incluir nesta designação todo o 

complexo de departamentos no qual este se encontra integrado. Sob 

coordenação da Universidade de Lisboa, o Jardim Botânico é um dos 

Departamentos do Museu Nacional de História Natural. O departamento do 

Jardim Botânico é composto por toda a zona ajardinada, os equipamentos que 

                                                 
134

 O edifício do Observatório Astronómico será apresentado em detalhe no capítulo dedicado 

ao Projecto Observatório (4.4, “Projecto Observatório Astronómico – Demolição Anunciada”). 
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se encontram na zona plana do Jardim (exceptuando o Observatório 

Astronómico) e o Banco de Sementes que se está sediado no edifício do 

Museu Nacional de História Natural. Os outros departamentos são dedicados à 

Mineralogia e Geologia, e à Zoologia e Antropologia, e que têm, 

respectivamente, núcleos expositivos no Museu e desenvolvem investigação 

científica nas áreas respectivas. No edifício central estão instalados o Museu 

Nacional de História Natural e o Museu de Ciência, sendo este último o 

responsável pelo funcionamento do Observatório Astronómico que se encontra 

localizado na parte superior do Jardim. 

 

Apesar de fazerem parte da mesma estrutura, todos os organismos 

apresentados têm uma direcção autónoma, que, por sua vez, se encontra sob 

a tutela da Vice-reitora da Universidade de Lisboa, Doutora Maria Amélia 

Loução.  
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4.4. Projecto Observatório Astronómico – Demolição Anunciada  

 

O Projecto de Criação Artística Jardim Botânico predefiniu-se como um 

projecto, cujo processo de permanência no Jardim e envolvimento com as 

preexistências físicas e dinâmicas vivenciais do lugar seriam a base para a 

formulação dos trabalhos a serem apresentados pelos artistas. Depois de duas 

semanas de permanência no Jardim, cuja primeira e segunda semanas 

consistiram na integração no programa de voluntariado e visita acompanhada 

pelos vários departamentos que fazem parte desta imensa estrutura, o terceiro 

momento deu lugar ao início da definição dos projectos artísticos, sendo um 

deles o Projecto Observatório – Demolição anunciada que vai ser apresentado 

em detalhe neste subcapítulo. 

 

Uma das premissas do Projecto de Criação Artística proposto para o Jardim 

consistia na criação de condições que potenciassem a partilha entre os vários 

elementos do grupo em todas as fases do processo – vivências no Jardim, 

conceptualização, processo criativo, produção, discussão de ideias, construção 

de pensamento. Esta metodologia, a que demos o nome de Processo Criativo 

Partilhado, assenta na ideia de que o pensamento e abordagem artística do 

mundo na presença de um semelhante intensifica a artisticidade do momento e 

a profundidade do trabalho a ser realizado. A arte em presença de mais arte 

multiplica-se. Neste caso, em relação com um contexto específico que não se 

esgota na sua fisicalidade e que se estende na relação do corpo do artista, 

enquanto ser pensante e “sentinte”135. 

 

Ao nível autoral, o Projecto Observatório surge como uma consequência do 

estado de partilha e da conjugação de inquietações comuns. As abordagens 

                                                 
135

 Maria Augusta Babo, “Do corpo protésico ao corpo híbrido”, in Revista de Comunicação e 

Linguagens, nº33, “Corpo, Técnica, Subjectividades”, Maria Lucília Marcos e José Bragança de 

Miranda (org.), Lisboa, Relógio D’Água, Junho de 2004, pp. 25-35. 
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artísticas de cada um dos criativos envolvidos no projecto contribuem, num 

estado de comunhão, para uma expressão e linguagem comuns. A este 

processo demos o nome de devising, definido pelo colectivo Third Angel como: 

“o desenvolvimento de ideias e com o criar de uma estrutura em que um grupo 

de pessoas se junta para um projecto, conseguem estabelecer regras para que 

o trabalho possa ser desenvolvido; uma criação conjunta.” 136 

 

Nos subcapítulos que se seguem serão apresentadas as várias partes 

constituintes do projecto, sob o ponto de vista conceptual e prático.  

 

 

 

4.4.1. Conceito 

 

A quando da visita aos vários departamentos do Jardim Botânico e no contacto 

diário com os seus funcionários detectou-se um aspecto recorrente nos seus 

discursos, as dificuldades orçamentais. Qualquer que fosse o departamento 

visitado, ou a responsabilidade do funcionário dentro do referido departamento, 

este comentário surgia sempre, quer fosse de uma forma mais ostensiva, quer 

fosse num entre dentes de quem sentia o desconforto da situação. A realidade 

de uma complexa estrutura que tinha um passado fluorescente e que havia 

sido criada pelas causas mais nobres – a estimulação e promoção do 

pensamento científico – começava a revelar-se amorfa e entorpecida.  

 

O investimento deficiente numa estrutura que consiste num dos pilares 

fundamentais da investigação científica em Portugal, no que diz respeito, 

essencialmente, aos domínios da Zoologia, Botânica, Meteorologia, Geologia e 

Mineralogia era um sintoma da (a)política cultural portuguesa. À medida que 

esta questão começava a ser revelada e questionada pelo colectivo, algumas 

situações, testemunhadas pelo grupo, começaram a criar uma evidência da 

desarticulação entre a ideia espelhada na apresentação da estrutura do Jardim 

                                                 
136

 Joana Gorjão Henriques, “O rasto dos Third Angel em Portugal”, in Ípsilon, Jornal Púbico, 11 

de Janeiro 2008, p. 15.  
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e Museus, e as dificuldades vividas pelos departamentos de investigação que, 

com recursos por vezes bizarros, tentavam sobreviver.  

 

Actualmente existem departamentos no activo no interior desta estrutura, 

tutelada pela Universidade de Lisboa, que não contam sequer no plano 

orçamental desta instituição, o que quer dizer que não têm verba para 

despesas durante o ano. Nesta situação destaca-se, por exemplo, o 

Departamento de Meteorologia que faz uma recolha diária de dados que 

contribuem para as “informações do tempo” que recebemos pela rádio, jornais 

e televisão. Além desta actividade que se reflecte no nosso dia-a-dia tem, 

ainda, um papel fundamental na actualização dos dados meteorológicos da 

região de Lisboa numa base de dados informáticos que divulga e cruza esta 

informação à escala planetária. Para tal é necessário a deslocação de um 

funcionário ao exterior do edifício, quaisquer que sejam as condições 

climáticas, três vezes ao dia, para fazer a leitura a partir dos instrumentos que 

estão colocados numa zona vedada no interior do Jardim. Tal como nos foi dito 

pela responsável por este departamento, esta contagem é feita diariamente 

desde 1857 sem qualquer interrupção. 

 

No entanto, as circunstâncias em que o Jardim Botânico se encontra têm 

conduzido a situações caricatas como a reutilização do papel de registo da 

pluviosidade em mais do que uma jorna quando esta ocorrência meteorológica 

não se verifica. A tinta utilizada nos equipamentos de registo dos fenómenos 

meteorológicos é inadequada, manchando e perdendo a intensidade com o 

passar do tempo, o que se demonstra ineficaz na leitura precisa e na 

conservação destes documentos para a posteridade.  

 

A relação que o deficiente investimento financeiro tem no funcionamento da 

estrutura e, consequentemente, no desenvolvimento do conhecimento científico 

despertou a atenção do colectivo. No fundo, a questão orçamental não é mais 

do que um reflexo da ausência de uma política cultural capaz e consequente, 

ausência esta, que se verifica na maioria das instituições portuguesas, quer se 

trate da área do conhecimento científico, quer analisemos o investimento na 

criatividade ou na produção artística. 
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Pela actualidade, transversalidade e abrangência desta problemática 

pretendeu-se que este trabalho extravasasse os limites físicos do Jardim 

Botânico. Não se tratava portanto da circunscrição de um assunto que dissesse 

unicamente respeito à instituição onde nos encontrávamos a trabalhar, mas 

que constituía um símbolo do modus operandi nacional, sendo, assim, uma 

questão social e política. 

 

 

 

4.4.2. Definição da intervenção  

 

Na parte superior do Jardim, onde as plantas se encontram organizadas 

taxonomicamente, foi erigido em 1898 o Observatório Astronómico cuja 

estrutura arquitectónica, imponente e majestosa, obedece aos princípios 

funcionais da prática da astronomia. Num revivalismo neoclássico, próprio das 

tendências românticas da época, a estrutura guardava no seu interior todo o 

equipamento necessário à observação da cúpula celeste e à investigação 

sobre a mesma. Na parte superior do edifício ainda se podem vislumbrar as 

abóbadas em ferro que se abriam permitindo a saída de telescópios que 

aproximavam o céu dos humanos.  
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Fig. 13 – Observatório Astronómico do Jardim Botânico. 

