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APRESENTAÇÃO

Site-specific art: referências Norte-Americanas
e o modo de pensar Arquitectura
Ângela Silva Rodrigues

Esta dissertação propõe a reflexão e investigação sobre a ideia de site-specific art e a
sua relação concepto-espacial com o modo de pensar Arquitectura.
Prevê-se o estudo da origem desta expressão artística através do movimento iniciado
nos Estados Unidos da América na década de 1960, bem como uma breve definição
de Lugar e enquadramento histórico (antecedentes vernaculares).
Procura-se uma abordagem geral e pessoal tendo como base oito artistas NorteAmericanos e alguns dos seus trabalhos artísticos realizados entre os anos 1960 e
1970 e três projectos construídos de arquitectura contemporânea.
A pesquisa pretende encadear e questionar a relação directa entre o modo de
intervenção e crítica que a site-specific art definiu - desafiando barreiras e
transgredindo espaços - aproximando-se do campo arquitectónico. Este paralelo, entre
Arte e Arquitectura, define novas fronteiras e limites, criando pontos de toque que
contribuem para a reflexão actual sobre viver, pensar e projectar Arquitectura.

Palavras-chave: site-specific art, lugar, instalação, efémero, escultura, conceptual.

PRESENTATION

Site-specific art: North American references
and the way of thinking Architecture
Ângela Silva Rodrigues

This dissertation proposes a reflection and investigation about the idea of site-specific
art and the relation, both conceptual and spacial, with the way we think Architecture.
It predicts the study of the origin of this artistic expression through the movement that
started in the United States of America in 1960 decáde, as well as a brief definition of
place and historical background (vernacular history).
Wanted an overall and personal approach based on eight North American artists and
some of their artworks created between 1960 and 1970, and three contemporary
architectural built projects.
This research aims to chain and to question the direct relation between method and
critic that site specific art has settled – challenging borders and breaking limited spaces
– approaching the architectural field. This parallel, between art and architecture,
defines new boarders and limits, creating common points that contribute to the current
reflection on living, thinking and designing architecture.

Key-words: site-specific art, place, installation, ephemeral, sculpture, conceptual .
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Ilustração 1 – Agnes Denes; Wheatfield - A Confrontation, Battery Park Landfill, Lower Manhattan, Nova Iorque, EUA, 1982.
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INTRODUÇÃO
Ao traduzir para português a expressão inglesa site-specific, no contexto desta
dissertação, obtemos o estudo e definição do conceito do lugar, da relação entre o
Homem e o Espaço e esse determinismo que advém de uma ideia, formulada a partir
desse mesmo lugar. Um “lugar-específico” descrito como uma reflexão que nos
aproxima de um método de leitura e consequente criação de uma ideia de projecto. Do
Arquitecto Fernando Távora, que nos fala Da Organização do Espaço1:
o arquitecto, pela sua profissão, é por excelência um criador de formas, um organizador
do espaço (…) mantendo relações com a circunstância, criam circunstância e havendo
na acção do arquitecto possibilidade de escolher, possibilidade de selecção, há
fatalmente drama (…) Que seja assim o arquitecto -homem entre os homensorganizador do espaço - criador de felicidade.

ao Arquitecto Álvaro Siza quando imagina a evidência: “O exercício da observação é
prioritário para um arquitecto. Quanto mais observamos, tanto mais clara surgirá a
essência do objecto. E esta consolidar-se-á como conhecimento vago, instintivo”, ou
os Não-Lugares

2

de Marc Augé: “Se um lugar se pode definir como identitário,

relacional e histórico, um espaço que não pode definir-se nem como identitário nem
como relacional, nem como histórico, definirá um não-lugar”, a observação do lugar
(com a sua envolvente, relações, pré-existências e memórias) serve, segundo estes,
como base-matriz para a composição espacial e formulação de conceitos (que não
têm um ritmo linear) e que, gradualmente, se pretende reduzir à essência e substância
de uma ideia.
Este trabalho, contudo, não pretende apenas analisar as diversas definições de lugar e
de não-lugar; procura uma aproximação à ideia do local-específico como lugar de
criação de uma estética, que opera sensibilidade e sentidos e que, muitas vezes,
surgem através de influências que se manifestam no subconsciente e que entram no
projecto sem que nos apercebamos disso.3 A aproximação à forma é um processo de
ensaios, alvo de críticas e de experimentação, porque só assim é possível atingir um
aperfeiçoamento, na realização, que alcance a poesia.4

1
2
3
4

Fernando Távora; Da Organização do Espaço, Faup publicações, 1962.
Marc Augé; Não Lugares, Letra Livre, 2012.
Siza, Álvaro; Imaginar a evidência, Edições 70, 1998.
Siza, Álvaro; Imaginar a evidência, Edições 70, 1998.
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Sendo cada formação (entende-se formação como as formas produzidas pela acção
humana) um acto de invenção, como Umberto Eco lembra Pareyson no seu livro “A
definição de Arte” 5, a produção de formas, no pensamento e na arte - criações que
ganham autonomia, como um quadro ou um poema - faz com que surja a necessidade
de encontrar um princípio capaz de distinguir a formação de obra de arte de qualquer
outro tipo de formação. Pareyson não define a arte apenas como intuição do
sentimento, acrescenta-lhe um conceito personalista, de filosofia da pessoa, onde
cada um orienta a sua actividade e onde só assim as actividades não se reduzem a
um espírito absoluto. Para não gerar equívocos, refere-se ainda ao conceito de forma
como uma estrutura que conduz a um elemento coordenado por um acto que procura
harmonia:
a obra conta-nos, expressa-nos a personalidade do seu criador na própria rede da sua
existência, o artista vive na obra como um traçado concreto e muito pessoal de acção.
Da obra de arte transpiram completamente a personalidade e a espiritualidade originais
do artista, as quais, antes de se manifestarem no assunto e no tema, se manifestaram
6
no irredutível e pessoalíssimo modo de formá-la.

Este trabalho pretende então descobrir um lugar comum, o(s) ponto(s) de intersecção,
entre Site-Specific Art e como esta expressão artística influenciou o modo de pensar
Arquitectura, definindo Arte pelo seu carácter independente e Arquitectura (também)
como acto de intervenção. As definições de Sítio, Lugar e Espaço, servem como base
de partida para o estudo da transformação de um lugar num espaço de crítica, de Arte.
Para o efeito, escolhi examinar obras de arte, em particular, de oito artistas NorteAmericanos, inseridas num determinado contexto temporal, histórico e experimental. A
ligação com trabalhos conceptuais, minimais, performativos e land-art de artistas dos
anos 1960 e 1970 aparecem como marcos importantes e, na perspectiva histórica,
contêm um papel determinante para a condição da definição dos termos de Arte e
Arquitectura actuais.
O processo construtivo - que pode ser visto como mais um ponto comum - a relação
de escalas, materiais, texturas, estrutura, especialidades, luz, peso, forma, conceitos e
relações, são definições comuns entre Arquitectura e Arte e, segundo Hal Foster7,
essa fusão tende a ser o futuro da cultura contemporânea.

5
6
7

Umberto Eco, A definição da Arte, Edições 70, 2011.
Umberto Eco, A definição da Arte, Edições 70, 2011.
Hal Foster, The Art-Architecture complex, Verso, 2011.
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Ilustração 2 – Richard Serra; Te Tuhirangi Contour (252mX6mX50mm), Gibbs Farm, Kaipara Harbour, Nova Zelândia,
2014.
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SITE-SPECIFIC ART
2.1 X, Y E Z

On the horizon, then, at the furthest edge of the possible, it is a matter of producing the
space of the human species - the collective (generic) work of the species - on the
model of what used to be called “art”; indeed, it is still so called, but art no longer has
any meaning at the level of an “object” isolated by and for the individual.
Henri Lefebvre, Openings and Conclusions.8
X, Y e Z referem-se ao sistema de coordenadas no plano cartesiano criado para
identificar um ponto num determinado espaço com 3 dimensões. Nesta dissertação,
surgem como exemplo para identificar a precisão necessária do local e a relação
absoluta que o sujeito criador procura para a sua intervenção física e real, a partir do
lugar, transformado em conceito. Esse lugar será apropriado pelo sujeito, como corpo
e matéria (algumas vezes, como iremos ver em exemplos mais à frente, o corpo é
usado como ideia em sí, servindo de escala e também de elemento da própria acção,
da Obra).
Alguns filósofos, como Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Heidegger, estudaram
várias perspectivas que foram de encontro à definição do Lugar.
Platão9, o primeiro a sugerir um conceito de espaço, designa-o como Khora, lugar ou
receptáculo que, paradoxalmente, só existe em termos conceptuais. Explica-nos que à
semelhança de uma caixa, que contém em si mesma essa circunstância, pode estar
cheia ou vazia, definindo também, assim, o vazio como lugar privado de matéria.
Aristóteles10 defende que um lugar é sempre de algo ou de alguém e entende lugar
como um sítio conferido de intensão, sítio onde o corpo está contido, existindo entre
eles uma relação física ou emocional que contextualiza o espaço, para que este ganhe
dimensão conceptual.

8

Suderburg, Erika; Space, Site, Intervention. Situating installation art, University of Minnesota Press /
Minneapolis London, 2000.
9
Platão, Timeu, 31c. No livro “ Filosofia e Método em Platão”, Jayme Paviani, Edipucrs, 2001.
10
No livro “ El concepto de Lugar en Aristóteles”, Henri Bergson, Encuentro, 2013.
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Para Descartes11, que defendia o homem como um ser dual: tanto pensa como ocupa
um lugar no espaço, mostra-nos que o espaço é visto como uma extensão, sugerindo
que o espaço é idêntico à extensão e, assim sendo, aos próprios corpos. A definição
de lugar limitava-se à superfície que circunda o corpo, visto que o espaço não existiria
sem o corpo.
Já Kant12 entende a noção de espaço como uma noção prévia, anterior à experiência
e independente dela. É uma intuição a priori da sensibilidade, ou seja, é a forma como
se percepciona os objectos que nos chegam através da experiência. E o espaço é a
sua condição.
Heidegger13, por sua vez, introduz a capacidade de concepção e reconhecimento de
um espaço, uma vez que o homem é o ser do seu Mundo, entendendo o Lugar como
agente aglutinado de acções num determinado contexto.
Gaston Bachelard, no seu livro “A poética do espaço” 14 mostra-nos a capacidade de
criarmos o nosso próprio espaço, introduzindo a perspectiva de um “olhar poético”
onde podemos reunir impressões de intimidade. Defende que somos nós que
causamos efeito no lugar, ao inventarmos. O lugar existe pela nossa existência e
intervenção, definindo Lugar como um espaço que acolhe e permite reflectir.
Este é o ponto de partida para o estudo das obras designadas site-specific: a definição
de lugar com uma raiz estritamente humana, de invenção, intervenção, de
reconstrução e/ou recriação de memórias.
A imaginação (a ideia, pensada e reflectida, experimentada, estudada, projectada) é a
responsável para que o acto da materialização se revele, potenciando ou não préexistencias, história mas, acima de tudo, conferindo intensão. Essa intensão revela os
lados desconhecidos do lugar, surge a partir de uma impressão interior, conexa e
desconexa, sensorial, que é a imaginação, citando Bachelard: “provaremos que a
imaginação aumenta os valores da realidade” e “veremos a imaginação a construir
‘paredes’ com sombras impalpáveis, reconfortar-se com ilusões de proteção” 15

11
12
13
14
15

René Descartes; Os princípios da Filosofia.
Immanuel Kant; Critica da Razão Pura, Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.
Martin Heidegger; Introdução à Metafísica, Instituto Piaget, 2007.
Gaston Bachelard; A poética do Espaço, Coleção Tópicos, 2008.
Gaston Bachelard; A casa do Porão ao sótão. O sentido da cabana, Coleção Tópicos, 2008.
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O Lugar para o Artista (que escolhe um lugar específico -uma escolha conferida de
intensão) sofre a transformação (intervenção, manipulação, acção) quando a
imaginação opera e reconhece as suas potencialidades físicas, poéticas e
conceptuais. Assim,
a representação artística contribui para a particularização do lugar ao conceder atenção
a determinados pormenores do território geográfico, urbano e não-urbano, seja a
experiência deste directa ou mediada por símbolos, mais íntima ou mais conceptual. O
espaço da arte torna-se assim um lugar de amplitude mas também de pequenaspercepções. (…) Eles [os espaços] configuram-se e reconfiguram-se, associam-se e
dissociam-se de acordo com os sentidos descobertos e fabricados (…)

16

Ilustração 3 – Mary Miss, Perimeter/Pavilion/Decoys, Nassau County Museum, Long Island, Nova
Iorque, EUA, 1978.

The field provides both for an expanded but finite set of related positions for a given
artist to occupy and explore, and for an organization of work that is not dictated by the
conditions of a particular medium

17

16

Matos, Sara Antónia; Habitando espaços: a experiência do espaço a partir da prática artística - da
escultura à espacialidade-, Tese de Doutoramento em Belas Artes (especialidade de escultura).
Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, 2012.
17
Krauss, Rosalind; Sculpture in the expanded field, ensaio, 8 de Outubro de 1979.
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2. SITE-SPECIFIC ART
2.2 SOHO:
1960

A PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM

LOWER MANHATTAN

NOS ANOS

All NYC, all know each other, with respect. All highly articulate, involved with ideas not
just object-making 18

Historicamente, os anos sessenta representaram na América do Norte uma década
conturbada em todos os campos: político, económico, social e artístico. Em 1964 John
F. Kennedy é assassinado, em 1963 o movimento pela luta dos Direitos Civis dos Afrodescendentes emerge nos estados do Sul, expandindo-se por todo o país, Martin
Luther King faz o seu célebre discurso “I have a Dream”, as primeiras bombas atingem
o Vietnam e os Beatles invadem a America com o seu primeiro concerto no Canergie
Hall.
A produção em série desencadeava uma necessidade de consumo cada vez maior. E
esse consumismo dava sinais em revistas através de anúncios que apareciam
seduzindo o consumidor, trabalho das primeiras agências de publicidade que, também
elas, começam a ganhar força. Andy Warhol popularizava-se, ainda mais, nas festas
da Factory, em Union Square- Nova Iorque, e todas as celebridades contribuíam para
o imediatismo colorido que se reflectia na Arte Pop.
Ao mesmo tempo, e também em Manhattan, mas agora a Sul da Union Square, numa
zona industrial caracterizada pelos seus perto de 500 edifícios com emblemáticas
fachadas de ferro fundido, que durante o século XIX eram as frentes de oficinas
mecânicas, pequenas industrias e fábricas têxteis - o Soho - como assim era
conhecida a zona, por estar a Sul da Houston Street - começava a ser alvo de olhares
de jovens artistas que exploravam o potencial desses prédios com andares
espaçosos, sem divisórias, com pés direitos altos e fachadas abertas, cheias de luz,
que eram os “lofts” semi-abandonados com maquinaria obsoleta e pesada, alí

18

Barbara Reise: “Untitled 1969: a footnote on art and minimalist stylehood” discutindo o trabalho de Judd,
em paralelo com Carl André, Flavin e LeWitt numa edição especial do Studio International sobre
“Minimalist Art”.
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esquecida. Também por terem rendas baixas, os artistas começaram a ocupar os
andares, ainda que as leis não permitissem a utilização para motivo de residência. As
vivências do bairro começaram a mudar, os artistas apropriaram-se dos espaços e
ilegalmente viviam e trabalhavam no mesmo lugar, todos no mesmo bairro.

Ilustração 4 e 5 –Sinal fixado à porta dos diversos loft´s ocupados por artistas; Soho, Nova Iorque, EUA, 1960-1970. Levantamento
fotográfico dos prédios históricos do bairro do Soho, conhecido por: “Soho-cast Iron Historic District”, Nova Iorque, EUA,1973.

Antes da legalização, os artistas que viviam em espaços destinados ao comércio
criaram um cartaz conhecido como “AIR”, sigla de Artist in Residence, que indicava
precisamente que um artista vivia naquele prédio, naquele andar, um aviso que servia
de prevenção em caso de incêndio ou de outra emergência.
O movimento artístico que alí se gerou, com uma vertente comunitária nunca antes
vista, centrava-se na interdisciplinaridade, como em entrevista a Laurie Anderson,
publicada no catálogo da exposição “Pioneers of the Downtown Scene, New York
1970s” , com curadoria de Lydia Yee, realizada em 2011 no Barbican em Londres, e
dedicada ao seu trabalho juntamente com o de Trisha Brown e Gordon Matta-Clark,
conta-nos: “eu pertencia ao grupo de artístas pioneiros (…) Trabalhávamos com
frequência nas peças uns dos outros e as fronteiras entre formas de arte eram
ténues”.

Ângela Silva Rodrigues
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Os diversos artistas tais como escultores, músicos, pintores, bailarinos e arquitectos,
recolhiam nas ruas materiais para trabalhar, conceptual e fisicamente. A inspiração era
a cidade, os seus quarteirões e tudo o que os rodeava, os subúrbios agora habitados,
os vazios, os restos e os desperdícios, eram inspiração directa e inequívoca e os
trabalhos emergiam da cidade e para a cidade.
A criatividade do movimento advém precisamente desse ponto comum, essa condição
desoladora que transversalmente fez com que se tivesse necessidade de reinventar,
de transformar. “ Tínhamos a noção completa de que estávamos a criar um movimento
completamente novo” , continua Laurie Anderson. Movimento que mais tarde seria
conhecido como “Downtown”.

