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RESUMO 

 

 O projeto desta dissertação propõe um percurso pelo conjunto da obra do 

artista norte-americano Tony Smith produzidas entre a década de 1960 à 1970. Este 

recorte é desenvolvido mediante uma abordagem bibliográfica das obras e vida do 

artista inter-relacionado ao contexto estético e histórico norte-americano do período.  

No entanto o projeto é também uma inter-relação entre análise e ensaio, pois aqui 

desenvolvemos não apenas um levantamento objetivo como também uma reflexão a 

respeito da poética a qual percebemos nas obras analisadas. Tal reflexão é 

construída segundo o paradoxo presença e/ou ausência das obras no espaço que 

as contêm, considerando também que o negrume de suas volumetrias 

possivelmente confrontariam sua própria existência. A pesquisa se estende ainda na 

análise da expansão das obras e sua relação com o espaço arquitetônico e urbano, 

implicando suas possíveis dialéticas e/ou confrontos. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Presença/Ausência; Negrume/Volumetria; Corpo/Espaço; Campo Expandido 

 



 

9 

ABSTRACT 

 

 The present thesis proposes a trajectory through the work collection created 

by the North-American author Tony Smith from 1960 to 1970. The examination of this 

interval of his artwork is developed based on a bibliographical approach of the life 

and work of the same era in terms of the aesthetic and historical time in North-

America. In addition, this thesis also investigates the interrelation of the analytical 

aspects of the theme and attempts make a critical review or essay on the topic, as it 

proposes not only an objective analysis of the subject but also a consideration on the 

poetic observed in the in the studied artworks. This reflection is built according to the 

paradox presence/absence of the artworks in the space they occupy. Such cogitation 

also takes into consideration the fact that the blackness of these artwork volumes 

could possibly confront their own existences. Finally, this research concentrates on 

the  analysis of the expansion of Tony Smith's artwork in relation to both architectonic 

and urban spaces, with implications on their possible  dialects and/or confrontations. 

 
KEY-WORDS 

 Presence/Absence; Blackness/volume; Body/Space; Expanded Field 
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INTRODUÇÃO 

 

O texto que aqui apresentamos como dissertação, parte dos requisitos para a 

obtenção do titulo de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura 

Visual na Linha Imagem, Cultura e Produção de Sentido, é o resultado de uma 

detalhada pesquisa, cuidadosa análise e aprofundada reflexão acerca da obra The 

Black Box (1961) desenvolvida pelo artista e arquiteto norte-americano Tony Smith, 

estendendo-se também, à sua produção datada entre a décadas de 1960 à 1970. 

 Anthony Peter Smith (South Orange, New Jersey, US, 1912 - 1980) deixou 

uma intensa produção tridimensional desenvolvida ao longo das décadas de 1960 e 

1970. Pintor, escultor e arquiteto, Tony Smith integrou a primeira turma da New 

Bauhaus School em Chicago, Illinois, no ano de 1937. Mesmo não dando 

continuidade ao curso, tornou-se arquiteto prático - de formação incompleta - 

integrando, enquanto aprendiz, o grupo do escritório do também arquiteto norte-

americano Frank Lloyd Wright. Abrimos aqui um parêntese para situarmos o leitor 

com relação ao que se refere pela New Bauhaus School,  

 

―o movimento conhecido como Bauhaus, uma combinação das 

palavras de origem alemã bau que significa construir e haus que 

significa casa, teve inicio com a criação da Escola de Artes, fundada 

por Walter Gropius na cidade de Weimar, na Alemanha em 1919. A 

ideia principal era criar uma nova relação entre professores a alunos 

e trazer a arte de volta a vida cotidiana das pessoas. A arquitetura, 

as artes performativas e o design passaram a ter o mesmo peso do 

que era conhecido como fine arts. Em 1932 a escola mudou-se para 

Berlin, mas foi fechada em 1933 pelos nazistas. Este movimento 

influenciou imensamente artistas dos Estados Unidos antes e 

durante a Segunda Guerra Mundial.‖ (1) 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(1) Fonte: http://www.bauhaus-movement.com/en/ 

  

http://www.bauhaus-movement.com/en/
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 Ainda segundo a mesma fonte, 

 

―depois do fechamento da escola Bauhaus em 1933, Josef e Anni 

Albers levaram seu método para o Black Mountain College in North 

Carolina e depois, em 1950, para o Departamento de Design da Yale 

University em Connecticut.‖ (2) 

 

The New Bauhaus surgiu quando, 

 

―László Moholy-Nagy deixou a Europa em 1937, por receber um 

convite para criar uma nova escola de Artes e Design em Chicago, 

Illinois, primeiramente conhecida como The New Bauhaus e depois 

renomeada como Institute of Design‖. (3) 

 

Tony Smith, à partir da década de 1940, deu continuidade à carreira de 

arquiteto de forma independente. Inevitavelmente, a atividade, posteriormente, iria 

caracterizar profundamente sua produção tridimensional. Sendo assim, é no primeiro 

capítulo desta dissertação que apontamos a relação entre o processo de criação e 

produção do artista sob a perspectiva metodológica do arquiteto, a qual nos leva a 

questionar quais especificidades tal característica refletiu em suas obras 

tridimensinais. Muito do reconhecimento do artista na atualidade se deve, 

justamente, á tal produção, tornando-o uma referência ao Minimalismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(2) Fonte: http://www.bauhaus-movement.com/en/ 

(3) Fonte: http://www.bauhaus-movement.com/en/ 

http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/b/black-mountain-college
http://www.bauhaus-movement.com/en/
http://www.bauhaus-movement.com/en/
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Com relação ao inicio do movimento minimalista,  

 

―o inicio dos anos 1960 trouxe uma mudança significativa na arte 

americana, em reação ao sucesso e popularidade do 

Expressionismo Abstrato (também conhecido como The New York 

School, e que teve seu auge nos anos 1940 e 1950, e era marcado 

por  traços pessoais e expressivos). Artistas minimalistas produziam 

objetos tridimensionais básicos que não tinham nenhuma 

semelhança a objetos reais. Seu vocabulário simplificado de novas 

formas geométricas criadas a partir de materiais industriais simples 

desafiaram a noção tradicional de criação, a ilusão de três 

dimensões, a profundeza espacial, e a ideia de que uma obra de arte 

deveria ser única.‖ (4) 

 
 

Esta primeira abordagem ainda antecede o período proposto da análise mas 

se faz necessária também para a compreensão do contexto estético e histórico 

norte-americano ao longo da década de 1960 como possível reflexo na produção do 

artista. Anteriormente à década de 1960 Tony Smith desenvolveu uma interessante 

produção bidimensional, pinturas e desenhos em diversas técnicas artísticas, tal 

levantamento desta produção também é abordado no primeiro capítulo como um 

possível fator de maturação para sua posterior produção tridimensional e como uma 

possível ruptura do plano pictórico em relação ao espaço contingente.  

Em um de seus relatos o artista comentou certa vez que percorrendo de carro 

um trajeto à noite em uma auto-estrada inacabada em New Jersey, ainda na década 

de 1950, tal evento transformou completamente para ele o conceito de arte. É 

possível que esta experiência, tal como define o artista, tenha sido também um dos 

fatores resultantes para a transição de sua produção. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(4) Fonte: https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/minimalism 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/minimalism
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No segundo capítulo da dissertação, nossa analise se estende  ao conjunto 

da obra do artista produzidas ao longo das décadas de 1960 e 1970, obras estas 

produzidas em aço e recobertas por camada de tinta preta (possivelmente pintura 

automotiva). Tony Smith faleceu no ano de 1980 em conseqüência de um ataque 

cardíaco e sua produção data até um ano antes de sua morte.  

Muitas destas obras foram projetadas e executadas para ocuparem espaços 

públicos, funcionando como uma inter-relação entre obra, espaço arquitetônico e 

espaço urbano. As obras desenvolvidas posteriormente à série de tetraedros 

adquiriram dimensões bem mais significativa e conseqüentemente o confronto com 

o espaço também se tornou muito mais enfático e até mesmo traumático. Portanto 

esta tensão expandida entre construção artística, construção arquitetônica e espaço 

urbano que o artista Tony Smith conseguiu estabelecer de uma forma tão intrigante 

é o que analisamos neste segundo capitulo.          

Já no terceiro capítulo desta dissertação desenvolvemos uma reflexão entre 

as obras tridimensionais e o espaço contingente o qual elas habitam. Tomamos a 

obra The Black Box (1961) como ponto de partida para esta fundamentação. Sua 

volumetria e seu negrume possivelmente poderiam estabelecer uma relação, ainda 

que contraditória, de sua presença ou de sua ausência no espaço. The Black Box 

(1961) é uma obra tridimensional, um cubo, desenvolvida a partir de madeira 

compensada pintada com tinta preta, de medidas 57 x 84 x 84 cm. Atualmente a 

obra pertence à coleção particular de Norman Ives e está localizada na cidade de 

New Haven no estado norte-americano de Connecticut. A obra inicialmente foi 

instalada pelo artista no quintal de sua residência em South Orange, esta 

característica privada e experimental também é discutida no terceiro capítulo. Já em 

1962 o artista desenvolveu duas versões em aço do cubo, Black Box, 57,1 x 83.8 x 

63.5 cm e Die, 183 x 183 x 183 cm, ambas pertencem atualmente à coleções 

públicas.  

A análise destas duas versões ainda no terceiro capítulo permite tentarmos 

compreender a possível tentativa do artista de experimentar contextos expositivos 

públicos e talvez instaurar possíveis inter-relações entre as obras e os espaços os 

quais as receberiam. Mas ao estabelecer esta inter-relação o artista 

conseqüentemente atingiu perturbadoramente aquele que se deparou com a obra - o 
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observador - fato este que ainda se estende atualmente. Este confronto estabelecido 

também é analisado neste capítulo. E, finalizando, uma última questão é ainda 

discutida no texto. Estas obras poderiam funcionar como possíveis "buracos-

negros"? Tal relação construída aqui estaria baseada nas tensões provocadas pela 

concentração espacial delimitada pelo volume. Esta analogia é abordada a partir da 

idéia de que o volume negro da obra engole, ou escava o espaço, mas ao mesmo 

tempo, seu interior resguardaria algo não revelado, sua potência. No entanto, em 

contra partida, a obra é um corpo físico, material e que ocupa um lugar no espaço, 

tal paradoxo estabeleceria então um fator contraditório, estas obras teriam sido 

adicionadas ao espaço ou subtraídas do mesmo?  

No entanto, é justamente neste terceiro capítulo que desenvolvo minha 

própria relação com a obra The Black Box (1961). Discorro em primeira pessoa do 

singular para relatar à respeito de como a pesquisa que envolveu a obra, 

transformou minhas convicções e desestabilizou/perturbou minhas percepções.   

A proposta metodológica adotada para esta pesquisa resulta das relações 

construídas entre história e teoria da arte que circunscrevem o conjunto da obra do 

artista. Mas a construção desenvolvida aqui foi apenas uma das possíveis relações, 

não houve a pretensão de estabelecermos limites, apenas possíveis 

fundamentações, possíveis relações de sentido e reflexões à respeito das obra do 

artista. Inter-relações construídas a partir de campos a fins e que também 

atravessaram esta metodologia como uma tentativa de estabelecer vínculos 

profícuos com as obras analisadas. E para tal, foram analisados alguns catálogos de 

exposições do artista editados pela Matthew Marks Gallery de New York através dos 

quais foi possível acompanharmos seu processo de criação bem como a 

familiarização da cronologia das obras tridimensionais produzidas e seus locais de 

instalação. Através destes catálogos foi possível também a análise de algumas 

obras bidimensionais do artista bem como de suas especificações técnicas e de 

suas características físicas. Já através do site da Fundação do artista foi possível 

analisarmos dados biográficos, e a partir de alguns vídeos produzidos entre as 

décadas de 1960 e 1970 a respeito de exposições de suas obras foi possível 

observarmos a relação e a reação do público diante das obras exibidas. Todos os 

endereços encontram-se nas Referências Eletrônicas. 



 

19 

A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa envolveu 

também uma relação teórica entre arte e arquitetura. Buscou-se referências para a 

compreensão e fundamentação de características específicas entre construção 

artística e construção arquitetônica que dialogassem e estabelecessem relações 

espaciais comuns e por conseguinte, com o espaço urbano. A teoria do "campo 

expandido" desenvolvida pela historiadora e crítica de arte Rosalind Krauss foi 

fundamental para a construção de tais relações. O conceito de ―campo expandido‖ 

de acordo com Quilici (2915, p.13), 

 

―remonta ao artigo da crítica e pesquisadora norte-americana 

Rosalind Krauss, ―Sculpture in the Expanded Field‖, de 1979, 

publicado na revista October. Nele, a autora tentava definir um novo 

tipo de práxis, difícil de ser enquadrado no termo ―escultura‖, que 

estava se tornando ―infinitamente maleável‖. Diferentemente da 

atitude modernista, pautada no desejo de ruptura e negação das 

escolas e movimentos anteriores para propor o novo, o ―campo 

expandido‖ designaria outro tipo de estratégia. Não se trata mais de 

jogar com oposições, mas de produzir composições complexas de 

linguagens, técnicas, agentes etc. Por isso mesmo, tais práticas não 

se definem pela adesão a um meio específico de expressão 

(escultura, pintura, por exemplo), preferindo trabalhar com diferentes 

materiais e recursos: fotos, vídeos, ações, esculturas, objetos, entre 

outros. O artista mobiliza e transita por vários suportes e linguagens 

para dar forma às suas inquietações. Para Krauss, tais 

procedimentos caracterizariam uma nova sensibilidade, 

fundamentalmente distinta da ―moderna‖. (Quilici, 2015, p.13). 

 

Neste capítulo apresentamos também uma análise da influência exercida pelo 

arquiteto franco-suíço Le Corbusier na produção do artista Tony Smith, característica 

observada ainda em seus projetos arquitetônicos. Ainda que sua produção 

tridimensional já no final da década de 1960 tenha apresentado dimensões 

consideráveis, a horizontalidade das obras é possivelmente uma característica muito 

expressiva, sendo possível mesmo observar que as obras se esparramavam pelo 



 

20 

terreno. Diante da relevante influência de Le Corbusier na obra de Tony Smith, 

fazemos aqui um breve relato de sua trajetória profissional e acadêmica, a saber,  

 

―a carreira de Le Corbusier durante seis décadas redefiniu a 

arquitetura de cidades da America do Sul e da India. Construiu 

setenta e cinco edifícios em doze países e trabalhou em mais de 

quatrocentos projetos arquitetônicos.  Disseminou suas ideias a partir 

de quase quarenta livros e centenas de artigos publicados. Sua 

prática caracterizada pela ‗poética e geralmente interpretação 

provocadora das tecnologias e valores da era das maquinas‘, 

segundo palavras do arquiteto Kenneth Frampton, Le Corbusier 

transformou-se em um dos mais influentes e controversos arquitetos 

do século XX. Muitas de suas ideias entretanto, eram muito utópicas 

para tornarem-se em realidade, especialmente aquelas que refletiam 

seu desejo de controle absoluto da ordem na sociedade. Arquiteto, 

criador de modelos para cidades, pintor, designer de mobiliário, 

escritor, editor, fotógrafo e criador de filmes amadores, Le Corbusier 

introduziu ideais não muito convencionais que contribuíram para a 

formação da sociedade moderna. Como sugere Kenneth Frampton, 

‗nenhum acadêmico foi capaz de dominar todas as ramificações da 

criatividade de Le Corbusier‘, pois suas perspectivas e interpretações 

do mundo e sua interação com a arquitetura geralmente sofriam 

modificações. Desta forma, seu trabalho continua a ser investigado, 

criticado e reinterpretado ainda nos dias de hoje adquirindo novos 

significados e influenciando novas gerações.‖ (5) 

 

 Ao longo das Considerações Finais desta dissertação, me permiti abrir 

espaço para um relato particular, em uma tentativa de justificar e também refletir 

sobre a escolha do tema desta dissertação. O projeto aqui apresentado é resultado 

de uma pesquisa que tenho desenvolvido, à cerca de pouco mais de três anos, à 

respeito da vida e obra do artista e arquiteto Tony Smith. 

 -------------------------------------------------------------- 

(5) Fonte: http://www.theartstory.org/artist-le-corbusier.htm 

http://www.theartstory.org/artist-le-corbusier.htm
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 À princípio, a pesquisa teve início ainda com a obra The Black Box (1961), 

mas o fascínio foi tão imenso que me estendi ao conjunto da obra do artista 

desenvolvida até 1979, um ano antes da sua morte. The black Box (1961), um 

poliedro, um sólido platônico, um volume negro, é uma obra que de fato modificou 

perturbadoramente minhas pesquisas sobre arte.  