 

Com o passar do tempo este equipamento foi sendo deixado ao abandono, 

levando à deterioração das suas estruturas e de todas as máquinas 

especializadas que faziam dele um corpo vivo. O edifício, na impossibilidade de 

ser removido como aconteceria com um equipamento móvel, continua 

estacionado na parte de cima do Jardim, num lugar de destaque e à vista de 

todos os visitantes. Pelo seu estado avançado de degradação, a sua presença 

passou a ser um incómodo. Hoje em dia há quem fale no Observatório, mas 

muitas das vezes o receio de nomear uma das situações mais crónicas e, 

provavelmente, exemplificativas do estado do Jardim, sobrepõe-se à palavra. 

Quando se coloca a questão directamente a algum funcionário ou responsável, 

ninguém fica indiferente, “É uma pena!”, e volta-se a invocar o mesmo assunto: 

“Mas não há verba!” 

  

A imponência do edifício e a nudez a que o seu processo de deterioração está 

sujeito, rapidamente despertaram a vontade de querer revitalizar o espaço e a 

sua função, que nos dias de hoje se teria que reduzir ao seu papel 
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museológico.137 No entanto, tendo em conta, primeiro, os entraves 

institucionais quando solicitámos a visita ao espaço e demonstrámos interesse 

no futuro do Observatório, e, em seguida, a consciência de que uma 

requalificação do edifício não se poderia reduzir em abordagens plásticas, 

fizeram com que se invertesse a tendência. Se não era possível visitar, nem 

nos era fornecida informação sobre o equipamento, assumiu-se o estado do 

espaço como factor a ser reforçado. No fundo, o Observatório constituía a 

metáfora perfeita das consequências da apolítica cultural nacional. A 

impossibilidade do Observatório observar. 

 

Paradoxalmente, em vez de observar, este espaço é observado “à pele” pelos 

visitantes que afluem diariamente ao Jardim. Há uma espécie de 

deslumbramento perante a imponência da estrutura, no entanto, esta não é 

mais do que a carcaça do edifício que encerra em si a eminência da derrocada.  

 

Apesar das tentativas de sensibilização pontuais que surgem no interior da 

instituição e na opinião pública, as iniciativas de revitalização do espaço 

continuam a ser insuficientes, continuando, este, a ser observado pelo 

visitantes sem que, muitas das vezes, estes se apercebam do cenário trágico 

perante o qual se apresentam. 

 

Uma das formas encontradas pelo colectivo de artistas em estadia no Jardim 

Botânico para chamar a atenção da situação em que este espaço se encontra 

seria, exactamente, através da intensificação do seu estado actual. Desta 

forma, inverter-se-ia a vontade e desejo de revitalização do observatório como 

um espaço dedicado à investigação, ou da reestruturação museológica. A ideia 

central passaria por ficcionar o seu desaparecimento, precipitando aquele que 

será o seu fim anunciado. Esta estratégia pretende ser o mote de uma reflexão 

                                                 
137

 Em Abril de 2008 foram apresentados publicamente as candidaturas por convite a 

arquitectos de renome portugueses de projectos de revitalização da zona do Parque Mayer e 

Jardim Botânico. As soluções apresentadas para o espaço do Observatório Astronómico eram: 

restauração, sala de chá, espaço de galeria. Continuam a não se ver quaisquer resultados 

visíveis deste concurso. 
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séria sobre esta situação, de forma a questionar o valor deste património 

perante o anúncio da sua demolição e desaparecimento efectivo. 

Tendo em conta variadíssimas situações, que ocorreram no contexto português 

(caso do Parque Mayer, etc.) capazes de sensibilizar a opinião pública e a 

iniciativa da sociedade civil, chegámos à conclusão que seria necessário criar 

um cenário dramático e irreversível para que os portugueses olhassem 

seriamente para este caso.  

 

A ideia de fazer desaparecer o edifício, como forma de espoletar a reflexão 

sobre o valor patrimonial e sobre as causas da sua situação actual, conduziram 

à idealização de uma ficção que iria ser trabalhada plasticamente. Tal como foi 

referido, pretendia-se que esta reflexão não abrangesse apenas as pessoas 

envolvidas no Jardim, pois o estado actual da estrutura não se devia à falta de 

sensibilização dos funcionários, mas da negligência pública face ao problema. 

Assim, os dispositivos a serem utilizados no trabalho plástico teriam que 

abarcar esta valência social, tendo-se escolhido os meios de comunicação 

social e um formato performativo de apresentação no Jardim. 

 

O projecto foi definido em três momentos distintos, sendo que todos eles 

estabeleciam uma relação de interdependência entre eles.  

 

 1º Momento – Equipa Estrangeira de Especialistas em Demolições 

Utilizando os meios de comunicação social como suporte do primeiro momento 

deste projecto vai anunciar nas páginas dos jornais, na emissão rádio e na 

televisão, uma equipa estrangeira de especialistas em demolições que vai 

passar por Portugal (no dia do acto performativo no Jardim Botânico – 2º 

Momento), mais concretamente, no Jardim Botânico de Lisboa com a missão 

de demolir o Observatório Astronómico. 

Este anúncio na imprensa será tratado enquanto trabalho plástico em si, 

utilizando os mass-media não no seu valor noticioso ou publicitário, mas 

enquanto um instrumento de comunicação de alcance nacional. Desta forma, 

deixa de ser um problema reservado ao Jardim, extravasando o lugar e 

fazendo desta questão uma questão social e política. 
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O anúncio apresentará a demolição enquanto um acontecimento espectáculo, 

não dando qualquer tipo de relevância ao escândalo que uma situação deste 

género poderia representar. A veracidade com que o anúncio se apresentará 

vai contrastar com o carácter non-sense do conteúdo escrito, provocando uma 

reacção de estranheza da parte do leitor/espectador/ouvinte. Pretende-se 

trabalhar num universo semântico ambíguo, cruzando a linguagem publicitária 

e informativa, e interrompendo os códigos de ambas através do seu tratamento 

plástico. Tendo em conta a natureza de cada um dos meios de comunicação a 

serem trabalhados (rádio, televisão e jornal) foram criados suportes distintos.  
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Fig. 14 – Inserção na imprensa do primeiro momento do Projecto Observatório – 

Demolição Anunciada. Colectivo do PCAJB. 
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Texto para a notícia na Rádio 

Uma ilustre corporação Norueguesa ,  Demolition Group, apresentará a mais 

inovadora técnica de demolição, a estéreo-vibração. Uma ressonância tão ténue e 

rigorosa capaz de fazer ruir os mais enfermos dispositivos arquitectónicos, sem afectar 

o património natural envolvente.  

O exótico Jardim Botânico da Faculdade de Ciências de Lisboa, mais concretamente, 

o belíssimo Observatório Astronómico, será palco desta acção convertido num 

estimulante espectáculo sonoro, este Sábado, pelas 21horas. 

 

A título de exemplo, quanto à reacção que se pretendia provocar no 

leitor/espectador/ouvinte poder-se-á referir as inserções feitas pela Embaixada 

da Líbia nas páginas do diário Público durante a semana em que decorreu a 

Cimeira Europa-África em Portugal, Lisboa (primeira semana de Dezembro de 

2007). Devido às diferenças de natureza cultural existentes, naturalmente, 

entre Portugal e a Líbia, o conteúdo das referidas inserções provocou 

estranheza no leitor, pois a informação nela contida não se assemelhava nem 

com uma notícia, nem com publicidade, mesmo que integrada num contexto 

oficial. Aquando das inserções instalou-se um burburinho e surgiram 

comentários na opinião pública, pois o leitor não sabia em que tipo de 

informação inserir este material gráfico, se trágico-cómico, se oficial, como era 

indicado na publicidade. A apresentação gráfica da inserção ocupava meia 

página, tinha uma imagem do Presidente da Líbia, Kadafi, e fazia menção à 

não utilização de espingardas. 

 

Na ausência de uma atribuição clara quanto à informação que nos é 

apresentada pelos órgãos de comunicação social cria-se uma interrupção na 

leitura e no processamento dessa mesma informação. No momento preciso da 

interrupção o leitor/espectador/ouvinte procura uma explicação lógica, 

estendendo a sua inquietação aos que com ele se cruzarem.  

 

A utilização dos três suportes mais comuns da comunicação social vai ao 

encontro da necessidade de contaminar a visualidade e audição do público 

para que esta estranheza e a urgência em clarificá-la toquem os mais diversos 
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escalões da nossa sociedade, elevando esta reflexão ao patamar que lhe era 

devido, social. 

 

A partir do momento que as inserções surgem na imprensa colocar-se-á um 

placar informativo junto do edifício do Observatório Astronómico que se 

assemelhe àquelas que sinalizam edifícios em construção ou obras de 

requalificação. Deste placar irá constar a informação referente à demolição e o 

projecto de arquitectura que lhe vai suceder.  

