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"O destino poético do homem é o de ser o espelho da imensidão; ou, mais exactamente ainda, a imensidão 

vem tomar consciência de si mesma no homem..." 
 

Bachelard 

 
 

O espaço torna-se central nas artes a partir dos anos 60, com a influência das ideias de 

Duchamp, de Allan Kaprow e no minimalismo, embora em expansão crítica com este, 

emergem as ideias de instalação, de acontecimento e de obra pública. Cria-se a relação 

entre arte e ambiente, em que a arte num espaço específico explora certas qualidades 

desse espaço, de forma experimental, interactiva com o espectador física ou 

psicológicamente, e que podem acontecer de forma temporária ou permanente. A galeria, 

o ambiente natural ou as áreas urbanas são espaços que servem à descoberta das 

instalações, que nas décadas de 1960 e 1970 iniciaram formas de intervenção artísticas 

multidisciplanes, e que passaram por ser designadas como arte processual, de 

performance, arte conceptual, comportamentalista, land art, arte povera, earth art, arte 

pós-minimalista, happening, entre muitas outras. Estas artes impuseram transformações 

radicais da leitura do espaço onde se integravam as obras. Podemos referir Allan Kaprow, 

Duchamp, Yves Klein, Joseph Beuys, Jean Tinguely, Dan Flavin, Robert Smithson, Walther 

de Maria, Richard Serra, Wolf Vostel, Christian Bolthanki, e Nam Jan Paik como alguns dos 

artistas que influenciaram ou foram mais marcantes nesta expressão artística. 

 



 

Com base na preocupação de intervenções sobre a paisagem natural, na relação espaço-

corpo-ambiente em substituição do clássico modelo estúdio-galeria-museu/coleccionador,  

Podemos intregar movimentos como a land art, a arte ambiente e earth art e artistas 

como Walter De Maria (1935), Robert Smithson (1938-1973), (Richard Long (1945) e Christo 

(1935), entre outros. Estes artistas não expunham objectos, mas projectos, não sendo 

alguns deles realizados, os artistas apresentavam por vezes nas exposições os planos de 

realização, de intenção. O recurso às publicações, edições, documentos, catálogos, vídeo 

ou televisão são as formas de os apresentar. Em vez dos suportes tradicionais foram 

utilizados lagos, paisagens, solos e outros cenários naturais, de alguma forma inspirados na 

arte pré-columbiana. Nestes tipos de intervenção artística, uma vez mais salientamos a 

importância, dos meios tecnológicos e registo adquirirem uma importância particular.  

 

Robert Smithson, um dos artistas de grande destaque e representatividade na land art 

ficou conhecido pelas suas intervenções no Uthai (EUA) a que o artista deu como título de 

Spiral Jetty (1970). Chamadas de “escultura no sentido lato” por Rosalinda Krauss, as 

Spiral Jetty de Roberth Smithson, embora utilizem a paisagem e arquitectura como 

referência, assumem-se como oposição a estas e impossíveis de percorrer as intituições 

normais de legitimação que são as galerias e os museus. Segundo o autor, “levar em conta 

os efeitos directos dos elementos tal como existem dia após dia, independentemente da 

sua representação”, é uma das linhas orientadoras principais da construção das suas obras 

na terra. i[1] 

 

Mas Robert Smithson não realizou apenas obras na terra mas de terra, a que chamou de 

Non-Site. A utilização de materiais geológicos e orgânicos em escultura vem substituir a 

utilização do aço na arte minimal. Estas esculturas foram expostas pela primeira vez na 

exposição Earth Works, em 1968 e foi organizada por Willoughby Sharp. 

 

As ideias mais importantes, que Robert Smithson utilizou como referência nas obras que 

chamou de Non-Site são a ideia de espaço abstrato utilizado na arte minimal e a ideia de 

conceito que poderemos ir encontrar a sua origem na descontextualização dos ready mades 

de Duchamp, e que também serviu de referência para muitos dos artistas da conceptual 

art.  

Se desenharmos um diagrama ou uma planta de uma casa, de uma rua, de um local ou um 

mapa topográfico, é uma analogia ou metáfora bidimensional. O Non-Site contém uma 

componente dimensional abstrata, ou seja, uma metáfora dimensional em que um local 



pode representar, indicar ou mapear outro local que não se lhe assemelhe. Entre o espaço 

da paisagem e o espaço do Non-Site existe espaço metafórico, significante abstrato, que 

nos interessa e que tem valor estético, um sistema de signos que nos remete para um local 

distante do espaço da exposição. O artista como operador estético, tem aqui o papel de 

mediador entre a paisagem real e o Non-Site, 

Robert Smithson começou a usar a geometria na escultura. Depois de se aproximar do 

estudo e do mapeamento de cristais, inciou um trabalho em que privilegiava o estudo das 

estruturas mentais da matéria, criando e instalando estruturas tridimensional no interior 

das galerias. A natureza está em constante transformação, ao colocar matéria orgânica 

dentro de uma “caixa”, como um contentor abstracto, mapeando e ordenando a ideia do 

espaço de referência. O artista nestas obras, pretendia conter o caos da paisagem e 

revelar a sua ordem interna, constituindo assim um processo estético. Os materiais que o 

artista usa e coloca dentro de caixas são minerais, terra, pedra e sal, e utiliza ainda, como 

forma de complementaridade processual, a ampliação ou para sugerir continuidade 

espacial, utiliza espelhos, mapas, fotografias e desenhos. 

 

Roberth Smithson sabia que estava a colocar em causa toda a estrutura de exposição, 

legitimação e visibilidade das artes até então, que estava subjacente ao espaço da galeria 

e do museu, transcender este espaço era contribuir para um reposicionamento radical da 

arte, tanto nas esculturas integradas na natureza, em que o artista intervém em paisagens 

ao ar livre, como nos non-site, assumindo aqui como arte a própria terra.  

 

Existe nos trabalhos deste artista uma relação entre arte e natureza, assim como, a 

questão do nominalismo no gesto da artista, como acto fundador e mágico. O artista é aqui 

um catalizador, que propõe um programa de acção, que é posteriormente completada pelo 

espectador. Em conjunto artista e espectador encontram-se num espaço potencialii[2] em 

que a obra é um ponto de confluência onde os processos de individuação destes se 

projectam. Não deixa de estar subjacente nestas práticas e intenções artísticas, uma certa 

ideia de reagir contra uma certa artificialização da relação entre o homem e a natureza, e 

a procura de “uma relação que a não quer ferir mas antes assinalar em termos de 

presença e de acção (ou de operação), e em que o homem, enquanto ser de cultura, 

reencontra a natureza”iii[3]. 

 

A obra deste artista, assim como outras obras que utilizam a instalação como linguagem, 

além de apresentarem uma atitude de radicalidade na noção de espaço, como referimos 

no início deste texto, também é com elas, que se assiste a propostas de interacção, e de 



envolvimento cúmplice do espectador, de utopias no campo social e politico, numa critica 

da tradição artística. No entanto, como referiu recentemente Ulrich Loock, suspeita-se 

que a revolução gerada na arte cerca nos finais da década de1960, não tenha sido bem 

sucedida, e se não, conservadora. As razões, desta afirmação, podem ser encontradas pela 

referência a que a recuperação destas práticas artísticas se faça através dos mecanismos 

do mercado, que as legitima, aparecendo estas como “eventos de marketing promocional 

para produtos de consumo em lugar de práticas de pesquisa de experimentação, de 

laboratórios de preocupações e dúvidas.” iv[4] 

 
Imagem: Robert Smithson "Nonsite (Palisades-Edgewater, New Jersey)",1968 
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