Ilustração 6 – Thomas Struth; Crosby Street, Soho, Nova Iorque, EUA, 1978.
.
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“Os pioneiros” da Downtown Scene, como a curadora Lydia Yee denomina os artistas
Trisha Brown (coreógrafa), Laurie Anderson (formada em História da Arte e Escultura,
mais conhecida por ser uma artista experimental com as suas performances multimédias e diversos álbuns musicais), e Gordon Matta-Clark (artista, escultor, com
formação em arquitectura) juntavam-se a outros nomes, de outras áreas, hoje
igualmente relevantes, como Phillip Glass, Steve Reich, Joan Jonas, Yvonne Rainer,
entre outros. A experimentação e a troca de informação era essencial para o
desenvolvimento desta nova prática artística. Os músicos e os bailarinos incorporavam
Arte. Os Artistas dançavam em performances. Todos eram simultaneamente audiência
e influência.
Os protestos do movimento Femininista, bem como os protestos contra a guerra do
Vietnam, apelavam para uma maior consciência social que, inevitavelmente, seria
transposta para o domínio das Artes. Anderson começou por criar uma banda
desenhada com cariz político que chamou de “Art reporter”, Matta- Clark, juntamente
com a namorada Carol Gooden, abriu na Prince Street o único restaurante do Soho
(para além do Fanellis Bar, no fim dessa mesma rua), onde uma ideia conceptual
ganhou vida: um restaurante gerido por artistas, com empregados artistas e para
artistas.

Ilustração 7 e 8 –Folheto criado para a abertura do restaurante Food, Soho, Nova Iorque, EUA, 1971. Folheto da
Associação de Artistas do Soho, fundada para criar os estatutos e direitos dos Artistas, bem como para defender a
legalização dos lofts ocupados por artistas, há uma década, Soho, Nova Iorque, EUA,1974.
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“Food”, como era chamado o restaurante, rapidamente se tornou no ponto de encontro
dos artistas da companhia de teatro experimental Mabou Mines, dos músicos que
tocavam com Phillipe Glass, dos dançarinos da Grand Union e de vários artistas
ligados ao espaço de exposição “112 Greene Street”, onde trabalhos de artistas como
Vitto Acconci, Richard Serra, Tina Girouard, Suzanne Harris, Jene Highstein, Larry
Miller, Alan Saret, entre muitos outros, eram expostos.

Ilustração 9 – Tina Girouard, Carol Goodden e Gordon Matta-Clark, à
entrada do restaurante Food (fundado por Goodden e Matta-Clark),
conhecido por ser gerido por artistas e por empregar apenas artistas, com
uma “cozinha aberta” e ingredientes exóticos que pretendiam
“celebravam o prazer de cozinhar”.

.

Aquilo que começaria como uma apropriação das circunstâncias vividas na época,
passava agora, aos poucos, de uma zona híbrida, de intersecção de práticas
artísticas, para o início de uma novo conceito e consciencialização de um movimento
artístico, histórico, social, e até político, definido e lapidado por estes artistas
experimentais, visionários, que redefiniam os conceitos de Arte e de Galeria,
colocando em causa os meios usados até então.

Ângela Silva Rodrigues
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Ilustração 10 e 11 – Revista dedicada ao Soho e à
legalização dos quarteirões, com diagrama da
proposta entitulada “Zoning change”, para
alteração do uso dos edifícios, Nova Iorque, EUA,
1971.
.

Ilustração 12, 13, 14 e 15– Imagem em cima à esquerda: Gordon Matta-Clark na construção da peça
“Open House”, Soho, Nova Iorque, EUA, 1972. Imagem em cima à direita e em baixo à esquerda: Nova
fachada do restaurante Food, depois de uma reabilitação, Soho, Nova Iorque, EUA,1971-1972. Imagem em
baixo à direita: correspondência do restaurante Food, Soho, Nova Iorque, EUA, 1971.
.

Ângela Silva Rodrigues
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As experiências multidisciplinares, como vimos com o grupo da “Downtown Scene”,
são o melhor exemplo para se entender o encadear de momentos, movimentos e
gestos que nos levam às definições de “instalação” e “site-specific”.

Ilustração 16. 17, 18 e 19 - Imagem em cima à esquerda: porta de entrada para a galeria “112 Greene St.”, também
conhecida por “112 Workshop”, Soho, Nova Iorque, EUA, 1970. Imagem em cima à direita Gordon Matta-Clark, um dos
fundadores da galeria “112 Greene St.”, Soho, Nova Iorque, EUA, 1970. Imagens em baixo: peça da artista Alice Aycock
“Stairs (These Stairs Can Be Climbed)”, exibida na galeria “112 Greene St.”, Soho, Nova Iorque, EUA,1974.

.
Veja-se
então o exemplo de Trisha Brown, que já estava a viver em Nova Iorque há

uma década e já era uma reconhecida bailarina e coreógrafa que explorava e
misturava estilos como acrobacia, jazz, ballet e sapateado, bem como a improvisação
(que aprendera em cursos com Merce Cunningham). Em entrevista Brown explica-nos
que “na altura, estava interessada em improvisação. Muitas pessoas rejeitavam-na
como não sendo respeitável, mas eu adorava o jogo de problema-solução que esta
criava tanto conceptualmente como no corpo”19. Brown, juntamente com Simone Forti
e Yvonne Rainer, criou a “Judson Dance Theatre”, um colectivo pioneiro de dança
“pós-moderna”, onde confiava o corpo à improvisação inspirada nas criações de John
Cage. Recolocava o corpo tirando-o do palco, posicionando-o nas ruas de Nova
Iorque. Em 1973 apresentou um dos seus mais célebres e icónicos trabalhos: “Roof
19

Excerto do artigo: “Três pioneiros semearam o caos na ordem do Soho”, por Raquel Ribeiro, Jornal
Público on-line, 09/03/2001.
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Piece” onde colocou 12 bailarinos em telhados por 8 quarteirões na Downtown. A ideia
por detrás era simples: o movimento de um bailarino provoca o de outro, criando assim
uma espécie de efeito de ricochete. Brown trabalhava com Robert Rauschenberg,
Yoko Ono, entre outros artistas plásticos e, em 1970,fundou a Trisha Brown Company,
com o principal objectivo de cruzar as comunidades artísticas, ligando-as à dança.

Ilustração 20 - fotografia de Babette Mangole- Trisha Brown, Roof Piece, tirada a partir do telhado do número 53 Wooster, olhando na
direcção do número 381 Lafayette St., Nova Iorque, EUA, 1973.
.

Este aparente gesto de re-posicionamento do corpo: do palco para as ruas, é um dos
rastilhos claros da formulação de uma nova definição e forma de Arte:
“Site specific derives from the delineation and examination of the site of the gallery in
relation to space unconfined by the gallery and in relation to the spectator”20
As instalações começam a aparecer dentro e fora das galerias, Brown criara, dois
anos antes, uma performance entitulada “Walking on the Wall” onde os performers
(vestidos de preto) são suspensos na perpendicular com uma parede e, com o auxílio
20

Suderburg, Erika; Space, Site, Intervention. Situating installation art, University of Minnesota Press /
Minneapolis London, 2000.
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de cordas que criam duas linhas paralelas, caminham simplesmente sobre essa
parede, pintada de branco. A crítica da época escreveu:
A ilusão provoca estranheza. As t-shirts são escuras como as cordas, para
camuflagem, e alguns são excelente caminhantes-de-paredes (não há cabelo a cair,
nem cabeças tombadas, e as pernas não os traem). Por vezes sentimo-nos confusos,
parece que estamos numa torre a olhar para baixo vendo corpos vagueando sem
destino num cruzamento.

21

Ilustração 21 - Trisha Brown, Walking on the wall, 1971. Imagens retiradas do catálogo da exposição:
“Laurie Anderson, Trisha Brown, Gordon Matta-Clark, Pioneers of the Downtown Scene, New York 1970s”
Barbican Art gallery, Londres, Inglaterra, 2011.
.

The site of installation becomes a primary part of the content of the work itself, but it
also posits a critique of the practice of art-making within the institution by examining the
ideological and institutional frameworks that support and exhibit the work of art. To
“install” becomes not a gesture of hanging the work of art or positioning a sculpture, but
an art practice in and of itself.

22

21

Excerto do artigo: “Três pioneiros semearam o caos na ordem do Soho”, por Raquel Ribeiro, Jornal
Público on-line, 09/03/2011.
22
Suderburg, Erika; Space, Site, Intervention. Situating installation art, University of Minnesota Press /
Minneapolis London, 2000.
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No mesmo grupo colectivo de artistas, Laurie Anderson, que começou por estudar
Biologia na Califórnia, havia-se mudado para Nova Iorque em 1966 para estudar
História de Arte na Universidade de Columbia, era uma activista universitária,
participava nos protestos políticos contra a guerra do Vietnam e em contestações
acessas dos direitos dos Negros ao Movimento Feminista, ao mesmo tempo que
começava a frequentar ensaios do músico Philip Glass. Anderson morava num loft em
Murray Street, Soho, onde conhece os artistas Robert Morris e Sol LeWitt e é aqui que
realiza os seus primeiros trabalhos, esculturas feitas de jornais, resina e fibra de vidro.
Decide, em 1970, regressar à faculdade, inscreve-se novamente na Columbia
University, mas desta vez para estudar escultura e inspira-se em meditação budista.
Para além do curso, dava aulas de História da Arte, à noite e aos fins-de-semana, em
várias Universidades da cidade e ainda escrevia para revistas e jornais da
especialidade: “não era uma crítica de arte. Era uma espécie de pessoa perdida a
fazer muitas coisas diferentes. dava aulas em muitos sítios porque simplesmente
adorava História, mas nunca tive aquele momento de agora sou uma artista” 23
Inspirada pelas performances de Brown e Matta-Clark, muitos dos seus trabalhos
tinham uma forte vertente de rua, Nova Iorque servia de palco e a interacção com os
espectadores era uma constante. Exemplo disso é o trabalho “Institutional Dream
Series” (1972-1973), uma série de fotografias que cruza o universo de um documento
com a performance: Anderson dormia em lugares públicos de modo a compreender se
o lugar afectava os seus sonhos. A ideia era determinar se o espaço do sono
influenciava o espaço do sonho. Escolheu casas-de-banho públicas, uma biblioteca, a
praia de Coney Island, um tribunal e uma rua junto a um porto, era fotografada e
mantinha um diário sobre os resultados dos sonhos. “A combinação de fotografia e
texto, imagem e história, tornou-se uma marca dos seus trabalhos futuros” descreve a
curadora Lydia Yee24.

23

Excerto do artigo: “Três pioneiros semearam o caos na ordem do Soho”, por Raquel Ribeiro, Jornal
Público on-line, 09/03/2011.
24
Excerto do artigo: “Três pioneiros semearam o caos na ordem do Soho”, por Raquel Ribeiro, Jornal
Público on-line, 09/03/2011.
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Ilustração 22 – Laurie Anderson, Institutional Dream
Series, Coney Island, Nova Iorque, EUA, 1972/73.
.

No texto que acompanha a fotografia, Anderson escreveu: “consigo ouvir a maré subir.
A água começa a cobrir os meus pés gelados. Não consigo perceber se estou a dormir
ou acordada, por isso mantenho os meus olhos bem fechados”.25
Após realizar uma série de performances, Anderson começou a fazer investigação na
área do som, da composição musical, adicionando música às suas instalações.
Tornou-se pioneira em música electónica e inventou instrumentos, que usava nos seus
trabalhos. Durante mais de 30 anos dedicou-se a esta área experimental, tendo
recebido conhecimento mundial em 1981, com a sua peça “O Superman”, que atingiu
o segundo lugar na tabela de êxitos musicais inglesa. Numa entrevista de 2011, que
Anderson deu ao New York Times, a propósito da exposição organizada na galeria
Barbican, onde foram reproduzidas muitas das suas performances, conta-nos:
Back then, people who had plans were idiots. (…) Like New York, we were all broke.
(…)We thought of ourselves as workers, conquering someplace inhospitable, and we
had a real sense of place.

26

25

Excerto do artigo: “Três pioneiros semearam o caos na ordem do Soho”, por Raquel Ribeiro, Jornal
Público on-line, 09/03/2011.
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No mesmo artigo, podemos ler:
The last of the bohemians, you might call SoHo’s first settlers. (…)
The work ignored the old boundaries separating art from dance from music from
architecture, and instead found fresh ground in the interstices between art and life.(…)
Perhaps, somewhat mysteriously, the answer to the question has to do with, as Ms.
Anderson put it, a “sense of place.” (…).
So were many of SoHo’s early residents, no doubt, but ones like Matta-Clark, Ms.
Anderson and Ms. Brown were also tightly bound up with New York as a source of
inspiration and a permanent home. “Not no place,” Ms. Anderson also said to me when
we spoke about the neighborhood, and this link to place also explains why the era
became a heyday for site-specific art.

27

O Colectivo da Downtown contava também com Gordon Matta-Clark, talvez o mais
influente e sobre o qual a comunidade do Soho gravitava, gerindo discussões,
experimentações e trabalhos colectivos. Nascido em Nova Iorque, filho do pintor
Chileno Robertto Matta e da artista Americana Anna Clark. Matta-Clark, nome artístico
de Gordon Roberto Echaurren Matta, cresceu no mundo artístico dos seus pais, tendo
passado a sua infância entre Nova Iorque, Paris e Chile. Tinha, inclusivamente, como
sua madrinha, a mulher do artista Marcel Duchamp, Teeny Duchamp. Segundo Lydia
Yee : “movendo-se confortavelmente entre a sua casa Downtown no Greenwich
Village e o seu colégio privado em Uptown”28 Matta-Clark estudou Arquitectura na
Cornell University entre 1963 e 1968, seguindo os passos do seu pai, que também
estudara Arquitectura e havia trabalhado com Le Corbusier em Paris. Em 1969,
durante a exposição “Earth Art”, em Cornell, ele conhece Robert Smithson (artista
percursor da Land Art, como iremos ver mais adiante) e colabora com Dennis
Oppenheim na construção de dois projectos, incluindo o “Beebe Lake Ice Cut”.

26

Excerto do artigo: “When Art and Energy Were Soho Neighbors”, por Michael Kimmelman, The New
York Times, 01/05/ 2011.
27
Excerto do artigo: “When Art and Energy Were Soho Neighbors”, por Michael Kimmelman, The New
York Times, 01/05/ 2011.
28
Excerto do artigo: “Três pioneiros semearam o caos na ordem do Soho”, por Raquel Ribeiro, Jornal
Público on-line, 09/03/2011
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Tal como os “Earth artists”, Matta-Clark rejeitava a massificação da Arte, como forma
de produção em série, e começa a explorar, simultaneamente, Fotografia, Video,
Performance, Desenho, foto-colagens e Escultura em grande escala, intervindo em
espaços existentes.

The Earth Art exhibition—held at the Johnson’s predecessor, the Andrew Dickson White
Museum of Art, in 1969—was the first American museum exhibition dedicated to this
new way of producing and presenting artworks. Conceived by Willoughby Sharp (1936–
2008), an independent curator, publisher, and artist, the exhibition presented sitespecific installations by nine artists: Jan Dibbets from the Netherlands, Hans Haacke
and Günther Uecker from Germany, Richard Long from Great Britain, David Medalla
from the Philippines, and Neil Jenny, Robert Morris, Dennis Oppenheim, and Robert
Smithson from the United States. Initially twelve artists were invited: Michael Heizer and
Walter de Maria briefly exhibited in the show but were not mentioned in the catalogue,
which was published a year later. Carl Andre was also invited but ultimately declined to
participate.
Most of the participating artists were on site for about a week in late January/early
February of 1969 to make new pieces for the exhibition with the help of students from
Cornell University, including Gordon Matta-Clark and Louise Lawler, graduates of the
College of Architecture, Art, and Planning. Medalla sent installation instructions for his
piece by mail, while Morris had to phone his in—he could not make it to Ithaca because
of a blizzard.

29

Ilustração 23 –Dennis Oppenheim, Accumulation Cut, Frozen Bebe Lake, Ithaca, Nova Iorque, 1969. (corte
perpendicular ao sentido da água, feito com uma serra eléctrica que trabalhava com gasolina; levou cerca
de 24 horas para voltar a congelar).
29

Exposição Earth
Art, 1969, Johnson Museum of Art, Cornell University, no site
.
http://museum.cornell.edu.
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Ilustração 24 – Neil Jenney, Dennis Oppenheim, Günther Uecker, Jan Dibbets, Richard Long, and Robert Smithson (esquerda para a
direita) com Thomas W. Leavitt (1930–2010), Director, A. D. White Museum of Art, Cornell University (de pé).

Installed inside the A. D. White Museum and scattered around the Cornell campus and
the surrounding Ithaca area, the commissioned pieces sought to eschew the commodity
status of the art object and to question the role of institutions. The dissolution of
boundaries—between object and context, between different mediums, and between the
work of art and its documentation—was a hallmark of the art of the time, reflecting ’60s
counterculture more broadly. It is at this intersection—where art meets life and art turns
into activism—that the influence of the ’60s earth artists has perhaps had the most
significant impact on a current generation of artists working on issues related to
ecology.