O tratamento plástico que vai ser dado a este placar vai ao encontro dos 

conceitos enunciados para o anúncio da equipa especialista em demolições: 

seriedade na forma como se dá a ver a informação, ao mesmo tempo que se 

detectam elementos subtis a fim de perturbarem essa verosimilhança.138 

 

 

 2º Momento – Tragédia em um Acto 

No segundo momento o centro da cena regressa ao Jardim, onde vai ter lugar 

o acto performativo em formato de peça sonora anunciada na imprensa. O 

tratamento plástico do desaparecimento do edifício do Observatório vai ser 

trabalhado em formato de performance, indo ao encontro do conteúdo e 

apresentação visual anunciados na comunicação social. 

A única divulgação deste evento consta daquela indicada anteriormente, ou 

seja, através das indicações na imprensa, correndo o risco de nunca poder 

prever qual seria a adesão da população.  

 

A partir do anúncio poder-se-á trabalhar a expectativa do 

leitor/espectador/ouvinte, pois, este, ao deslocar-se até ao local da demolição 

ir-se-á deparar com um acto performativo cuja linguagem utilizada dá 

continuidade ao trabalho iniciado fora dos muros do Jardim, na imprensa. Ou 

seja, apesar da apresentação da peça não deixar dúvidas quanto à sua 

integração dentro do universo artístico, o teor da mesma prolongaria a 

                                                 
138

 Para consultar calendarização do Projecto Observatório, ver Volume II – Anexos, secção 

1.5, “Calendarização do Projecto Criação Artística Jardim Botânico”. 
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ambiguidade do discurso, mantendo um tom sério e credível onde, por vezes, o 

ridículo poderia interromper e torna-se cómico. 

As questões que motivaram o Projecto Observatório, tal como, as questões 

orçamentais, o funcionamento deficitário da instituição, e a apolítica cultural 

portuguesa, surgem no decorrer da peça através de metáforas e analogias 

decorrentes da história trágica que envolvia o Doutor e o Jardineiro139. 

 

Tal como já havia sido referido, à medida que o Projecto Criativo Partilhado ia 

decorrendo e que os projectos artísticos começavam a ganhar forma, eram 

convidados profissionais da área das artes, ou de outras áreas do 

conhecimento que pudessem interessar ao Projecto, que pudessem estender a 

discussão conceptual ou prática das novas ideias, ou que, eventualmente 

pudessem participar neles enquanto artistas do projecto. No caso do Projecto 

Observatório o artista plástico Ricardo Norte foi convidado para integrar o 

colectivo, tendo ficado responsável pela escrita da peça sonora e tendo 

participado em todo o processo daí decorrente. Para o apoio à encenação e 

interpretação dos dois papéis principais da peça sonora foram convidados os 

actores Raquel Monteiro e Pedro Ribeiro.  

 

O local de apresentação seria em frente ao edifício do Observatório 

Astronómico. 

                                                 
139

 Para consultar texto da peça sonora para o Projecto Observatório, ver Volume II – Anexos, 

secção 2.2, “Peça O Observatório – Tragédia em um acto, Ricardo Norte.” 
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Fig. 15 – Planta do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa – cedida pelo Jardim 

Botânico 

 

 

 3º Momento – A notícia plástica da demolição 

O terceiro momento irá voltar a ter como espaço de acção os meios de 

comunicação social, no qual irão constar imagens dos registos da peça sonora 

dando a notícia, neste caso de uma forma assumidamente plástica, da 

demolição. Desta forma, fechar-se-á o ciclo e dar-se-á resposta às questões 

suscitadas a quando do primeiro momento, de novo numa esfera de 

abrangência pública e nacional. 

 

Apesar do projecto ser a soma dos três momentos, o segundo ocupa um 

espaço específico e de comunicação com um número, necessariamente, mais 

restrito de pessoas, fazendo com que o terceiro momento dê continuidade ao 
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repto lançado no fase inicial. Assim, a acção performativa serve como mote e 

base de trabalho num suporte que volta a ter dimensão social. 

 

 

 

4.4.3. Processo de desenvolvimento do projecto  

 

No dia 9 de Janeiro, durante a terceira permanência no Jardim, numa reunião 

que envolveu todos os artistas do projecto, o território do Projecto Observatório 

ficou circunscrito, assim, como os artistas que estariam interessados em 

participar nele. Dos seis artistas inicialmente envolvidos só o Mário Ângelo é 

que não se sentiu motivado por estas questões e preferiu disponibilizar-se para 

apoiar no que fosse preciso, mas não se envolver artisticamente com o mesmo. 

Durante a mesma reunião foi decidida a participação do Ricardo Norte, artista 

plástico que até então estava incumbido do registo fotográfico do processo.  

 

Foram marcadas reuniões com profissionais da área científica cujo 

conhecimento sobre o Observatório pudesse ser profícuo para o Projecto. 

Estes contactos permitiram, ao grupo, perceber como actuar e tomar o pulso da 

importância deste equipamento na actualidade. Reunimos, também, com 

pessoas da área das artes para perceber o interesse da proposta e os limites, 

supostamente, reais para um abordagem que se pretendia de abrangência 

nacional. Os nossos consultores foram peças fundamentais nesta troca de 

ideias, tendo estimulado a discussão crítica sobre o mesmo e apoiado a 

pertinência social do projecto e a sua dimensão artística. Outra das entidades 

contactadas foi o Serviço de Belas-Artes da Fundação Calouste Gulbenkian 

para dar conhecimento da natureza do projecto que havia surgido daquele que 

estava a ser apoiado pela instituição. 

 

No que diz respeito à componente artística foram desenvolvidos vários 

esforços de forma a criar condições de produção dos vários objectos e 

dispositivos citados anteriormente. Foram contactadas duas entidades das 

Caldas da Rainha, local de residência de todos os elementos do grupo, a 

saber, o Atelier de Arte Expressão (que havia apoiado inicialmente o PCAJB) e 
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o Centro de Artes da Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Pretendia-se a 

cedência por parte destas entidades de espaços de oficina onde os artistas 

pudessem criar os figurinos e os cenários da peça, assim como, salas de 

ensaio para a preparação da mesma.  

 

Quanto à apresentação da peça sonora, e visto nenhum dos artistas ter tido 

formação específica em teatro ou representação, contactámos o actor Diogo 

Dória para participar da leitura e discussão da peça escrita pelo Ricardo Norte, 

aquando duma estadia do grupo no Jardim. A participação deste actor foi 

fundamental pois introduziu questões da tragédia grega importantes para a 

representação e apoiou a escolha dos actores, seus antigos alunos, que 

haviam sido seleccionados pelo grupo para as personagens principais. Durante 

o mês de Fevereiro ambos os actores escolhidos (Raquel Monteiro e Pedro 

Ribeiro) foram visitar o espaço do Jardim e o Observatório e começaram a 

ensaiar com o restante grupo nas Caldas da Rainha, no espaço do Atelier de 

Arte e Expressão. 

 

Muitos dos materiais utilizados nos cenários e figurinos foram escolhidos 

durante as estadias no Jardim. O fato da personagem do Doutor, o livro que 

utiliza e o telescópio foram feitos a partir da reciclagem do papel recolhido nos 

vários departamentos do Jardim e Museus durante os meses de estadia.  

 

A dimensão social necessária na realização do projecto fez da comunicação 

social um suporte fundamental. Esta não foi escolhida pelo seu discurso 

informativo, mas pela abrangência de públicos e pela seriedade à qual os seus 

conteúdos estão associados. 

 

Os órgãos de comunicação social seleccionados foram, na imprensa escrita: o 

Jornal Público, o Jornal Diário de Notícias, o Semanário Expresso e os jornais 

gratuitos Destak, Metro e Meia hora. Quanto à difusão na rádio foram 

escolhidas as estações Antena 1 e Oxigénio. O órgão de televisão escolhido foi 

o menos eclético em termos de públicos, por ter sido considerado impossível 

negociar espaço televisivo atendendo à lógica da programação e 

compromissos publicitários dos canais generalistas. 
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Conscientes das dificuldades em conseguir um espaço num suporte cuja 

gestão obedece à lógica do mercado capitalista, e não podendo comportar as 

despesas que a utilização deste espaço constitui, pretendemos argumentar 

junto dos órgãos executivos destas empresas a disponibilização de um espaço 

que, não se inserindo dentro da linguagem informativa nem publicitária, só 

encontraria como suporte possível os media, pela natureza e objectivos da 

intervenção. Desta forma, procurava-se uma falha, um interstício, uma brecha 

na linguagem e leitura standard destes dispositivos.  

 

Devido a constrangimentos de raiz institucional, não foi possível realizar o 

projecto. 