 Mesmo desenvolvendo uma pesquisa bibliográfica, a análise desta obra 

modificou meu modo de ver e de me relacionar com o espaço ao meu redor, e 

principalmente, modificou meu modo de me perceber como um corpo em dialética 

com os demais corpos.  

 Minha formação em Design Gráfico me possibilitou cursar disciplinas de 

campos diversos, no entanto, de vínculos inter-relacionados. Pude cursar disciplinas 

específicas de minha própria área, extendendo à demais disciplinas tais como 

História da Arte, Expressão Gráfica, Ateliê de Morfologia Tridimensional, Desenho 

Técnico, sendo estas de extrema importância para que eu construísse um repertório 

abrangente.  

 Talvez a opção pela pesquisa aqui desenvolvida tenha sido mesmo um 

reflexo da interdisciplinaridade de minha formação. Mas, no entanto, também uma 

característica da escola Bauhaus, referência da estrutura do meu curso de 

graduação e referência também da formação acadêmica do próprio artista Tony 

Smith. O aprendizado a partir da experimentação, da importância e enfatização do 

próprio processo, da articulação entre Belas Artes e Artes Aplicadas, enfim, de uma 

metodologia que inter-relaciona os campos de saberes. 

 Portando, é a partir do compartilhamento entre tais campos que propusemos 

desenvolver esta dissertação, o que aqui pretendemos é percebermos possíveis 

dialéticas entre eles e porque não possíveis confrontos também.   
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I CAPÍTULO 

 

                                                                              "NOT AN OBJECT. NOT A MONUMENT." 

            

Tony Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

Tradução nossa: "NÃO É UM OBJETO. NÃO É UM MONUMENTO." 
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I.1.1. PROCESSOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO ARTISTA TONY SMITH  

  

 Neste primeiro sub-capítulo da dissertação analisamos o processo de criação 

e produção do artista Tony Smith caracterizado sob sua perspectiva específica de 

arquiteto. A análise antecede portanto o período específico proposto, ou seja, 

envolve sua produção desenvolvida ao logo da década de 1950. Mas esta primeira 

análise se faz necessária pois possibilita acompanharmos o próprio percurso 

artístico de Smith.  

 Anthony Peter Smith, nascido em South Orange, New Jersey, nos Estados 

Unidos em 1912, foi pintor, escultor e arquiteto. Tony Smith estudou na Art Students 

League de New York entre os anos de 1934 e 1936, onde cursou anatomia, desenho 

e pintura. Era considerado uma ―figura enigmática, um homem renascentista do 

século XXI, arquiteto, designer e às vezes poeta‖. (Matthew Marks Gallery 

Catalogue, 2012, p. 4).  

 Ainda de acordo com este catalogo, ―sua ambição original era se tornar um 

pintor, e pintura passou a ser um meio de expressão ao qual ele sempre retornava‖.  

(Matthew Marks Gallery Catalogue, 2012, p. 4). No entanto, 

 

 ―durante os últimos vinte anos de sua vida, do final dos anos de 

1950 até sua morte em 1980, ele direcionou seus esforços na 

criação de esculturas, trabalhos estes que o tornaram mais 

conhecido na atualidade‖.  (Matthew Marks Gallery Catalogue, 2012, 

p. 4). 

 

 Durante este período foi aluno do pintor modernista Vaclav Vytlacil (1892-

1984) o qual exerceu especial influência em sua produção pictórica e posteriormente 

também em sua produção como escultor e arquiteto.  

 Vytlacil foi um do fundadores do American Abstract Artists Group e foi quem 

ensinou à Tony Smith a importância de se considerar na tela a equivalência tanto do 

espaço positivo quanto do negativo, característica esta posteriormente estendida à 

relação que Smith desenvolveu entre o espaço real e sua produção tridimensional.  

O American Abstract Artists Group, foi uma associação, 
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―fundada na cidade de New York em 1936 em um momento em que a 

arte abstrata encontrava-se em um momento critico de resistência. 

Durante os anos de 1930 e inicio dos anos 40, esta organização 

promoveu oportunidades de exibições quando poucas existiam. Suas 

publicações, painéis e palestras deram suporte a criação de um 

forum de discussão e deu suporte teórico para a arte abstrata nos 

Estados Unidos. Esta organização foi predecessora da New York 

School and Abstract Expressionism e contribuiu para o 

desenvolvimento e aceitação da arte abstrata nos Estados Unidos.‖ 

(6) 

 

 É possível percebermos já a experimentação do artista em relação ao método 

de equivalência do espaço positivo/ negativo, ainda nesta obra bidimensional [Figura 

1], 

 

 

 

 

Figura 1. Tony Smith, Untitled, s.d, óleo e lápis sobre papel, (1934-36). 

Fonte: www.tonysmithsouthorange.org/tony_smith_timeline.html 

 

-------------------------------------------------------------- 

(6) Fonte: http://americanabstractartists.org/history/ 

http://www.tonysmithsouthorange.org/tony_smith_timeline.html
http://americanabstractartists.org/history/
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 Anteriormente, em 1932, em uma visita ao Modern Architecture: International 

Exhibition no Museum of Modern Art de New York Tony Smith ficaria profundamente 

impressionado com as características do International Style introduzidas nos 

projetos arquitetônicos da mostra, a geometria simplificada completamente 

desprovida de ornamentações, a larga utilização do vidro e do aço combinados ao 

concreto e a ênfase do volume sobre a massa possivelmente influenciaria sua futura 

produção artística.  

 Sobre o International Style, 

 

―foi um dos primeiros movimentos da arquitetura a receber 

reconhecimento e ser adotado inequivocamente em todo continente 

habitado. Tornou-se um símbolo global da modernidade antes e 

depois da Segunda Guerra Mundial, especificamente na America 

Latina e Asia, onde as nações tendiam a industrializarem-se e 

competirem política e economicamente com os poderes tradicionais 

da Europa e da America do Norte. O termo Internacional Style foi 

cunhado em 1932 durante uma exposição de arquitetos europeus no 

Museu de Arte Moderna de New York que teve como curadores  

Henry-Russell Hitchcock e Philip Johnson que descreveram o ethos 

de uma construção puramente em termos de seu material e espaço, 

sem nenhuma referência ao que era conhecido e altamente 

enfatizado na Europa como dimensão sociopolítica. Isto diferenciou o 

International Style em sua compreensão na Europa e nos Estados 

Unidos.‖ (7)  

 

 

 

 

 

  

-------------------------------------------------------------- 

(7) Fonte: http://www.theartstory.org/movement-international-style.htm 

http://www.theartstory.org/movement-international-style.htm
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 Os projetos do arquiteto franco-suíço Le Corbusier e do também arquiteto 

alemão Ludwig Mies van der Role presentes na mostra de 1932, certamente 

também inspiraram a decisão de Smith de, posteriormente, no ano de 1937, 

ingressar a New Bauhaus School, em Chicago, Illinois.  

 Durante este período o artista e designer húngaro László Moholy-Nagy (1895-

1946) dirigiu a New Bauhaus. Moholy-Nagy lecionou anteriormente na Bauhaus em 

Weimar e Dessau e posteriormente, no ano de 1939, dirigiu The School of Design 

também em Chicago. Ele foi um grande defensor da integração entre Belas Artes, 

Artes Aplicadas e Arquitetura e na integração e aplicação da tecnologia e da 

indústria nas Artes e no Design, característica esta do Construtivismo Russo. 

 Sobre o Construtivismo Russo, um movimento que,  

 

―dedicou-se à abstração e à modernidade, focalizando temas 

geométricos e experimentais, raramente emocionais. Seus temas 

são também minimalistas, nos quais a arte é dividida até seus mais 

básicos elementos." (8)  

 

 Este movimento, 

 

―foi marcado pela organização do abstrato, dos elementos 

geométricos para criar formas dinâmicas ou visualmente estáveis; a 

combinação de diferentes formas tanto pelas sua propriedades 

visuais e formais quanto pelos seus significados literais; cores 

simples, básicas e simbólicas; amplos espaços claros como parte do 

design; fotografias (ao invés de ilustrações desenhadas) e 

fotomontagens.‖ (9) 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(8)Fonte:http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/LecturesAll/Lectures/lecture07/Constru

ctivism.html 

(9)Fonte:http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/LecturesAll/Lectures/lecture07/Constru

ctivism.html 

 

http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/LecturesAll/Lectures/lecture07/Constructivism.html
http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/LecturesAll/Lectures/lecture07/Constructivism.html
http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/LecturesAll/Lectures/lecture07/Constructivism.html
http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/LecturesAll/Lectures/lecture07/Constructivism.html
http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/LecturesAll/Lectures/lecture07/Constructivism.html
http://www.csun.edu/~pjd77408/DrD/Art461/LecturesAll/Lectures/lecture07/Constructivism.html
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 Sem deixar de mencionarmos também a influência que o grupo De Stijl, 

exerceu em Smith. Tais movimentos foram de encontro à uma lógica de que o artista 

seria não mais que um trabalhador comum, um construtor o qual manipulava e 

articulava a matéria-prima já previamente processada pela indústria, um refugo da 

própria existência cotidiana.  

 Sobre o movimento De Stijl, 

 

―no inicio dos anos de 1920, um grupo de artistas e arquitetos 

influenciados pelas ideias de Dada (o movimento Dada introduziu 

noções de abandono ao que era conhecido como pretensioso e 

elitista nas areas do design e da estética e teve como influencia os 

trabalhos de Frank Lloyd Wright publicados em 1910) formaram um 

movimento chamando De Stijl (Dutch for The Style). Tratava-se de 

uma forma de abordagem filosófica e utópica frente ao conceito de 

estética.‖ (10) 

 

 Ainda sobre este movimento, foi ‖fundado pelo arquiteto Theo van Doesburg e 

teve como representantes Gerir Rietveld e Piet Mondrian." (11) 

 Sua possível filosofia seria, 

 

―o funcionalismo, como uma instância severa e doutrinaria com 

relação a retilinearidade das superfícies, que parecem 

escorregarem entre si como painéis deslizantes. Toda a decoração 

da superfície com exceção da cor deveria ser eliminada, e apenas 

matizes puras e primarias, além do preto e branco eram permitidas.‖ 

(12) 

 

  

 

-------------------------------------------------------------- 

(10) Fonte: http://char.txa.cornell.edu/art/decart/destijl/decstijl.htm 

(11) Fonte: http://char.txa.cornell.edu/art/decart/destijl/decstijl.htm 

(12) Fonte: http://char.txa.cornell.edu/art/decart/destijl/decstijl.htm 

 

http://char.txa.cornell.edu/art/decart/destijl/decstijl.htm
http://char.txa.cornell.edu/art/decart/destijl/decstijl.htm
http://char.txa.cornell.edu/art/decart/destijl/decstijl.htm
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 Ainda à respeito do artista tal como um trabalhado ordinário, possivelmente 

seria uma proposta contrária ao artista criador, gênio renascentista, mediador entre 

a matéria-prima nobre e venerável e a transcendência. A ordinariedade da matéria-

prima, do artista e do próprio fazer artístico era assim reintegrados novamente à 

dimensão social.   

 Tendo a experimentação como princípio metodológico, certamente a New 

Bauhaus School foi determinante na caracterização do processo de criação de Tony 

Smith, esta evidência pode ser acompanhada em registros do desenvolvimento de 

algumas obras do artista.  

 Em seu processo Smith, fazia uso de materiais diversos para experimentação 

em seus mock-ups tais como o papel cartão e a madeira compensada, procedimento 

este anterior à execução definitiva da obra, possivelmente esta seja uma influência 

de sua formação a qual a complementaridade entre as disciplinas expressivas e 

práticas foi muito valorizada.  

 Smith iniciava o projeto de suas obras ainda no papel, primeiramente uma 

etapa mais livre através de croquis, em seguida ele os representava em malha 

milimetrada [Figuras 2], este método do artista pode ser observado ainda em seus 

projetos arquitetônicos e também em sua produção pictórica.  

 

Figura 2. Tony Smith, Studies for Maze (1967). Tinta e grafite sobre papel. 

Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 
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 O desenho possivelmente tenha sido a característica mais expressiva do 

artista e que tenha o acompanhado sistematicamente ao longo de suas produções 

como pintor, arquiteto e se estendendo ao desenvolvimento de suas obras 

tridimensionais.  

 Em seu processo de criação, Smith em uma etapa mais bem elaborada, 

traçava os desenhos por meio de instrumentos de precisão, compasso, esquadros, 

escalímetro, transferidor, quase sempre estruturado-os a partir de poliedros 

platônicos [Figura 3]. Fato relevante de se considerar é que os poliedros - sólidos 

geométricos - são elementos básicos, constituintes e que estruturam as construções 

volumétricas espaciais. Mas ao se analisar a produção tridimensional do artista, é 

possível perceber que suas obras são estas próprias estruturas.  

 Talvez caberia aqui apontar uma reflexão de que suas obras deixam à mostra 

as próprias estruturas. Uma analogia, até mesmo audaciosa, a qual poderia ser 

desenvolvida seria a de compará-las a um corpo humano, à estrutura esquelética a 

qual sustenta este corpo ainda sem o revestimento de sua pele.  

 

Figura 3. Tony Smith. No Stars (1965). Tinta sobre papel. 

 

Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 
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 Sendo assim, o desenho acompanhou significamente o processo de criação 

do artista como uma primeira etapa para o desenvolvimento do projeto de suas 

obras tridimensionais. Ao analisarmos tal etapa, é possível observarmos que o 

desenho adquiria níveis específicos ao longo do projeto. O artista partia dos livres 

croquis iniciais avançando até o desenvolvimento dos desenhos analíticos [Figuras 4 

e 5], os quais certamente conferiam uma precisão à execução do projeto da obra 

pois, através desta etapa de análise gráfica, a lógica estrutural da obra era assim 

assegurada a partir da representação em escala.  

 Este caráter analítico do processo de criação de Smith é realmente bastante 

peculiar, possivelmente uma característica que refletia suas referências pessoais e 

sua atividade anterior como arquiteto. 
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Figura 4. Tony Smith, For (1964). Tinta e giz de cera sobre papel. 

 
Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 

 

 

Figura 5. Tony Smith, The Piazza III (1964). Tinta, grafite e lápis colorido sobre papel. 

 

Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 



 

32 

 Fato curioso que pôde ser observado em registros fotográficos do artista era o 

envolvimento de suas filhas em seu processo de criação. As gêmeas Seton e 

Beatrice e a filha mais velha Kiki Smith, que também se tornou artista plástica, 

estavam sempre presentes e participavam do desenvolvimento de suas obras.  

 A etapa final do processo de criação das obras de Smith era então viabilizar 

para o espaço tridimensional a representação bidimensional dos volumes [Figura 6]. 

Ainda na figura 2 o projeto - planta - nos fornece as vistas superiores, a disposição 

espacial dos blocos, assim como a distância entre eles, já na figura 6 o projeto se 

encontra executado e instalado na galeria.   

 

 

 

 
 

Figura 6. Tony Smith, Maze (1967).  
 

Quatro blocos retangulares em aço pintados.  
304,8 cm de largura, 457,2 cm de comprimento e aproximadamente 213,36 cm de altura. 

 

Fonte: www.matthewmarks.com/los-angeles/exhibitions/2013-10-05_tony-smith 
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 O processo de produção das obras tridimensionais do artista, em sua última 

etapa, passava então pela serralheria. A partir das plantas e de seus mock-ups 

desenvolvidos em papel cartão, as obras eram produzidas a partir de placas de aço 

soldadas e recebiam camadas de tinta automotiva. Curiosamente a serralheria foi a 

extensão do estúdio de Smith.  

 Ao contrário de telas, cavaletes, moldes para escultura, modelos vivos, tinta à 

óleo e pincéis, Smith esteve cercado por maquinário para solda, furadeira, lixadeira, 

tubos e placas de aço. Até mesmo a instalação de suas obras em espaços 

expositivos transgrediu em muito características habituais da arte do período.  

 Tony Smith não deu continuidade à formação em Arquitetura, ele integrou a 

primeira turma da New Bauhaus School, em Chicago, Illinois, apenas durante o ano 

de 1937, logo em seguida, no ano de 1938, recebeu o convite para integrar, como 

aprendiz, o grupo do escritório do arquiteto Frank Lloyd Wright, mas já a partir do 

ano de 1940, Smith prosseguiu a carreira como arquiteto de forma independente. 

