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O ponto de partida do conceito de «campo expandido» foi apresentado por Rosalind 

Krauss no ensaio “Passages to Modern Sculpture”, em 1979, por altura do debate acerca 

da autonomia dos meios artísticos. Krauss referia-se à relação que a escultura estabelece 

com a paisagem e a arquitectura, tendo como referências muitos dos trabalhos dos 

movimentos do Minimalismo e na Land Art, mas também nas instalações e nos 



Happenings, onde se estabelecia um diálogo entre o sujeito, o objecto, o espaço real e o 

tempo, ou seja, a sua externalidade. Alguns autores encontraram novas espacialidades 

para as suas intervenções artísticas como Robert Morris, Donald Judd, Gordon Matta-Clark, 

Robert Smithson, James Turrel ou Dan Grahan, aproximando a criação artística dos 

«espaços reais». Não é só no âmbito da escultura que, na arte contemporânea, se tem 

vindo a reflectir sobre o campo expandido da arte, mas também na pintura. Criando uma 
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nova espacialização na pintura, alguns artistas apresentam os seus trabalhos em novos 

suportes e numa aproximação à sua tridimensionalidade, levantando algumas questões na 



relação espacial que estabelecem com o espectador, muito próximas de práticas 

conceptuais, minimais, pós-minimais ou da instalação. Poderemos citar Katherina Grosse, 

Franz Ackerman, Hugo Canoilas, Adriana Varejão e Ângela de la Cruz, como alguns dos 

artistas com preocupações de expansão espacial e atmosférica na sua pintura. O campo 

expandido, é também, mais recentemente, um termo utilizado para classificar as práticas 

artísticas próximas da estética relacional. 

Proponho assim refletirmos teoricamente sobre a mudança de paradigma artístico, que nos 

apresenta a arte como um espaço onde se diluem as fronteiras disciplinares e, dentro do 

mesmo contexto, realizarmos uma aproximação às práticas artísticas que na actualidade 

procuram questionar essas preocupações.  

As práticas artísticas, caracterizadas por uma maior hibridez e espontaneidade, 

introduziram novas experiências nessas mesmas práticas. Se, por um lado, se vai 

instalando e fidelizando um novo público à volta destes projectos, que funcionam como 

aglutinador de grupos, também muitos artistas utilizam estes projectos como residências 

artísticas, onde desenvolvem temporariamente trabalho criativo tanto em projectos 

individuais como colectivos, sendo por muitos referidos como ateliers em espaço 

expandido. 

 
     
 
      
 

                                                             

i Comunicação apresentada em 8 de Maio de 2010 no Parque da Cidade, Barreiro (organizado pela Artesfera-Associação 

de Artes Plásticas do Barreiro) 
 