 

 

4.4.4. Um possível projecto de exposição do Projecto Observatório – 

Demolição Anunciada 

 

O Projecto Observatório – Demolição Anunciada insere-se dentro dos trabalhos 

que foram descritos durante o segundo e terceiro capítulos, ou seja, de relação 

com o lugar e de natureza experiencial, provocada em contexto social. O 

público com o qual o projecto pretendia ter comunicado nunca chegou a tomar 

conhecimento do projecto, devido à falta de apoio da parte do Jardim Botânico 

e dos órgãos de comunicação social, que seriam os suportes do 

acontecimento. No entanto, a imprevisibilidade é uma das características 

endémicas destes projectos, e inclusivamente, é pelas possibilidades 

oferecidas pelo projecto em relação com o contexto que o artista opera no 

espaço público e directamente com a sociedade. Os obstáculos criados pelo 

Jardim Botânico e a forma como todo o diálogo entre a estrutura e o grupo se 

processou são duas componentes importantes da inscrição deste trabalho em 

situação vivencial. O público do projecto passou a ser os que inicialmente eram 

vistos como os parceiros privilegiados, o Jardim Botânico e a comunicação 

social. 
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As questões inicialmente levantadas quanto ao estado do Observatório 

Astronómico, enquanto metáfora da apolítica cultural portuguesa, acabam por 

ser as razões pelas quais o projecto não pôde ser realizado. Todo o processo 

desenvolvido, desde o nascimento da questão, até à constatação da 

impossibilidade de concretização faz parte integrante do projecto. Torna-se, por 

isso, profícuo voltar a olhar o material existente e o sentido daqui extraído, 

potenciando, a partir destas ilações, uma nova plataforma discursiva dentro do 

espaço definido para a exposição da arte contemporânea. A plataforma 

discursiva inscreve-se dentro dos códigos definidos por este espaço e faz da 

sua apresentação uma possibilidade de leitura do conjunto da situação vivida.  

No subcapítulo seguinte pretende-se apresentar uma possibilidade discursiva 

em exposição que reúna o material elaborado para o projecto e alguma 

documentação daí resultante.  

 

 

 

4.4.4.1. Projecto curatorial 

 

A exposição do Projecto Observatório Astronómico – Demolição Anunciada 

deveria replicar a expectativa que se tinha projectado para o projecto em 

contexto, ou seja, no alinhamento das inserções e da apresentação da peça 

sonora. No fundo, foi a mesma sensação que foi sendo vivida pelo grupo ao 

longo da realização de todo o processo. No entanto, em vez da notícia inicial 

na imprensa, o visitante deparar-se-ia com a apresentação da peça sonora 

registada em vídeo no primeiro momento da exposição. O sentido retirado do 

visionamento da peça estaria interligado com a relação entre o Doutor e o 

Jardineiro, personagens centrais na representação, e com o formato de 

tragédia grega. Na gravação, o Observatório Astronómico do Jardim enquanto 

pano de fundo do cenário da representação – tal como havia sido previsto na 

apresentação no Jardim – estaria ausente. Uma vez que a peça iria ser 

representada para ser gravada, num palco, o edifício seria substituído por um 

fundo preto, de um típico palco sem cenário. 
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Num momento posterior ao visionamento, o visitante do espaço expositivo seria 

confrontado com os objectos que haviam sido realizados para a encenação e 

figuração da peça, nomeadamente, os vestidos do Doutor e do Jardineiro, o 

livro do Doutor em papel reciclado (recolhido nos vários departamentos do 

Jardim), os uniformes e capacetes da equipa de demolição, o telescópio em 

papel reciclado, entre outros. A acompanhar este material seriam apresentadas 

as inserções para a imprensa nos diversos formatos, rádio, televisão e jornais. 

Esta disposição iria dar a conhecer a cronologia à qual os vários 

acontecimentos deveriam ter obedecido – inserção, peça, inserção. 

 

Num último momento, resguardado do que lhe antecede, estaria disposta a 

documentação que daria a conhecer a razão de ser do Projecto Observatório, o 

seu desenvolvimento e desfecho.  
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4.5. Projecto de exposição ele é um corpo em presença de outros corpos 

 

 

 

4.5.1. Conceito 

 

No decorrer do PCAJB, para além do projecto comum supracitado, cada um 

dos artistas foi desenvolvendo a sua própria abordagem ao lugar. Neste 

contexto foi produzida uma exposição que inaugurasse a apresentação destes 

trabalhos ao público.  

A maioria dos trabalhos em exposição não reflectiu as questões sociais, 

políticas e culturais que estavam a ser trabalhadas no Projecto Observatório e 

relacionou-se, directamente, com o espaço ajardinado do Jardim Botânico e 

suas dinâmicas contextuais (com excepção da peça do Cláudio Sousa). A obra 

do Mário Ângelo, apesar de instalada na jardineta do Museu Nacional de 

História Natural, logo, fora do espaço ajardinado, estabelece uma relação em 

diferido com o Jardim que vai ao encontro da natureza do projecto por si 

apresentado140.  

 

Apesar de cada um dos artistas abordar questões diferentes deste mesmo 

contexto, a maioria das obras em exposição eram dispositivos que reflectiam a 

presença prolongada do processo criativo e pressupunham um tempo de 

permanência no lugar. Se por um lado a peça do Luis Simões e da Rita Manuel 

sugeria uma presença e vivência passadas no Jardim, por outro, a sequência 

de fotografias, dispostas ao longo de certos percursos do Nelson Melo, 

convocava a necessidade desse mesmo tipo de presença da parte do visitante. 

Uma abordagem de fruição da obra em sintonia com o tempo estendido que foi 
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 Para consultar a localização dos trabalhos em exposição, ver subcapítulo 4.5.2, “Percurso 

da Exposição”. 



 153 

proporcionado nas permanências do grupo no Jardim. Um tempo necessário 

para se poder olhar, ver e interpretar.  

 

Os trabalhos não pareciam estar preparados para serem encontrados por 

alguém que os procurasse, mas estavam disponíveis para fazerem parte da 

experiência daqueles que iam para estar, permanecer no Jardim. Os objectos 

em exposição não constituíam exercícios formais de relação com a fisicalidade 

do espaço, eram antes objectos dispostos, subtilmente, no espaço que a partir 

do momento em que eram encontrados estabeleciam uma relação com o 

visitante. O caso do trabalho do Tiago Neto é paradigmático deste convite à 

participação directa do visitante. Era num compasso de espera e permanência 

que os trabalhos se revelavam e estabeleciam um diálogo.  

 

A tendência em valorizar o tempo de permanência no Jardim para a 

compreensão dos trabalhos demonstra, também, uma observação atenta dos 

tipos de público que afluem diariamente ao lugar. Apesar de haver alguns 

grupos escolares com visita guiada marcada, a maioria das pessoas são 

vizinhos desta estrutura, que habitam nas imediações e que escolhem o Jardim 

como espaço de passeio diário. 

 

Respeitando a natureza dos trabalhos e do projecto que lhes havia dado 

origem, optou-se por uma mostra que consistisse na integração das obras no 

lugar sem provocar ruído, evitando qualquer tipo de sinalética no espaço. A 

componente de comunicação da exposição ficou reduzida aos meios de 

comunicação social141 e aos desdobráveis que se encontravam nas entradas 

do Jardim (Rua da Escola Politécnica e Rua da Alegria). Como a entrada no 

Jardim obedece a um pagamento, todos os visitantes teriam de passar nos 

guichés da recepção e falar com o funcionário de serviço, este, já previamente 

informado da natureza da exposição, estava disponível para esclarecer 

dúvidas, referir a existência da exposição e facultar o desdobrável. Desta 

forma, o visitante tinha a possibilidade de ver a exposição seguindo as obras 
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 Para consultar calendarização da divulgação, ver Volume II – Anexos, secção 3.3, 

“Calendarização da divulgação”. 



 154 

sinalizadas no desdobrável, ou, caso encontrasse alguns dos trabalhos poderia 

ler a informação referente ao projecto no folheto fornecido142. Os textos, da 

minha autoria, que tratavam cada um dos trabalhos individualmente, não 

pretendiam ser explicativos, mas fornecer chaves de leitura para que o visitante 

pudesse ter acesso ao universo artístico do criador e da peça em si. Os textos 

que foram escritos para constar nos materiais gráficos irão acompanhar a 

explicação de cada obra no subcapítulo 4.5.3, “Obras em exposição”. 

 

 

 

4.5.2. Percurso da Exposição 

 

 

            

            Entrada 
 
 

                                                 
142

 Para consultar materiais gráficos da exposição “ele é um corpo em presença de outros 

corpor”, ver Volume II – Anexos, secção 3.5, “Materiais Gráficos”. 

Entrada no 
Jardim pela R. 
da Escola 
Politécnica 
 

Entrada no 
Jardim pela R. 
da Alegria 
 

1 

2 3 
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            Mário Ângelo, Spada Corp, Máquina do Tempo, 2008, Materiais diversos. 
 

           Luis Simões e Rita Manuel, Na ausência dos nossos corpos, 2008, Fibras 

vegetais e objectos recolhidos no Jardim durante o happening. 