 Também lecionou na New York University e no Pratt Institute entre os anos de 

1946 à 1952 sempre encorajando seus alunos à enfatizarem em suas produções 

pictóricas a tridimensionalidade, ou seja, a volumetria.  

 Curiosamente Smith tinha como preferência a denominação de si como 

construtor e não a de pintor ou escultor, possivelmente uma característica 

relacionada ao próprio Construtivismo, enquanto pintura e escultura eram 

elaboradas como uma construção em si mesma em oposição à representação. 

 Entende-se por Construtivismo neste estudo, como,  

 

―inicialmente um movimento de estudiosos russos, e conhecido an 

area das artes por um compromisso com a abstração total, um 

completa aceitação da modernidade. Geralmente muito geométrico, e 

geralmente experimental e raramente emocional. Preferencia pelas 

formas objetivas as quais teriam um significado universal  aos invés 

de formas subjetivas ou individuais. Arte reducionista, reduzindo o 

objeto artístico a seus elementos básicos. Uso de novas mídias. 

Novamente, o contexto torna-se crucial: os Construtivistas buscavam 

a ordem na arte, que rejeitava o passado (a ordem antiga havia 

culminado na Primeira Guerra Mundial) e levava a um mundo de mais 
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compreensão, unidade e paz. Esta corrente subjacente utópica não 

encontra-se presente na arte abstrata contemporânea que se 

encontra, por outro lado, relacionada ao Construtivismo.‖ (13) 

 

 Tony Smith deu início à sua produção tridimensional já no final da década de 

1950 e desenvolveu um método próprio de proceder o qual possivelmente foi o 

resultado do atravessamento de um percurso interdisciplinar mas principalmente de 

uma persistente curiosidade em experimentar sem limites a matéria-prima em todas 

as suas possibilidades de transformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(13) Fonte: http://www.artmovements.co.uk/constructivism.htm 

http://www.artmovements.co.uk/constructivism.htm
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I.1.2. A RUPTURA COM O PLANO PICTÓRICO 

 

 Neste segundo sub-capítulo analisamos a produção pictórica do artista Tony 

Smith a qual antecedeu sua produção tridimensional mas que possivelmente foi 

fundamental para tal. A pintura sempre fascinou Tony Smith e o artista nunca deixou 

de dar continuidade à sua produção pictórica mas foi ao longo da década de 1950 

que Smith desenvolveu uma produção mais sistemática.  

 No ano de 1953 ele deixa New York e muda-se para a Alemanha 

acompanhando a esposa Jane e permanecendo lá até o ano de 1955. Durante este 

período sua produção pictórica se intensifica consideravelmente, foi quando Smith 

desenvolve a obra Louisenberg Series, uma série de dez pinturas em óleo sobre 

tela.  

 O processo de criação desta obra já apresentava as características que 

acompanhariam também o processo de criação da produção tridimensional do 

artista, sendo que o desenho foi sempre seu ponto inicial. Smith então desenvolve 

uma série de vinte e sete desenhos a partir de formas circulares baseadas em uma 

grid abstrata [Figuras 7 e 8].  
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Figura 7. Tony Smith,  Studies for Louisenberg Series, s.d. Grafite sobre papel. 

Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tont Smith, Louisenberg Series (1953-54). Óleo sobre tela. 

Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 
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 Nesta série é possível percebermos a frontalidade das formas geométricas, 

possivelmente o artista nos oferecia uma das vista das esferas. Uma interessante 

comparação pode ser feita entre Louisenberg Series e uma outra obra do artista 

datada de 1953-55 em pastel sobre papel [Figura 9].  

 Nela Smith também faz uso de formas circulares mas o plano já é 

completamente tomado. Caberia aqui ressaltarmos que nesta última, as formas 

ultrapassam o limite do plano, ao contrario da Louisenberg Series em as formas 

ainda se resguardavam no limite da tela. Uma reflexão a esse respeito seria 

apontarmos que as formas se expandiram ao próprio espaço. 

 

 

 

Figura 9. Tony Smith, Untitled (1953-55). Têmpera sobre papel. 

Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 

  

  Após seu regresso da Alemanha no ano de 1955, novamente para New York, 

Tony Smith cria estreito laço de amizade com os expressionistas abstratos Jackson 

Pollock, Barnett Newman e Mark Rothko. Além da amizade é possível analisarmos 

que estes artistas também exerceram influência na produção de Smith e em especial 

Pollock.  
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 Este fato pode ser observado na obra citada anteriormente [Figura 9], em que 

a técnica do all-over - pintura sem um centro, superfície uniforme - foi experimentada 

pelo artista. Ainda que a História da Arte atribua a produção do artista ao 

Minimalismo, é importante ressaltarmos que algumas de suas obras tridimensionais 

resultaram de suas experiências particulares. Mesmo que nunca tenha sido sua 

intenção determinar qualquer narrativa a priori. Ao contrário disto, suas obras 

favoreceram relações distintas com quem pôde se deparar com elas.  

 Durante este período Smith deixa de projetar, encerrando assim sua atividade 

como arquiteto voltando então a lecionar. E já no final da década de 1950, o artista 

dá início à sua produção tridimensional a partir da série de tetraedros.  

 Fato bastante intrigante exerceu uma considerável modificação nas 

concepções de Smith a respeito de sua própria atividade artística como também de 

seus próprios princípios acerca da arte. Em um relato o artista comentou certa vez 

que percorrendo de carro um trajeto à noite em uma auto-estrada inacabada em 

New Jersey, ainda na década de 1950, tal evento transformaria profundamente para 

ele a representação pictórica,  

 

―era uma noite escura, e não havia iluminação nem sinalização nas 

laterais da pista, nem linhas brancas nem resguardos, nada a não 

ser o asfalto que atravessava uma paisagem de planícies cercadas 

de colinas ao longe, mas pontuada por chaminés de fábricas, torres 

de rede elétrica, fumaças e luzes coloridas. Esse percurso foi uma 

experiência reveladora. A estrada e a maior parte da paisagem eram 

artificiais, e no entanto não se podia chamar aquilo uma obra de 

arte. Por outro lado, eu sentia algo que a arte jamais me fizera 

sentir. A princípio não soube o que era, mas aquilo me liberou da 

maior parte de minhas opiniões acerca da arte. Parecia haver ali 

uma realidade que não tinha nenhuma expressão na arte. A 

experiência da estrada constituía claramente algo de definitivo, mas 

isso não era socialmente reconhecido. Eu pensava comigo mesmo: 

é claro que é o fim da arte. (trecho extraído do livro O que vemos o 

que nos olha” - DIDI-HUBERMAN, G. 1998, p.98-99). 
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  Observamos aqui já uma certa insatisfação do artista em relação à arte como 

atividade contemplativa e seu anseio por um envolvimento participativo. Um evento 

ordinário a princípio desprovido de uma linguagem estética mas que lhe havia 

proporcionado uma experiência libertadora, a experiência como obra, como imersão.  

 O evento acima descrito por Smith se refere a um trecho percorrido na New 

Jersey Turnpike a qual a construção teve início em 1951. Possivelmente tal 

paisagem caracterizada pelo asfalto, pelas fábricas ao longo do percurso e a 

vertigem causada pelo completo negrume da noite tenha despertado no artista 

percepções que a linguagem pictórica não alcançava.  

 É possível observarmos a partir das imagens [Figuras 10 e 11] que tais 

características industriais da rodovia possivelmente tenham exercido em Smith 

relações nostálgicas com sua própria infância a qual se passou no subúrbio de 

South Orange e também em contato com a fábrica de sistemas hidráulicos de seu 

avó, onde o processo de fabricação fascinava o artista.  

 Fica bastante evidente através destas imagens [Figuras 10-11], como a 

paisagem durante este período foi sendo transformada pelo processo industrial, 

como o concreto, o aço e até mesmo a fumaça lançada pelas chaminés das 

fábricas, ocupou, literalmente, o espaço.  

 Todo este levantamento de dados é apenas uma tentativa de percebermos 

relações que atravessam a produção do artista, não para estabelecermos 

comprovações, mas apenas possíveis reflexões. 
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Figuras 10-11.  New Jersey Turnpike (1951). Anônimo. Fotografias sal e prata. 
 

Fonte: https://placesjournal.org/article/the-highway-not-taken-tony-smith-and-the-suburban-
sublime/ 

 
 

  

  

 

https://placesjournal.org/article/the-highway-not-taken-tony-smith-and-the-suburban-sublime/
https://placesjournal.org/article/the-highway-not-taken-tony-smith-and-the-suburban-sublime/


 

41 

 Ainda enquanto trabalhou no escritório do arquiteto Frank Lloyd Wright, Tony 

Smith participou de projetos arquitetônicos os quais fizeram uso de sistemas 

modulares de construção, tal prática, ainda em uso, se constitui na elaboração 

industrial de pré-moldados, módulos em concreto ou a partir de estruturas metálicas. 

Sendo que estas estruturas são transportadas e montadas já no terreno da obra.  

 É possível percebermos a relação de tal prática no processo de produção do 

artista [Figura 12]. Muitas de suas obras tridimensionais foram pré-montadas em 

serralheria a partir de placas e estruturas metálicas para serem transportadas e 

montadas já nos locais específicos, como é possível observarmos a instalação 

concluídas de sua obra Gracehoper no pátio do Detroit Institute of Arts em Detroit, 

Michigan, no ano de 1972 [Figura 13].  

 Relevante ressaltarmos que Gracehoper foi projetada especificamente para 

ser instalada neste local, este caráter de site specific será melhor aprofundado no 

segundo capítulo da dissertação. 
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Figura 12. Gracehoper, Installation on the DIA`s North Lawn (1972).  

Fotografia em cor e sal e prata. 
 

Fonte: http://www.dia.org/art/conservation-Gracehoper.aspx 

   

 

 

 

Figura 13. Tony Smith, Gracehoper - Detroit Institute of Arts, Detroit, Michigan (1972). 

Fotografia em cor e sal e prata. 
 

Fonte: http://www.dia.org/art/conservation-Gracehoper.aspx 
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 O espaço negativo constantemente fascinou o artista e com freqüência ele 

explorou o conceito a partir da utilização de formas e sólidos geométricos, prática 

que se estendeu ao longo de sua produção pictórica e tridimensional, possivelmente 

o artista buscou compreender a relação entre massa/volume, figura/fundo, luz/ 

sombra, princípios estes também manipulados pela Arquitetura.  

 A partir de um comentário feito pelo historiador e crítico de arte Didi-

Huberman a respeito de Tony Smith é possível compreender que o artista já no final 

da década de 1950 intencionava romper com o plano pictórico. Como relata Georges 

Didi-Huberman, 

 

―era uma vez um homem que passara anos, dezenas de anos, a 

conceber volumes, a estudar suas inúmeras e áridas condições de 

possibilidades, sem jamais realizar um único com as mãos. Ele 

desenhava, ensinava, estudava a arquitetura, imaginava casas 

impossíveis ou demasiado simples. Professava em algumas escolas 

de arte os problemas da construção. Praticava a pintura [...] grandes 

superfícies de uma mesma cor [...]. Quando pintava um hexágono, 

acontecia-lhe compreender de repente que havia pintado um cubo 

em perspectiva.‖ (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.89). 

 

 É possível compreendermos o comentário acima a partir de uma obra do 

artista datada de 1962 em óleo sobre tela [Figura 14], talvez o artista tenha 

construído aqui uma relação das vistas ortogonais de sólidos geométricos.  

 Foi entre 1961 e 1964 que Tony Smith desenvolveu sua série de tetraedros a 

qual deu início à transição em sua produção. Possivelmente o artista não se limitou 

à simplicidade e muito menos à redução do cubo mas certamente buscou explorar 

as possibilidades e os desafios que a forma lhe oferecia. A produção da série de 

tetraedros a partir da obra The Black Box de 1961 e suas possíveis relações com o 

espaço é analisada no terceiro capítulo desta dissertação.   
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Figura 14. Tony Smith, Untitled (1962). Óleo sobre tela. 

 
Fonte: www.matthewmarks.com/new-york/artists/tony-smith/selected-works/ 
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I.1.3. CONTEXTO ESTÉTICO E HISTÓRICO - DÉCADA DE 1960 

 

 Finalizando o I Capítulo, analisamos neste terceiro sub-capítulo o contexto 

estético e histórico norte-americano ao longo da década de 1960 como possíveis 

reflexos na produção do artista Tony Smith.  

 A economia norte-americana apresentou grande avanço já a partir da década 

de 1950, o contexto Pós-Segunda Guerra Mundial beneficiou o país que se tornou 

um expressivo fornecedor de matéria-prima para os países derrotados, 

movimentando assim seu próprio mercado interno.  

 A produção industrial assim como a agrícola expandiu consideravelmente 

abastecendo também os mercados externos atribuindo certamente aos EUA uma 

posição significativa de liderança. Socialmente houve também expressiva expansão 

da classe média, com grande aumento em seu poder de consumo.  

 O cidadão branco norte-americano proveniente dos subúrbios, teoricamente, 

passava então a ser beneficiado com o acesso à escola e à universidade pública, e 

ao poder de compra igualitário. Este foi um fato bastante característico deste 

período, o consumo padronizado, a serialização da produção de bens duráveis e 

não duráveis impulsionou e ampliou a aquisição de produtos por esta gama da 

população.  

 A construção civil também foi um setor incluído na serialização, o padrão dos 

projetos habitacionais assim como a demarcação do terreno em grid como condição 

igualitária e econômica. A produção cultural e midiática - mass media - também se 

expandiu sob a característica da difusão e do acesso frenético de uma informação 

também padronizada.   

 A expansão e serialização da produção industrial norte-americana ocorrida já 

no final da década de 1940 adentrando às décadas de 1960 e 1970, certamente 

refletiu também na produção artística desenvolvida ao longo deste período.  

 Já com o Expressionismo Abstrato a arte norte-americana pretendeu instituir 

características próprias.  
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 Sobre o Expressionismo Abstrato,  

 

―foi o termo usado para denominar as novas formas abstratas de arte 

desenvolvidas por pintores norte americanos como Jackson Pollock, 

Mark Rothko e Willem de Kooning in nos anos de 1940 e 1950. 

Geralmente caracterizada por pinceladas gestuais e marcas, dando a 

impressão de espontaneidade.‖ (14) 

 

Segundo esta mesma fonte,  

 

―os expressionistas abstratos concentravam-se principalmente na 

cidade de Nova Iorque, ficando também conhecido como The New 

York School. O nome desta corrente também invoca seu principal 

objetivo, ou seja, de fazer arte que ainda que que abstrata seria 

também expressiva com algum efeito emocional. Foi inspirado pela 

ideia surrealista de que a arte deveria surgir do inconsciente e 

também foi influenciado pelo automatismo de Joan Miró.‖ (15) 

 

  Estas mudanças se intensificaram na arte Pop e no Minimalismo. A Arte Pop 

surgiu ―depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram por um 

período nunca antes visto de desenvolvimento econômico e político.‖ (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(14) Fonte: http://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/abstract-expressionism 

(15) Fonte: http://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/abstract-expressionism 

(16) Fonte: https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art 

 

http://www.tate.org.uk/art/artists/joan-miro-1646
http://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/abstract-expressionism
http://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/abstract-expressionism
https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art
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 No final dos anos 1950,  

 

―uma ‗revolução cultural‘ buscou repensar o que consideravam um 

tipo de enrijecimento da ordem social governada pela conformidade. 

a guerra do Vietnam incitou protestos em massa, o Movimento pelos 

Direitos Humanos buscava igualdade para os americanos 

afrodescendentes e o movimento pelos direitos das mulheres 

ganhava espaço.‖ (17) 

 

 

Neste contexto, instituiu-se um, 

 

―clima de turbulência, experimentação e consumismo que uma nova 

geração de artistas surgiu na Inglaterra e nos estados Unidos a partir 

da segunda metade dos anos 50. Artistas Pop começaram a buscar 

inspiração no mundo ao seu redor, representando-o e criando arte a 

partir de itens de consumo e de comunicação em massa. Tudo era 

criado de mudo muito direto, a partir do uso de cores primárias 

diretamente de um tubo de tinta. adotaram métodos como o 

silkscreening e produziam múltiplos trabalhos, na tentativa de 

subverter a ideia de originalidade, em contraste com os trabalhos dos 

Expressionistas Abstratos, que dominaram o período pós-guerra na 

arte americana.‖ (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(17) Fonte: https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art 

(18) Fonte: https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art
https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art
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 Justamente a partir destes últimos movimentos torna-se possível 

observarmos com maior ênfase a inserção de elementos provenientes do contexto 

industrial. A arte então se torna uma construção, uma manufatura e o artista um 

trabalhador comum que manipula a matéria-prima já previamente processada pela 

indústria. 

