
A PAISAGEM NA ARTE CONTEMPORÂNEA1 

 

 

Na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os espaços, os 

lugares e os não-lugares, emaranham-se, interpenetram-se. A possibilidade 

do não-lugar nunca está ausente seja de que lugar for. O regresso ao 

lugar é o sonho de quem frequenta os não-lugares. 

 

 

Marc Augé, Não-Lugares (1992),Ed. Letra Livre, Lisboa, 2013, pp.92 

 

 

A ideia de paisagem contemporânea, em vez de ser algo determinado pela natureza ou 

pela topografia passa a ser articulada por experiências e práticas discursivas. As práticas 

artísticas de Land Art e site-specific, nos anos 1960-70, realizaram trabalhos que ao 

intervir diretamente na paisagem não se remeteram apenas à sua compreensão visual 

objetiva e descritiva, encontrando-se então para além da representação bucólica e da 

imagem.  

 ALBERTO CARNEIRO, Os Caminhos da àgua do corpo sobre a terra, 2003 

A paisagem deixa de ser pensada através de categorias fixas e permanentes, para ser 

pensada através da ideia da mobilidade, transitoriedade e transformação. Nos espaços 

urbanos, a paisagem contemporânea passa a integrar a ideia de território, um conceito 

complexo e múltiplo, de mapeamento fragmentário
2
, em que a memória interage e entra 

em “tensão” com a sua constante mutação. 

A forma como alguns artistas, na arte contemporânea portuguesa, realizaram a 

aproximação ao tema da paisagem conheceu diversas abordagens, “tanto ao nível 



conceitual como formal, num recurso a meios tão diversos como a escultura, a instalação, 

a performance, o desenho, a pintura ou mesmo a sua combinação numa mesma obra” 
3
.  

Apenas para referir alguns, Alberto Carneiro4 nos anos 70 marcou essa aproximação 

através de uma prática processual e num sentido de experimentação e pesquisa, em João 

Queiroz 
5
 a paisagem surge como um ponto de partida para introduzir a possibilidade do 

uso da pintura enquanto “processo performativo do corpo” 
6
, já as preocupações de 

Gabriela Albergaria 7 tendem para explorar a ideia de paisagem no seu campo estético e 

nas práticas de uma intervenção direta na natureza. 

  
Gabriela Albergaria, 137 (Brooklyn Botanical Garden), 2016 

No interior da paisagem urbana têm também decorrido diversas experiências artísticas, no 

sentido de operar uma mediação na imagem de cidade, criando novas “reflexões e 

diferentes formas de identificação e de pensar o lugar” 
8
, como nas práticas artísticas 

contextuais
9
, interferindo numa paisagem urbana ainda em definição. “Cada um 

transporta a sua imagem de cidade 
10

, feita de um conjunto de apropriações, emoções e 

vivências, pretendendo-se investigar formas de intervenção pela arte, que de alguma 



forma provoquem uma experiência diferente da cidade, que possa potenciar um processo 

de questionamento crítico” 
11

.  

  
João Queiroz, Sem Título, 2004. óleo sobre tela, 90x170cm   

 

Gabriela Vaz-Pinheiro, Carolina Rito e Marta Traquino são alguns dos curadores/artistas 

que têm refletido sobre o conceito de lugar, enquanto espaço de reflexão para projetos de 

arte pública. 

Francisco Palma (2012) 
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