 

 

           Cláudio Sousa, 21-1-23-9-14, 2008, Aço inox. 

 

           Nelson Melo, Eu fui, tu vais, nós estamos, 2008, fotografia impressa em vinil e 

estrutura em metal. 

 

            Tiago Neto, Por Criação, 2008, Porcelana, papel e cera de abelha. As peças 

do artista Tiago Neto vão estar espalhadas por todo o espaço do Jardim. 

 

 

 

4.5.3. Obras em exposição 

 

4.5.3.1. Cláudio Sousa, 21-1-23-9-14 

 

1 

2 

3 



 156 

Fig. 16 – Cláudio Sousa, 21-1-23-9-14, 2008, Aço inox. Vista da instalação no Jardim 

Botânico de Lisboa. 

 

Na parte de baixo do Arboreto, onde o tipo de vegetação e a sua disposição é 

mais selvagem, existe um Lago, o maior existente nos quatro hectares do 

Jardim. Chegados ao local deparamo-nos, invariavelmente, com o Lago de 

Baixo vazio (o título da obra corresponde à posição que cada uma das letras da 

palavra vazio ocupa no alfabeto português). Em 1887 foram iniciadas obras 

para a construção do túnel do Rossio que atravessaram o subsolo de parte do 

Parque Mayer e do Jardim Botânico, acabando por criar danos irreversíveis 

neste último espaço. As explosões de dinamite e as escavações efectuadas 

colocaram em perigo de derrocada partes da zona inferior do Jardim e abriram 

uma longa fissura no Lago de Baixo que impede a água de se acumular.  

 

O artista Cláudio Sousa optou por criar uma peça que evidenciasse, ainda 

mais, o seu aspecto vazio, a ausência de sentido desta composição (um lago 

vazio). Construiu um ralo de grandes dimensões e colocou-o no centro do lago 

sugerindo que, o facto de não ter água, se devia à existência deste objecto. 

Uma situação sem dúvida paradoxal, pois um lago é feito para reter água e não 

para permitir a sua fuga. Por esta razão, o ralo ao mesmo tempo que 

evidenciava uma situação crónica e dramática do Jardim provocava, também, o 

riso, pela constatação do paradoxo. Recentemente foram feitas obras na 

estrutura do Túnel do Rossio, pois havia perigo de derrocada e punham-se em 

causa questões de segurança para os utilizadores do comboio. No entanto, o 

problema existente no Jardim continuou a passar imperceptível aos olhos dos 

responsáveis pelas obras e os dirigentes do Jardim continuaram sem ter voz 

activa na defesa dos interesses do Jardim Botânico. 

 

O texto que constava no desdobrável era o seguinte: 

 

O que é que nos faz continuar a acreditar que esta superfície vazia se trata de 

um lago? Na realidade é uma longa área cimentada, com cerca de meio metro 

de profundidade, onde algumas folhas se vão depositando. Não existe água, a 

não ser aquela que fica temporariamente retida durante os períodos chuvosos. 
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Paulatinamente esta água acaba por seguir o trilho levado pela que lhe 

antecedeu. 

O que é que acontece ao conceito lago na ausência da massa de água? 

Permanece? Reinventa-se? 

O ralo evidencia a inoperância da estrutura e, simultaneamente, acentua o 

movimento de escoamento das águas que, ausentes, esvaziam o lago de 

conteúdo. 

 

 

 

4.5.3.2. Luis Simões e Rita Manuel, Na ausência dos nossos corpos (livro 

e performance) e Postais – processo compostor  

 

 

Fig. 17 – Luis Simões e Rita Manuel, Na ausência dos nossos corpos, 2008, Fibras 

vegetais e objectos recolhidos no Jardim durante a performance. 

 

Na primeira estadia do PCAJB todos os artistas integraram o programa de 

voluntariado, sendo que o Luis Simões e a Rita Manuel (colectivo de artistas) 
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optaram por realizar um compostor na parte inferior do Jardim, mesmo ao lado 

do Lago de Baixo. Segundo informações da responsável pelo programa de 

voluntariado, a realização dos compostores era uma tarefa prioritária de forma 

a se poder reutilizar as folhas que se iam depositando nos percursos e que 

eram, diariamente, apanhadas e deitadas fora pelos jardineiros. Uma vez em 

funcionamento, o composto poderia passar a ser reutilizado na fertilização das 

espécies espalhadas pelo Jardim. Seria também necessário sensibilizar os 

jardineiros para a sua utilização, pois não davam uso a estas estruturas 

deixando-as muitas das vezes ao abandono (como se pôde constatar na parte 

superior do Jardim). 

 

Atendendo à natureza do trabalho desenvolvido por este colectivo, esta 

situação sensibilizou-os e fê-los investir a totalidade da semana de voluntariado 

na construção, de raiz, de um compostor e na recuperação de alguns que 

haviam sido abandonados na parte superior do Jardim. O trabalho plástico por 

eles desenvolvido anteriormente ia, precisamente, ao encontro das técnicas 

ancestrais utilizadas pelo homem como forma de potenciar, sem prejudicar, a 

sua relação com a natureza. Esta coincidência reforçou a importância desta 

acção, tendo vindo a acompanhar a actividade destes artistas ao longo do 

processo vivido no Jardim. 

 

Apesar da dedicação e empenho na realização do compostor na parte inferior 

do Jardim, aquando da chegada para a segunda estadia este encontrava-se 

desmontado. Esta situação deveu-se ao facto deste ter sido construído sobre 

uma conduta de água que estava danificada e que precisou de concerto 

durante o período de interrupção da estadia do grupo. Segundo o colectivo, 

esta situação teria sido evitada se tivesse existido comunicação entre a 

responsável do programa e os jardineiros quanto à localização do compostor. 

“Este acontecimento leva-nos a perceber que a comunicação com todas as 

pessoas que se relacionam com o funcionamento do Jardim é fundamental. 

Criar informação da nossa acção sobre o Jardim para que haja uma boa 
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compreensão do que é o nosso trabalho, para que o nosso trabalho se 

comprometa de uma forma saudável como o seu funcionamento.”143  

 

Para o colectivo a causa do desaparecimento do compostor residia num 

problema de comunicação hierárquico do Jardim e que o colectivo não queria 

reproduzir. Por esta razão, apresentaram um projecto de construção de um 

novo compostor cujo local teria que ser decidido por todas as partes, tendo sido 

realizado durante a terceira permanência no Jardim. A apresentação deste 

compostor foi integrada na exposição, assim como, os postais editados pelos 

artistas, com desenhos e um texto da sua autoria, onde se dava a conhecer o 

processo de feitura e de utilização do compostor. O novo compostor e o 

conjunto de desenhos eram uma reacção à falta de comunicação que existiu no 

início e que os artistas queriam retomar, propondo uma nova forma de 

abordagem. 

 

Além do valor pedagógico dos desenhos, estes têm também um valor 

documental, pois apresentam desenhos referentes ao processo desenvolvido 

na primeira semana de voluntariado, quando todo o grupo se reuniu para juntar 

as folhas soltas no Lago de Baixo para serem colocadas no compostor. 

Segundo, novamente, palavras dos artistas, os postais tinham como objectivo 

“consciencializar os visitantes e os funcionários da importância do 

reaproveitamento do material orgânico desperdiçado.” Para este colectivo era 

escandaloso que, numa instituição com este perfil, o material orgânico 

recolhido da limpeza do jardim não fosse reaproveitado como fertilizante 

natural. 

 

O espaço do compostor destruído, na parte inferior do Jardim, continuou a ter 

valor simbólico para este colectivo. No dia da inauguração da exposição 

realizaram um momento performativo durante o qual os dois artistas 

ostentavam um mono-abrigo colocado em cima da cabeça, tecido com fibras 

recolhidas do Jardim. Durante a performance eles fizeram o seu processo de 
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 Projecto escrito sobre as propostas dos trabalhos para a exposição “ele é um corpo em 

presença de outro corpo”. 
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relação e envolvimento com o lugar, coleccionando elementos naturais 

recolhidos do chão do Jardim e atados, com fibras vegetais, ao mono-abrigo. 

Apesar de este não ter sido o acto inaugural de chegada ao espaço, de 

reconhecimento do lugar, este momento não consistiu numa representação 

desse momento, mas “no fazer de novo” original e genuíno. O processo de 

recolha foi iniciado na parte superior do Jardim e terminou junto ao compostor 

destruído, onde colocaram os mono-abrigos cozidos entre si, fazendo um livro 

de memórias. Aquelas que se somam ao património da cada um dos artistas. 

 

O acto performativo decorreu ao longo de todo o momento de inauguração, 

tendo sido vivido, pelos artistas e visitantes, num tempo próprio de descoberta 

e envolvimento. Criou-se, assim, uma experiência de vida partilhável, um 

estado de tempo que “obrigou” os visitantes a intensificarem a sua relação com 

o Jardim. 