 Certamente a atividade como arquiteto possibilitou que Tony Smith 

estabelecesse um vínculo estreito com a produção industrial do período, sua 

produção artística a partir da década de 1960 passa a apresentar características 

bastante paralelas ao contexto industrial. Na verdade, Smith nunca se denominou 

como artista, mas sim como construtor e como tal ele interferiu no espaço.  

 Segundo o também arquiteto e urbanista italiano Bruno Zevi (2009), o 

arquiteto essencialmente interfere no espaço, é claro que em Arquitetura, o espaço 

está diretamente relacionado ao espaço interno e externo da construção. Mas Tony 

Smith certamente compartilhou desta proposta uma vez que um número significativo 

de sua produção tridimensional foi projetada para ocupar espaços públicos, 

instaurando relações diretas com tal contexto. 

  E por que não considerarmos também o espaço interno de suas obras? Para 

a instalação da produção em contexto urbano certamente o artista se acercava da 

topografia do local, da circulação/fluxo, além de fatores climáticos e da orientação 

solar. 

  A determinação do material também deveria ser um fator fundamental para o 

desenvolvimento do projeto pois, certamente, envolveria em conjunto os demais 

fatores mencionados. A execução da produção tridimensional do artista se 

caracterizou pela utilização expressiva do aço, possivelmente do aço galvanizado 

em conseqüência de sua exposição às ações do contexto. Sem deixar de 

mencionarmos a madeira compensada - contraplacado - que também foi bastante 

utilizada pelo artista ainda nas etapas experimentais das obras. 

 A utilização de tais materiais por Smith foi uma característica amplamente 

compartilhada também entre outros artistas norte-americanos - Donald Judd, Robert 

Morris, Carl Andre - ao longo das décadas de 1960 e 1970. O aço, o concreto, o 

alumínio, o vidro, o acrílico - plexiglass, foram matérias-primas largamente 

empregadas na execução das obras destes artistas, assim como os processos de 
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galvanização e da pintura automotiva. Mas é preciso ressaltarmos novamente que a 

arte norte-americana a partir da segunda metade da década de 1950 já manifestava 

certa ruptura estética e a inserção de matérias-primas processadas pela indústria foi 

uma de suas particularidades.  

 Em Pollock é possível analisarmos, dentre suas características, a utilização 

da tinta acrílica e a sistematização de seu gesto pictórico, quase uma relação 

mecânica. Quanto aos Minimalistas a ruptura foi direcionada ao ilusionismo, 

característico da volumetria pictórica. A autoria da obra, conseqüência de uma 

narrativa estabelecida a priori, foi também intensamente questionada.  

 É interessante percebermos que estes artistas, cada um com suas 

particularidades, desenvolveram obras a partir de materiais habitualmente 

manufaturados e destinados à outros fins, materiais tais como para a aplicação na 

construção civil e na produção de bens duráveis e não duráveis.  

 Possivelmente uma postura de oposição ao mármore, bronze, tela, tinta à 

óleo, materiais veneráveis e de acesso específico aos iniciados nas Belas Artes. A 

tradição, na arte ou em qualquer outro campo, gera vínculo, continuidade e até 

mesmo segurança e quando estes artistas se propuseram a se desvincular desta 

tradição, possivelmente estavam tentando instaurar na arte um caráter efêmero e 

ordinário tal como a própria vida,   

 

―todo os impulsos evidentes nas obras do final da década de 50 - o 

interesse pelo corriqueiro, a disposição de abarcar o acaso (não 

apenas herança do Dadaísmo, mas também o reconhecimento de 

que na vida as coisas simplesmente acontecem) e um novo senso do 

visual - levaram a arte a duas direções: o Pop e o Minimalismo.‖ 

(ARCHER, 2012, p.05). 

 

 É importante aqui ressaltarmos que a arte norte-americana desenvolvida a 

partir de meados da década de 1950 refletiu ainda o contexto do Pós-Segunda 

Guerra Mundial, muitos artistas europeus migraram para os EUA e 

conseqüentemente também influenciaram tais transições. Mas certamente o 

Construtivismo Russo foi um parâmetro importante para a instauração da arte 

Minimalista.  
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 As obras de Kazimir Malevich, Vladimir Tatlin e Alexander Rodchenko 

possivelmente foram referências significativas a partir da inserção de formas 

geométricas puras, da materialidade - factura - da "construção" da obra de arte em 

oposição à "composição" e principalmente da experimentação, do processo como 

componente imanente da obra.  

 A obra passava a ser engendrada pelo próprio "fazer", pelo processo, pelo 

material e pelo próprio espaço que a continha. A arte havia assim abandonado seu 

caráter transcendente para então ser imersa no espaço contingente. E no III 

Capítulo desta dissertação abordamos a instauração no espaço da produção 

tridimensional do artista Tony Smith a partir da análise da obra The Black Box 

(1961). 
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II CAPÍTULO 

 

 

"O campo ampliado é portanto gerado pela problematização do 

conjunto de oposições, entre as quais está suspensa a categoria 

modernista escultura." 

 

Rosalind Krauss 
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II.2.1. A EXPANSÃO DAS OBRAS TRIDIMENSIONAIS 

 

 Ao longo do segundo capítulo construímos uma análise a partir das obras do 

artista Tony Smith desenvolvidas ao longo das décadas de 1960 e 1970 as quais 

romperam com locais expositivos tradicionais - museus e galerias - para então 

invadirem o espaço urbano - o espaço contingente. Suas obras se expandiram não 

apenas em dimensões estruturais, mas se expandiram como corpos, disputando 

assim, um espaço dentro do contexto ordinário.  

 Curiosamente, de alguma forma, esta produção foi destituída até mesmo de 

condições próprias de obras de arte. Ao se tornarem corpos, tal como o nosso corpo 

e os demais corpos constituintes da vida urbana, possivelmente elas se dispuseram 

à desenvolver uma relação igualitária, comum, habitual com tudo o mais ao seu 

redor. Conseqüentemente esta relação tornou-se desobrigada de hierarquias, de 

status e de contemplação, tornou-se isenta de pedestal, de redoma e de tarjas de 

delimitação entre obra e público, às quais caberiam a função, ainda que subliminar, 

de distinguirem a relevância social e econômica.  

 A intensificação desse comportamento certamente frustrou em muito a 

fidelidade às galerias de arte, espaços estes, isentos de interferências em relação às 

obras. Não apenas Tony Smith como também outros artistas norte-americanos - 

Robert Morris, Robert Smithson, Donald Judd, Richard Serra - à princípio ao longo 

da década de 1960, mas estendendo-se à meados da década de 1980, adentraram 

suas obras - ruídos, perturbações - ao cotidiano. Em distinção ao monumento que 

também habitou e ainda habita o espaço contingente, as obras desenvolvidas por 

estes artistas, não foram - e ainda não o são - auto-referentes.  

 Possivelmente, a condição pretendida esteve na relação de encontro e de 

participação com o espaço, com as pessoas e com a vida, em seu próprio estado 

trivial. Estranhamente, estas obras compartilharam e algumas ainda hoje 

compartilham de lugares da cidade - praças, calçadas, jardins, vias e ainda até 

mesmo desertos, montanhas e lagos - mas, estes locais receberam sua presença, 

jamais foram especificamente planejados para este único fim - tal como ocorre com 

a condição do monumento.  
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 A análise que tentamos desenvolver aqui está no curioso fato de que tais 

produções, assim como qualquer pessoa comum, ou mesmo uma construção 

arquitetônica, um carro, uma árvore, ocuparam seu espaço, habitaram a cidade. 

Ainda habitam, ainda ocupam e não apenas existem mas se fazem presente. Essas 

produções se desobrigaram tanto de categorias quanto de espaços específicos. Em 

verdade, ao imergirem na cidade, paradoxalmente estas obras se tornaram corpos 

estranhos, inevitavelmente, corpos deslocados de seus espaços habituais, de seus 

espaços - até então - normativos.  

 O fato de se destituírem da condição de monumento, de escultura e 

praticamente de obra de arte e ao se tornarem simplesmente corpos, elas 

contrariaram o sentido lógico, o sentido esperado. Por conseguinte, esta condição 

inusitada, principalmente ao longo do período apontado, instaurou um convívio - ou 

uma coexistência - com estes volumes - corpulências - ainda que um tanto quanto 

incomum, inesperado, corpos que, à priori, não evidenciavam função alguma. 

Corpos estranhos - alojados no corpo da cidade, em pleno deserto, ou dentro de 

lagos - seriam estes algum tipo de irritação? Inflamação na fluidez do tecido? 

Células originadas em conseqüência de alterações, de desarranjos do processo 

sistêmico?  

 Por certo não caberia atribuir às obras destes artistas, uma ingênua analogia 

apenas ao ornamento, possivelmente elas se encontravam ali, deslocadas de uma 

estrutura ponderável, esperando - exigindo - por algo. Obras dispostas ao longo do 

caminho, ou mesmo obstruindo o próprio caminho e desobrigadas de contemplação. 

Torna-se inquietante e inevitável considerarmos a seguinte pergunta: como nos 

comportarmos em relação à elas? Por qual razão exatamente elas se encontravam 

ali, reivindicando pelo o que de nós? E até mesmo, como nos referirmos à elas se as 

categorias da arte se diluíam? Quem seriam estes corpos que confrontariam nossos 

percurso?  

 Segundo Rosalind Krauss,  

 

―a respeito dos trabalhos encontrados no início dos anos 60, seria 

mais apropriado dizer que a escultura estava na categoria de terra-

de-ninguém: era tudo aquilo que estava sobre ou em frente a um 
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prédio que não era prédio, ou estava na paisagem que não era 

paisagem.‖ (KRAUSS, 1979, p.132). 

 

 Krauss escreveu seu artigo A escultura no campo ampliado em 1979 

referindo-se à fragilidade da escultura como categoria para investigar obras que já 

haviam rompido com estes limites. A historiadora apontava em seu artigo que tais 

obras poderiam estar na fronteira da "não-paisagem" e da "não-arquitetura", no 

entanto, Krauss concluiu que mesmo o binômio não seria suficiente para envolver 

toda a extensão das experimentações dos artistas do período, (KRAUSS, 1979, 

p.134),  

 

―tenho insistido que o campo ampliado do pós-modernismo acontece 

num momento específico da história recente da arte. É um evento 

histórico com uma estrutura determinante. Parece-me extremamente 

importante mapear esta estrutura e é isto o que comecei a fazer 

aqui.‖ (KRAUSS, 1979, p.137). 

 

 De fato, Tony Smith não se referiu às suas obras tridimensionais como 

esculturas. Em verdade, Die (1962) [Figura 19] a qual foi propriamente sua primeira 

obra tridimensional, Smith nunca se referiu à ela como monumento e tão pouco 

como objeto, tal como Donald Judd propunha. Possivelmente, tanto Die quanto sua 

experiência na auto-estrada inacabada em New Jersey, ainda na década de 1950, 

sejam o que Krauss se referiu como o campo ampliado. O campo ampliado - 

expandido - não se referia restritamente à obra, sua concretude, envolvia também a 

expansão do lugar - contexto - e da própria imersão na experiência, do 

envolvimento, do acontecimento. 

 Curiosamente Smith esteve entre duas referências significativas ao longo do 

desenvolvimento de sua produção artística. Além é claro das referências de seu 

percurso como arquiteto - já mencionadas anteriormente - a amizade do artista com 

Barnett Newman e Jackson Pollock determinou em suas obras características que 

poderiam, às vezes serem ignoradas, mas que se aproximam exatamente dos dois 

exemplos anteriores. Quando Smith rompeu com a representação da pintura ele 

expandiu o apelo estritamente visual.  
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 Em Newman é possível observarmos em sua pintura - expressionista abstrata 

- grandes campos coloridos (color-field), superfícies que adentravam seus matizes 

ao espaço, mas as quais envolviam ainda apenas o sentido óptico do observador. 

Ao experienciar o negrume da noite na auto-estrada, Smith estendeu às suas obras 

tridimensionais toda a imersão do corpo, requisitando assim todos os demais 

sentidos possíveis.  

 Já em Pollock, sua produção envolvia todo seu corpo na execução da obra, o 

artista estava na obra, sendo assim o apelo ainda se encontrava propriamente na 

obra. A relação que tentamos aqui construir é a de que, possivelmente, Smith 

envolveu em sua produção o corpo do observador, tal como uma complementação 

inabitual, uma condição centrífuga, a qual escapava não apenas do centro da obra, 

como também, escapava da obra. Transferia-se ao arrebatamento. Invertia-se. 

Caberia aqui construirmos uma analogia à Óptica - em Física - de como tal condição 

poderia se encontrar em oposição ao espelho convexo, o qual sua imagem se forma 

atrás do espelho - uma imagem virtual - mas se aproximaria da condição produzida 

pelo espelho côncavo, o qual tem sua imagem gerada à frente do espelho - imagem 

real - ou seja, os raios de luz que atingem o espelho convergem em um foco 

formado à sua frente.  

 Ao contrário da pintura renascentista e sua condição metafísica, em que seu 

intuito se encontrava muito além daquilo o qual fora representado na tela, as obras 

aqui em discussão, não corresponderiam em nada - ao menos em tese - àquilo além 

do que ali simplesmente se apresentava. O que seria possível percebermos em tal 

situação é que a perspectiva, curiosamente, teria sido invertia, seu sentido deixava 

de se convergir em direção ao centro da obra - o qual fora suprimido - dirigindo-se, 

redirecionando-se ao observador e tudo o mais ao seu redor. Consideravelmente, 

toda esta inusitada expansão tornou-se demasiada para que apenas museus e 

galerias a sustentasse. Estes espaços, de certa forma, não conseguiram mais 

suportar a exigência de tal apelo.  

 Ao analisarmos a instauração de algumas obras do artista Tony Smith 

[Figuras 15-16], fica bastante evidente observarmos como suas obras se alastraram 

pelo espaço, se apropriando do espaço. 
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Figura 15. Tony Smith, Bryant Park, New York, 1967. Fotografia de David Gahr. 

Fotografia em sal e prata. Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 

 

 

 

 

Figura 16. Tony Smith, Wandering Rocks, (1967). 

Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 
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 Sem dúvida, a imersão das obras do artista no contexto urbano também 

resultou em uma relação inesperada e paradoxal, uma associação contraditória, 

uma conexão entre confronto e dialética, uma incerteza da participação e/ou do 

conflito das obras com o lugar e, por conseguinte, com as pessoas. Porém, esta 

relação caberia, por certo e particularmente a quem se deparava com elas, tal como 

um processo continuado e compartilhado. Um encontro fortuito à espera de seu 

próprio enredo.  

 Ao transgredirem a condição de não serem auto-referentes, estas obras 

despertaram infindáveis inter-relações com os locais e seus transeuntes, 

modificando-os e sendo por estes modificadas. Ao invadirem tal espaço, as obras de 

Tony Smith e dos demais artista desta geração certamente instauraram dúvidas 

quanto à natureza de sua condição.  

 Construções que romperam com os limites de obras de arte e ao mesmo 

tempo, construções que estavam longe de serem esculturas, monumentos e até 

mesmo arquitetura. Volumes em aço [Figura 17] cobertos por camadas de tinta - 

automotiva - preta. Volumes - comprimento/ largura/ altura. Mas volumes de seu 

próprio tempo - contexto - resultantes de circunstâncias específicas, mesmo que 

ainda estruturados por uma herança sintomática e recorrente, 

 

―a crítica perfilhou a escultura minimalista logo que esta apareceu no 

horizonte da experiência estética nos anos 60 — um conjunto de pais 

construtivistas que podiam legitimar, e portanto autenticar, o insólito 

desses objetos. Plástico? geometrias inertes? produção industrial? 

— os fantasmas de Gabo, Tatlin e Lissitzky poderiam ser 

convocados para atestar que nada disso era realmente estranho. 

Não importava que o conteúdo de um não tivesse nada a ver com o 

conteúdo do outro e fosse de fato o seu oposto; ou que o celulóide 

de Gabo fosse sinal de lucidez e inteligência enquanto que os 

plásticos coloridos de Judd falassem da gíria da Califórnia. Não 

importava que as formas construtivistas pretendessem ser prova 

visual da lógica imutável e da coerência de geometrias universais 

enquanto que os minimalistas, aparentemente seus similares, 

demonstrassem ser algo eventual, indicando um Universo 
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sustentado por cordas de arame, cola, ou pelas contingências da 

força da gravidade e não pela Mente.‖ (KRAUSS, 1979, p.130). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tony Smith, Amaryllis, (1965), (350,5 x 228,6 x 350,5 cm). 