30

No mesmo ano desta exposição, em 1969, Matta-Clark muda-se novamente para
Nova Iorque, depois de abrir o restaurante Food, como já vimos, ajuda a organizar o
espaço 112 Greene Street e, em 1970, começa a explorar os trabalhos que, alguns
anos mais tarde, viriam a ser aqueles que o tornariam mais conhecido:
“anarchitecture”.

30

Exposição Earth Art, 1969, Johnson Museum of Art, Cornell University, no site
http://museum.cornell.edu.
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Desde as suas primeiras explorações, os trabalhos de Matta-Clark indicavam uma
fusão de técnicas e meios de criação diferentes. A sua abordagem criativa consistia
em coordenar técnicas que variavam da culinária à química, de situações sociais aos
“happenings”, da arqueologia ao desenho, passando pela compra de pequenas
parcelas de terreno, fragmentados, espalhadas por Nova Iorque. E todos estes
métodos eram cuidadosamente equilibrados sobre um vazio, da crítica e do perigo,
motivado por uma energia criadora, quase que teatral, que o movia, como conta Carol
Gooden, na altura sua mulher: “Gordon estava fascinado com a ideia da comparação –
a ideia do que a mente de um bailarino produz e um escultor produz quando se lhes
pergunta algo relacionado com a dança”31

Ilustração 25 e 26 – Gordon Matta-Clark, Realty Positions: Fake Estates, várias dimensões, Nova Iorque, EUA, 1973.

Em 1973 Matta-Clark comprou em leilão cerca de trinta parcelas de terreno sem
qualquer tipo de uso. Sobras do planeamento e do “mapping” que algumas áreas,
como Queens, tinham ficado de fora depois do novo traçado. Esses pequenos
espaços entre casas e edifícios não podiam ser habitados nem serviam para uso
comercial, foram comprados por valores entre os 25 e os 75 dólares, eram parcelas

31

Excerto do artigo: “Três pioneiros semearam o caos na ordem do Soho”, por Raquel Ribeiro, Jornal
Público on-line, 09/03/2011
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irregulares na sua forma e por vezes tinham apenas 61X91.5cm. Clark defendia que o
“American Dream” estava vivo e era possível, todos podiam ser donos de uma parcela
de terra. O que mais o entusiasmava eram as descrições de parcelas inacessíveis:
“the description of them that always excited me the most was `inaccessible`”32
Clark criou um arquivo com mapas, fotografias, recibos de compra, de impostos e
filmou todas as parcelas. Tinha como ideia pesquisar e documentar esses vazios
urbanos, chegando ao detalhe de incluír o tipo de vegetação que pudesse ou não
encontrar, sendo esse inventório exaustivo, no fim, a obra de arte em si.

Ilustração 27 – Gordon Matta-Clark, Realty Positions: Fake Estates, várias dimensões, Nova Iorque, EUA, 1973.

32

Excerto do artigo: “Disappearing Act: revisiting Gordon Matta-Clark´s lost Public Art”, por Karen
Rosenberg, New York Mag, edição on-line, 28/05/2007.

Ângela Silva Rodrigues

23

Site-specific artworks: referências Norte-Americanas e o modo de pensar Arquitectura

O Grupo “Anarchitecture” foi criado em 1973, por Matta-Clark e por um grupo de
artistas que incluíam Laurie Anderson, Tina Girouard, Carol Goodden, Suzanne Harris,
Jene Highstein, Bernard Kirschenbaun, Richard Landry e Richard Nonas. O nome
“Anarchitecture” apareceu como uma mistura das palavras “anarchy” e “architecture” e
foi criado durante uma discussão informal entre os membros do grupo, como lembra
Richard Nonas:
We knew it had to be a kind of ‘anti’ name, but that by itself seemed just too easy. And
we were not at all clear what the second half – the cultural thing to push the ‘anti’
against – should be. Architecture did not start out being the main point for any of us,
even for Gordon. But we soon realized, however, that architecture could be used to
symbolize all the hard-shelled cultural reality we meant to push against, and not just
building of ‘architecture’ itself. That was the context in which Gordon came up with the
term anarchitecture. And that, perhaps suggests the meaning we all gave it. (Richard
Nonas)

33

A primeira exposição do grupo foi em 1974, no mesmo ano em que Matta-Clark
concluía um dos seus mais conhecidos projectos: “Splitting”. E esta associação previa,
de alguma maneira, a direcção dos seus trabalhos futuros: “The group’s architectural
aim was more elusive than doing pieces that would demonstrate an alternative attitude
to buildings.”34

Ilustração 28 – Gordon Matta-Clark, Splitting, 322 Humphrey Steet, Englewood, New Jersey, 1974,
Nova Iorque.

33

Richard Nonas, letter to the IVAM, August 1992, in Gordon Matta-Clark, exhibition catalogue, IVAM
Centre Julio Gonzalez, Valencia 1993, p. 374. Excerto do artigo on-line “Mattaclarking”, Chapter 02:
Anarchitecture, (http://www.rdhworld.myzen.co.uk/mattaclarking/)
34
Gordon Matta-Clark in an interview with Liza Bear, Avalanche, December 1974, p.34. Excerto do artigo
on-line “Mattaclarking”, Chapter 02: Anarchitecture, (http://www.rdhworld.myzen.co.uk/mattaclarking/)
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Este trabalho, como explicou o artista na época, deu-lhe: “a percepção do que uma
casa é, quão solidamente pode ser construída mas facilmente movida. É como um
parceiro perfeito para dançar”35
O interesse de Matta-Clark em dança e em escultura, juntamente com as influências
dos seus colegas da Cornell, fez com que explorasse essa ideia de ruptura do corpo
rígido da arquitectura, como iremos ver mais à frente, transformando e transgredindo
as barreiras da Arte conhecidas até então, explorando as partes mais esquecidas e
abandonadas da cidade.
A morte precoce de Matta-Clark, com apenas 35 anos, em 1978, marca a dissolução
do movimento da Downtown, ainda que a sua contribuição e contaminação artística
dentro do colectivo Nova-Iorquino tenha feito eco além fronteiras e, hoje, o seu legado
-embora grande parte invisível (porque demolido) - seja considerado indissociável do
percurso da história da arte contemporânea.

Ilustração 29 – Gordon Matta-Clark, Splitting,
Documentation, 322 Humphrey Steet, Englewood, New
Jersey, Nova Iorque, EUA, 1974.

“I don’t like the way most art needs to be looked at in galleries” 36

35

Excerto do artigo: “Três pioneiros semearam o caos na ordem do Soho”, por Raquel Ribeiro, Jornal
Público on-line, 09/03/2011
36
Gordon Matta-Clark, citado no artigo: “Disappearing Act: revisiting Gordon Matta-Clark´s lost Public Art”,
por Karen Rosenberg, New York Mag, edição on-line, 28/05/2007.
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Lydia Lee acrescenta ainda que a morte de Matta-Clark não foi a única razão para a
dissolução do colectivo:
As coisas tornaram-se mais formais. Os espaços das galerias, anteriormente geridos
por grupos de artistas como base para colegas que aí queriam trabalhar ou expor,
tornaram-se institucionais, começaram a ter programações e para tal tinham de
escrever relatórios, pedir financiamentos. Isso tornou tudo muito mais burocrático. No
final década, as estruturas voltaram a tornar-se mais formais, a Laurie teve a
oportunidade de gravar com a Warner Brothers, a MTV tornou-se um meio importante,
e uma série de factores voltaram a separar as disciplinas nos seus campos de
especialização. As galerias tornaram-se comercialmente muito poderosas nos anos 80,
e os artistas tiveram de questionar-se se deveriam fazer obras para vender ou tentar
manter três ou quarto diferentes actividades para sobreviver.

37

37

Excerto do artigo: “Três pioneiros semearam o caos na ordem do Soho”, por Raquel Ribeiro, Jornal
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2. SITE-SPECIFIC ART
2.3 DA MEMÓRIA À ACÇÃO: TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA, É O LUGAR
QUE FAZ A OBRA

Instead of using a paintbrush to make his art, Robert Morris would like to use a
bulldozer 38

Aquilo que começou por ser um conjunto de artistas desencantados com o
Modernismo e a comercialização da Arte, em meados dos anos sessenta, nos Estados
Unidos da América, e com o desejo de experimentar e desafiar as barreiras da Arte,
enquanto obra isolada, longe do cosmopolismo e do “white cube”, ganhara agora
forma, no fim da mesma década, assumindo uma posição crítica e teórica, definindose como Land Art.
O termo “Land Art”, bem como os trabalhos que assim se enquadram, é variável e
complexo. As primeiras manifestações: Earth Art, Environmental Art, iniciaram-se em
Nova Iorque e foram inspiradas pela Minimal Art e pelos artistas conceptuais:
Conceptual Art, bem como pelos movimentos modernistas De Stijil, Cubismo,
Minimalismo e artistas como Constantin Brancusi e Joseph Beuys.
Os projectos eram essencialmente esculturais, no sentido de serem criações em três
dimensões, ou performances (onde o processo era um estudo fundamental, bem como
o lugar-específico do acontecimento).
Land Art emerged from a mid 1960s art world that was seeking to break with the cult of
personalized, transcendental expression embodied in American post-war abstration. In
its celebration of mass produced cultural debris, like home furnishings, soap boxes and
comic strips, Pop Art represented the antithesis of the pristine, uninflected environment
of the modernist canvas.

39

Como lembra a crítica de arte Barbara Rose no seu artigo para a Artforum no ano de
1969: “A dissatisfaction with the current social and political system results in an
unwillingness to produce commodities which gratify and perpetuate that system”, não
38

Robert Smithson, Towards the Development of an Air Terminal Site, 1967, in Land and Environmental
Art, pág.19, Phaidon Press Limited, 1998.
39
Land and Environmental Art, pág.12 e 13, Phaidon Press Limited, 1998.
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podemos desassociar a Guerra do Vietnam, os assassinatos de Martim Luther King e
Robert Kennedy, como cenário de crise e caos, falta de fé e uma inevitável sensação
de alienação, como descreve o historiador Jonathan Miles, no livro “Art of the
Postmodern Era” de Irving Sandler:
Birth of a generalized concept of revolution – a concept that was seemingly endless in
terms of what could be incorporated into it. Political emancipation, spiritual regeneration,
sexual liberation… alternative lifestyles, grass-roots and community democracy…
ecologically-based production, holistic therapies, anti-institutional “institutions” […] All of
these, Miles writes ´could refer back to one generalized concept´. And this concept,
adds Sandler, `would spawn artistic movement after movement` in its wake. Few were
so fully-formed and dramatic as Land Art.

40

Este período foi ainda marcado pela publicação da NASA da primeira imagem do
planeta Terra visto a partir da Lua. Esta imagem alterou a percepção que até então
existia da Terra, transformando-a numa esféra, bidimensional, com uma escala e
grandeza nunca antes vista. Esta possibilidade, capaz de posicionar o ser humano e a
sua escala ao lado da enorme Terra, fez com que os pioneiros da Land Art
questionassem as diferentes relações e interações com o lugar, o modo como se
observa, se aproxima, e se interage com as obras de arte.

Ilustração 30 – 23 de Agosto de 1966 – A primeira imagem do planeta Terra vista do espaço é recebida através da nave espacial Lunar
Orbiter I, pela NASA.

40

Land and Environmental Art, pág.13, Phaidon Press Limited, 1998.
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Como anteriormente se referiu, a maior parte dos artistas associados à Land Art
estavam envolvidos no movimento da Minimal and Conceptual Art. Os primeiros
influenciados por esta agitação sócio-cultural a explorar e a caracterizar a Land Art
como um movimento foram Michael Heizer, Robert Smithson, Robert Morris, Dennis
Oppenheim e Walter De Maria. Este grupo transcendeu os limites da pintura e da
escultura como até então se conhecia, sairam das galerias e ateliers de Nova Iorque
directamente para e à procura da natureza. Os primeiros trabalhos eram
intrinsecamente ligados à terra, e, por isso, denominados de “Earthworks”.
Caracterizavam-se por utilizarem a terra (o meio ambiente) como suporte e matéria,
criavam gestos de grande escala que eram, simultaneamente, épicos e antimonumentais. Eram revolucionários e referiam-se como tal, procurando alterar a
paisagem para sempre, com obras cirurgicamente delicadas e grandiosas.
A integração, interrupção, envolvimento, implementação, e imaginação eram palavraschave para esta nova forma de arte. Procuravam lugares isolados, distantes e virgens
e dependiam de fotografias para comunicar ao público a existência das suas
produções. Não se pode dizer, contudo, que criavam esculturas que depois eram
colocadas na paisagem. Mas antes a paisagem, ou o lugar, era o propósito e em sí
mesmo a própria obra de arte, pensada e criada para e naquele preciso lugar.
Utilizavam, nesta lógica, materiais naturais, como pedras (nas suas variadas formas e
tamanhos), terra, folhas, galhos, água e os conceitos eram complementados com a
utilização de pigmentos, metais, asfalto, betão, entre outros. Pela enorme dimensão e
escala das obras, frequentemente era necessário recorrer a escavadoras e outro tipo
de maquinarias pesadas. As primeiras obras foram criadas no deserto de Nevada, e
nos estados do Novo México, Utah e Arizona, num raio suficientemente distante de
qualquer civilização. As obras foram alí criadas e deixadas sobre as condições
atmosféricas, até que o tempo as consumisse. Tinham, portanto, um carácter efémero
e muitas delas dessapareceram naturalmente, tendo ficado registadas apenas em
fotografia e vídeo.
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Apesar de, em 1965, o artista Alan Sonfist ter sido pioneiro a relacionar natureza e arte
sustentável de forma tão directa, através da peça intitulada: “Time Landscape” – uma
floresta indígena plantada na cidade de Nova Iorque e de, em 1967, a crítica de arte
do jornal New York Times, Grace Glueck, ter declarado o primeiro trabalho
“earthwork”, produzido por Douglas Leichter e Richard Saba na Escola de Pintura e
Escultura de Skowhegan, o movimento só ganhou notoriedade em Outubro de 1968
com a exposição “Earth Works” realizada na Dwan Gallery, em Nova Iorque.
Uns meses mais tarde, em Fevereiro de 1969, Willoughby Sharp foi o curador da
exposição “Earth Art”, no Andrew Dickson White - Museu de Arte da Universidade de
Cornell, na cidade de Ithaca, Nova Iorque. O grupo de artistas era composto por
Walter De Maria, Jan Dibbets, Hans Haacke, Michael Heizer, Neil Jenney, Richard
Long, David Medalla, Robert Morris, Dennis Oppenheim, Robert Smithson e Gunther
Uecker e o director da exposição era Thomas W. Leavitt.
Gordon Matta-Clark que, curiosamente, vivia em Ithaca durante esse tempo, foi
convidado por Willoughby Sharp para ajudar os artistas on-site, na execução dos
trabalhos e na preparação para a exposição.
Do catálogo da exposição destaca-se “Notes Toward an Understanding of Earth Art”:
Since the fall of 1966, a new kind of sculpture has become increasingly recognized. The
exhibition of these works and the critical interest they have stimulated indicates that this
seemingly accidental, unordered, and unpretentious art is the outcome of a sculptural
sensibility which is quite independent of the last dominant mode, Minimal Sculpture.
Variously characterized as antiform, anti-illusion, elemental sculpture, impossible art,
microemotive art, the new naturalism, and poor art, the new work was examined in at
least four other important exhibitions in 1969: "9 at Leo Castelli," New York City; "When
Attitudes Become Form," Kunsthalle Bern; "Square Tags in Round Holes," Stedelijk
Museum, Amsterdam; and "Anti-Illusion: Procedures/Materials," Whitney Museum of
American Art, New York City.
One of the most striking aspects of this work is the wide range and unusual character of
the materials employed, materials seldom previously associated with the making of
sculpture. These have certain features in common: they tend to beeasily manipulated,
commonplace, flexible, and often heavily textured. (…)
Many pieces are improvised in situ.
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Distribution of the constituent matter is intuitive and informal, and little attempt is made
to arrange the material. The massiveness of the works is often dictated by economic
factors rather than by esthetic considerations. A sense of anonymity and impermanence
emanates from them. Of especial importance in the context of site is the work's relation
to the floor or the ground.
The new sculpture does not stand remote and aloof on a pedestal. It is laid down on the
ground or cut beneath its surface. The floor or ground often forms an integral part of the
piece, as may the wall plane.
Spectators can sometimes pass through the work as well as past it or around it.

41

Ilustração 31 – Capa do catálogo da exposição “Earth Art”, 1969, Andrew Dickson White Museum of Art, Cornell University, Ithaca, Nova
Iorque, EUA.