 

O objecto deixado durante o período de exposição é a memória do momento 

vivido e, simultaneamente, as memórias que os artistas recolheram do lugar, 

devolvido no final, ao espaço da génese do projecto: o compostor da semana 

de voluntariado. Aqui se espera que permaneça até ele próprio, de matéria 

orgânica feito, integrar o processo de compostão do solo que o acolheu. 

 

O texto que constava no desdobrável era o seguinte: 

 

(O objecto em exposição é o resultado de um happening protagonizado pelos 

artistas no dia da inauguração.) 

 

“Tudo é sinal de começo.” (Ernesto de Sousa)  

O Jardim dá o mote. Os corpos, nunca intactos, recomeçam num novo lugar. 

Corpos que pensam e sentem envolvidos nesse contexto. Passam e 

entranham-se nele. Prende-se o olhar e o gesto em momentos em que corpos 

e lugar se fundem. Selecciona-se esse pedaço de rima. Transporta-se até ao 

corpo que o cobre. Vai-se, assim, tecendo o composto físico da memória que 

sobrevive ao tempo e à eternidade. Um tecer longo e vivido de experiências 

onde reside a artisticidade de olhar e prolongar o mundo. 
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Um livro que permanece no verde do Jardim como testemunho da presença 

destes corpos agora ausentes. Um corpo/livro que pode ser tocado como a 

experiência que se partilha, como o património que fica se um dia o nosso 

mundo se esvanecer.  

Aqueles corpos, que um dia foram aqui, já habitam agora outros novos lugares 

onde o Jardim lhes serve de preexistência naquele novo onde o começo 

continua. 

 

 

 

4.5.3.3. Mário Ângelo, Máquina do Tempo 

 

 

Fig. 18 – Mário Ângelo, Spada Corp, Máquina do Tempo, 2008, Materiais diversos. 

 

O trabalho do Mário Ângelo era o único que não se encontrava na zona 

ajardinada, tendo sido instalada no claustro no edifício do Museu Nacional de 

História Natural e do Museu de Ciência. O objecto consistia num habitáculo que 

permitia a entrada e permanência de um indivíduo de cada vez, onde este 
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poderia visionar um vídeo de um passeio realizado no Jardim Botânico, espaço 

adjacente ao edifício onde a estrutura se encontrava. No entanto, esta 

informação sobre a origem das imagens não era fornecida ao visitante, ao 

mesmo tempo que este não tinha acesso visual ao Jardim. A forma de 

apresentação do vídeo em conjugação com o som deslocava o visitante para 

um tempo e espaço distantes, tranquilos e calmos. Um lugar paradisíaco longe 

da azáfama da cidade de onde os visitantes vinham quando entravam nos 

Museus e tinham contacto visual com a Máquina do Tempo.  

 

A estrutura e o vídeo parecem isolar o seu utilizador do contexto que o envolve, 

quando o que lhe é dado a ver é precisamente um espaço que não se encontra 

a mais de 100 metros desse local. Apesar de fazer parte do seu contexto, o 

Jardim não se compadece com o ritmo da cidade, mas com um tempo de 

estadia e permanência. Quando o visitante conhece a origem das imagens cria-

se uma estranheza pelo facto da origem das imagens, que o haviam 

transportado, terem sido recolhidos no mesmo lugar onde este se encontra.  

 

O texto que constava no desdobrável era o seguinte: 

 

Qual a velocidade do tempo? Ou será essa velocidade fruto da nossa 

subjectividade? Ou da nossa relação com a fisicalidade dos espaços? 

Os muros do Jardim Botânico são mais do que uma mera barreira física, eles 

definem a separação entre o rebuliço da cidade, em que o tempo nos leva (ou 

nós levamo-lo) apressadamente, e a tranquila fruição a que o verde arvoredo 

convida. A estranheza está na proximidade destes dois mundos que convocam 

no indivíduo diferentes formas de estar.  

A Máquina do Tempo contém um olhar sobre o Jardim como se de uma 

amostra de tempo se tratasse. O tempo do corpo que, envolvido pelo 

património natural, se deslocaliza do frenesim que a cidade convoca, 

reconfigurando a fruição do lugar. Aqui também o trabalho está deslocalizado, 

pois é fora do Jardim (no pátio do Museu Nacional de História Natural) que os 

dois tempos se encontram, colidem, interrompendo o nosso percurso. 
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Nota: Cada utilizador da Máquina do Tempo deverá levar consigo uma das 

plantas que se encontram à saída.  

A entrada na Máquina só deverá ser feita por uma pessoa de cada vez. 

 

 

 

4.5.3.4. Nelson Melo, Eu fui, tu vais, nós estamos. 

 

 

Fig. 19 – Nelson Melo, Eu fui, tu vais, nós estamos, 2008, fotografia impressa em vinil 

e estrutura em metal. 

 

O trabalho do Nelson Melo consistia na apresentação de oito estruturas que 

serviam de suporte a dezasseis fotografias, sendo que cada uma das 

estruturas tinha uma fotografia na frente e no verso. Dispostas ao longo de 

alguns percursos, com uma ordem prevista pelo autor, acompanhavam o 

visitante quer este desse entrada pela Rua da Escola Politécnica, quer 

iniciasse o passeio pela Rua da Alegria. Inicialmente, as imagens que este 

visionasse replicavam a paisagem que se encontrava à sua frente, repetindo a 
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sua perspectiva. Nas primeiras imagens que encontrasse, o artista estaria na 

fotografia ao fundo do caminho que o visitante estava a ver. Em determinado 

momento as imagens continuavam a estar dispostas pelo Jardim, mas tanto a 

imagem representada deixava de reproduzir o que estava a ser visto pelo 

visitante, como o artista deixava de aparecer na fotografia. As imagens deixam 

de coincidir com o percurso que elas próprias iam marcando, registando um 

outro percurso, aquele que tinha sido escolhido pelo artista. À chegada da 

entrada oposta àquela que havia sido utilizada pelo visitante, este apercebia-se 

que as imagens estavam a reproduzir sítios por onde este já havia passado, 

revelando outra forma de percorrer o Jardim. 

 

Desta forma, o artista marca, com as estruturas, um percurso possível para um 

passeio no Jardim, mas ao abandonar o visitante (quando o artista desaparece 

nas imagens e passa a mostrar ao visitante o percurso que o primeiro 

continuou a fazer) este sente-se perdido. Quando o visitante descobre que 

aquelas imagens que continuou a ver correspondem a outro percurso, sente o 

inverso da sensação inicial, sente que percorreu o caminho errado. A partir 

daqui o artista chama a atenção para a multiplicidade de caminhos que podem 

ser escolhidos e que vão construir o percurso de cada um. No entanto, ao se 

optar por um, exclui-se todas as outras possibilidades. São as hipóteses 

rejeitadas que o artista dá a ver ao visitante dando importância ao momento, 

por vezes irreflectido da tomada de decisão. 

 

O texto que constava no desdobrável era o seguinte: 

 

Quais os critérios que influenciam na escolha de um percurso? Qual o grau de 

consciência quando se opta por um determinado caminho em detrimento de 

outro? O que transportamos do ponto de partida para o ponto de chegada?  

Ao longo do percurso definido pelas fotografias, o carácter aleatório da escolha 

passa a estar condicionado, chamando a atenção dos transeuntes para o 

momento de decisão. Desta forma, consciencializa-se a consequência da 

escolha e, simultaneamente, o que a tomada de decisão exclui.  



 165 

É com o resultado destas opções que construímos o nosso entendimento do 

lugar, sempre e só, a visão subjectiva de um todo. Os eternos modos de 

fazermos a parcialidade dos nossos mundos. 

 

 

 

4.5.3.5. Tiago Neto, Por Criação 

 

 

Fig. 20 – Tiago Neto, Por Criação, 2008, Porcelana, papel e cera de abelha. 

 

Assim como aconteceu no trabalho do Luis Simões e Rita Manuel, o projecto 

do Tiago Neto partiu da primeira experiência vivida no Jardim, as tarefas 

executadas na semana de voluntariado. O Tiago Neto tinha feito parte da 

equipa de recolha de sementes que havia contribuído para actualização das 

espécies guardadas pelo Banco de Sementes do Jardim Botânico. O Banco de 

Sementes serve como base de dados das espécies aqui existentes e 

estabelece a troca com instituições que solicitem estes exemplares. 

 

Partindo da ideia de partilha das sementes o Tiago Neto realizou centenas de 

pequenas peças de porcelana, com formas semelhantes aos frutos que caem 
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todos os dias na terra do Jardim. Aquando da exposição estas estavam 

espalhadas discretamente por toda a área do espaço natural. Apesar da forma 

se relacionar com o valor orgânico da paisagem onde estavam integradas, a 

delicadeza do material utilizado e a cor da porcelana criavam uma separação 

com esse universo.  