 

Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 
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 Eventual. Contingente. Os artista desta geração manipularam materiais, 

previamente, manufaturados pela produção industrial correspondente ao período, a 

matéria-prima já processada e não mais em seu estado bruto. Resíduos de seu 

próprio tempo. Aglomerados. Amálgamas. O que tornou esta prática intrigante foi o 

fato de que estes artistas deslocaram também a finalidade - utilidade - do próprio 

material. A aplicação do concreto, do alumínio, do vidro, da tinta industrial, do 

acrílico - plexiglass - do aço foi ressignificada, tanto quanto os espaços de exibição 

destas obras. É preciso relevamos o fato de que em meados de 1960 - sob todo o 

seu contexto - instalar estruturas em grande escala em concreto, aço - atribuídas 

simplesmente ao campo da Arte - em locais inusitados os quais não estariam 

destinados à recebê-las, inegavelmente transtornou e perturbou a lógica tolerável.  

 Seria considerável que a Arte, então imersa em um rearranjo despretensioso, 

correspondesse à aplicação dessa matéria-prima também - de certa forma - já 

articulada, laica, profana e não mais pura.  

 Tony Smith fez uso da madeira compensada na execução de sua obra The 

Black Box (1961) [Figura 26], o contraplacado - folhas de madeira coladas - foi 

largamente utilizado pela indústria em decorrência de seu menor custo econômico 

em relação à madeira maciça.  

 Já em Die (1962) [Figura 30] e em suas obras subseqüentes, Smith passou a 

empregar o aço, material este que caracterizaria sua produção tridimensional. O aço 

- liga, fusão - entre ferro e carbono - da mesma forma foi extensivamente aplicado 

pela indústria, sua maleabilidade e durabilidade caracterizaram a larga produção de 

bens duráveis.   

 Talvez, a grande ousadia - e crítica - destes artistas norte-americanos 

‖conceituados" como minimalistas, ao longo da década de 1960 - estendendo-se  em 

meados de 1980 - tenha sido ressaltar, acentuar a própria banalidade diária, imergir 

na vida exatamente onde ela ali estava, contextualizar seus materiais e lugares, 

como seus arrebatamentos e aflições, (re)evidenciar aquilo que talvez houvesse se 

tornado até mesmo invisível paradoxalmente por ser obvio demais.  

 A vida em seu estado recorrente esteve sempre em constante risco de se 

tornar sistemática e até mesmo mecânica, tão serializada quanto a própria atividade 

produtiva dentro das grandes fábricas. A condição metódica e estagnada das 
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funções profissionais, a aplicação dos materiais segundo técnicas 

inquestionavelmente apenas reproduzidas, a fragmentação da participação nas 

etapas de produção, ou seja, o isolamento intencional do envolvimento e das 

relações produtivas, indiscutivelmente tomou impulso para inquietações e 

transgressões destes artistas.  

 Colocar em suspenso, entre parênteses, atribuir uma importância à algo 

equivocadamente tomado como insignificante, (re)estabelecer conexões com aquilo 

que, "aparentemente" seria considerado mínimo, irrelevante. Em verdade, tudo ao 

nosso redor, incluindo à nós mesmos, não passaria de mosaicos, associações de 

elementos mínimos, basilares, células microscópicas, aglutinações formadoras de 

todo o tecido. As estruturas, em verdade, são alicerçadas por elementos mínimos.  

 Possivelmente, a Arte desenvolvida ao longo deste período, atribuiu 

significativa importância ao fato de que, aquilo o que constituiria a obra, estaria ali 

mesmo visível. Um cubo em aço, coberto por tinta - automotiva - preta. Suas faces 

constituintes de sua completa concretude, estariam diante de nós, isento de 

qualquer ilusão.  

 E, possivelmente, nosso desafio em relação às obras estaria no fato de ser 

preciso reaprendermos a ver. Reaprendermos a movimentar nossos próprios corpos. 

Reaprendermos a considerar nossas próprias dimensões em relação às dimensões 

ao nosso redor. Entrelaçarmos coisa e conceito, significante e significado e não 

distingui-los. Talvez a expansão - o campo ampliado - estivesse também neste 

mesmo desafio de reaprendermos à perceber o mundo ao nosso redor, a expansão 

de todos os sentidos do nosso corpo. E a obra funcionaria como seu mote. Todo 

nosso corpo em reflexão, ao contrário de um exercício mental isolado e autônomo. O 

impacto, o choque seria simultâneo. Conexões entre organismos, adjacentes por 

uma superfície porosa e em constante troca de fluidos, o tecido da pele, o tecido do 

mundo. Consonâncias e divergências. Concessões e resistências. Mas sob trocas, 

sob transformações. A expansão da obra de arte sob requisitos inusitados 

convocaria novas atitudes, expectativas e até mesmo coragem.  

 Percebermos que a obra não detém uma virtude, uma sacralidade e uma 

relevância independentemente de nossa participação, de nosso envolvimento. 

Percorrermos a obra com todo o nosso corpo, percorrermos todo o espaço à sua 
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volta, percebermos que o corpo da obra interfere neste espaço e confronta o nosso. 

Percebermos novamente o lugar - à princípio tão habitual -  porque um ruído - a obra 

- interferiu em sua conformidade, em sua tranquilidade, 

 

―o corpo próprio está no mundo assim como o coração no organismo; 

ele mantém o espetáculo visível continuamente em vida, anima-o e 

alimenta-o interiormente, forma com ele um sistema. Quando 

caminho em meu apartamento, os diferentes aspectos sob os quais 

ele se apresenta a mim não poderiam aparecer-me como os perfis 

de uma mesma coisa se eu não soubesse que cada um deles 

representa o apartamento visto daqui ou visto dali, se eu não tivesse 

consciência de meu próprio movimento e de meu corpo como 

idêntico através das fases desse movimento. Evidentemente, posso 

sobrevoar o apartamento em pensamento, imaginá-lo ou desenhar 

sua planta no papel, mas mesmo então eu não poderia apreender a 

unidade do objeto sem a mediação da experiência corporal, pois 

aquilo que chamo de uma planta é apenas uma perspectiva mais 

ampla: é o apartamento "visto de cima", e, se posso resumir nela 

todas as perspectivas costumeiras, é sob a condição de saber que 

um mesmo sujeito encarnado pode ver alternadamente de diferentes 

posições. Responder-se-á talvez que, recolocando o objeto na 

experiência corporal como um dos pólos dessa experiência, nós lhe 

retiramos justamente aquilo que faz sua objetividade. Do ponto de 

vista de meu corpo, nunca vejo iguais as seis faces do cubo, mesmo 

se ele é de vidro, e todavia a palavra "cubo" tem um sentido; o cubo 

ele mesmo, o cubo na verdade, para além de suas aparências 

sensíveis, tem suas seis faces iguais. A medida que giro em torno 

dele, vejo a face frontal, que era um quadrado, deformar-se, depois 

desaparecer, enquanto os outros lados aparecem e tornam-se cada 

um, por sua vez, quadrados. Mas para mim o desenrolar dessa 

experiência é apenas a ocasião de pensar o cubo total com suas seis 

faces iguais e simultâneas, a estrutura inteligível que lhe dá razão. E, 

mesmo para que minha caminhada em torno do cubo motive o juízo 

"eis um cubo", é preciso que meus deslocamentos estejam eles 

mesmos localizados no espaço objetivo e, longe de a experiência do 
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movimento próprio condicionar a posição de um objeto, ao contrário 

é pensando meu próprio corpo como um objeto móvel que posso 

decifrar a aparência perceptiva e construir o cubo verdadeiro.‖ 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p.273-274). 

 

 Rosalind Krauss em seu artigo A escultura no campo ampliado em 1979 

refere-se à obra de Robert Morris, Untitled (mirrored boxes) (1965) [Figura 18] como 

um dentre os exemplos da produção da Arte ao longo da década de 1960 que 

excederam a escultura como categoria. A obra, quatro cubos em madeira, medindo 

53,3 x 53,3 x 53,3 cm cada, revestidos por espelhos - paradoxalmente - contrastava 

e se diluía conjuntamente com a paisagem do lugar o qual foi instaurada, Green 

Gallery - New York. A visibilidade da invisibilidade sendo contestada.  

 Uma paisagem em seu contexto urbano, tão habitual que, apenas se tornaria 

novamente evidente, possivelmente, pela estranha presença da obra. A obra então, 

devolveria ao espectador aquilo mesmo que ali estava ao seu redor. Donald Judd e 

Carl Andre também exploraram o deslocamento da condição trivial dos materiais 

manufaturados pela produção industrial.  

 Mas ambos, em suas experimentações, contestaram muito mais tal condição 

conjuntamente com a sujeição aos espaços normativos - museus e galerias de arte. 

No entanto, Judd também desenvolveu significativas obras em espaços não 

convencionais, Untitled (1984) [Figura 19] em Laumeier Sculpture Park, Saint Louis, 

Missouri é um desses exemplos, além de sua icônica obra em Mafra, Texas, The 

Chinati Foundation. 15 estruturas retangulares em concreto, mas incompletas por 

suas faces, o que evidenciava seu interior. É, justamente, por tal condição que a 

obra desafiou o princípio arquitetônico, a incompletude de seu exterior e de seu 

interior. A obra seria exatamente seu dentro ou seu fora? Da mesma forma, o 

espectador seria espectador ou simultaneamente obra?  

 Já o artista Carl Andre, Lament for the Children, (1976/1996) [Figura 21] explorou 

sistematicamente em suas obras a horizontalidade e, é claro, a repetição tal como 

Donald Judd.  

 Continuamente a repetição nas obras Minimalistas exerceram uma condição 

de ruptura com a narrativa, pois, não haveria história a ser contada, talvez seja 

possível estabelecermos aqui uma analogia à um disco - um vinil - furado, repetindo 
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incessantemente o mesmo ruído. A repetição anula a possibilidade de uma 

seqüência lógica.  

 É preciso ressaltarmos que estes artistas Minimalistas desenvolveram suas 

produções sob relevante referência do também artista Frank Stella, Die Fahne hoch!, 

(1959) [Figura 22]. Stella antecipou exatamente em suas produção pictórica, o que 

posteriormente foi produzido pelos Minimalistas.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Robert Morris, Untitled (mirrored boxes), (1965). 

In: KRAUSS, R.E. A escultura no campo ampliado. 1979, p.133. 
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Figura 19. Donald Judd, Untitled, (1984), (250,2 x 250.2 x 1249,7 cm), concreto. 

Laumeier Sculpture Park Collection. Saint Louis, Missouri. Imagem: Kevin J. Miyazaki. 

Fonte: http://juddfoundation.org/artist/art/ 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Donald Judd, 15 Untitled works in concrete, (1980-1984).  

(2,5 x 2,5 x 5 m), concreto. The Chinati Foundation, Mafra, Texas.  

Fontes: https://www.chinati.org/collection/donaldjudd2.php 

http://juddfoundation.org/artist/art/ 
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Figura 21. Carl Andre, Lament for the Children, (1976/1996). 

100 blocos de concreto, 46 x 20.3 x 20.3 cm cada, 46 x 11.18 x 11.18 m total. 

Fonte: https://www.paulacoopergallery.com/exhibitions/carl-andre-lament-for-the-

children/installation-views 

 

 

 

Figura 22. Frank Stella, Die Fahne hoch!, (1959). Esmalte sobre tela, 308.9 × 184.9 cm. 

Fonte: http://collection.whitney.org/object/2964 

http://collection.whitney.org/object/2964
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 O historiador e crítico de Arte norte-americano Michael Fried em seu artigo Art 

and objecthood publicado na revista Artforum em 1967, confronta a produção norte-

americana desenvolvida ao longo da década de 1960, especificamente, a produção 

"categorizada" como Minimalista, atribuição cunhada pelo filósofo britânico Richard 

Wollheim para designar uma produção sob características, possivelmente, similares 

- volumes, 

 

―puros e simples volumes, em particular paralelepípedos privados de 

qualquer imagerie, de qualquer elemento de crença, voluntariamente 

reduzidos a essa espécie de aridez geométrica que eles davam a 

ver. Uma aridez sem apelo, sem conteúdo. Volumes - 

paralelepípedos, por exemplo - e nada mais. Volumes que 

decididamente não indicavam outra coisa senão eles mesmos.‖ 

(DIDI-HUBERMAN, 1998, p.49-50).  

 

  Michael Fried contestou a produção da "Arte Minimal, ABC Arte, Estruturas 

Primária, Objetos Específicos, Arte Literal" sob o argumento de sua imprecisa 

viabilidade ainda como obra de arte. (FRIED, 1967, p.131). O historiador dá início à 

discussão considerando a pintura modernista já sob sua condição de superfície - 

Abstract Painting Nº 5 (1962) [Figura 28] - a neutralidade, até então, do próprio 

quadro - suporte - tornando-se suprimido. A tela, a tinta, a textura e o corpo do 

artista - sua ação - resultando como obra, a auto-definição do processo tornando-se 

a própria obra. E tal como alega - acima - Did-Huberman, suprimindo qualquer efeito 

de imagem. Ele aponta para o fato de que "a pintura é vista aqui como uma arte à 

beira da exaustão". (FRIED, 1967, p.132).  

 A obra de arte já evidenciando sua tridimensionalidade - não mais a 

representando. Requisitando, desta forma, seu todo - unicidade - a pintura tenderia à 

um volume, constituída de altura/ comprimento/ largura (espessura do quadro). Já a 

escultura, ele considera que suprimiria sua modelagem - porção subtraída e/ou 

adicionada. O todo como isenção da composição, dos elementos distintivos da 

categoria de pintura e da categoria de escultura, das partes relacionadas que 

constituiriam a narrativa. Possivelmente, Michael Fried se surpreendera pelas 
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transformações sob as quais a natureza da obra de arte percorria ao longo do 

período.  

 De fato, o espaço havia sido deslocado, deixara de existir ilusoriamente como 

representação na obra, dirigindo-se, invadindo, apropriando-se do espaço real. No 

entanto, seria relevante considerar que Fried, possivelmente, temia, não somente, 

pela obra de arte como superfície, mas também, pela dissolução da Arte como 

linguagem, da sua ruptura com elementos simbólicos, tão caros à Arte ocidental. 

 Romper com materiais, romper com uma simbologia, com uma linguagem, 

significaria romper definitivamente com uma tradição. Um espectador desprovido, 

desobrigado e deserdado de uma tradição, significaria a sua própria superficialidade 

também. As tradições, os vínculos, asseguram as relações sociais.   

 De onde então poderíamos buscar, recorrer e principalmente, 

compartilharmos de uma estabilidade, de uma estrutura reconfortante, de uma 

identidade. Desatar os laços? Desfazer as conexões? Individualizar as 

experiências? Por certo, ao longo da década de 1960, requisitar tais condições, 

eventualmente, tenha causado sim uma abrupta angústia.  

 Uma Arte absolutamente desnuda e até mesmo opaca - ela se encontrava 

simplesmente ali - indiscutivelmente, tenha sido sim traumático defrontar-se com sua 

explícita presença. Paradoxalmente, a Arte norte-americana desenvolvida ao longo 

deste período, travou também uma guerra com seu próprio contexto sócio e 

econômico, ao mesmo tempo que também fez uso deste, a Arte discutiu e aproprio-

se da serialização da produção de bens duráveis e não duráveis, da serialização dos 

meios de comunicação e da serialização do comportamento social, e, no entanto, 

surpreendentemente, requisitou uma inusitada individualização da experiência.  

 Michael Fried (1939) é herdeiro do crítico da Arte Moderna, o norte-americano 

Clement Greenberg (1909-1994) para o qual, foi a partir da tridimensionalidade da 

pintura - como volume - que a Arte esgotou e abandonou mais um de seus 

fundamentais cânones, o simulacro. Tornando-se, desta forma, insustentável que o 

artista ainda imitasse a natureza sob parâmetros já contestados.  

 Como conseqüência, a Arte enfim, convergiria à si mesma, remetendo-se à 

nada além de sua própria concretude. Greenberg, em sua análise, percebeu que o 

Cubismo Sintético de Picasso e Braque, herdeiros da planaridade antecipada por 
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Cézzanne, alcançara o extremo da fragmentação - a completa visualização de todas 

as faces do objeto - ainda que como representação, mas já buscando eliminar a 

ilusão da profundidade, a ilusão da tridimensionalidade, resultando na mais radical 

eliminação da ilusão e da representação através da Arte Abstrata. A obra eliminaria, 

desta forma, um centro e até mesmo o próprio limite do suporte.  