A exposição incluía ainda um simpósio onde os artistas participantes podiam interagir
com os alunos e com a plateia em diálogo aberto. Robert Smithson, que no ano
anterior havia organizado a exposição “Earthworks” (o nome da exposição, segundo

41

Catálogo da exposição Earth, Cornell University, Ithaca, Nova Iorque, EUA,1969.
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Smithson, apareceu no seguimento de ter lido o livro de ficção cientifíca com o mesmo
nome, do escritor britânico Brian W. Aldiss, que relata um tempo onde o solo é um
bem escasso, uma comodidade, fazendo assim, Smithson, uma crítica à actual
conjuntura politico-económica e social dos Estados Unidos da America bem como ao
futuro do meio-ambiente), fez a seguinte intervenção:
Well, I first got involved in the earth project situation when I was contracted to do some
work for an architectural company as an artist consultant, and they asked me to give
them suggestions on what to do with sculpture and things like that. I felt it was wrong to
consider sculpture as an object that you would tack onto a building after the building is
done, so I worked with these architects from the ground up. As a result I found myself
surrounded by all this material that I didn't know anything about - like aerial
photographs, maps, large-scale systems, so in a sense I sort of treated the airport as a
great complex, and out of that came a proposal that would involve low-level ground
systems that would be placed at fringes of the airport, sculpture that you would see from
the air. This preoccupation with the outdoors was very stimulating. Most of us used to
work in a closed area space.

42

Ilustração 32 – Capa do livro de ficção científica
“Earthworks” do escritor britânico Brian W. Aldiss,
Inglaterra, 1965, Faber&Faber editora.

42

Robert Smithson, do catálogo da exposição: Earth Art, pág. 67, Andrew Dickson White Museum of Art,
Cornell University, 11 Fevereiro- 16 Março, 1969, Ithaca, Nova Iorque, EUA.
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The site is a place you can visit and it involves travel as an aspect too

43

Uma questão central e absolutamente indissociável durante este simpósio foi a
questão do Lugar. O Lugar enquanto uma escolha reflectida do artista, parte
fundamental da poética da obra, parte da acção que o expectador experiencia e,
simultaneamente, num duplo sentido, questionando o carácter “disfuncional”, já que, é
também considerada a hipótese de Lugar (a imagem de) um pequeno monte de terra
recolhida por Robert Morris, envolvida por entre paus de madeira, arame farpado e
outros objectos. Esta instalação, que fazia parte das obras conhecidas como “antiform”, serviu de imagem-conceito para a discussão das novas ideias de paisagem e
natureza.

Ilustração 33 – Robert Morris, Earthwork, Ithaca, Nova Iorque, EUA,1968.

Robert Morris explica-nos que a ideia de obra de arte, tal como se conhecia, havia sido
alterada. O processo dos trabalhos deixara de ser irreversível, deixara de terminar
num objecto concreto, estático, “ícon” e finalizado, dando agora um novo sentido à
imagem de “produto-final.”

43

Robert Smithson, do catálogo da exposição: Earth Art, pág. 72, Andrew Dickson White Museum of Art,
Cornell University, 11 Fevereiro- 16 Março, 1969, Ithaca, Nova Iorque, EUA.
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Como o crítico de arte Craig Owens observou: “The key shift marked by these works
was a radical dislocation of the point-of-view, which is no longer a function of physical
position (…)”44

Ilustração 34 – Dennis Oppenheim, Beebe Lake Ice Cut, 1968. Do catálogo da exposição Earth Art, pág.44, Andrew Dickson White
Museum of Art, Cornell University, 11 Fevereiro- 16 Março, 1969, Ithaca, Nova Iorque, EUA.

Emerging out of the lessons of minimalism, site-specific art was initially based in a
phenomenological or experimential understanding of the site, defined primarily as an
agglomeration of the actual physical attributes of a particular location (the size, scale,
texture, and dimension of walls, ceilings, rooms; existing conditions, topographical
features, traffic patterns, seasonal characteristics of climate, etc.), with architecture
serving as a foil for the work in many instances.

44

45

Land and Environmental Art, pág.24, Phaidon Press Limited, 1998.
Miwon Kwon, One place after another, site-specific art and locational identity, pág. 3, The MIT press,
Cambridge, Massachusetts; London, England.
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Ilustração 35 – Dennis Oppenheim, Beebe Lake Ice Cut, 1968. Do catálogo da exposição Earth Art, pág.45, Andrew Dickson White
Museum of Art, Cornell University, 11 Fevereiro- 16 Março, 1969, Ithaca, Nova Iorque, EUA.

A preocupação do desenvolvimento e criação da nova ideia de Lugar era
transversal aos artistas da Land Art. Se, por um lado, land significava terra
(terreno, solo), por outro, relacionava-se directamente com o conceito de
espaço. E, consequentemente, de lugar: lugar-específico.
Oppenheim ía ainda mais longe, na escolha do lugar-específico para a sua
obra intitulada “Annual Rings” (realizada em 1968), introduziu o conceito de
fronteira. A obra, que consistia em três grandes cortes circulares sobre o gelo
foi produzida na linha da exacta fronteira geográfica entre os Estados Unidos
da América e o Canadá (conceptualmente ligado a questões sócio-políticas
entre os dois países) e seguia o conceito de obras anteriores designadas de
“Site Markers”. Como o próprio referiu:
[In my Site Markers of 1967] the notion of travel was coupled with a sense of place.
Place kind of took the place of the object… My simple act of issuing a stake and taking
up a photograph of the piece and claiming, pointing out where it was the map and
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describing it on the document was sufficient… The need to replicate, duplicate or
manipulate form was no longer an issue

46

Ilustração 36 – Dennis Oppenheim, Annual Rings, 1968. 150' x 200'. Fronteira entre os EUA e o Canadá, Fort Kent, Maine
and Clair, New Brunswick. (hora EUA: 13:30, Canadá: 14:30)

Paralelamente a Oppenheim, em 1967, Robert Smithson começava a explorar
o “Lugar” e o “Não-Lugar”. A Teoria que desenvolveu, conhecida através do
ensaio “”Theory of Non-Sites”, ganhou forma após alguns passeios por áreas
fabris e industriais, periféricas, na zona de New Jersey. Smithson sentiu-se
atraído pelas enormes escavações das pedreiras e a quantidade de resíduo
(rochas, pedras, terra) que dalí era retirado. O resultado dessa observação foi
levar o produto escavado para as galerias. Inverter a ideia de lugar, espaço
visitável, experimentado, para “não-lugar”, espaço delimitado por um contentor,
caixa, perímetro que contém essas rochas, pedras, terra, oriundas do Lugar
original e criar esta tensão entre o Lugar e a sua representação. Entre interior e
exterior. Entre a experimentação física e a sua deslocação no tempo e no
espaço. A representação física era acompanhada por desenhos, plantas,
fotografias e mapas.

46

Land and Environmental Art, pág.30, Phaidon Press Limited, 1998.
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Literal and allegorical, the Nonsites confounded the illusion of materiality and order. The
mirrors functioned to order and displace, to add and subtract, while the sediments,
displaced from its original site, blur distinctions between outdoors and indoors as well as
refer the viewer back to the site where the materials were originally collected.
(…)
Instead of putting something on the landscape, I decided it would be interesting to
transfer the land indoors, to the Non-site, which is an abstract container.

47

Ilustração 37 – Robert Smithson, A Nonsite (an indoor earthwork), mais tarde alterado para: A
Nonsite, Pine Barrens, New Jersey, EUA, 1968.

47

Robert Smithson, Essays, www.robertsmithson.com
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Ilustração 38 – Robert Smithson, Monolake Nonsite, New Jersey,
EUA,1968.

Ilustração 39 – Robert Smithson, A Nonsite, Franklin, New Jersey,
EUA, 1968.
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Smithson apoiava os seus trabalhos com o desenvolvimento de uma fortíssima
vertente teórica. Procurava desenvolver uma série de ensaios, onde
fundamentava de forma complexa e consistente a relação entre o que produzia
e as novas noções (espaciais, artísticas, conceptuais) que procurava criar.
Defendia a ideia de que os artistas estavam cada vez mais preocupados com
as definições de “sítio” e “lugar”:
the more compelling artists today are concerned with the “place” or “site” (…) not only
specific overlooked locations, but also a conceptual relation between viewers and
boundaries, inside and outsider, centre and periphery.

48

Entre ensaios, salienta-se ainda “A Sedimentation of the Mind: Earth Projects”,
um ensaio publicado um mês antes da exposição e colóquio “Earth Art”.
Apesar de bastante criticado, Smithson reuniu as primeiras noções para aquilo
que viria a ser um dos seus pontos de maior interesse: o fascínio por lugares
sem uso, descaracterizados, e pelo significado a dar (e criar) nessas
paisagens:
A bleached and fractured world surrounds the artist. To organize the mess of corrosion
into patterns, grids and subdivisions is an aesthetic process that has scarcely been
touched

49

Aqui, o que Smithson entendia como “earthworks”, era ainda lugares que préexistiam na paisagem, e a intervenção artística demarcava o território,
implicando

um

processo

e

uma

acção.

Uma

escolha

e

marcação

(mapeamento) do lugar. Este processo era chamado de “práticas espacais”.

48
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Land and Environmental Art, pág.25, Phaidon Press Limited, 1998.
Robert Smithson, A Sedimentation of the Mind: Earth Projects, 1968.
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Ilustração 40 – Robert Smithson, Line of Wreckage Bayonne, New-Jersey, EUA,1968.

Ilustração 41 – Robert Smithson, Gypsum Non site Benton, EUA, 1968.
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Apesar do ano de 1968 ser apontado como o ano marco desta nova forma de
arte, Land Art (inicialmente associada ao Minimalismo), para Craig Owens,
professor de História de Arte em Yale, no ensaio “Earthwords” sobre os
trabalhos de Robert Smithson, a evolução é mais complexa e não involve
apenas a desmaterialização física do objecto de arte, ou do seu
posicionamento dentro ou fora do contexto habitual, mas vários outros
projectos conceptuais que envolviam novos léxicos como: centro, periferia (e as
noções muitas vezes eram subvertidas) interior, exterior, a formação de
padrões, de categorias, de organização do espaço.
A organização do espaço ou, “a radical dislocation of art” 50– essa articulação, e
constante troca de materiais e representações entre o lugar e o seu contexto foi
matéria para a primeira geração de artistas da “Conceptual Art”, como Bernd e
Hilla Becher (que fotografavam tipologias da arquitectura vernacular, como
reservatórios de água), Ed Ruscha (com o seus trabalhos fotográficos que
colecionavam espaços públicos, como “Every Building Along Sunset Strip” de
1966) ou Dan Graham (que “organizou” “Homes for America”, também em
1966).

Ilustração 42 – Dan Graham, Homes for America, EUA 1966.

50

Ilustração 43 – Bernd e Hilla Becher, Water
Towers, EUA, 1963-1983.

Robert Smithson, A Sedimentation of the Mind: Earth Projects, 1968.
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Ilustração 44 e 45 – Ed Ruscha, Every Building Along Sunset Strip. 1966.

Half or more of the best new work in the last few years has been neither painting nor
sculpture. Usually it has been related, closely or distantly, to one or the other. The work
is diverse, and much in it that is not in painting and sculpture is also diverse. But there
are some things that occur nearly in common.

51

Em 1965 Donald Judd publica o ensaio “Specific Objects” onde, os “objectos
específicos” do Minimalismo não eram Pintura nem Escultura. Por um lado, o
novo entendimento da evolução da escultura oscilava entre um objecto e um
monumento, com coordenadas exactas e dimensões cada vez mais maiores,
51

Donald Judd, Specific Objects, 1965.
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por outro, a introdução do Lugar, do espaço enquanto parte da contemplação
da escultura fazia com que as questões do corpo humano, da escala e das
relações de aproximação e experimentação fossem, cada vez mais, o novo
patamar da Escultura.
Para o escultor Norte-Americano Richard Serra, esta mudança mostrou-se
fundamental, não apenas para a construção da lógica dos seus trabalhos - que
explorou durante as próximas décadas ao limite - mas para um estudo pioneiro
e distinto que transformou a escultura, ou o objecto tradicional da escultura,
como até então se conhecia. George Kubler, historiador de arte, baptizou os
primeiros objectos de Serra com o nome de “ Prime Objects” já que “they
present each problem in its greatest simplicity” 52

Ilustração 46 – Richard Serra, Strike, 1969-71

52

George Kubler citado no livro “The Art-Architecture complex”, pág.136, Hal Foster, Editora Verso, 2013.
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Foi na década de 1970 que Serra se questionou (através de uma pergunta em
forma de auto-crítica) sobre a relação entre Escultura e o estudo do Lugar
como fundamental para o seu trabalho:
A recent problem with the lateral spread of materials, elements on the flor in the visual
field, is the inability of this landscape mode to avoid the arrangement qua figure ground:
53

the pictorial convention.

E, seguindo como exemplo os trabalhos de Carl Andre durante os anos
sessenta, bem como as visitas que fez à Spiral Jetty (1970) de Smithson no
Utah (que irá ser retratada no capítulo seguinte) ao Double Negative (19691970) de Michael Heizer no Nevada, e aos jardins e templos Zen no Japão,
Serra observou uma condição transversal às três situações espaciais: “the
discrete object dissolved into the sculptural field”54
Esta

afirmação,

“sculptural

field”,

que,

em

interpretação

livre

será

“espaço/paisagem adjacente à escultura” ganhou uma força determinante para
o aprofundar e desenho das suas peças. Para além das relações com o corpo
humano, e das diferentes vistas que o observador tem, acrescenta-se agora o
próprio movimento do corpo naquilo que chama de “sculptural experience”

55

através de um diálogo entre o ver e o caminhar na paisagem (original ou
modelada).
Os seus trabalhos iriam revelar-se pioneiros, peças na paisagem que revelam a
própria topologia, peças no contexto urbano que re-desenham os espaços
públicos e ainda peças nas galerias, que criam tensões e novas relações com a
arquitectura existente. O Lugar é fundamental para o seu trabalho, no entanto,
o corpo humano é sempre o ponto central, como Rosaline Krauss argumenta:

53

Richard Serra, Writings: 7 citado no livro “The Art-Architecture complex”, pág.137, Hal Foster, Editora
Verso, 2013.
54
Ibid.: 98
55
Ibid.: 98

Ângela Silva Rodrigues

44

Site-specific artworks: referências Norte-Americanas e o modo de pensar Arquitectura

Site-specificity is not its end so much as its medium; or, more precisely, its medium is
“the body-in-destination” in a particular site, and in this respect the body remains as
primary as place

56

Ilustração 47 – Jardim de pedras Zen, no templo Myoshin-ji , Kyoto, Japão.

Ilustração 48 – Richard Serra: Shift, 1970-72. Betão. Seis cortes. King
City, Ontario, Canada.
56

Rosalind Krauss, Richard Serra/Sculptue, in Richard Serra: Props (Duisberg: Wilhelm Lehmbruck
Museum, 1994): 102. Originalmente publicado Richard Serra: Sculpture (New York: MOMA, 1986).
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Ilustração 49 – Richard Serra: Shift, 1970-72. Betão. Seis cortes. King City, Ontario, Canada.

Serra reformulou a ideia do que é fazer escultura. Seis anos mais tarde, em
1976, quando Hal Foster57 lhe pergunta o que significa fazer uma escultura, é
com claridade que enuncia três princípios: 1º: o acto de construír (o uso
expressivo de materiais como o ferro e o chumbo, e o desenvolvimento de
estruturas, tal como Vladimir Tatlin fez na expressão do Construtivismo Russo),
2º: a fenomenologia, ou o princípio de que a escultura existe porque cria uma
relação com o corpo, uma activação em todos os sentidos: peso, forma,
tamanho e escala. E 3º: “situacional”, princípio que a escultura compreende a
particularidade do lugar, não faz uma abstracção do espaço mas antes um
entendimento concreto de cada lugar específico. Juntos, estes princípios
formaram o entendimento de Serra sobre a sua produção artística, a escultura
como uma estrutura feita com materiais que estimulam o corpo e demarcam
um lugar.

57

Hal Foster, The Art-Architecture complex, Editora Verso, 2013
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“The biggest break in the history of sculpture in the twentieth century occurred
when the pedestal was removed”58 : um momento que alterou a percepção e o
comportamento do observador no espaço.

Ilustração 50 – Richard Serra: Sight Point (para Leo Castelli),
1972-75. Aço à prova de intempéries. 3 peças. Stedelijk
Museum, Amsterdão, Holanda.

Ilustração 51 – Constantin Brancusi: Bird in Space, Bronze polido.
1923/24.

58

Richard Serra, citado no livro “The Art-Architecture complex”, pág.143, Hal Foster, Editora Verso, 2013.
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2. SITE-SPECIFIC ART
2.4 PRECEDENTES HISTÓRICOS:

ARQUITECTURA ESPONTÂNEA

Vernacular architecture does not go through fashion cycles. It is nearly immutable, indeed,
unimprovable, since it serves purpose to perfection. As a rule, the origin of indigenous
building forms and construction methods is lost in the distant past

59

Ilustração 52– Anfiteatros Muyu-Uray, período Inca, Perú.

I have employed a method of terracing which has been used in ancient times as well as
the present. Such a method has produced sites of such widely varying context and
purpose as palaces and strip mines, highway embankments and mountainside
cultivation. Persian and Mogul gardens were terraced as were the vast amphitheaters of
Muyu-uray in Peru.