 

O visitante no encontro com estas peças/frutos podia recolhê-las e guardá-las 

consigo. Ao manusear o objecto apercebia-se que continha qualquer coisa no 

seu interior, no entanto, para ter acesso a esta informação, o visitante tinha que 

partir o objecto delicado. No interior destas peças estavam colocadas frases, 

desenhos e apontamentos recolhidos pelo artista junto dos funcionários dos 

vários departamentos do Jardim e Museus.  

Este saber depositado no seu interior é a semente que gera conhecimento e 

potencia novas relações e reflexões. Uma alusão à importância da partilha de 

conhecimento e ao fruto que ele gera quando encontra cumplicidade no 

receptor. Referências ao Projecto Criativo Partilhado e à co-presença no 

espaço do Jardim. 

 

Em simultâneo, este artista estabelece uma relação entre o espaço ajardinado 

desta estrutura e as centenas de pessoas que desenvolvem trabalho de 

investigação científica sobre este património, que, apesar de serem invisíveis 

ao visitante, renovam, estoicamente, a cada dia, o nosso conhecimento do 

mundo, cada vez mais completo e complexo. 

 

O texto que constava no desdobrável era o seguinte: 

 

É na queda do fruto, no contacto das novas sementes com a terra, na sua 

germinação que o movimento generativo se perpetua. Um elemento acrescenta 

ao outro o que neste é ausente, potenciando a criação do novo. No entanto, a 

queda não garante a germinação, a continuidade do ciclo. É necessário correr 

o risco, expor a semente ao contacto. (…) todo o semeador/ Semeia contra o 

presente./ Semeia como vidente/ a seara do futuro,/ Sem saber se o chão é 

duro/ E lhe recebe a semente – Miguel Torga “A canção do semeador”. 
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À semelhança dos frutos que caem na terra do Jardim, pequenas peças de 

porcelana encontram-se espalhadas aleatoriamente ao longo dos vários 

percursos. No lugar da semente escondem, no seu interior, mensagens 

recolhidas entre os funcionários do Jardim e Museus adjacentes. Potencia-se 

novamente o contacto, desta vez, entre o conhecimento de um e a leitura do 

visitante. Que rima terá o nosso conhecimento em contacto com outro ser? De 

que forma é que aquilo que trazemos em nós se prolonga num outro, cria 

novos pensamentos, sentires.  

De fruto de porcelana na mão, resta saber, se o chão (seu) é duro/ E lhe 

recebe a semente. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao procurar-se definir um possível percurso dos conceitos de lugar e de 

experiência na produção artística contemporânea, recuou-se ao período 

artístico imediatamente anterior, como forma de tentar identificar indícios da 

manifestação destes dois conceitos. O termo indício pretende incluir a ideia de 

que, durante este período, os trabalhos ainda não se referiam a estes conceitos 

com o sentido que lhes atribuímos hoje, mas de podermos ver neles uma 

aproximação às questões relacionadas com a conquista do lugar e da 

experiência. Sendo assim, verifica-se, tanto na prática escultórica como na 

prática pictórica, um paulatino extravasar dos limites da obra e um progressivo 

relacionamento com o seu envolvimento. No início, este extravasamento é feito 

através da sugestão, como é o caso das pinturas dos nenúfares de Monet, 

onde a moldura define o limite entre o que foi contemplado e a paisagem que 

foi deixada de fora. Com o decorrer do tempo a relação com o espaço que 

envolve o trabalho torna-se literal, sendo as pinturas, com diferentes recortes, 

de Frank Stella, um exemplo paradigmático. 

  

À medida que estas questões vão sendo desenvolvidas – como é o caso dos 

projectos minimalistas durante a década de sessenta do século XX – o 

interesse por todos os elementos que se encontram no entorno da obra 

começa a ser contemplado na produção e leitura da mesma. O observador 

passa a ter um papel fundamental na construção do trabalho e na sua 

finalização. Sendo que esta finalização não é entendida enquanto o término 

efectivo do trabalho, mas como uma das inúmeras leituras da obra, 

protagonizada pela percepção de cada um dos indivíduos que se depare face à 

estrutura apresentada. Encontra-se, assim, a tríade definida por Michael Fried 

de “obra – espaço – observador”, onde os três elementos se inter-relacionam 

compondo o trabalho. 
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No seguimento da introdução da ideia de espaço e observador, surge a ideia 

de experiência, fundamental para perceber o momento que se pretendia criar, 

no encontro do observador com o trabalho. As obras minimalistas referidas por 

Fried entendiam o observador como um elemento abstracto, não tendo em 

conta as suas especificidades singulares, mas sim o facto de ser um corpo 

dotado de percepção. No entanto, este conceito foi sofrendo alterações, tendo 

o artista definido uma aproximação no sentido do encontro cada vez mais 

próximo com o indivíduo, entendendo-o na sua especificidade, enquanto sujeito 

múltiplo (Vaz-Pinheiro, 2007). 

 

A par do desenvolvimento desta relação verifica-se também um outro 

entendimento sobre a noção de espaço. Se, por um lado, o espaço, com os 

minimalistas, é tido pela sua fisicalidade, a partir dos anos sessenta e setenta 

verifica-se um interesse crescente pela sua dimensão social, política e cultural. 

O espaço deixa de ser apenas abordado na sua simplicidade morfológica, para 

começar a ser contemplado no significado dessa composição, nas relações 

que se estabelecem e nos códigos invisíveis instituídos. É neste olhar 

comprometido que se define o conceito de lugar, onde se inclui a ideia cultural 

que se faz dele (Augé, 1992) e a forma subjectiva do indivíduo “fazer espaço” 

(Merleau-Ponty, 1945). 

 

Tanto a introdução da ideia de lugar, como a de sujeito múltiplo, demonstravam 

o interesse crescente do artista em inscrever o seu trabalho em contexto 

vivencial e em relação com as suas comunidades. O espaço público começa a 

ser contemplado como um lugar de relação com as dinâmicas contextuais, 

sendo o trabalho artístico produzido no encontro com a percepção e 

entendimento do indivíduo. A experiência vivida é, assim, entendida como uma 

forma de reificar a proposta artística, potenciando novas formas do sujeito se 

relacionar com o complexo tecido social do qual faz parte. O objecto da obra e 

a sua forma produzem-se nas intersubjectividades, fruto da presença da 

proposta do artista no lugar. 

 

O Projecto de Criação Artística Jardim Botânico, apresentado no quarto 

capítulo da dissertação, procurou ir ao encontro das relações entre artista, 
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lugar e comunidade. Face às alterações que as propostas relacionais e 

participativas tiveram na produção artística, nomeadamente, no processo 

criativo e na forma de “dar a ver”, definiu-se um projecto que permitisse olhar 

estes dois movimentos em detalhe, como forma de melhor os compreender. 

Desta forma, propôs-se um processo criativo de estadia no Jardim, com visita 

aos vários departamentos e integração, durante a primeira semana, no 

programa de voluntariado preexistente. Seria a partir deste envolvimento e, 

consequente, conhecimento do lugar que os artistas iriam começar a definir a 

sua abordagem artística.  

 

Os períodos de permanência e as reuniões assíduas permitiram avaliar a 

artisticidade do próprio processo criativo, no sentido em que a relação do corpo 

e acção do artista no lugar, em presença de outros corpos, podia consistir em 

si numa proposta artística baseada na experiência. Esta situação verificou-se 

no projecto do Luis Simões e da Rita Manuel face ao episódio do compostor 

realizado na semana de voluntariado. O mal-entendido da primeira semana de 

permanência conduziu a uma resposta da parte destes artista, no sentido de 

propor uma nova forma de viver aquela situação, repetindo, para isso, a 

construção de um novo compostor. O “voltar a viver” a situação permitiu evitar 

o que tinha sido provocado pela falta de comunicação entre coordenadora do 

voluntariado, colectivo de artistas e jardineiros. Dentro deste projecto foram 

ainda criados materiais gráficos para dar a conhecer aos visitantes e 

funcionários o processo de feitura de um compostor e sua utilização.  

 

Durante as estadias no Jardim e períodos intercalares foi implementada uma 

metodologia de trabalho assente na partilha entre os elementos do grupo, entre 

os consultores convidados e entre os outros profissionais da área que acorriam 

pontualmente ao Jardim para conversas informais. Estas três vertentes tinham 

como objectivo perceber as potencialidades do “ser em conjunto” dentro do 

próprio colectivo. O método assentava na atitude de partilha dos pensamentos, 

sentires, inquietações e projectos que iam surgindo a partir da relação que se 

estabelecia com o Jardim e com as pessoas que a ele afluíam (Bourriaud, 

2001). Ao mesmo tempo que permitiam intensificar o olhar e a reflexão 

artísticos sobre este universo, visto as pessoas envolvidas serem da área 
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específica das artes. A metodologia proposta assentava também na crença de 

que a presença de arte gera mais arte, fazendo deste longo processo um 

tempo privilegiado de pensamento e acção artísticos. 

