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Com o happening, Allan Kaprow (1959) introduziu um novo paradigma na relação 
entre o espectador e o público. 
 
 - Eliminar a relação de poder e de abismo. 
 
 - O espectador é activo. 
 
 - O espectador dá sentido á obra. 
 
 - Uma experimentação sem limites. 
 

 - Anular a separação entre a arte e a vida. 
 
 - A ficção e o virtual não se opõem ao real. 
  
 - Coloca a eficácia estética na suspensão e deslocação de sentidos. 
 
 - O espaço público como espaço de intervenção e interacção artística: arte 
    ambiente, arte pública, arte processual, arte conceitual, etc.),  

 

“somos todos actores da nossa história” 
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Sobre a critica à passividade do papel inactivo do espectador… 
 

…e respondendo à pergunta: “Não será precisamente a vontade de  suprimir essa distância que cria a 
distância? “ Jacques Rancière diz-nos que o que permite declarar inactivo o espectador é uma 
“oposição radical…por força do pressuposto de que olhar quer dizer comprazer-se na imagem e na 
aparência…ignorando a realidade que está por detrás da imagem” 
 

“O olhar é Também uma acção que confirma ou transforma essa distribuição das 
posições…o espectador também age”  
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Abbas Kirostami “Shirin” , 2008 Susana de Sousa Dias “48”, 2009  

Jacques Rancière, O espectador emancipado,  Ed. Orfeu Negro, 2010 



Kassel, Documenta de 2007, Sakarine Krue-On “Terraced Rice Fields” 
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Em Kassel, na Documenta de 2007, o artista tailandês Sakarine Krue-On planta um 
arrozal junto ao Schools Wilhelmmshole (Sec.XVII) com o titulo Terraced Rice Fields, 
“O primeiro arrozal a céu aberto”. Explorando as dicotomias entre Oriente e 
Ocidente, arte e natureza, campo e parque , extrordinário e vulgar e entre história e 
presente.  
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Joseph Beuys. Seven Thousand Oaks, 1982. Documenta 7, Kassel. Photos by Guenter Beer, 1982. 
 

De referir que este artista ao realizar a peça “Terraced Rice Fields” pretendeu fazer 
referência à ideia do poder e do povo nos 7000 m2 de arrozal, que também esteve 
presente na obra aos 7000 carvalhos/blocos de cimentos que na Documenta de 1982 de 
Joseph Beuys. 
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HIRSCHHORN, Thomas, (2004) “A propósito del”Musée Précaire Albinet”, Sevilha,2006 

Assumidamente integrado nas ideias da estética relacional, Hirschhorn em Aubervillers, depois de 
ter instalado três dos quatros “monumentos precários” previstos pelo artista a Spinoza, Gilles 
Deleuze, George Bataille e António Gramsci, desenvolveu, desde 2004, a sua obra de arte que se 
intitula de “Museé Précaire Albinnet”. Nesta obra, o artista interveio à volta dos conceitos de 
autonomia da arte, do “outro”, da precariedade e da utopia, trabalhando em interacção comunitária 
com os habitantes do bairro Albinnet (Aubervilliers, França). O que o artista pretende ainda aqui 
explorar é a relação entre os conceitos de realidade, utopia e sociedade.  

Na Bienal de Sevilha 
2006/2007, este artista 
apresentou o trabalho “RE”, em 
que é revisitada a experiência 
do M.P. Albinnet, propondo 
através de uma monumental 
instalação, uma espécie de 
manifesto sobre o papel que o 
artista pode desempenhar na 
vida pública. 
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Uma abordagem antropológica do lugar 
Ateliê “publico” 

Projecto social colaborativo 
Exposição- Experiência 

Memória Documentada 

Alexanda do Carmo  “The Steam Shop  (or the painter´s studio) “ 2006  - Fábrica da Pólvora de 
Barcarena(Oeiras) 
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Depois de uma série de viragens fundamentais operadas nos anos sessenta e setenta do século XX, 
nomeadamente com o Minimalismo, a Arte Conceptual, a Performance, a body art e o site-specific - 
todas elas ainda geneticamente estruturadoras de algumas das principais linhas de acção da arte 
contemporânea -, a instituição arte não pode ser mais definida apenas em termos espaciais 
(atelier, galeria, museu etc.). A residência artística surge, neste contexto, como um sintoma 
indelével dessa pequena letargia topológica ainda genericamente persistente (ou entretanto 
ressurgida) na prática artística, ao apresentar-se enquanto modalidade discursiva potencialmente 
alternativa, nómada e “invasora” dos espaços institucionais. (Autoria: Bruno Marques) 
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…pretendo despoletar processos críticos que, podendo não ter 
manifestações estritamente materiais, apontam questões políticas, éticas, 
estéticas, ecológicas, sociais, e por aí fora, capazes de provocar momentos 
ou situações artísticas. 

Gabriela Vaz-Pinheiro, Coming ang Going,  Multimédia e Performance, 2006  

A IMPORTÂNCIA DO 
LOCAL NO 
PENSAMENTO E NA 
ARTE 
CONTEMPORÂNEA 
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My Ghost, London GPS Map 2009, Archival Inkjet (330x310 mm), Jeremy Wood  

GPS Drawing  

LOCATIVE MEDIA ART 

A arte com media locativa 
é herdeira da arte 
electrónica (cyberarts), da 
arte urbana, das artes 
móveis (mobile art), assim 
como da land art, dos site 
specific, do happening, da 
performance e, mais 
claramente, do 
situacionismo, do letrismo, 
da arte da deriva de Guy 
Debord e da 
psicogeografia. 
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Walk the line 

Projecto Weather (http://iamtheweather.com/tagged/gps/) 

“…imprimi meu retrato em vários mapas. Então eu comecei orientar os mapas 
depois das linhas em minha cara. Em meu braço eu carreguei um registrador 
satellite (GPS) que extrai o trajecto que eu andei” 
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A arte como…um encontro nunca 
pacífico, “incluindo-nos e excluindo-nos 

do espaço que ela própria cria”.  
 

Bragança de Miranda 

Obrigado !!!! 