60

Em 1979 Robert Morris utiliza como exemplo os anfiteatros Incas de MuyuUray, entre Cuzco e Machu Picchu, no Perú, analisando as semelhanças
construtivas expressas nas suas obras de grande escala, esculpidas no
59

Bernard Rudofsky, Architecture without architects, Pág.01,1964, Academy Editions London. Primeira
publicação MOMA, Museum of Modern Art, Nova Iorque, 1964.
60
Robert Morris descreve a sua obra: Untitled (Johnson Pit No.30), Novembro 1979, no site: Art and the
Landscape, The Cultural Landscape Foundation´s 2014 Landslide, tclf.org.
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terreno, e estas estruturas ainda hoje preservadas. Estima-se que o maior dos
cinco círculos, o maior teatro, acomodava cerca de 60 mil pessoas e apesar de
não se saber ao certo que tipo de actividades albergava (lutas livres, corridas,
batalhas entre animais, espectáculos vários, etc.) sabe-se que existia,
paralelamente, uma rede complexa de água potável que chegava vinda de uma
montanha próxima, e não conseguimos encontrar mais nenhum exemplar com
estas características. A sua unicidade é atribuída, segundo arquelologistas
Peruanos, à previligiada situação do terreno e da paisagem circundante conter
uma “beleza indescritível”. Mas Morris não foi o primeiro a interessar-se por
este tipo de “arquitectura anónima”, uns anos antes, Bernard Rudofsky,
arquitecto, professor e escritor, foi o criador e responsável pela exposição
intitulada: “Architecture without architects – a short introduction to NonPedigreed Architecture” realizada no MoMA – Museum of Modern Art- em Nova
Iorque no ano de 1964. A exposição, que pela sua controvérsia foi considerada
uma espécie de contra-exposição, apresentava grandes fotografias a preto e
branco mostrando um amplo panorama de arquitecturas não formalizadas (e
tão pouco classificadas), onde não se conseguia encontrar padrões universais
e, muito menos, a figura protagonista do arquitecto.

Ilustração 53– Capa do catálogo da exposição com o mesmo
nome, MoMA, Nova Iorque, 1964
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No prefácio do catálogo Rudofsky explica-nos que:
Architecture without architects´ attempts to break down our narrow concepts of the art
of building by introducing the unifamiliar world of nonpedigreed architecture. It is so little
know that we dont even have a name for it. For want of a generic label, we shall cal it
vernacular, anonymous, spontaneous, indigenous, rural, as the case may be.

61

Resgatar esse tipo de construção, que até à data estava nas margens da
história da Arquitectura, fez com que se reconsiderasse as particulariedades de
cada lugar, a especificidade quer do terreno em si, quer dos aspectos criativos
que o contexto económico e social podiam trazer e influênciar a construção, de
modo “espontâneo”.
O objectivo não foi, contudo, fazer um histórico de arquitectura sem arquitectos,
nem estabelecer tipologias ou criar categorias. Rudofsky queria romper com a
ideia de arquitectura oficial e explorar novas ideias, novos pontos de partida
para o estudo de soluções construtivas e chamar a atenção do espectador
moderno para as variadas possibilidades dessa arquitectura não codificada,
primitiva, capaz de questionar os padrões actuais.

Ilustração 54– Cidades subterrâneas construídas entre erupções
vulcanicas e acção da erosão. Goreme, Turquia, Architecture without
architects, MoMA, Nova Iorque, EUA, 1964.
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Bernard Rudofsky, Architecture without architects, Prefácio,1964, Academy Editions London. Primeira
publicação MOMA, Museum of Modern Art, Nova Iorque, 1964.
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Ilustração 55– Cidade de Isfahan, Irão. Architecture without architects, MoMA, Nova Iorque, EUA, 1964.

Na imagem acima podemos ver uma cidade no Irão onde as abóbodas são
sinónimo de construír. E, essa forma, segundo Rudofsky, remete o utilizador
para uma sensação de conforto. Tectos altos, mesmo em espaços pequenos,
criam a possibilidade de inúmeras combinações de interiores decorativos,
geométricos, simétricos, que se traduzem em harmonia espacial. Nesta cidade
as ruas, as casas, e até mesmo as casas de culto são cobertas por abóbodas
chamadas de “Sail vaults”, abóbodas de vela, como “velejar ao vento”, pela sua
aparência ondulante.
Frequentemente associada a arquitectura pouco relevante, ou inferior,
Rudofsky apresenta variados exemplos de métodos construtivos de alta
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qualidade e eficácia. Após a sua formação em Viena, onde se tornou
Engenheiro Arquitecto com Doutoramento em Ciências Técnicas, Rudofsky
iniciou uma série de 35 viagens de estudo, pela Europa, Estados Unidos,
Japão, América Latina, Ásia e África, dedicadas especialmente à busca de
invenções e soluções vernaculares que, curiosamente, serviram de inspiração
para tecnologias actuais e métodos de construção hoje utilizados (como p.ex. a
pré-fabricação, a padronização dos componentes, estruturas flexíveis, etc.).

Ilustração 56– Imprensa, 8 de Outubro de 1966, sobre a exposição: Architecture without
architects.

Ilustração 57– Imprensa, 8 de Outubro de 1966, sobre a exposição: Architecture without architects.
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Para além do aspecto construtivo, Rudofsky fez também uma comparação
inequívoca ao valor escultural, ao, se quisermos, “design intuitivo”, muitas
vezes geométrico, e desenho de paisagem que, segundo ele, são
indissociáveis a este tipo de construção. Como vimos no capítulo anterior, e no
seguimento do mesmo, a paisagem (o local) e a obra formam um só desenho.
Great builders draw no line between sculpture and architecture. With them, sculpture is
not “commissioned” as an after-thought or budgetary dole. Neither is so called
landscaping. The three are inseparable.

62

Ilustração 58– Vista aérea dos cemitérios nos arredores da cidade de Lanchow, China. Architecture without architects, MoMA, Nova
Iorque, EUA,1964.
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Bernard Rudofsky, Architecture without architects,1964, Academy Editions London. Primeira publicação
MOMA, Museum of Modern Art, Nova Iorque, 1964.
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Esta associação entre Escultura, Arquitectura e a noção de Paisagem como um
todo fez com que Rudofsky encontrasse semelhanças com o trabalho de Isamu
Noguchi (1904-1988), escultor, designer, artista, que após ter trabalhado com
Brancusi ganhou reconhecimento com a criação de uma escultura de grande
escala, comissionada para a entrada do edifício da Associated Press no
Rockefeller Center, em Nova Iorque. A escultura, pensada para ficar por cima
das portas de entrada, no exterior do edifício, simbolizava a liberdade de
imprensa. Estávamos em 1938 e esta viria a ser a primeira de muitas das suas
esculturas

criadas

especificamente

para

espaços

públicos,

intervindo

directamente no desenho de praças e jardins.
Noguchi explorou o desenho desses espaços exteriores, tendo sido um
visionário ao adicionar a paisagem existente (a terra, a matéria) aos seus
conhecidos playgrounds:
(…) innovative playgrounds and playground equipment designs are a fusion of earth
sculpture and interactive play.
(…) In addition to all his other visionary concepts, designs, theories and sculptures,
Noguchi viewed the earth itself as the original sculpture medium. He felt that the
ground-not buildings-embodies the spirit of creativity that inspired early humans and
suggested a way for them to get control of their spiritual existence. In other words, to
arrange your inner landscape you must sculpt your outer landscape.

63

Em uma das suas muitas viagens, Rudofsky fez referência directa à sua obra:
The aerial view of cemeteries near Lanchow, in the Chinese province of Kansu, brings
to mind Isamu Noguchi´s models for his “contoured playgrounds”, a sculptor´s rather
than an architect´s idea of how to improve on the surface of the land.
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64

Leslie McGuire, Isamu Noguchi´s Playground Designs, no site: www.landscapeonline.com
Bernard Rudofsky, Architecture without architects,1964, Academy Editions London. Primeira publicação
MOMA, Museum of Modern Art, Nova Iorque, 1964.
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Ilustração 59– Isamu Noguchi com a maquete para o “Contoured Playground”, projectado
em 1933. A combinação de uma casa com jardim tradicional e a experiência de uma
escultura como um “espaço vivo”.

“The idea of playgrounds as a sculptural landscape, natural to children, had never been
realized. How sad, I felt, that the possibility of actually building one presented itself
when it was past my age of interest. Why could it not have been 30 years before, when
the idea first came to me?”

65

Ilustração 60– Os playgrounds e os equipamentos que Noguchi desenhava eram
obras de arte que ao invés de criadas para serem vistas à distância, eram
interactivas e sugeriam actividades diversas, cada estrutura sugeria e convidada o
espectador/utilizador a experimentar, sem contingência de idades.
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Leslie McGuire cita Isamu Noguchi, Isamu Noguchi´s Playground Designs, no site:
www.landscapeonline.com
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Noguchi projectou o seu primeiro “earthwork” em 1947, entitulado de “Sculpture
to be seen from Mars”, a partir do seu fascínio por túmulos pré-históricos,
montanhas: “I was much interested in pre-historic American Indian mounds at
that time and had taken a trip to Ohio to see the Great Serpent Mound” 66 e do
entendimento das formas expressivas, embora suaves, que observou e criou
após o seu estágio com Brancusi. A obra nunca chegou a ser construída e
Noguchi não voltou a explorar obras com esta dimensão.

Ilustração 61– Isamu Noguchi, Sculpture to be seen from Mars, 1947.
Maquete em areia. Fotografia de Soichi Sunami (única fotografia conhecida).
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Leslie McGuire cita Isamu Noguchi, Isamu Noguchi´s Playground Designs, no site:
www.landscapeonline.com
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Para além da ligação à escultura, encontramos nas fotografias de Rudofsky
outros aspectos e definições relacionadas com a Arquitectura que, de forma
intuitiva, ou pela contingência de uma série de factores (geográficos e
climatéricos, sociais, económicos, culturais, etc.) surgem de forma evidente: a
noção de durabilidade e versatilidade, por exemplo, são características
transversais à Arquitectura Vernacular (que, nesta dissertação, não importa
aprofundar a sua definição e origem, nem tão pouco as suas técnicas
construtivas,

embora

o

tema

do

Vernacular

seja

indissociável

à

“espontaneidade” aqui referida. Pretende-se antes evidênciar exemplos de uma
arquitectura anónima e totalmente ligada aos lugares, uma arquitectura
universal e a sua expressão e confronto com os padrões então actuais).
Rudofsky apresenta-nos, em forma de títulos acompanhados com pequenas
descrições, “sub-temas” ou variações/categorias desta expontaneidade, tais
como: “Nature as architect”, “Architecture by subtration” , “The choice of site”,
“Architectural

eyries”,

“Aquatic

architecture”,

“Nomadic

architecture”,

“Architectural mimicry”, “Town structures”, “Unit architecture”, “The classical
vernacular”, “Fortified places”, “Arcades”, “Symbolic vernacular”, “Rural
architecture”, entre outros.

Ilustração 62– “Rural Architecture”, Architecture without architects, MoMA, Nova Iorque, EUA, 1964.
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Ilustração 63– “Rural Architecture”, Architecture without
architects, MoMA, Nova Iorque, EUA, 1964.

Ilustração 64– “Dwellings below, fields upstairs”. Uma
vila subterrânea na China, nos arredores de Tungkwan
(Honnan), Os rectângulos em sombra espalhados pela
paisagem plana chegam a ter uma área aproximada a
um campo de tenis. São aberturas no solo e servem de
acesso aos apartamentos subterrâneos. A iluminação e
ventilação é feita através de aberturas mais pequenas,
também espalhadas pela superfície. Architecture
without architects, MoMA, Nova Iorque, EUA,1964.
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Ilustração 65– “Architecture by subtraction”, A Igreja de São Jorge, um monolito em
forma de cruz grega, é uma das onze igrejas escavadas nas rochas vulcânicas,
esculpida como se de uma escultura se tratasse, nos arredores da vila de Lilabela, na
Etiópia. Data do séc. XII. Architecture without architects, MoMA, 1964.

"I believe that in the arts and in architecture, the sensuous pleasures should come
before the intellectual ones."

67

(…) O arquiteto, ordenando formas, realiza uma ordem que é uma pura criação de seu
espírito; pelas formas afeta intensamente nossos sentidos, provocando emoções
plásticas; pelas relações que cria, ele desperta em nós ressonâncias profundas, nos dá
a medida de uma ordem que sentimos em consonância com a ordem do mundo,
determina movimentos diversos de nosso espírito e de nossos sentimentos; é então
que sentimos a beleza.
Três lembretes aos senhores arquitetos
O Volume
Nossos olhos são feitos para ver formas sob a luz.
As formas primárias são as mais belas formas porque se lêem claramente.
Os arquitetos de hoje não realizam mais as formas simples.

67
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Bernard Rudofsky citado na exposição “Lessons from Bernard Rudofsky”, The Canadian Centre for
Architecture (CCA), Montréal, 2009. Exposição organizada pela Architekturzentrum Wien em colaboração
com The Getty Research Institute, 2009.
68
Le Corbusier, Por uma Arquitetura, título do original francês Vers une Architecture, Colecção Estudos,
Editora Perspectiva S.A., Brasil, 2009.
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Ilustração 66– Bernard Rudofsky e
Costantino Nivola, Freestanding wall
with tree window, Hamptons, Nova
Iorque, EUA, 1941.

Após grande parte da vida em viagem, Rudofsky estabelece-se em Nova
Iorque em 1941, e dedica-se a uma série de exposições pioneiras e livros com
uma abordagem única e leitura nada convencional, desafiando fronteiras e
definições até então estudadas na história da arquitectura, na arte e no design.
Apesar de ter construído pouco, Rudofsky fez uma colaboração com o escultor
italiano Costantino Nivola, para o projecto de uma “casa-jardim” em
Amagansett, Hamptons, Nova Iorque.
O conceito por eles explorado tratava de reconhecer e valorizar a ligação entre
o construído e a natureza. Na imagem acima podemos ver uma parede
desligada do resto da casa, construída no desenho do jardim com uma íntima
ligação à árvore existente, que cresce por dentro da abertura cuidadosamente
projectada. Talvez este seja o exemplo “síntese” do entendimento de Rudofsky,
da intervenção do homem na natureza. Ou o resultado da espontaneidade
transformada em poesia?
“My study of non-pedigreed architecture is mainly a parable – a parable of complacency
and of our inability to deal with our environment in a satisfactory manner.”

69
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Bernard Rudofsky citado na exposição “Lessons from Bernard Rudofsky”, The Canadian Centre for
Architecture (CCA), Montréal, 2009. Exposição organizada pela Architekturzentrum Wien em colaboração
com The Getty Research Institute, 2009.

Ângela Silva Rodrigues

60

Site-specific artworks: referências Norte-Americanas e o modo de pensar Arquitectura

OITO REFERÊNCIAS NORTE AMERICANAS

Art and architecture have an ongoing attraction to one another 70

The discipline of architecture has gone through something of a metamorphosis in recent
years. There is evidence of a clear shift both in the nature of debates within architecture
and in its relationship with other academic disciplines. Not only architects and
architectural theorists becoming more and more receptive to the whole domain of
cultural theory, but cultural theorists, philosophers, sociologists and many others are
now to be found increasingly engaged with questions of architecture and the built
environment.

71

Neste capítulo, pretende-se dar a conhecer exemplos de obras de oito artistas
Norte Americanos que, no seguimento dos capítulos anteriores, não foram
apenas pioneiros no conceito de Site-specific Art ou Landscape Art, mas
iniciaram uma revolução no entendimento de obra de arte, da paisagem, da
natureza e do “lugar-específico”. O processo e as acções reflectiam as
condições sócio-culturais dos anos 1960 na América do Norte mas os trabalhos
aqui representados não fazem parte de um movimento específico, aliás, a
maior parte dos artistas (Heizer, De Maria, Smithson, Morris, Turrell, etc.) que
muitas vezes trabalharam em conjunto artisticamente, recusaram o rótulo de
land-artists por sugerir um tema e não um estilo. Neste caso, importa retratar
as características transversais às obras: a clara interacção com o Lugar,
chegando a ser visceral a relação entre a obra e a natureza, a paisagem. E
ainda o lado físico, construtivo, que liga o observador ao Lugar através de
várias acções: viajar, andar, escalar, etc. (para além da observação e do
pensamento). Acções maioritariamente fora do espaço das tradicionais
galerias. Por último, as diferentes manifestações aqui escolhidas, mais formais
ou mais conceptuais, pretendem sugerir uma ligação com conceitos
frequentemente discutidos na teoria da Arquitectura contemporânea. A posição
70
71

Jane Rendell, Art and Architecture, a place between, I.B. Tauris, 2006.
Neil Leach, Rethinking Architecture, A Reader in Cultural Theory, Routledge, 1997.
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e a interacção do observador, o percurso, as sensações, a “poética” do lugar, o
“não-lugar”, o movimento, a escala, o tempo e o espaço.

3.1 WALTER DE MARIA

The Lightning Field (1977)

Ilustração 67– Walter De Maria, The Lightning Field, Novo México, EUA, 1977.