 No entanto, mesmo que as análises, tanto de Greenberg quanto de Fried 

beirem ao formalismo, é preciso relevar - como já foi mencionado anteriormente no 

texto - que a produção artística norte-americana, ao longo das décadas de 1960 e 

1970 foi fundamentada sob a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, sob o 

estruturalismo de Ferdinand de Saussure e sob a psicanálise de Jacques Lacan e 

que os críticos, equivocadamente, subestimaram que tal convergência à superfície 

seria, em verdade, uma possibilidade que a Arte permitiria ao espectador de, enfim, 

se aproximar da obra.  

 A fim de situarmos o leitor quanto aos conceitos de formalismo, estruturalismo 

saussuriano e a psicanálise lacaniana, faz-se necessário um parêntese para 

apresenta-los em suas relações com a produção artística. Nota-se que tais menções 

não se trata ao papel de se aprofundarem nas temáticas, mas apenas situá-las 

dentro da proposta deste estudo.  

 Sobre o formalismo,  

 

―tradicionalmente se refere a uma visão da filosofia da arte na qual 

as propriedades que considerem uma obra artística como obra 

artística - e na qual seu valor e determinado - são formais no sentido 

de serem acessíveis a partir apenas de uma sensação direta 

(geralmente a partir da visão ou audição).‖ (19) 

 

 

 

 

 

   

-------------------------------------------------------------- 

(19) Fonte: http://www.iep.utm.edu/aes-form/ 

http://www.iep.utm.edu/aes-form/
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 Relativamente ao estruturalismo saussuriano, 

 

―na segunda metade da década de 1960 predominavam os estudos 

linguísticos sob a ótica do que foi chamado Estruturalismo. Um de 

seus principais expoentes, o linguista suíço Ferdinand Saussure, 

forneceu as bases para que críticos, linguistas e até mesmo 

profissionais de outras áreas, como o antropólogo Lévi-Strauss, 

utilizassem tais teorias em seus trabalhos. A principal contribuição de 

Saussure foi a formulação da semiologia, uma ciência preocupada 

com a sistematização dos sinais, e não apenas com o estudo das 

línguas. Outra contribuição importante foi sua teoria de distinção 

entre langue e parole – que exerceu influência nos estudos sobre 

Cinema e Arquitetura, objetos da análise deste texto.‖ (SANCHEZ, 

R.L.O. 2012, p.1). 

 

 Ainda segundo a autora, para, 

 

―Saussure, langue seria o sistema abstrato de normas a partir do 

qual se manifesta a parole, projeção concreta daquela estrutura 

ideal, formada pelo conjunto hipotético de todas as paroles do 

homem. A grande fundamentação da teoria estruturalista linguística é 

extrair da pluralidade da fala um sistema de significação de uma 

linguagem, através do qual possam ser reconhecidas unidades 

básicas e regras que coordenem toda a formulação da parole.‖ 

(SANCHEZ, R.L.O. 2012, p.2). 

 

 Em termos de sua relação com a arquitetura, a mesma autora explica que, 

 

―da mesma forma, na Arquitetura pautada no estruturalismo, cabia ao 

arquiteto realizar uma obra cuja compreensão estivesse totalmente 

inserida num conjunto de códigos utilizados regidos por uma 

estrutura abrangente; ou seja, a obra arquitetônica constituir-se- ia 

em parole, enquanto a Arquitetura em si seria a langue.‖ (SANCHEZ, 

R.L.O. 2012, p.12). 
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 Relativamente ao que se refere a psicanálise lacaniana e sua relação com a 

produção artística, SKLAR (2011, P.121) observa que, 

 

―de suas demarcações teóricas, a arte, significativamente explorada 

nos dois sistemas, torna-se um domínio para o qual confluem indí-

cios físicos que provêm dos objetos − sob a forma de impressões − e 

imagens que permitem ao artista  e ao espectador captarem 

―mentalmente‖ o que é real e concreto − sob a referência psíquica de 

percepções ou representações. Insólito na posição que defende, sem 

ferir o rigor que sustenta, este ensaio leva às últimas conseqüências 

a demonstração de que, sob o olhar freudo-lacaniano, as imagens 

artísticas tomem um sentido próprio na mente (do artista e do 

espectador) que acolhe, paradoxalmente, um vínculo com a situação 

física dos objetos na realidade. Cada imagem transforma-se assim 

no pólo de convergência do que é interno − representado no tempo 

de uma percepção − e externo − apresentado numa circunstância, 

estado ou espaço físico; de modo conciso, as imagens assumem a 

identidade de um sinal que ―passa por‖ representações e 

impressões, fundando na inerência ou imanência de sua ―viagem‖ 

uma odisséia própria.‖ (SKLAR, 2011, P.121). 

 

 A obra como um corpo, em sua própria concretude tal como o corpo do 

espectador. Um embate. Uma inter-relação. Corpos. Presenças. E não mais uma 

janela panorâmica. Não mais em um lugar além.  

 Anne Truitt (1921-2004), artista norte-americana, ao longo da década de 

1960, desenvolveu uma produção tridimensional [Figuras 23-24] a qual, para 

Clement Greenberg, antecipou a produção Minimalista. Truitt, curiosamente, 

também construiu suas referências à partir da produção dos artista Ad Reinhardt e 

Barnett Newman. E, ressaltando a exposição da artista - Anne Truitt - em 1963, foi 

então que Greenberg comentou sobre a tão intrigante e desconfortável - para ele - 

presença da obra, 
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―a arte de Truitt flerta com a aparência de não-arte, e sua exposição 

de 1963 foi a primeira em que notei como essa aparência podia lhe 

conferir um efeito de presença. Que a presença obtida pelas 

dimensões físicas era esteticamente imprópria, eu já sabia. Que a 

presença obtida pela aparência de não-arte também era 

esteticamente imprópria, eu ainda não sabia. A escultura de Truitt 

tinha esse tipo de presença, mas não se escondia por trás dessa 

presença. Que a escultura podia se esconder por trás dessa 

presença - do mesmo modo que a pintura o fazia - eu só vim a 

descobrir depois de minha crescente familiarização com os trabalhos 

de arte minimalistas: os de Judd, Morris, Andre, Steiner, alguns mas 

não todos os de Smithson, alguns mas não todos os de LeWitt.‖ (IN: 

Art and objecthood. Artforum, 1967, p.133-134). 
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Figura 23. Anne Truitt, North, (1963).  

(153.4x 244.6 x 30.5 cm), madeira e tinta acrílica. 

Fonte: http://www.annetruitt.org/works/selected-sculptures/10 

 

 

 

Figura 24. Anne Truitt, Morning Choise, (1968). 

(182.88 x 35.56 x 35.56 cm), madeira e tinta acrílica. 

Fonte: http://www.annetruitt.org/works/selected-sculptures/10/11/12/13/14/15/16/17 
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 E Greenberg prossegue sua análise de forma ainda mais severa, 

 

―entretanto, não importando quão simples possa ser o objeto, 

permanecem as relações e inter-relações entre superfície, contorno e 

intervalo espacial. Trabalhos minimalistas podem ser lidos como arte, 

assim como quase tudo atualmente - mesmo uma porta, uma mesa, 

uma folha de papel em branco ... Mas neste momento não me 

parece possível imaginar ou idealizar outro tipo de arte que se 

pudesse aproximar mais da condição de não-arte.‖ (IN: Art and 

objecthood. Artforum, 1967, p.134). 

 

 No entanto, este dilema o qual Clement Greenberg e Michael Fried relutaram 

em manter a respeito da presença da obra de arte, do estar presente deste corpo - 

independentemente de sua natureza - equivocadamente esteve no fato de que, 

ambos os críticos, insistiram em sustentar que a obra ainda permanecia como o 

centro do evento - do acontecimento.  

 Como já discutido anteriormente no texto, a surpreendente transformação que 

estes artistas, em discussão, estabeleceram ao longo da década de 1960, foi 

suspender o distanciamento, a contemplação e a idolatria da obra de arte e, por 

conseguinte, a postura do espectador foi desestabilizada e desafiada a se redefinir. 

 Quando Greenberg comentou que quase tudo poderia ser considerado como 

obra de arte "mesmo uma porta, uma mesa, uma folha de papel em branco", o 

crítico resistiu em admitir exatamente que os parâmetros daquilo que se considerava 

como Arte, haviam sido redirecionado ao evento, ao encontro, ao confronto 

individual do espectador com o objeto artístico e sendo este, destituído de uma 

natureza consolidada como arte e "não-arte". (IN: Art and objecthood. Artforum, 

1967, p.134).  

 As teorias das quais ambos os críticos sustentavam suas análises, haviam 

tornado-se insuficientes em alcançar tamanha expansão das possibilidades da 

produção artística. Podemos aqui citar como exemplo novamente, a experiência 

descrita por Tony Smith, quando em seu trajeto pela auto-estrada em New Jersey - 

comentado anteriormente no texto - quando então o artista deixa transparecer sua 
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incerteza quanto ao objeto de arte e ainda coloca em dúvida quanto ao "fim da arte". 

(IN: DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos o que nos olha. 1998, p.98-99). 

 O acontecimento está imerso no tempo e no espaço daquele próprio 

momento. A obra e o espectador ocupam o mesmo espaço, mas o tempo deixa de 

existir na obra, redirecionando-se ao espectador. Portanto, a obra de arte, sua 

existência, sua presença, por ventura se torna factual pelo estranhamento, pela 

sensação de completa instabilidade, pela vertigem da incerteza.  

 A produção artística aqui em discussão, não sinaliza a especificidade de um 

local, a especificidade do material e muito menos de uma autoria. A obra passou a 

habitar o mundo ordinário, desenvolvida a partir de materiais diversos, profanos e se 

encontrava ao nível de tudo e de todos.  

 A reação de Clement Greenberg e de Michael Fried também quanto ao fim da 

arte e à incerteza do que exatamente seria uma obra de arte, remete ainda à 

surpreendente anedota tramada pelas Vanguardas Artísticas - européias - e 

notoriamente à Marcel Duchamp, quando então sua produção afrontou a certeza do 

que faz de um algo, um objeto de arte.  

 Rosalind Krauss ainda em seu artigo A escultura no campo ampliado, também 

faz referência quanto à presença da obra de arte, quando comenta sobre a obra 

Perimeters/Pavillions/Decoys (1978) da artista norte-americana Mary Miss (1944) 

[Figura 25], 

 

―o único sinal que indica a presença da obra é uma suave colina, 

uma inchação na terra em direção ao centro do terreno. Mais de 

perto pode-se ver a superfície grande e quadrada do buraco e a 

extremidade da escada que se usa para penetrar nele. A obra 

propriamente dita fica portanto abaixo do nível do solo: espécie de 

pátio, de túnel, fronteira entre interior e exterior, estrutura delicada de 

estacas e vigas. Perimeters/Pavillions/Decoys de Mary Miss (1978) é 

certamente uma escultura, ou mais precisamente, um trabalho 

telúrico.‖ (KRAUSS, 1979, p.129). 
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Figura 25. Mary Miss, Perimeters/Pavillions/Decoys, (1977-78).  

vista externa (acima), vista interna (em baixo). 

 

Fonte: IN: KRAUSS, R.E. A escultura no campo ampliado Rio de Janeiro: PUC-RJ, n. 1, 

1984 (Artigo de 1979) 
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II.2.2. INTER-RELAÇÕES: HABITAR E SER HABITADO  

 

"1. O que é habitar?" 

"2. Em que medida pertence ao habitar um construir?" 

 

                                                                                            Martin Heidegger 

 

 Como já comentamos anteriormente, Tony Smith argumentou certa vez, que 

ao longo de seu percurso fora, tão-somente, um construtor. Assim sendo, 

gostaríamos de aqui, tentarmos, desenvolver uma relação, a partir de características 

as quais percebemos - mas sem nenhum vestígio de possíveis certezas - entre a 

produção tridimensional do artista Tony Smith e um texto - conferência - do filósofo 

alemão Martin Heidegger (1889-1976) intitulado "Construir, Habitar, Pensar [Bauen, 

Wohnem, Denken]" proferida em 1951.  

 Inicialmente, gostaríamos de retomármos à obra Gracehoper (1972) [Figura 

13] instaurada no pátio do Detroit Institute of Arts em Detroit, Michigan. Tal obra foi 

desenvolvida/projetada por Tony Smith exatamente para estar ali, para pertencer 

àquele local específico, para habitá-lo e ali então, compartilhar o espaço com tudo o 

mais ao seu entorno.  

 O que é possível percebermos através da totalidade da ação foi que o artista, 

para imergir a obra neste determinado local, por conseguinte, envolveu também o 

espaço arquitetônico e o espaço urbano daquela localidade. Sem dúvida, Smith 

projetou a obra em sintonia com o edifício - o qual abrigava o Instituto - em sintonia 

também com a topografia da área, com os fatores climáticos e, principalmente, com 

o fluxo humano, o qual fazia uso e se deslocava em sua adjacência. Em verdade, o 

que o artista desenvolveu através deste projeto foi, exatamente, uma inter-relação 

entre a obra, as pessoas/espectador e o contexto. Uma inter-relação entre o espaço 

construído e o espaço habitado. Uma inter-relação entre o espaço, o tempo e o ser 

que ali habitava. 

 Em resumo, a instauração desta obra abrangeu exatamente toda a discussão 

aqui envolvida ao longo deste texto. No entanto, ao analisarmos todos os fatores 

envolvidos na ação de instauração da obra, curiosamente, foi o estranhamento, 



 

77 

tanto da população habitualmente usuária do local, quanto da população apenas 

transeunte, o fator mais surpreendente. Um estranhamento tanto a favor da 

inusitada presença da obra, quanto desfavorável à inoportuna obstrução daquele 

corpo estranho. A obra, deliberadamente, funcionou. Funcionou como um ruído, 

como uma incerteza, como um desafio, como um buraco aberto à toda extensão de 

inquietações.        

 O filósofo Martin Heidegger, ao longo de sua conferência - "Construir, Habitar, 

Pensar [Bauen, Wohnem, Denken]" - investigou as possibilidades de sintonia entre 

estes mesmos conceitos. No entanto, Heidegger advertiu desde já ao início da 

conferência que, o debate ao qual se propusera, 

 

―não pretende encontrar teorias relativas à construção e nem 

prescreve regras à construção. [...] não apresenta, de modo algum, o 

construir a partir da Arquitetura e das técnicas de construção.‖ 

(HEIDEGGER, 1951, p.125).         

 

 Quando então Tony Smith referi-se a si próprio como um construtor, 

possivelmente ele estaria envolvendo alguma intenção própria em admitir-se como, 

apenas um trabalhador comum, isentando-se de qualquer mediação metafísica que 

distanciasse sua produção e a vida contingente. Heidegger transita, ao longo de sua 

conferência, na possibilidade ou não, de uma significação em comum para o 

construir e o habitar, "parece que só é possível habitar o que se constrói. Este, o 

construir, tem aquele, o habitar, como meta. Mas nem todas as construções são 

habitações". (HEIDEGGER, p.125).  

 Porém mais adiante ele desenvolve o seguinte raciocínio, 

 

[...], ―enquanto não pensarmos que todo construir é em si mesmo um 

habitar, não poderemos nem uma só vez questionar de maneira 

suficiente e muito menos decidir de modo apropriado o que o 

construir de construções é em seu vigor de essência. Não habitamos 

porque construímos. Ao contrário. Construímos e chegamos a 

construir à medida que habitamos, ou seja, à medida que somos 

como aqueles que habitam.‖ (HEIDEGGER, 1951, p.128). 
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 A relação que desenvolvemos aqui seria então percebermos de que forma as 

obras tridimensionais do artista Tony Smith, desenvolvidas/construídas ao longo da 

década de 1960, habitaram o espaço urbano e se possível, poderiam ter sido por 

nós habitadas. Seriam elas exatamente construções? Construções habitáveis? No 

livro "Saber ver a arquitetura", o arquiteto e urbanista italiano Bruno Zevi, define a 

função da Arquitetura como o espaço interior resultado de alguma construção, ou 

seja, o fato de que tal espaço interior seja habitável e habitado sob a medida 

humana.  

 Todavia, recorrendo ao trecho citado na página 47, transcrito do livro "A 

poética do espaço", quando então Gaston Bachelard transpõe o espaço habitado 

para além da segurança de paredes e muros construídos, seria possível então 

desenvolvermos esta analogia tal com a obra The Black Box (1961) [Figura 15]? 