 

No decorrer do processo verificou-se o nascimento de um projecto colectivo, 

denominado Projecto Observatório Astronómico – Demolição Anunciada, que 

congregou a maioria dos artistas envolvidos no PCAJB, integrou o artista 

Ricardo Norte e estendeu o convite a outros profissionais de outras áreas, 

como do teatro, do design e da astronomia, para participarem em actividades 

pontuais. A definição de um projecto com este perfil só foi possível pelas 

condições de permanência no Jardim, pelas visitas efectuadas aos vários 

departamentos, pela importância dada aos momentos de reunião do grupo e 

reflexões conjuntas. Na realidade, foi a partir desta conjugação de factores que 

se revelou uma inquietação comum, o estado do Observatório Astronómico e o 

seu valor simbólico no quadro actual do Jardim.  

 

Outra das preocupações reflectidas na proposta do PCAJB prendia-se com o 

posicionamento e papel do curador em projectos de envolvimento do artista 

com o lugar e a comunidade. Para além da programação da metodologia do 

processo, já supracitado (estadias, reuniões, partilha, consultores convidados), 

interessava perceber de que forma este profissional poderia constituir uma 

mais valia no desenvolvimento do processo proposto e de como poderia criar 

uma ligação entre o perfil do projecto (assente na permanência no Jardim e na 

avaliação desse mesmo envolvimento) e a sua mediação. O papel do curador 

não poderia situar-se a posteriori da produção dos trabalhos, mas no 

acompanhamento de todo o processo, de preferência, integrado na 

metodologia definida para todo o grupo de artistas.  

 

A comunhão do Processo Criativo Partilhado deu a conhecer duas vantagens 

desta integração: o acompanhamento em proximidade das propostas de cada 

um dos artistas, intensificando a discussão e a complementação teórica ao 

longo do processo; e a produção (no sentido da preparação prática, material e 

logística de cada momento) em continuidade de cada uma das necessidades 

do colectivo. O curador era a figura responsável por apresentar formalmente as 
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propostas do colectivo às instituições envolvidas, tendo, muitas das vezes, que 

negociar no momento da reunião, entre aquelas que eram as condições do 

artista e as exigências das instituições. O facto do curador ter acompanhado 

com detalhe o nascimento do projecto e ter consciência do espírito do trabalho, 

permitiu-lhe saber o que era passível de ser negociado, e o que constituía uma 

condição fundamental na apresentação do projecto – como aconteceu com o 

projecto do Tiago Neto.  

 

Quanto ao papel do curador na mediação, ou seja, na forma como o projecto 

foi dado a ver ao público, definiram-se dois momentos: o período de estadia no 

Jardim, em que alguns dos artistas fizeram dessa permanência parte 

constituinte do seu projecto, como foi o caso do trabalho supracitado do Luis 

Simões e Rita Manuel; e na apresentação dos trabalhos em formato expositivo, 

mais concretamente, na exposição ele é um corpo em presença de outros 

corpos, realizada no Jardim Botânico, durante o mês de Abril e Maio de 2008. 

Como resultado do processo e metodologia acima referidos, os momentos de 

mediação foram consequências naturais dos procedimentos até aí levados a 

cabo.  

 

As obras reunidas para a exposição ele é um corpo em presença de outros 

corpos pareciam requerer um tempo de fruição semelhante ao vivido pelo 

artista durante os períodos de permanência. Ou seja, um tempo prolongado, de 

forma que o Jardim passasse a ser entendido pelo visitante enquanto espaço a 

habitar, ao contrário do que é geralmente sentido numa exposição, onde as 

obras são o mote da permanência, não se dando necessária atenção ao 

contexto. Por isso, as obras desta exposição não deveriam ser procuradas, 

pois revelavam-se na permanência e estadia do visitante no Jardim. Por essa 

razão, optou-se por rejeitar qualquer tipo de sinalética nos percursos que 

conduziam às obras e junto delas, havendo apenas em cada uma das 

recepções, um desdobrável informativo para ser distribuído a todos os 

visitantes com a localização das obras, com um pequeno texto sobre o PCAJB 

e sobre cada um dos trabalhos.  
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O PCAJB contribuiu para colocar em prática uma forma de entender e 

acompanhar o envolvimento do artista no espaço em projectos onde o lugar e 

as suas comunidades constituem o mote do trabalho, ao mesmo tempo que 

permitiu avaliar o valor artístico desse mesmo momento. As reuniões assíduas 

constituíram uma das formas de reificar a reflexão sobre a experiência vivida, 

sendo a construção de conhecimento, que daí derivou, um dos frutos do 

projecto. O DOCUMENTO, secção 5 dos anexos, apresentado em formato 

livro, materializa todo o processo onde experiência, reflexão e leitura artística 

do lugar caminharam a par. 

 

Entende-se que os projectos de envolvimento com o lugar e comunidade, que 

pretendam inscrever-se nesse mesmo contexto, devem ser planificados numa 

duração prolongada no tempo. Numa duração que, não podendo ser 

previamente definida, deve permitir que o lugar deixe de ser objecto de 

contemplação, para passar a ser um espaço de inscrição da vida do artista. 

Este processo deve ser acompanhado por um curador, como forma de 

potenciar esta estadia, sob o ponto de vista prático e metodológico, fazendo 

também do processo um espaço de reflexão e de edificação de conhecimento. 
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da Universidade de Lisboa 
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2. Do espaço ao lugar. Da contemplação à experiência. 

 

Fig. 1 – Robert Rauschenberg, White Painting (Three Panel), 1951, óleo sobre 

tela, 182.88 cm x 274.32 cm 

 

3. A criação de sentido na arte do contexto 

 

 

Fig. 2 - Kateřina Šedá, There's Nothing There, 24 de Maio, 2003,  

Videograma 

 

Fig. 3 - Kateřina Šedá, There's Nothing There, 24 de Maio, 2003,  

Videograma 

 

Fig. 4 - Kateřina Šedá, It Doesn't Matter, 2005,  

Videograma.  

 

Fig. 5 - Kateřina Šedá, It Doesn't Matter, 2005,  

Videograma. 

 

Fig. 6 - Sanjay Kak, A Shrine to the future, memory of a hill, 2008.  

Vista da instalação na exposição The Rest of Now, Manifesta 7, Bolzano. 

 

Fig. 7 - Sanjay Kak, A Shrine to the future, memory of a hill, 2008.  

Vista da instalação na exposição The Rest of Now, Manifesta 7, Bolzano, 

(pormenor). 
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Fig. 8 - Nikolaus Hirsch e Michel Müller, Cybermohalla Hub, 2008.  

Vista da instalação na exposição The Rest of Now, Manifesta 7, Bolzano. 

 

Fig. 9 - Nikolaus Hirsch e Michel Müller, Cybermohalla Hub, 2008.  

Vista de um dos locais de instalação num bairro nos arredores de Deli. 

 

Fig. 10 - Nikolaus Hirsch e Michel Müller, Cybermohalla Hub, 2008.  

Vista da instalação na exposição The Rest of Now, Manifesta 7, Bolzano, a ser 

visto por dois visitantes. 

 

Fig. 11 - Tabula Rasa: 111 days on a long table, 2008, coordenado por Denis 

Isaia em conversa com os Raqs Media Collective. Vista geral da instalação na 

sala 124. 

 

 

4. Curadoria do Projecto de Criação Artística Jardim Botânico 

 

Fig. 12 – Vista de satélite do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, Rua 

da Escola Politécnica, Google Earth, 2009. 

 

Fig. 13 – Inserção na imprensa do primeiro momento do Projecto Observatório 

– Demolição anunciada. Colectivo do PCAJB. 

 

Fig. 14 – Observatório Astronómico do Jardim Botânico. 

 

Fig. 15 – Planta do Jardim Botânico da Universidade de Lisboa cedida pelo 

Jardim Botânico.  

 

Fig. 16 – Cláudio Sousa, 21-1-23-9-14, Aço inox. Vista da instalação no Jardim 

Botânico. 
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Fig. 17 – Luis Simões e Rita Manuel, Na ausência dos nossos corpos, 2008, 

Fibras vegetais e objectos recolhidos no Jardim durante a performance. Vista 

da instalação no Jardim Botânico. 

 

Fig. 18 – Mário Ângelo, Spada Corp, Máquina do Tempo, 2008, Materiais 

diversos. Vista da instalação no Jardim Botânico.  

 

Fig. 19 – Nelson Melo, Eu fui, tu vais, nós estamos, 2008, Fotografia impressa 

em vinil e estrutura em metal. Vista da instalação de uma das estruturas no 

Jardim Botânico. 

 

Fig. 20 – Tiago Neto, Por Criação, 2008, Porcelana, papel e cera de abelha. 

Vista da instalação de um dos frutos no Jardim Botânico. 
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