Numa zona distante e deserta no Oeste-central do estado do Novo México, nos
Estados Unidos da América, a 2.195 metros acima do nível do mar e a 18.5 Km
a Este da fronteira, esta obra é composta por 400 barras cilíndridas, sólidas, de
aço inoxidável altamente polido e com as pontas pontiagudas, todas elas feitas
à mão. As barras estão posicionadas de acordo com uma grelha rectangular,
com o espaçamento de 67 metros entre cada: 16 barras fazem o total de 1Km
no sentido Norte-Sul e 25 barras fazem 1.6Km no sentido Este-Oeste.
The Lightining Field, em tradução livre “O Campo dos relâmpagos” só é
“accionado” depois de um relâmpado atingir até cerca de 61 metros acima da
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área da intervenção. Ou seja, a experiência, que está intensamente ligada com
as condições da natureza, produz um espectáculo de luz, de alteração do
espaço através da luz do relâmpago, e provoca no observador a sensação de
espera para um acontecimento específico (num lugar específico), aumentando
a sensação de escala, de permanência, de viagem, de percurso e,
principalmente, de tempo.
The New York Earth Room (1977)

Ilustração 68– Walter De Maria, The New York Earth Room, Nova Iorque, EUA, 1977.

A primeira e a segunda obra entitulada de “Earth Room” (em tradução livre:
“sala da terra” ou “sala do solo”) foram produzidas na Alemanha em 1968 e em
1974, como sendo trabalhos efémeros (já não existem). The New York Earth
Room foi instalada em 1977 no primeiro andar de um apartamento no Soho,
quando o bairro, em Manhattan, Nova Iorque, não era mais do que uma área
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de armazéns abandonados e espaços industriais. De Maria encheu por
completo a área do apartamento com terra de cor escura e fértil. Trata-se de
197 metros cúbicos de terra em 335 metros quadrados de área, com uma
profundidade de 56 centímetros. A terra tem um peso total de 127.300 quilos.
O trabalho foi comissariado pela Dia Art Foundation, que também o mantém
aberto ao público ainda hoje e desde 1980.
De Maria usa o espaço de forma teatral. O espaço em sí é a obra, não apenas
o “suporte” da terra, mas uma transformação com a terra. O observador entra
em contacto com um elemento natural num ambiente urbano mesmo sem
poder tocar na terra, porque o espaço é experimentado através da observação,
do cheiro, e do ambiente ligeiramente húmido. Existe uma sensação de
exclusão, uma fronteira entre o observador e o espaço da obra. Nos dias de
hoje o impacto entre o urbano e o elemento natural (da natureza crua) ainda é
mais impactante. Para entrarmos neste apartamento toca-se à porta de um
prédio que está no centro da aceleração trendy-chic do comércio do Soho (não
existem indicações ou sinalética, apenas um vulgar intercomunicador bastante
discreto) sobe-se por umas escadas até ao primeiro andar, onde a porta abrese através de um trinco automático. Um pequeno corredor leva-nos até a um
funcionário que fica atrás de um balcão, em silêncio. A meio do corredor
encontramos uma entrada, com pouco mais de 2 metros de largura, de onde
podemos observar, sem tocar e sem realmente entrar, no loft repleto de terra.

Ilustração 69– Walter De Maria durante a instalação da obra The New York Earth Room, Nova Iorque, EUA, 1977.
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3.2 MAX NEUHAUS

Times Square (1977)

Ilustração 70– Max Neuhaus, instalação da peça Times Square, Nova Iorque, EUA, 1977

Interessado em explorar as diferentes sensações do observador no espaço,
Neuhaus defende que: “our perception of space depends as much
on what we hear as on what we see” 72.

Criada em 1977, a peça “Times

Square” foi instalada debaixo de uma grelha metálica numa ilha pedestre, de
formato triangular, entre a Broadway e as ruas 45 e 46, em Manhattan, Nova
Iorque, Estados Unidos da América. Pensada para ser uma instalação de
longo-curso, a obra esteve permanente até 1992. Voltou a ser instalada em
2002, pela Dia Art Foundation, que a mantém em funcionamento durante 24
horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano.
72

No website do autor: http://www.max-neuhaus.info/.
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Trata-se de um som em modo de loop, mecânico e harmonioso, que surge
através da grelha metálica. Sem qualquer indicação ou sinalização é uma
instalação site-specific que “obriga” o observador a encontrar o ponto onde o
som o envolve, cada vez mais, tornando-se ele mesmo parte da obra, da
descoberta. A relação temporal entre a movimentação da constante multidão
da Times Square e o observador parado, envolvido pelo som (ciclíco), é uma
experiência espacial que Neuhaus explora: “It doesn’t exist in time. I’ve taken
sound out of time and made it into an entity” 73

Ilustração 71– Max Neuhaus, durante a instalação da peça Times Square, Nova Iorque, EUA, 1977

Ilustração 72– Max Neuhaus, desenhos e explicação do funcionamento da peça Times Square, Nova Iorque, EUA, 1977
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No website do autor: http://www.max-neuhaus.info/.
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Ilustração 73– Max Neuhaus, a grelha de ventilação por onde passa o som da instalação
Times Square, Nova Iorque, 2002.

Ilustração 74 e 75– Max Neuhaus, A área em obras e vista nocturna, Times Square, Nova Iorque, EUA, Novembro 2015.

Ilustração 76– Max Neuhaus, Mesmo durante obras de
manutenção da área pedonal da Times Square, a
instalação continua em pleno funcionamento. A Dia Art
Foundation recebe diáriamente um sinal emitido pela
peça, controlando assim a sua actividade,Times Square,
Nova Iorque, EUA, Novembro 2015.
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3.3 ROBERT SMITHSON

Spiral Jetty (1970)

Ilustração 77– Robert Smithson, Spiral Jetty, Great Salt Lake, Utah, EUA, 1970.

Robert Smithson fez parte de um grupo de artistas, como Walter De Maria,
Michael Heizer e Nancy Holt (sua mulher) que partiram à procura de lugares
desertos e naturais para criarem obras directamente com e na paisagem.
A “Spiral Jetty” fica localizada na península de Rozel Point, em Great Salt Lake,
no estado do Utah, Estados Unidos da América. Foram necessárias 625 horas
de trabalho, das quais 292 horas em manobras de tractores e caminhões. A
obra foi construída em 3 semanas com a ajuda de uma equipa que transportou
cerca de 6.650 toneladas de terra e Basalto preto, provenientes de uma praia
próxima da área de intervenção.
A forma da “Spiral Jetty”, como o nome sugere, em espiral (com cerca de 450
metros de comprimento e 4.5 metros de largura) foi inspirada pelo lugar, que
havia sido uma mina de extracção de minérios, pela sua topologia, e pela lenda
de que o lago estaria ligado ao mar através de canais sub-aquáticos que
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provocavam um remoinho no centro do lago. Também reflecte a formação
circular dos cristais de sal que cobrem as rochas alí existentes. Inicialmente, o
que mais atraiu Smithson para a escolha do lugar foi a sua cor: o lago é rosaavermelhado, característica própria do tipo de algas que alí se concentram,
mas rapidamente o seu interesse passou a ser mais complexo e conceptual. A
inevitável transformação da natureza e a sua influência na obra, os processos
de alteração e a entropia subjacente eram temas que interessavam, cada vez
mais, ao artista. A obra altera-se consoante os ciclos da natureza chegando a
ficar submersa no lago, reaparecendo periodicamente. Em 1999 a sua mulher,
Nancy Holt, fez uma doação da peça à Dia Art Foundation, que hoje faz a sua
manutenção.

Ilustração 78 e 79– Robert Smithson, o artista durante a construção da instalação e vista aérea, Spiral Jetty, Great Salt Lake, Utah,
EUA, 1970.

Num escrito intitulado de Spiral Jetty (1972), Smithson explica-nos que quando
chegou pela primeira vez ao local ainda não sabia o que queria fazer:
“As I looked at the site, it reverberated out to the horizons only to suggest an immobile
cyclone while flickering light made the entire landscape appear to quake. A dormant
earthquake spread into the fluttering stillness, into a spinning sensation without
movement”

74

74

Robert Smithson, do site: www.robertsmithson.com, 2015.
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Em 2004, Nancy Holt, em entrevista, fala da criação de um lugar:
"The trip to see the artwork brings people to a place they would not normally
experience. The `Jetty' is a vortex that draws in everything in the landscape around
75
it."

Asphalt Rundown (1969)

Ilustração 80 – Robert Smithson, Asphalt Rundown, Roma, Itália, 1969.

Um caminhão despeja asfalto numa colina abandonada nos arredores da
cidade de Roma. Conforme o asfalto vai caindo as fissuras no terreno vão
sendo preenchidas e a paisagem ganha um novo elemento que se funde nos
vazios. Por sua vez, o asfalto, com o passar do tempo e das condições
climatéricas, vai sofrendo com a erosão – a instalação passa a ser, segundo
Smithson, um tributo à entropia do lugar. O trabalho faz também referência às
obras do pintor Jackson Pollock “drip paintings”, ampliando a gota de tinta para
uma escala monumental.

75

Nancy Holt, The Salt of the Earth, 2004, entrevista a Melissa Sanford no site: www.robertsmithson.com,
2015.
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3.4 GORDON MATTA-CLARK

Splitting (1974)

Ilustração 81 – Gordon Matta-Clark, Splitting, Englewood, New Jersey, EUA, 1974.

Em 1974 Gordon Matta-Clark perguntou aos negociadores de arte Holly e
Horace Solomon se sabiam de uma casa vazia e abandonada para utilizar num
novo projecto onde o objectivo seria cortar a casa ao meio. Coincidência, o
casal acabara de comprar uma casa, o número 322 da Humphrey Street, em
Englewood, um bairro nos subúrbios de New Jersey, EUA. Estavam
interessados no lote onde a casa se inseria, e não na casa em si. Assim, e
como a casa iria ser demolida, os Solomon permitiram que Matta-Clark
trabalhasse no seu projecto durantes os meses precedentes à demolição.
A casa data de 1930, é composta por dois andares e faz parte de um bairro
que se expandiu pela proximidade à cidade de Nova Iorque.
Splitting, em tradução livre “separação” ou “divisão” é o resultado de um corte
transversal, do telhado ao rés-do-chão da casa, onde, segundo Matta-Clark,
existe um momento real de suspense, de descoberta da reacção da casa, ao
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ser cortada, literalmente, ao meio. E a reacção foi

“like a perfect dance

partner”76 ou seja, a casa aguentou na perfeição. O trabalho foi feito pelo
próprio artista com uma motoserra e durante o processo (onde o artista se
mostra experiente quanto às questões estruturais) fez um filme onde
documenta a intervenção: “all about a direct physical activity, and not about
making associations with anything outside it” 77.
O corte possibilitava uma nova realidade: a casa já não era uma casa, e as
definições como “habitar”, “habitação”, “casa” já não tinham o mesmo
significado. A ligação emocional era distorcida e a intervenção evidênciava o
abandono ou, simbolicamente, o fim do American suburban dream. Matta-Clark
estuda a ligação emocional entre os edifícios e as pessoas (onde os edifícios
exercem poder) e, numa das suas notas, escreve que gostaria de converter o
lugar num estado de espírito. Essa ligação foi, aliás, comprovada após a
abertura da casa ao público. Matta-Clark recebeu uma série de cartas com
queixas evocando a violação deste e de outros edifícios que posteriormente
foram escolhidos para as suas intervenções.
Do filme às várias fotografias que fez, e até mesmo o catálogo publicado,
nunca

o

bairro

ou

a

envolvente

aparecem.

O

contexto

não

é,

propositadamente, divulgado. Para além da documentação, algumas secções
da casa foram retiradas e exibidas em galerias.

Ilustração 82 – Gordon Matta-Clark, Splitting: Four
Corners, 1974.

76
77

Gordon Matta-Clark, Splitting, San Francisco Museum of Modern Art, no site: www.sfmoma.org, 2015.
Gordon Matta-Clark, Splitting, Guggenheim Museum, no site: www.guggenheim.org, 2015.
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Matta-Clark trabalhou escultura através da arquitectura, documentou escultura
através da fotografia e criou uma performance através da documentação do
processo dos cortes. Este aspecto performativo é intrínseco em todos os seus
trabalhos e a arquitectura é entendida como um meio de possibilidades para
desconstruír a realidade (de forma provocativa) de modo a transformar a
consciência,

ou

a

maneira

que

o

observador

apreende

o

Mundo.

“Anarchitecture”, como vimos anteriormente, é um termo criado pelo artista e
que deve ser entendido como a prática das contradições e complexidades que,
neste caso, um corte provoca num edifício.

Ilustração 83 – Gordon Matta-Clark, Splitting, Englewood, New Jersey,
1974.

“The abandoned home was filled by a sliver of sunlight that passed the day
throughout the rooms” 78.

78

Gordon Matta-Clark, Splitting, San Francisco Museum of Modern Art, no site: www.sfmoma.org, 2015.
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“A simple cut or series of cuts acts as a powerful drawing device able to
redefine spatial situations and structural components” 79.

Ilustração 84 e 85 – Gordon Matta-Clark, Splitting, Englewood, New Jersey, 1974.

79

Gordon Matta-Clark, Splitting, San Francisco Museum of Modern Art, no site: www.sfmoma.org, 2015.
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3.5 FRED SANDBACK

Untitled (Sculptural Study, Six-part Construction) (1977)

Ilustração 86 – Fred Sandback, Untitled (Sculptural Study, Six-part Construction), Nova Iorque, EUA, 1977-2008

Através de um fio de acrílico preto, esticado, e preso no chão e no tecto,
Sandback transforma o espaço através do contorno de seis planos que,
alterando a percepção do observador, criam volume e forma. “Pedestrian space
of everyday life”

80

é o nome que o artista dá à experiência das relações de

escala, às sensações de presença, como que se de um volume transparente se
tratasse. As geometrias das esculturas relacionam-se umas com as outras e o
observador, ao mover-se no espaço, define barreiras e interage com elas.
Em 1975, numa entrevista a Ingrid Rein, Sandback afirmou:
Why do you call your works sculptures, and what do you understand by this?
Sandback:
Today the term sculpture more or less covers a multitude. I just use it because it’s there.
My sculptures have to do with complex, three-dimensional spatial situations. I regard

80

Fred Sandback, Fred Sandback long-term view, no site: www.diaart.org, 2015.

Ângela Silva Rodrigues

75

Site-specific artworks: referências Norte-Americanas e o modo de pensar Arquitectura

them as my particular way of complicating and articulating the given situation, the
existing space (…).

81

Ilustração 87 – Fred Sandback, Untitled (no. 48, Three Leaning Planes, do trabalho: 133 Proposals
for the Heiner Friedrich Gallery), 1969

81

Fred Sandback, Fred Sandback archive, no site: www.fredsandbackarchive.org, 2015.
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3.6 RICHARD SERRA

Tilted Arc (1981)

Ilustração 88 – Richard Serra, Tilted Arc, Nova Iorque, 1981.

Comissariada pelo programa Arts-in-Architecture dos Serviços Gerais de
Administração dos Estados Unidos da América, Tilted Arc foi uma escultura
pública instalada em 1981 na Federal Plaza, rodeada por edifícios
governamentais, em Nova Iorque, EUA. Tratava-se de um enorme muro
curvilíneo, ligeiramente inclinado, feito em aço, com cerca de 36.5 metros de
comprimento e 3.6 metros de altura, que definia o espaço da praça e as suas
relações com o lugar, dividindo-a a meio. Serra passou cerca de dois anos a
planear a escultura, pensando se tratar de uma instalação permanente.
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“The viewer becomes aware of himself and of his movement through the plaza. As he
moves, the sculpture changes. Contraction and expansion of the sculpture result from
the viewer's movement. Step by step the perception not only of the sculpture but of the
entire environment changes."

82

Ilustração 89 – Richard Serra, Tilted Arc, Nova Iorque, 1981.

Pouco tempo depois da sua instalação, os trabalhadores da área reagiram
negativamente e de imediato iniciaram duas petições para a remoção da
escultura, alegando a sua qualidade estética, por ser demasiado opresiva, por
interferir na arquitectura da praça urbana e, ainda, por ser facilmente
“graffitável”. Após quatro anos de controvérsias e debate, e mesmo depois de
serem ouvidas em tribunal cerca de 180 pessoas, incluíndo o própio artista, e
das quais 122 testemunharam a favor, o juri decide que a obra deverá ser
desmontada e relocada. Serra argumenta com a explicação de que a escultura
é site-specific, ou seja, remove-la é destruí-la, e acrescenta ainda a exigência
de que o seu nome seja desassociado da peça, caso esta seja relocada.

82

Richard Serra, Lost Art: Richard Serra, no site: www.tate.org.uk, 2015.
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A escultura foi cortada em três partes e removida em 1985. Mesmo depois da
decisão e remoção, este trabalho continuou a gerar discussão acerca do
objectivo da arte pública, dos direitos dos artistas e do julgamento do valor (e
popularidade) de uma obra de arte pelo público em geral. Para além das
questões de “lugar-específico”, aqui indissociáveis.

''To relocate the work is to destroy it. (…)It was built specifically for that place'' 83

Ilustração 90 – Richard Serra, a desmontagem da escultura Tilted Arc, Nova Iorque, EUA, 15 de Março de 1989.