Seria possível, de alguma forma habitarmos tal espaço construído pelo artista? Mas, 

desta forma, não recairíamos em propriedades metafísicas? 

 Segundo Heidegger, em seu texto, "Construir, Habitar, Pensar [Bauen, 

Wohnem, Denken]", construir coexisteria ao habitar, de alguma forma, estaria além 

do próprio projeto arquitetônico, da própria edificação. A ação de construir sucumbe 

à ação de habitar. Em verdade, tal observação é compreendida porque Heidegger 

convoca o ser. A ação de pensar seria então a consciência do ser/sujeito enquanto 

imerso em seu espaço. Enquanto ocupante, habitante e atuante em seu espaço. 

Espaço este construído, transformado, apreendido pelo ser em seu próprio presente. 

Com tudo isso, o que Heidegger requer é justamente este ser do presente, do estar 

consciênte de suas próprias ações.         

 Mas, no entanto, Como habitarmos uma obra de arte? E como por ela sermos 

habitados? Seria seu interior o qual habitaríamos? Ou, imperceptivelmente, nós já 

nos encontraríamos abrigados pelo que realmente seria a obra - seu exterior? 

Novamente, recaímos na armadilha de tentar instituirmos uma delimitação tangível e 

inteligível para aquilo o que seria a obra. Talvez apenas não possuímos propriedade 

para respondermos à tais indagações. E, nem ao menos alcançamos qualquer 

possibilidade para tal. Contudo, é relevante considerarmos que o espaço não é um 

nada, um vazio. O espaço é um conglomerado de níveis visíveis e, aparentemente, 

invisíveis de vida. O espaço poderia ser por si só, uma construção. Sendo assim, 
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nossa condição em relação à esta proposição seria a de que tudo e todos 

habitaríamos, compartilharíamos o mesmo espaço? 

 Dúvidas. Apenas dúvidas.  

 Restaria então apenas sentir?  

 E, talvez, sentirmos ainda como aquela criança que brincava inocentemente 

com o carretel, 

  

―assim com o carretel: a criança o vê, toma-o nas mãos e, ao tocá-lo, 

não quer mais vê-lo. Atira-o longe: o carretel desaparece atrás da 

cortina. Quando retorna, puxado pelo fio como um peixe surgiria do 

mar puxado pelo anzol, ele o olha. Abre na criança algo como uma 

cisão ritmicamente repetida. Torna-se por isso mesmo o necessário 

instrumento de sua capacidade de existir, entre a ausência e a 

presença, entre o impulso e a surpresa.‖ (DIDI-HUBERMAN, 1998, 

p.79). 

 

 Ao longo do desenvolvimento deste trabalho em nenhum momento a imagem 

da obra The Black Box (1961) [Figura 15] foi o objeto de estudo desta pesquisa. A 

imagem foi sim de imenso valor iconográfico, no entanto, foi apenas o ponto inicial 

para o que tentamos desenvolver ao longo deste texto. Ao tomarmos conhecimento 

da obra a partir de uma pesquisa bibliográfica, percebemos, ao longo do tempo, que 

havíamos conseguido estender uma relação, ou melhor, uma inter-relação com tudo 

àquilo ao nosso redor. Havendo a certeza ou não de que se referia à uma obra de 

arte.  

 O que concluímos seria uma tarefa quase impossível de ser assegurada. Mas 

ao pesquisarmos e reunirmos tudo aquilo o qual, de alguma forma se relacionou 

com The Black Box (1961) [Figura 15], concluímos também como seria possível 

percebermos o mundo muito mais detalhadamente, minuciosamente, minimamente. 

Quanto mais nos aproximávamos dos detalhes da obra, mesmo que de forma 

figurativa, mais percebíamos sua imensidão. Pois, em verdade, essa relação 

encontrava-se entre nós e a obra. Encontrava-se em nós. E como somos vastos.  

 A vida ordinária se constitui de uma infinitude de detalhes, que nenhum 

conceito a priori seria capaz de abranger e alcançar. Em verdade também, nos 
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enamoramos pela obra The Black Box (1961) [Figura 15], tentamos durante todos 

estes meses, conhecer tudo àquilo o qual poderiamos dizer-lhe à respeito. Talvez, 

nos encontramos mesmo em certo desespero. Talvez, tentamos até nos tornar a 

própria obra, nos encontrármos completamente em seus olhos, nos projetármos em 

seu corpo e extrairmos dele o nosso. Esperamos, como todo enamorado, que 

fôssemos correspondidos. A obra nos tornou necessária. E nos perdemos. The 

Black Box (1961) [Figura 15] de certa forma, ocupou todo o nosso espaço, 

concluímos então que a obra seria a própria extensão do espaço. Não 

conseguíamos mais nos expressar apenas pelas palavras. Elas se tornaram 

insuficientes. A única linguagem da qual poderíamos fazer uso, seria de nos 

encontrármos em seu corpo todo. Então, apenas fechamos os olhos e fomos ao seu 

encontro.        
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III CAPÍTULO 

 

 

"É meu olhar que subtende a cor, é o movimento de minha mão que 

subtende a forma do objeto, ou antes meu olhar acopla-se à cor, 

minha mão acopla-se ao duro e ao mole, e nesta troca entre o sujeito 

da sensação e o sensível não se pode dizer que um aja e que o 

outro padeça, que um dê sentido ao outro. Sem a exploração de meu 

olhar ou de minha mão, e antes que meu corpo se sincronize a ele, o 

sensível é apenas solicitação vaga." 

 

Maurice Merleau-Ponty 
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III.3.1. REFLEXÃO A PARTIR DA OBRA TRIDIMENSIONAL THE BLACK BOX 

(1961) - UM CORPO NO ESPAÇO 

 

 Como mencionado na Introdução, desenvolvo o III Capítulo em primeira 

pessoa do singular segundo minha própria relação com a obra The Black Box 

(1961). Ao longo deste Capítulo, também desenvolvo reflexões à respeito do 

conjunto da obra do artista Tony Smith e, principalmente, sobre a poética a qual 

significativamente, modificou perturbadoramente minhas pesquisas sobre arte e 

minha própria relação com o espaço.  

 Todavia reflexões muitas vezes construídas não linearmente e até mesmo 

confusas, devaneios, mas que são resultantes do percurso que fiz até aqui. 

Curiosamente percebo em Smith dúvidas e trajetos que também me intrigam. 

Espero nunca beirar a prepotência ou à inadequação das inter-relações que 

desenvolvo. Esta é uma pesquisa bibliográfica do conjunto das obras desenvolvidas 

pelo artista entre a década de 1960 à 1970. Adentro ao negrume da volumetria de 

suas obras, mesmo que, paradoxalmente, meu corpo apenas o faça subjetivamente. 

 The Black Box (1961) [Figura 26] é uma obra tridimensional, um cubo, 

desenvolvida a partir de madeira compensada - contraplacado -  pintada com tinta 

preta (não foi encontrado em bibliografias a especificação da tinta utilizada), de 

medidas 57 x 84 x 84 cm.  

 Atualmente a obra pertence à coleção particular de Norman Ives e está 

localizada na cidade de New Haven no estado norte-americano de Connecticut. Já 

em 1962 o artista desenvolve duas versões em aço do cubo, Black Box, 57,1 x 83.8 

x 63.5 cm e Die, 183 x 183 x 183 cm, ambas pertencem atualmente à coleções 

públicas. Fazendo referência novamente à citação anterior de Didi-Huberman, 

página 43, Smith anteriormente à ruptura do espaço bidimensional, por longos anos 

experimentou a volumetria ainda que a representando [Figura 27]. 
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Figura 26. Tony Smith, The Black Box, (1961), 

 In: DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos, o que nos olha. 1998, p. 92.  

 

 

   

       

 

Figura 27. Tony Smith, Untitled, (1961-64). Grafite sobre papel. 

 

Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 
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 Paralelamente à análise das obra de Smith desenvolvo uma relação entre a 

obra Abstract Painting Nº 5 (1962) [Figura 28] do artista norte-americano Ad 

Reinhardt (1913-1967) e a tentativa de ruptura com o espaço pictórico tão 

enfaticamente questionada na arte ao longo da década de 1960.  

 Nesta obra o artista confronta justamente a produção pictórica como 

representação, mesmo que nela ainda seja possível observar a presença de signo, 

mas aqui Reinhardt trata a obra como superfície - factura - característica ainda dos 

construtivistas russos. A obra pictórica é construída pelo artista tal por sua 

materialidade, uma superfície, a qual recebe camadas de tintas e a qual remete 

essencialmente a isso. Como superfície a obra possui seu próprio volume e não 

mais representa um e por conseguinte ocupa lugar no espaço contingente. Dentre 

um dos confrontos que a obra possivelmente estabelece seria sua saliência, seu 

volume como um todo ressaltado da parede da galeria. 

 

 

 

Figura 28. Ad Reinhardt, Abstract Painting Nº 5, (1962). Óleo sobre tela. 

 

Fonte: Tate Gallery, London 
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 Quando ao longo do texto me refiro ao espaço contingente tento remeter ao 

espaço comum, habitado por todos os corpos, até mesmo profano em distinção ao 

espaço imaculado e venerável das obras-primas, enfim, um lugar onde não 

prevaleça a hierarquia.  

 The Black Box (1961) assim como Black Box e Die (1962) habitam este 

espaço, estão ao mesmo nível topográfico que o observador. A escultura apresenta 

características que as distinguem de volumes tridimensionais, dentre estas, sua 

volumetria envolve sua própria massa, suas partes em uma relação de narrativa e 

que ainda representam algo além do próprio volume modelado. A inserção do 

contexto e sua relação intrínseca com a obra, possivelmente foi uma das rupturas 

com a escultura. A obra passa a ocupar o espaço em sua realidade integral e se 

complementa com o mesmo, coexiste dentre os demais corpos, é sujeito, objeto e 

verbo.  

 A princípio a obra The Black Box (1961) foi instalada pelo artista Tony Smith 

no quintal de sua casa em South Orange. Este é um levantamento extremamente 

interessante da análise, a obra ainda em seu estado de não-obra. Ao longo de seu 

processo de criação e produção, como já apontado anteriormente no texto, o artista 

articulou sua própria metodologia para a produção de suas obras e dentre estas, a 

etapa do desenvolvimento dos mock-ups em papel cartão e madeira compensada. 

 Ao longo da pesquisa não foi possível alcançar uma certificação, mas aqui 

estabeleço uma reflexão a respeito do caráter experimental de The Black Box 

(1961), o que possivelmente justificaria seu material e sua instalação em um 

contexto privado.  

 Atualmente, como também mencionado, a obra integra acervo particular, mas 

o fato de ser atribuído à ela o caráter de obra seja uma conseqüência do 

distanciamento. Black Box e Die (1962) [Figuras 29-30] foram produzidas em aço, 

matéria-prima predominante nas obras tridimensionais de Tony Smith. Além das 

dimensões muito mais expressivas, estas obras já envolveram o contexto público. 

Mas a obra Die (1962) é resultado da constatação do artista de que não estaria 

produzindo nem um monumento nem tão pouco um objeto.  
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Figura 29. Tony Smith, Back Box, (1962), 

Fonte: National Gallery, Canada       

 

 

    

 

Figura 30. Tony Smith, Die, (1962), 

Fonte: National Gallery of Art, Washington, DC    
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 Smith tem sua produção atribuída ao Minimalismo e dentre uma característica 

de ruptura observada ao longo do movimento foi o confronto em relação aos 

espaços expositivos e à institucionalização da arte. A obra instaurada também na 

independência de tal hierarquia, na ordinariedade da vida, perturbando sua lógica.  

 Além disto, o que estas obras propuseram, longe de um caráter racionalista 

de suas formas foi justamente a retomada entre o significado e o significante, entre a 

coisa e o conceito, a convencionalidade do a priori colocada em questão. A 

experiência inter-relacionando obra e observador e por conseguinte, desencadeando 

uma dinâmica ininterrupta, à cada experiência, a obra se constituía novamente, num 

processo continuado, 

 

―a obra minimalista mescla a pureza da concepção com a 

contingência da percepção do corpo num espaço e tempo 

particulares.‖ (FOSTER, 2014, p.55). 

 

  O deslocamento do corpo requisitou do observador muito mais que sua 

experiência óptica e conseqüentemente as tensões também se intensificaram. 

Todos o seu corpo e todos os seus sentidos foram envolvidos no encontro, no 

acontecimento e todas as suas pré-concepções radicalmente confrontadas. O 

resgate da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty pelo Minimalismo ao longo da 

década de 1960 justifica em muito tal fato, uma nova demanda era estabelecida. 

Para Marques, (2015, p.833), a fenomenologia da percepção é, 

 

―antes de toda interpretação científica, uma exploração do que 

subjaz à nossa experiência do mundo, e a percepção é o melhor 

caminho para acessarmos esta camada básica, sem omitir seus 

sentidos e ausência de sentido, suas claridades e ambiguidade.‖ 

(MARQUES, 2015, p.833). 

 

Ainda segundo Marques, (2015, p.833), 

 

―Merleau-Ponty adota à sua maneira a fenomenologia de Husserl, 

cujos temas mais gerais são: o retorno às coisas mesmas, a 
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descrição, a redução, a constituição e a intencionalidade. A redução 

fenomenológica – que é talvez o tema principal - deve fazer aparecer 

o mundo, o mundo da percepção, o mundo natural e social. Além de 

ser uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para 

compreendê-las, as afirmações da atitude natural, a fenomenologia 

de Merleau-Ponty é também uma filosofia que revela a presença 

inalienável do mundo por uma descrição direta de nossa experiência 

tal como ela é.‖ (MARQUES, 2015, p.833). 

 

 O deslocamento do corpo instituiu também uma outra requisição do tempo. A 

ausência da narrativa na obra modificou sua contagem. A relação passava a ser 

estabelecida pelo movimento, pela ação do observador durante seu encontro com a 

obra. Possivelmente esta dinâmica tenha sido também uma tentativa de ruptura com 

a perspectiva, com o ponto de fuga direcionado ao elemento central da obra, o qual 

condicionava o olhar do observador.  

 Estas tentativas observadas nas obras de Tony Smith como de alguns outros 

artistas ao longo da década de 1960 de libertar "a arte do antropomórfico e do 

representacional" e de a re-estabelecer sua contingência, herança da vanguarda 

russa e do ready-made de Marcel Duchamp, promoveu sim certa liberdade à 

produção artística do período quanto posterior à ele, mas o percurso foi um tanto 

traumático. (FOSTER, 2014, p.75). É preciso reconhecer e considerar que muitas 

destas tentativas foram contraditórias também. Romper com a distinção entre sujeito 

e objeto é também isentar a responsabilidade da ação. 
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III.3.2 INTER-RELAÇÕES: PRESENÇA/AUSÊNCIA  

 

‖A imensidão está em nós. Está presa a uma espécie de expansão 
do ser que a vida refreia, que a prudência detém, mas que volta de 
novo na solidão. Quando estamos imóveis, estamos além; sonhamos 
num mundo imenso. A imensidão é o movimento do homem imóvel." 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Gaston Bachelard 

 

 

 Espanto. Repulsa. Incerteza. Raiva. Fascinação. Entrega. Esta foi a ordem 

das sensações pelas quais passei quando então me deparei com a obra The Black 

Box (1961) [Figura 26] do artista Tony Smith ainda na leitura do livro O que vemos, o 

que nos olha de Georges Didi-Huberman.  

 Mesmo não conhecendo a obra em sua concretude, meu olhar foi capturado 

por ela e minha mente se perdeu em seu negrume. Gostaria eu que todo o meu 

corpo também participasse desta vertigem,  

 

“Freud propunha ainda um último paradigma para explicar a 

inquietante estranheza: é a desorientação, experiência na qual não 

sabemos mais exatamente o que está diante de nós e o que não 

está, ou então se o lugar para onde nos dirigimos já não é aquilo 

dentro do qual seríamos desde sempre prisioneiros.‖ (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p.231). 

 

 Eu sempre estive neste lugar, mas ainda um lugar estático, imóvel diante de 

um cubo, um poliedro que até então representava um conceito e remetia 

simplesmente à uma forma primária geradora de estruturas complexas. Como lidar 

com tamanha exigência que a obra despertara em mim? Como retornar ao começo 

e assim enfrentar sua existência desconfortável e ao mesmo tempo fascinante? Foi 

preciso que eu reaprendesse a ver e a perceber novamente o que estava à minha 

volta, foi preciso que eu confrontasse minha formação e assim, estendesse também 

à todo o meu corpo a possibilidade da cognição.  