83

Richard Serra, citado no artigo: “Tilted Arc” to be moved from Plaza at Foley Sq, de 1985 e agora no
site: www.nytimes.com, 2015.
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3.7 JAMES TURRELL

Roden Crater (1977)

Ilustração 91 – James Turrell, Roden Crater, Arizona, EUA, 2012.

Em 1977 Turrell descobre um vulcão extinto no meio do Painted Desert, a norte
do estado do Arizona, Estados Unidos da América, e decide transformar a
cratera num projecto monumental de land-art, site-specific, com a função de
desenvolver um observatório natural de fenómenos naturais. Começa por
esculpir a dimensão do diâmetro da cratera, a partir de um círculo pefeito, e faz
uma série de aberturas, que vai transformando em salas e túneis com o
objectivo de ampliar a sensação do céu e da terra, explorar a luz e como esta
se propaga até ao céu. O lugar foi também escolhido com o objectivo de tirar
proveito do céu do Arizona, um dos céus mais limpos e claros do Mundo. A
obra ainda não se encontra totalmente finalizada. Em 1993 Turrell diz-nos:
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“My wish is to use light as the material, not the subject, to affect the medium of
perception (…) our ability to perceive the sky is directly related to the expansion of
territories of the self (…) The spaces I encountered in flight encouraged me to work with
larger amounts of space and with a more curvilinear sense of the space of the sky and
its limits”

84

“My work is more about your seeing than it is about my seeing, although it is a product
of my seeing. I’m also interested in the sense of presence of space; that is space where
you feel a presence, almost an entity — that physical feeling and power that space can
give.”

85

Ilustração 92 – James Turrell, vista aérea, Roden Crater, Arizona, EUA, 2012.

Ilustração 93– James Turrell, planta localização, Roden Crater, Arizona,
EUA.

84
85

James Turrell, Land and Environmental Art, Phaidon, 1988.
James Turrell, citado no site: rodencrater.com, 2015.
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Ilustração 94 e 95– James Turrell, entrada East Portal e vista aérea, Roden Crater, Arizona, EUA, 2012 .

Ilustração 96 e 97– James Turrell, vista interior (diurna e nocturna) East Portal, Roden Crater, Arizona, EUA, 2012.
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3.8 MICHAEL HEIZER

North, East, South, West (1967 - 2003)

Ilustração 98– Michael Heizer, North, East, South, West, Dia:Beacon, Beacon, EUA, 2003.

É através do processo da escavação que Heizer transforma e cria as suas
esculturas.

Originalmente

pintor,

desenvolveu

trabalhos

com

formas

geométricas, mas foi a meio dos anos sessenta, após várias viagens pelo
deserto Norte-Americano que Heizer decide transpor para a escultura essa
geometria através de uma ampliação de escalas, de movimentação de terra e
enormes cortes no terreno, “geometric depressions”

86

. Este trabalho em

particular que, originalmente, foi desenvolvido no exterior, nas montanhas da
Sierra Nevada, Califórnia, consistia em quatro escavações com formas
geométricas bastante claras e acutilantes, com cerca de 1.5 metros de
profundidade. Utilizou madeira pintada e metal. Após várias décadas, em 2003,
a Dia Art Foundation propôs a Heizer que fizesse uma recriação da obra, desta
vez no interior do Dia:Beacon para que fosse uma instalação permanente do
museu. O trabalho é uma sequência de “poços” geométricos: dois cubos
empilhados, um maior e um menor (Norte), um cone (Sul), uma pirâmide
86

Michael Heizer, citado no site: diaart.org, 2015.
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(Oeste) e um cone truncado invertido (Este). Juntos prefazem cerca de 38
metros de comprimento e afundam no chão da sala cerca de 6 metros de
profundidade.
O conceito de “espaço negativo” é fundamental para o entendimento da obra
de Heizer. É a partir do vazio que se criam relações com o observador, através
da forma sem massa. O volume, tradicionalmente utilizado para definir
escultura é, neste trabalho, invertido, criando uma sensação física de potencial
perigo para o observador. Heizer utiliza formas geométricas simples sugerindo
que as três formas primárias (cubo, cone e pirâmide) são essenciais para a
escultura antiga e também para a contemporânea. A escala arquitectonica e a
construção das peças remetem para uma aproximação às culturas antigas que,
para o artista (que era filho de um antropólogo), era uma referência:
“It is interesting to build a sculpture that attempts to create an atmosphere of awe. Small
works are said to do this but it is not my experience. Immense, architecturally sized
sculpture creates both the object and the atmosphere. Awe is a state of mind equivalent
to religious experience, I think if people feel commitment they feel something has been
transcended.”

87

“In order to create this sculpture material was removed rather than accumulated…
There is nothing there, yet it is still a sculpture.”

88

Ilustração 99– Michael Heizer, North, East, South, West, Dia:Beacon,
Beacon, EUA, 2003.

87
88

Michael Heizer, citado no site: diaart.org, 2015.
Michael Heizer, em entrevista a Julia Brown, 1984, Land and Environmental Art, Phaidon, 1988.
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TRÊS PROJECTOS DE ARQUITECTURA

Arquitectura é arte universal. Depende e resulta de inesgotáveis cruzamentos de
cultura, compartindo os múltiplos modos de construção e de expressão da natureza
humana: música, artes plásticas, fotografia, teatro, cinema, ópera, ballet, ritmos da
poesia.

89

In the Production of Space Lefebvre calls for a critique of space. He notes how the
privileging of the image has led to a improverished understanding of space, turning
social space into a fetishised abstraction. The image “kills” and cannot account for the
richness of lived experience. Architects, in Lefebvre´s eyes, are complicit within the
whole alienating nature of contemporary existence. Not only are architects dominated
by the dictates of bourgeios capitalism, but with their abstracted methods of
representation they have reduced the world to a domain of blue-prints. Lefebvre calls
instead for a restoration of concern for the body. Space should be experienced through
all the senses. Nor can it be captured by the “codifying approach of semiology”. “What
we are concerned with here”, Lefebvre observes, “is not texts but texture”

89
90

Álvaro Siza, 01 Textos, Civilização Editora, 2009.
Neil Leach, Rethinking Architecture, A Reader in Cultural Theory, Routledge, 1997.
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4.1 BLUR BUILDING, DILLER SCOFIDIO + RENFRO (2002)

Ilustração 100 – Diller Scofidio + Renfro, Blur Building, Yverdon-les-Bains, Suiça, 2002.

Blur Building (the making of nothing) foi um projecto desenhado para a
exposição Expo 2002 em Yverdon-les-Bains, na Suiça e, segundo os
arquitectos Diller Scofidio + Renfro trata-se de uma “arquitectura da atmosfera”
91

(tradução livre), um nevoeiro produzido e controlado pelo homem que, em

interacção com o ambiente natural, cria uma nuvem, uma massa densa com
uma forma mais ou menos controlada acima de uma estrutura inspirada nos
trabalhos de Buckminster Fuller.
A água é bombada a partir do próprio lago onde a estrutura se encontra, é
filtrada e depois projectada em alta-pressão por entre os 35 mil bocais
existentes. O sistema inteligente consegue detectar a temperatura ambiente, a
humidade do ar, a velocidade e direcção do vento e outras condições
climatéricas, regulando automaticamente as varias pressões necessárias,
consoante a zona da estrutura, de forma a manter a nuvem uma massa
homogénea, estável.

91

Diller Scofidio + Renfro, no site: www.dsrny.com, 2015.
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A nuvem de nevoeiro tem cerca de 91 metros de comprimento, 60 metros de
largura e 19 metros de altura e quando se entra no nevoeiro todas as
referências visuais e sonoras desaparecem. Segundo os autores:
“There is only an optical “white-out” and the “white-noise” of pulsing nozzles. Contrary to
immersive environments that strive for visual fidelity in high-definition with ever-greater
techinical virtuosity, Blur is decidedly low-definition”

92

Nesta exposição não havia “conteúdo” para ver, a nuvem de nevoeiro era a
exposição em si. A experiência do observador, que através de um percurso
emerge dentro da nuvem, envolvendo-se num espaço sem escala e, já
envolvido, é livre para circular por onde quiser, faz do pavilhão uma experiência
sensorial. Através de umas escadas os visitantes podem ainda subir até um
deck que corta transversalmente a nuvem de nevoeiro, possibilitando vistas
sobre a nuvem, a céu aberto. Mas os autores vão ao extremo da experiência: a
água, como sendo a componente principal do edifício, pode também ser
bebida, sugerindo assim que a experiência também seja um prazer do palato.

Ilustração 101– Diller Scofidio + Renfro, percurso pedonal para a entrada no Blur Building, Yverdon-les-Bains, Suiça, 2002.

92

Diller Scofidio + Renfro, no site: www.dsrny.com, 2015.
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Ilustração 102 e 103– Diller Scofidio + Renfro, Blur Building, Yverdon-les-Bains, Suiça, 2002.
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Ilustração 104 à 108– Diller Scofidio + Renfro, imagem nocturna, imagens do interior, do deck superior e dispositivo de água a
alta-pressão Blur Building, Yverdon-les-Bains, Suiça, 2002.
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Ilustração 109– Diller Scofidio + Renfro, Desenhos técnicos, Blur Building, Yverdon-les-Bains, Suiça, 2002.
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Ilustração 110 e 111– Diller Scofidio + Renfro, Desenhos técnicos e esquema fornecimento e filtragem de água, Blur
Building, Yverdon-les-Bains, Suiça, 2002.
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Ilustração 112– Diller Scofidio + Renfro, Planta à cota da entrada do visitante, Blur Building, Yverdon-les-Bains, Suiça, 2002.
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4.2 HIGH LINE (FASE I E II), JAMES CORNER FIELD OPERATIONS, DILLER
SCOFIDIO + RENFRO (2009-2011)

Ilustração 113– Vista das linhas sobreelevadas dos caminhos de ferro, Nova Iorque, EUA, 1934.

Foi através de um concurso em 2004, organizado e promovido pela associação
“Friends of the High Line” (que actualmente é responsável por 98% do
orçamento anual deste parque público, bem como a sua manutenção,
programação e divulgação), em conjunto com o departamento de parques e
urbanismo da Câmara de Nova Iorque que, a equipa de arquitectos paisagistas
do escritório James Corner Field Operations (lider do projecto), com os
arquitectos Diller Scofidio + Renfro ganharam (entre 720 propostas de 36
países) e começaram a desenvolver a estratégia de recuperação de uma
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antiga e abandonada linha de caminhos de ferro, sobreelevada, em Manhattan,
Nova Iorque, Estados Unidos da América.

Ilustração 114 e 115– Vista das linhas sobreelevadas dos caminhos de ferro, Nova Iorque, EUA, 1934.
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Ilustração 116– Vista das linhas sobreelevadas dos caminhos de ferro, Nova Iorque, EUA, 1934.

Trata-se de uma estrutura de, aproximadamente, 2.5 quilómetros de
comprimento, reconvertida em parque público que se expande por 22 blocos,
entre edifícios e, paralelamente, ao rio Hudson. Começa no bairro Meatpacking
e, sentido Norte, termina no Hudson Rail Yards (um enorme terminal de
caminhos de ferro).
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Ilustração 117– Vista das linhas sobreelevadas dos caminhos de ferro, Nova Iorque, EUA, 1934.

Com uma localização previlegiada ao longo do Rio e inspirados pela melancolia
das linhas abandonadas, onde a natureza se apoderou e ganhou lugar, o
processo passou por assumir a natureza como parte fulcral da (nova) insfraestrutura da cidade urbana. Adaptar o pós-industrial existente e esse carácter
orgânico, combinando os dois e relacionando-os de forma directa com os
utilizadores através de alterações de escala, de porporção e de alteração da
percepção da relação do público-privado.

Ilustração 118– Pormenor da estrutura das linhas sobreelevadas dos caminhos de ferro, Nova Iorque, EUA 1934.

Ângela Silva Rodrigues

96

Site-specific artworks: referências Norte-Americanas e o modo de pensar Arquitectura

Ilustração 119 e 120– High Line, Nova Iorque, EUA, 2002.
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Ilustração 121 e 122– High Line, Nova Iorque, EUA, 2002.
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Ilustração 123 e 124 – Primeiras imagens da Ideia para concurso e discussão pública, High Line, Nova
Iorque, EUA, 2004.
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Ilustração 125 e 126 –Renderings da Ideia para concurso e discussão pública, High Line, Nova
Iorque, EUA, 2004 - 2009
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Aravés de uma estratégia de “Agri-tecture”93 (parte agricultura, parte
arquitectura) toda a área da High Line foi tratada através de um desenho
detalhado de pavimento e de vegetação (rica e diversa). O pavimento é
composto por peças em betão montadas com junta aberta, de forma a
encorajar o crescimento natural de vegetação, como se de uma apropriação
natural se tratasse. Durante o percurso foram também desenhados espaços de
pausa,

de

descanso

e

de

convívio

(como

um

pequeno

anfiteatro,

espreguiçadeiras, bancos, etc.) para reforçar a transição entre as ruas
frenéticas da cidade e a tranquilidade do parque.

Ilustração 127– Durante a construção, High Line, Nova Iorque, EUA, 2005-2006.

It translates the biodiversity that took root after it fell into ruin in a string of site-specific
urban microclimates along the stretch of railway that include sunny, shady, wet, dry,
windy, and sheltered spaces.

93
94

94

Diller Scofidio + Renfro, no site: www.dsrny.com, 2015.
Diller Scofidio + Renfro, no site: www.dsrny.com, 2015.
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Ilustração 128 e 129– Pormenor pavimento, High Line, Nova Iorque, EUA, 2009.
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Ilustração 130 e 131– Piet Oudolf, Esquema de pormenor do projecto paisagista e de vegetação, High Line, Nova Iorque, EUA
,2009-2011
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Ilustração 132 e 133– James Corner Field Operations, Esquema de pormenor do pavimento e comparação “antes e depois” do
projecto, High Line, Nova Iorque, EUA, 2009-2011
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Ilustração 134– Diller Scofidio + Renfro, Desenhos técnicos: pormenor do pavimento, High Line, Nova Iorque, EUA, 2009-2011
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Ilustração 135– James Corner Field Operations e Diller Scofidio + Renfro, Desenhos Técnicos: pormenor pavimento e vegetação, High
Line, Nova Iorque, EUA, 2009-2011
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Ilustração 136– James Corner Field Operations e Diller Scofidio + Renfro, Desenhos Técnicos: cortes, High Line, Nova Iorque, EUA,
2009-2011
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(…) a invenção de um novo pavimento e plantação que permite proporções variadas de
superficies duras e moles que estabelecem a transição entre zonas de utilização alta
(100% duras) a biotopes de vegetação rica (100% moles), com uma variedade de
rampas experimentais pelo meio

95

Ilustração 137 e 138– James Corner Field Operations e Diller Scofidio + Renfro, Desenhos Técnicos: estudo do pavimento e
rendering, High Line, Nova Iorque, EUA, 2009-2011

95

Excerto do artigo “Reconversão do “High Line”, West Side Manhattan, Nova Iorque”, Revista Arq/a,
Setembro 2009.
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Ilustração 139 e 140– James Corner Field Operations e Diller Scofidio + Renfro, Desenhos Técnicos e rendering da Fase II, High Line,
Nova Iorque, EUA 2009-2011

Ângela Silva Rodrigues

109

Site-specific artworks: referências Norte-Americanas e o modo de pensar Arquitectura

Ilustração 141 e 142– James Corner Field Operations e Diller Scofidio + Renfro, durante a construção, High Line, Nova
Iorque, EUA, 2009-2011
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Ilustração 143, 144 e 145– James Corner Field Operations e Diller Scofidio + Renfro, Desenhos Técnicos: estudo das percentagens de
tipo de pavimento nos diversos troços e construção/montagem da vegetação e sistema de rega, High Line, Nova Iorque, EUA, 20092011
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Ilustração 146, 147 e 148– Diller Scofidio + Renfro, maquete do projecto e vistas do projecto terminado, High Line, Nova
Iorque, EUA, 2009-2011
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"It became a ruin and it was self-seeded, all of that was what we built the thing out of
(…) So our feeling was that our biggest work was not screwing it up – because it was
already there."

96

Ilustração 149– Diller Scofidio + Renfro, Desenhos técnicos: cortes transversais e relações com a cidade, High Line, Nova
Iorque, EUA, 2009-2011

96

Elizabeth Diller, em entrevista para o site: www.dezeen.com, 3 Novembro 2014.
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Ilustração 150– Diller Scofidio + Renfro, esquema equipamentos e vistas do projecto terminado,
High Line, Nova Iorque, EUA, 2009-2011
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Ilustração 151 à 154 – Fila de pessoas à espera da abertura do parque, no dia da inauguração (2009) e
parque em pleno funcionamento, High Line, Nova Iorque, EUA, 2009-2011
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Ilustração 151 à 154 – Vistas e planta da cidade com marcação do parque, High Line, Nova Iorque, EUA, 2009-2011
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It translates the biodiversity that took root after it fell into ruin in a string of site-specific
urban microclimates along the stretch of railway that include sunny, shady, wet, dry,
windy, and sheltered spaces.

97

Ilustração 155 – O parque em pleno funcionamento, High Line, Nova Iorque, EUA, 2011.

97

Diller Scofidio + Renfro, no site: www.dsrny.com, 2015.
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Ilustração 156 – Vista aérea, High Line, Nova Iorque, EUA, 2011.
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Ilustração 157 – Mapa do Parque com indicação de acessibilidades e conecções com transportes públicos da cidade,
High Line, Nova Iorque, EUA, 2011.
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HIGH LINE MAP/INFO
The High Line is located on Manhattan’s West Side.
It runs from Gansevoort Street in the Meatpacking
District to 34th Street, between 10th and 11th Avenues.
Section 1 of the High Line, which opened to the public
on June 9, 2009, runs from Gansevoort Street to 20th
Street.
For park information, please call the High Line
Information Line: (212) 500-6035
HOURS
The High Line is open from 7:00 AM to 10:00 PM daily.
ACCESS
Access to the High Line is possible via any of the
following access points:
• Gansevoort Street
• 14th Street (Elevator access late summer 2009)
• 16th Street (Elevator access)
• 18th Street
• 20th Street
The High Line is fully wheelchair accessible.
Elevators are located at 14th Street and 16th Street.
In the event the High Line reaches capacity, you may
be asked to enter via the Gansevoort Street stairs (or
16th Street elevator if you need elevator service) only,
to ensure public safety and the safety of the park
itself.
GETTING TO THE HIGH LINE
The High Line can be reached via the following
methods of public transportation:
SUBWAY
L to 8th Avenue;
A/C/E to 14th Street; C/E to 23rd Street;
1/2/3 to 14th Street; 1 to 18th Street or 23rd Street
BUS
M11 to Washington Street or 9th Avenue;
M14 to 9th Avenue; M23 to 10th Avenue;
M34 to 10th Avenue
PARK RULES PROHIBIT
• Walking on rail tracks, gravel, or plants
• Picking flowers or plants
• Throwing objects
• Sitting on railings or climbing on any part of
the High Line
• Bicycles, skateboarding, skating, and recreational
scooters (wheelchairs, mobility scooters, and
strollers are permitted).
• Performances or amplified sound, except by permit
• Solicitation
• Commercial activity, except by permit
• Littering
• Obstructing entrances or paths
• Drinking alcohol
• Feeding birds or squirrels
DOGS NOT PERMITTED
Dogs are currently not allowed on the High Line due
to the limited area of the pathways and the fragility of
the new plantings.
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ABOUT THE HIGH LINE
The High Line is a New York City park, built on an
elevated 1930s freight rail structure on Manhattan’s
West Side. The High Line’s landscape was designed
by James Corner Field Operations, in partnership
with Diller Scofidio + Renfro, to echo the wild, selfseeded landscape that grew up on the structure
after the trains stopped running.
Built in the 1930s to remove dangerous freight
trains from Manhattan’s streets, the High Line
delivered milk, meat, produce, and raw and
manufactured goods into upper-floor loading
docks of factories and warehouses. The last train
ran on the High Line in 1980, carrying a trainload of
frozen turkeys.
FRIENDS OF THE HIGH LINE
Friends of the High Line is the non-profit
conservancy responsible for maintaining the public
park on the High Line, under a license agreement
with the New York City Department of Parks
& Recreation. Founded in 1999 by community
residents, Friends of the High Line fought for
the High Line’s preservation and transformation
at a time when the historic structure was under
threat of demolition. Friends of the High Line now
provides approximately 70 percent of the High
Line’s annual operating budget and is responsible
for both stewardship of the park and public
programs.
BECOME A MEMBER
Support from our members provides crucial
funding for the operation of the High Line,
allowing us to hire gardeners to keep the
park’s flowers and trees in peak condition, and
maintenance crews to ensure the High Line is
clean and safe for its visitors. Members receive
a High Line newsletter, discounts at local stores,
and other benefits. To learn more, please visit
www.thehighline.org.
PROGRAMS
Check out our calendar of free and low-cost
public events both on and off the High Line. Tours,
lectures, performances, and events for the whole
family will highlight the High Line’s design, gardens,
history, public art projects, and more. To register,
please visit www.thehighline.org.
For more information about the High Line,
please call (212) 500-6035 or 311.
www.thehighline.org
www.nyc.gov/parks

Friends of the High Line’s program materials are made possible
with public funds from the New York State Council on the Arts,
a state agency.
This map was produced by Friends of the High Line.
All images created by James Corner Field Operations and Diller Scofidio + Renfro,
Courtesy the City of New York. Map design: Patrick Hazari.
First edition ©2009 Friends of the High Line.

Ilustração 158 e 159– Mapa gratuito para os visitantes do parque, High Line, Nova Iorque, EUA, 2011.
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"The one thing people don't get, which I find interesting, is that when we were doing it I
kept saying, 'our job is to defend the High Line from architecture'

(…) A lot of people

think it's this big architectural statement. It wasn't – it was really pulling-back from
architecture."

98

98

Ricardo Scofidio, em entrevista para o site: www.dezeen.com, 3 Novembro 2014.
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4.3 OVO, CAMILO REBELO (2014)

Ilustração 160– Vista do localização do projecto, Fideris, Suiça, 2014.

A partir de uma escultura do artista Rui Chafes, designada por “Semente”, o
arquitecto Camilo Rebelo aceitou o desafio de um cliente pleno de inquietude99,
para projectar e construir um espaço para instalação e contemplação da
escultura.
O espaço cedido para o projecto tinha, no entanto, uma desafio: ficava no
interior da cave da casa pré-existente do cliente, em Fideris, nos Alpes Suiços.
A escultura é construída em ferro e “encontra o seu desígnio superior na
universalidade da mente [do cliente] que procura valores como a origem, a
pureza e o mistério universal.” 100

99

Camilo Rebelo, texto para a exposição “P´OVO”, Câmara Municipal do Porto, Novembro 2014.
Camilo Rebelo, texto do arquitecto para o site: www.archdaily.com.br, 22 Março 2015.

100
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Ilustração 161– Camilo Rebelo (arquitectura) e Rui Chaves (escultura), Ovo, Fideris, Suiça, 2014.

Ilustração 162– Camilo Rebelo, esquisso conceptual, Ovo, Fideris, Suiça, 2014.
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O conceito do projecto, que teve como objectivo conceber um espaço em total
consonância com a “Semente”, partiu da ideia de potencialização do mistério
como uma “condição que está muito perto de desaparecer da nossa
civilização”.101 O Ovo nasce da criação de um vazio, como se de um casulo se
tratasse, fluido e sem arestas, capaz de criar uma nova dimensão.
Pensado para ser um vazio em betão branco, a primeira etapa foi a construção
de um ovo em madeira, a que Camilo Rebelo chamou de “Ovo de Tróia”, ou
seja, o ovo necessário para a cofragem. Dada a dificil acessibilidade do local
juntamente com a complexidade estrutural que o projecto exigia – as paredes
da casa existente são milenares, em alvenaria de pedra - peso e a espessura
foram aspectos determinantes para o estudo do projecto.

Ilustração 163– Camilo Rebelo, pormenor do corte da cofragem, Ovo, Fideris, Suiça, 2014.

101

Camilo Rebelo, texto do arquitecto para o site: www.archdaily.com.br, 22 Março 2015.
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Ilustração 164 à 169– Camilo Rebelo, Desenhos técnicos, Ovo, Fideris, Suiça, 2014.

Ângela Silva Rodrigues

131

Site-specific artworks: referências Norte-Americanas e o modo de pensar Arquitectura

Ilustração 170 à 172– Camilo Rebelo, processo da construção, Ovo, Fideris, Suiça, 2014.
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Ilustração 173 à 175– Camilo Rebelo, processo da construção, Ovo, Fideris,
Suiça, 2014.

Foram contratadas equipas totalmente portuguesas que ficaram em Fideris
durante os três meses de construção. O projecto foi construído por etapas e o
betão foi despejado de uma única vez.
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Ilustração 176– Camilo Rebelo, vista do interior da cofragem: processo da construção, Ovo, Fideris, Suiça, 2014.
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Para realçar o mistério, a iluminação foi outro aspecto determinante. Indirecta,
surge através do pavimento, composto por três placas de mármore fino que
delicadamente deixam transparecer uma luz incerta, difusa e homogénea. As
cores e intensidades podem ser alteradas, de acordo com a vontade ou
disposição do observador, através de uma aplicação facilmente controlável (foi
criada uma app para o efeito). A experiência pode incluír música e esta relação
entre o observador e a “Semente”, suspensa no vazio, como se de um regresso
ao útero se tratasse, protegido e único, abre um diálogo profundo, misterioso e
intenso, cumprindo assim o pedido inicial do cliente.

Ilustração 177– Camilo Rebelo, vista da entrada, Ovo, Fideris, Suiça, 2014.
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Ilustração 178– Camilo Rebelo, corte esquemático com a escultura “Semente”, Ovo,
Fideris, Suiça, 2014.

Ilustração 179 à 182– Camilo Rebelo, vistas do interior com a “Semente” suspensa e as diferentes
tonalidades de luz, Ovo, Fideris, Suiça, 2014.
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Ilustração 183 à 185– Camilo Rebelo, vistas do interior com pormenor do pavimento, a
“Semente” suspensa e as diferentes tonalidades de luz, Ovo, Fideris, Suiça, 2014.

“O ovo é um mergulho na perfeição do vazio. O silêncio que instaura recorda-nos a
extrema proximidade entre a vida e a morte.”

102

102

Rui Chafes, texto para a exposição “P´OVO”, Câmara Municipal do Porto, Novembro 2014.
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Ilustração 186 e 187– Camilo Rebelo, vistas do interior com pormenor do pavimento da zona central,
composto por três peças em mármore, a “Semente” suspensa e as diferentes tonalidades de luz, Ovo,
Fideris, Suiça, 2014.

Depois de concluído o projecto, a cofragem, entitulada de “Ovo de Tróia”, foi
oferecida pelo cliente privado ao arquitecto Camilo Rebelo que, a convite do
vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto, a expôs no átrio dos Paços
do Concelho (no âmbito do Dia Mundial da Arquitectura, em 2014), juntamente
com 33 pequenas peças em mármore e ferro, todas em forma de ovo, do
escultor Rui Chafes.
O “esqueleto” em madeira foi desmontado e transportado da Suiça para o
Porto, onde foi novamente montado, peça a peça. Manteve-se original,
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alterando apenas a iluminação que, ao invés de aparecer através do pavimento
(como no Ovo), inverteu o sentido, surgindo agora de cima para baixo. O
Arquitecto, na folha da exposição afirma que: ”o objectivo deste Ovo de
madeira é criar um vazio, revelador de uma nova dimensão e através dela
potenciar mistério”. 103

Ilustração 188 e 189– Camilo Rebelo, cofragem original do Ovo, em exibição na Câmara Municipal do Porto, Ovo
de Tróia, Porto, Portugal, 2014.

103

Camilo Rebelo, texto para a exposição “P´OVO”, Câmara Municipal do Porto, Novembro 2014.
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Ilustração 190 e 191– Camilo Rebelo, cofragem original do Ovo, em exibição na Câmara Municipal do Porto,
Ovo de Tróia, Porto, Portugal, 2014.
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CONCLUSÃO

O poeta do vago só pode ser o poeta da precisão 104

A conclusão, ou o “acabar”, segundo Italo Calvino105, deve reintegrar o
problema no contexto amplo de onde se partiu.
Ao longo desta Dissertação defendeu-se que o lugar participa na construção de
uma ideia atribuindo-lhe sentido e significado. A própria escolha do lugar, do
lugar específico, ainda antes de se tornar lugar, já é uma intenção da
representação ou da criação de um conceito. Constatou-se que a produção dos
espaços e a experiência da obra que envolve o observador (não apenas o
intelecto) coloca-o em movimento, ligando-o, indissociavelmente, com a
percepção do espaço à sua volta, do percurso que faz, do momento de
chegada, das relações de escala que o corpo estabelece.
Defendeu-se que essas relações espaciais, que os movimentos artísticos Land
Art e Conceptual Art criaram, são materia comum entre arte e arquitectura. Não
apenas a procura de um conceito, igualmente utilizado no desenvolvimento do
processo de criação de um projecto de arquitectura, mas o exercício sensorial,
o modo como sentimos e habitamos o espaço.
A temática do lugar (não tendo sido explorada na sua vertente filosófica)
estabelece outro ponto comum, por ter sido amplamente debatida entre os
artistas aqui retratados, que desafiaram os conceitos de lugar, não-lugar e
ainda lugar especifico. O acto vanguardista de “sairem das galerias” trouxe um
significado inovador transformando os modos de pensar, sentir e posicionar o
observador perante uma obra de arte. O arquitecto, por sua vez, debate-se
104
105

Italo Calvino, Seis propostas para o próximo milénio, Teorema, 1998.
Italo Calvino, Começar e Acabar em Seis propostas para o próximo milénio, Teorema, 1998.
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com as mesmas questões, de vivência dos espaços, de habitabilidade, de
criação de emoções e sensações (de poética).
Peter Zumthor, quando “pensa arquitectura”, afirma-nos:
No ensaio “Construir habitar pensar” diz Martin Heidegger: “A permanência ao lado das
coisas é o traço essencial do ser humano”, afirmação que entendo no sentido de que
nós nunca nos encontramos num espaço abstracto, mas sempre num mundo real,
mesmo quando pensamos. E continuo com Heidegger: “A relação do homem para com
os lugares e através dos lugares para com os espaços baseia-se no habitar”.
Compreendida no sentido amplo de Heidegger, a ideia do Habitar, como o viver e
pensar nos lugares e dentro dos espaços, contém um indício preciso do que a
realidade significa para mim como arquitecto.
A realidade que me interessa e para a qual quero dirigir a minha imaginação, não é a
realidade das teorias descoladas das coisas, mas sim essa outra que aponta para este
Habitar; a da tarefa arquitectónica concreta. É a realidade dos materiais – pedra,
tecido, aço, cabedal… (…) A realidade da arquitectura é o concreto, o que se tornou
forma, massa e espaço, o seu corpo. Não existe ideia, excepto nas coisas.
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Neste sentido, a matéria (física) junta-se à ideia (espacial) do habitar, e os
exemplos artísticos conferem intensidade aos materiais, construíndo, em
conjunto com o observador, esta realidade de que Zumthor nos fala.
Através de oito artistas e algumas das suas obras, procurou-se evidenciar (e
não resolver ou debater) processos, e expôr conceitos que permitissem
expandir e pensar a dimensão estética, conceptual e espacial inerente a cada
um dos exemplos, ligando-os directamente ao campo do pensamento
arquitectónico. Neste contexto, a complexidade das definições de “estética” e
“conceptual” traduziu-se num desafio que esta Dissertação debateu através
dos três exemplos de arquitectura contemporânea construída.
Se, por um lado, a nuvem Blur Building provoca no observador uma ausência
de referências espaciais, por outro, conecta-o através de uma nova experiência
106
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sensorial e temporal. E essa relação com o espaço torna-se ambígua, por ser
mutante e estar intrinsecamente ligada com o tempo e com os sentidos.
No caso da Hihg line concluiu-se que a intervenção, como explica Hal Foster, é
um exemplo da interacção entre Arquitectura e Arte, onde os arquitectos
criaram (ou reinventaram) um lugar a partir do lugar; Transformaram um
equipamento existente num espaço para ser vivido, habitado e observado:
“ their blurring of genres, their fusion of architecture, art and media (…) Diller Scofidio +
Renfro have also leraned to discover a different kind of mixed condition at work in the
sites and the programs given them to develop- a condition of tensions, even of conflicts,
that their designs have begun to open up, to mediate in ways that do not simply
smoothen”
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O exemplo do Ovo aparece como síntese desta fusão entre os limites das
definições de Arquitectura e Arte. Construído num lugar específico com um
propósito específico, considerou-se este exemplo não como um fecho do tema
proposto, mas antes um ponto de chegada: um lugar de ensaio, um ponto de
partida. A investigação traduziu-se na exposição da multidisciplinaridade do
arquitecto, e na sua capacidade de transformar conceitos em formas, ideias em
espaço - neste caso o mistério da “Semente”, o princípio da criação, uterina,
universal e intemporal, sem principio nem fim - tensões espaciais em algo
maior do que uma materialização passiva. A interpretação da realidade não
segue uma evolução linear, nem é reduzida a uma só fonte e é esse o desafio
do arquitecto, uma constante analise da realidade, aqui confrontada através da
singularidade de cada obra.
Assim, “o modo de pensar arquitectura”, com toda a sua complexidade
combinatória, transforma-se em algo maior quando, na prespectiva desta
Dissertação, o imaginado aventura-se entre o conhecimento e a transgressão,
entre a evidência e as influências que se manifestam no subconsciente, e que
entram, sem que nos apercebamos, nas ideias de projecto.
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A autora escreve de acordo com a antiga ortografia

Poema
(Henri Michaux)

apreender
ou absolutamente nada apreender ou apreender com louca intensidade
Por falta do principal
Apreender desordenadamente, exageradamente,
Atordoar-me
Tornar-me insecto para melhor apreender
patas em gancho para melhor apreender
insecto, aracnídeo, miriápode, ácaro
se for preciso, para melhor apreender.

Herberto Helder
Doze nós numa corda, Assírio & Alvím, 1997