 Foi desta forma que a análise de tal obra modificou minhas pesquisas sobre 

arte e principalmente, modificou também meu modo de me perceber como um corpo 
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em dialética com os demais corpos. Mesmo desenvolvendo uma pesquisa 

bibliográfica me permiti estender tais relação àquilo que estava à meu redor, foi 

assim que rompi com o lugar e submergi no espaço. Permitir ao meu corpo transitar, 

confrontar e apreender novamente tudo aquilo que até então me confortava apenas 

como conceito.  

 Estou em processo, tudo isso ainda me assusta, minhas concepções foram 

fragilizadas e muitas fissuras surgiram nas estruturas as quais me asseguravam. 

Tento neste sub-capítulo traduzir em palavras como a obra me atinge, em verdade 

esta é a razão da minha pesquisa, uma interrogação que me aprisionou mas que 

também me libertou.  

 Confesso que não sei o que fazer com tamanha liberdade, em conseqüência 

dela minhas dúvidas se intensificaram, possivelmente não conseguirei respostas e 

isso me aflige. Encontro-me transitando ao redor da obra, em um movimento 

caótico, sem ordem, não me recordo mais de seu início e muito menos avisto um 

fim. Ainda me pergunto se a obra me aprisionou ou se ao contrário ela me liberou de 

concepções fragilmente confortáveis e tal como em um devaneio transito em 

reflexões aparentemente desconexas, 

 

―uma valorização a mais e eis-nos em presença do devaneio 

positivo, de um devaneio que produz, de um devaneio que, qualquer 

que seja a fraqueza daquilo que ele produz, bem pode ser 

denominado devaneio poético. Em seus produtos e no seu produtor, 

o devaneio pode receber o sentido etimológico da palavra poético. O 

devaneio reúne o ser em torno do seu sonhador. Dá-lhe ilusões de 

ser mais do que ele é. Assim, sobre o menos-ser que é o estado de 

relaxamento no qual se forma o devaneio se desenha um relevo — 

um relevo que o poeta saberá inflar até torná-lo um mais-ser.‖ 

(BACHELARD, 1988, p.146). 

 

 Desta forma, minha pesquisa tornou-se o resultado do meu encontro com a 

obra The Black Box (1961) [Figura 26] do artista Tony Smith, à princípio de uma 

necessidade ingênua de tentar compreender a obra e a intenção do artista mas que, 
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para minha sorte ou azar, se transformou em algo tal como uma lacuna a qual 

percebi que já existia em mim mesma.  

 Ao longo da pesquisa inúmeras dúvidas surgiram, dentre as quais a incerteza 

de que a obra realmente ocupava ou não o espaço. Por certo sua concretude 

realmente existiu e esteve presente no quintal da casa do artista em South Orange 

onde ele mesmo a instalou e posteriormente com a execução de suas duas outras 

versões Black Box e Die (1962) [Figuras 29-30]. A incerteza que aponto aqui se 

constitui muito mais sob um aspecto poético, mas não mais em relação à poética a 

qual o artista possivelmente tenha desenvolvido em relação à sua própria obra e sim 

uma incerteza poética que me desestabilizou.  

 Possivelmente algo que eu já trazia comigo, mas ainda ínfimo, tímido, 

encoberto, amedrontador e que transferi para a obra quando a vi. Percebi que, 

assim como ela, tudo ao meu redor também ocupava um lugar no espaço, até 

mesmo eu, mas que ao mesmo tempo tal existência, tal presença somente se 

constituía quando eu me tornava consciente de tudo isso. Algo aparentemente 

simples e paradoxalmente complexo.  

 Como já mencionado, The Black Box (1961) [Figura 26] é um volume 

tridimensional, possui largura, altura e profundidade mas anteriormente à sua própria 

tautologia de ser o que é, um cubo, um sólido geométrico, uma forma conceitual, ele 

é também um corpo ordinário.  

 Eu e a obra imersos no mesmo espaço ordinário, todo o meu corpo é 

requisitado à confrontá-la e neste jogo, à cada deslocamento meu suas faces são 

reveladas, assim como o contrário. Um sólido geométrico é um corpo que delimita 

uma região do espaço, ele contém o espaço e ao mesmo tempo está contido no 

mesmo. Obra e espaço paradoxalmente são volumes e este conflito me coloca 

diante da incerteza de que seria The Black Box (1961) realmente a obra, ou a 

ausência da delimitação de seu espaço? A obra seria o espaço delimitado pela 

superfície fechada das faces do cubo ou um buraco aberto, escavado no espaço? 

Presença/ausência, adicionamento/subtração, tais reflexões se constituem a partir 

daquilo que me é visível ou invisível?  

 Com o "minimalismo a escultura não fica mais à parte, sobre um pedestal", "é 

reposicionada em meio a objetos e redefinida em termos de lugar", a partir de tais 
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ponderações percebi que minha atitude em relação à obra de arte havia sido 

confrontada, desafiada, desestabilizada. (FOSTER, 2014, p.53).  

 Foi preciso que eu considerasse o caráter "arbitrário" da obra, tal como 

também ressalta Hal Foster, ou seja, a possibilidade de sua existência ou não. 

(FOSTER, 2014, p.54). Possivelmente a perspectiva teria sido redirecionada e seu 

ponto de fuga não estaria mais na obra e sim em mim, ou mesmo teria sido rompida 

por completo.  

 Eu me perdi na obra e a obra se perdeu em mim, sua presença e também sua 

ausência apenas se constituíram porque nossos corpos se encontraram. Um 

encontro fortuito. Percebi que seu negrume havia me engolido, eu estava na obra e 

a obra estava em mim, tal como uma vertigem. Atrevo-me aqui, em quase 

redundância, tal como o faz Georges Didi-Huberman em seu livro O que vemos, o 

que nos olha, também citar Jacques Derrida, 

 

―atrevemo-nos portanto a colocar a presença - e singularmente a 

consciência, o ser junto de si da consciência - não mais como a 

forma matricial absoluta do ser, mas como uma determinação e 

como um efeito. Determinação ou efeito no interior de um sistema 

que não é mais o da presença mas o da différance, e que não tolera 

mais a oposição da atividade e da passividade, como tampouco a da 

causa e do efeito ou da indeterminação e da determinação, etc. 

(J.DERRIDA, "La différance", art. cit., p.17.In DIDI-HUBERMAN.G. O 

que vemos, o que nos olha.‖ (1998, p.204).  

 

 A presença e a ausência, o determinado e o indeterminado, o visível e o 

invisível estavam em mim e - também em mim - o conceito já havia sido desatado da 

coisa. Mas a representação como linguagem como uma estrutura equivalente, 

ponderável não abarcava mais minhas inquietações e a partir deste momento 

percebi que já lidava com o imponderável. O significado apenas se constituía como 

uma conseqüência da minha experiência.  

 O relato do artista Tony Smith - citado anteriormente - decorrência de seu 

trajeto pela auto-estrada em New Jersey na década de 1950, havia se tornado um 

pouco mais claro para mim. A vertigem do real, da vida banal, ordinária, havia me 
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invadido e paradoxalmente, ainda aqui, não sei como lidar com sua potência, ainda 

não sei como caminhar no escuro.  

 A partir deste instante, a estrutura da causa e efeito não abarcava mais as 

possibilidades do fenômeno. Se o conceito foi liberado da coisa, então é através 

desse encontro que me torno consciente da presença da obra - em si mesma - e não 

mais estou diante de uma representação de algo além dela. A respeito da percepção 

é preciso ainda considerar que,  

 

―vista do interior, a percepção não deve nada àquilo que nós 

sabemos de outro modo sobre o mundo, sobre os estímulos tais 

como a física os descreve e sobre os órgãos dos sentidos tais como 

a biologia os descreve, [...], ela não se apresenta como um 

acontecimento no mundo ao qual se possa aplicar, por exemplo, a 

categoria da causalidade, mas a cada momento como uma re-

criação ou uma re-constituição do mundo.‖ (MERLEAU-PONTY, 

2006, p.279). 

 

 Sendo assim, 

 

―como o mundo não é perfeitamente explícito diante de nós, por que 

ele só se desdobra pouco a pouco e nunca "inteiramente", enfim 

como ocorre que nós percebamos?‖ (MERLEAU-PONTY, 2006, 

p.281). 

 

 Possivelmente o fenômeno, o encontro seria percebido tal como uma "falha", 

um lapso, o qual suspenderia o sentido lógico, equivalente, conseqüentemente, o 

sistema causa e efeito, ação e reação estaria desestabilizado. (MERLEAU-PONTY, 

206, p.280). O fenômeno estaria, desta forma, rompendo com a unidade do signo, o 

significado teria aqui se desprendido do significante, a narrativa e até mesmo a 

morfologia gramatical estariam sendo contestadas.  

 A arte, ao final da década de 1950, resgata o frenesi das vanguardas e 

subverte o caráter único e duradouro da obra de arte, instaurando novamente a 

transitoriedade. Se a própria vida seria efêmera, por que então a arte também não o 
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seria? Deparar-se com a obra de arte tornara-se imprevisível, ela emergiria da vida 

comum, do lugar comum e para pessoas comuns, seu caráter hierárquico tornara-se 

mais uma vez insustentável e ela - mais uma vez - não mais existiria de forma 

própria.  

 O tempo deixava de estar presente na obra como conseqüência de sua 

narrativa e voltava-se para aquele que se deparava com ela. O tempo como um 

elemento linear, cronológico, também foi contestado pois seu sentido apenas se 

constituiria em relação ao deslocamento do corpo do observador em relação ao 

corpo da obra. Quando a obra invadiu o espaço tridimensional, inusitadamente ela 

também envolveu a quarta dimensão, o tempo. De uma forma fascinante, estas 

obras extrapolaram o deslocamento do ângulo visual e requisitaram o envolvimento 

e o deslocamento de todo o corpo de quem as encontravam. 

 É necessário apontar que tais características transgressivas da arte 

observadas ao longo deste período, envolveram não apenas um resgate pelas 

inquietações vanguardistas como também envolveu todo um contexto traumático 

Pós-Segunda Guerra Mundial, como já melhor discutido no primeiro capítulo desta 

dissertação.  

 A arte norte-americana ao final da década de 1950, sob princípios filosóficos e 

estéticos - fenomenológicos e gestálticos -  afligiu-se pela possibilidade de ruptura 

com a representação e a transcendência.  Faz-se aqui necessário o entendimento 

do movimento gestáltico na produção artística,  

 

―a teoria da Gestalt foi sustentada por estudos que se utilizaram de 

experimentos com base no empirismo científico . Com isso , 

constituíram uma base empírico -experimental para tratar de temas 

sobre a percepção e a cognição humanas , que, anteriormente eram 

tratadas apenas nos estudos filosó ficos. O experimentalismo 

empírico-científico que sustentou a composição da Teoria da Gestalt, 

então, aproximou por afinidade científico -metodológica essa teoria 

dos estudos e das atividades de Design . Entende-se que a Gestalt 

apresentou como uma de suas principais contribuições o estudo da 

percepção da forma . Com isso , verifica-se, além da afinidade 

científico-metodológica, uma afinidade temática , dada a intenção do 

Design de configurar a forma , e da Gestalt de compreender a sua 
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percepção.‖ BORTOLÁS, N.; BOEHS, G.; PERASSI, R.; VIERIA, M. 

L. H. (2013, p.3). 

 

 Transgredir ao simulacro e imergir no espaço real. Tal como a vida ordinária, 

efêmera e traumática, a arte também deveria assim o ser.  

 Também, segundo Maurice Merleau-Ponty, nós somos um corpo e não 

apenas o temos, estamos todos imersos e compartilhamos de um mesmo mundo, 

um mesmo organismo e pelo qual impulsos elétricos são compartilhados, eu sou a 

extensão da obra e a obra é a minha extensão.  

 Mas possivelmente esta inter-relação não seja perfeita, mas caótica, 

traumática e até mesmo grotesca tal como a vida comum. Meu encontro com a obra 

pode ocorrer de forma desastrosa, desarmônica, incomoda, ou o contrário e até 

mesmo desapercebida. Minha referência e minha atitude em relação à obra 

tornaram-se inabitual, 

 

―todo espaço verdadeiramente habitado traz a essência da noção de 

casa. [...] a imaginação trabalha nesse sentido quando o ser 

encontrou o menor abrigo: veremos a imaginação construir "paredes" 

com sombras impalpáveis, reconfortar-se com ilusões de proteção 

ou, inversamente, tremer atrás de um grande muro, duvidar das mais 

sólidas muralhas. Em suma, na mais interminável dialética, o ser 

abrigado sensibiliza os limites de seu abrigo. Vive a casa em sua 

realidade e em sua virtualidade, através do pensamento e dos 

sonhos.‖ (BACHELARD, 1993, p.200). 

  

 Gaston Bachelard, no primeiro capítulo de A poética do espaço, em A casa. 

Do porão ao sótão. O sentido da cabana, ressalta a relevância de se considerar 

muito além da "descrição objetiva ou subjetiva", "fatos ou impressões", tomar 

apenas como "objeto". (BACHELARD, 1993, p.199).  

 O Minimalismo ressalta a relevância de se considerar a tautologia, "tudo que 

é dado a ver é o que você vê (what you see is what you see)" - resposta de Frank 

Stella à Bruce Glaser quando questionado a respeito da estética da tautologia. 



 

96 

(B.Glaser, "Questions à Stella et Judd", art. cit., p.58. In DIDI-HUBERMAN.G. O que 

vemos, o que nos olha. 1998, p.204).   

 Ao longo da pesquisa este conflito me foi muito caro, permaneci por muito 

tempo entre, relevar apenas a superfície ou emergir minhas impressões a respeito 

da obra. Decerto tal conflito ainda se estenderá por mais tempo, mas percebo hoje 

que quando Bachelard considera a possibilidade de habitar tal objeto, talvez ele 

estivesse propondo que houvesse um tipo de participação da minha parte em 

relação à esse objeto, tal como algo que modificasse a nós dois.  

 Habitar a obra e ao mesmo tempo, ser habitada por ela, tal como se seu 

processo ainda não estivesse concluído. Tal como se o artista estendesse à mim a 

possibilidade de também projetar, construir e habitar sua própria obra. Confesso que 

tudo ainda é muito confuso, 

 

“por mais minimal que seja, é uma imagem dialética: portadora de 

uma latência e de uma energética. Sob esse aspecto, ela exige de 

nós que dialetizemos nossa própria postura diante dela, que 

dialetizamos o que vemos nela com o que pode, de repente - de um 

pano - , nos olhar nela. Ou seja, exige que pensemos o que 

agarramos dela face ao que nela nos "agarra". (DIDI-HUBERMAN, 

1998, p.95). 

 

 Portanto, para Didi-Huberman, a obra minimalista é dialética e decerto as 

duas considerações apontadas anteriormente sejam sim relevantes enquanto 

complementares uma da outra. 
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III.3.3 INTER-RELAÇÕES: NEGRUME/VOLUMETRIA  

 

"Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa 

obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas 

trevas do presente. Mas o que significa "ver as trevas", "perceber o 

escuro"?" 

                 

                                                                                   Giorgio Agamben 

 

 Ao longo do texto refiro-me ao negrume da obra The Black Box (1961) [Figura 

26] do artista Tony Smith como um entre os motes que impulsiona a pesquisa. Ainda 

desconheço - ou apenas esquivo-me - (d)as razões pelas quais persigo tal anseio - 

ou sou por ele perseguida - mas, como já mencionado, algum fator ao longo de 

minha formação acadêmica, tenha aqui sido colocado à prova, possivelmente, algo 

que ainda não se acomodou. Uma fração do passado que ainda se encontra 

incompleta no presente. Uma presença ainda ausente, uma vasta imensidão negra.  

 A obra Abstract Painting Nº 5 (1962) [Figura 28] do artista Ad Reinhardt, 

anteriormente citada na página 36, antecipa, à princípio, o que aqui percorro. Nesta 

obra o artista, propositalmente, ou não, deixa aperceber no negro da tinta, os lances 

das demais cores de tinta acumulados, sobrepostos pelas pinceladas. Se observada 

de perto, a tela não é totalmente negra, mas, este não seria o princípio da cor preta? 

O preto como cor-pigmento - tinta - é a sobreposição do ciano, magenta e do 

amarelo, mas, em prática, dificilmente se alcança sua porcentagem completa. Já o 

preto como cor-luz é o espectro visual - ilusão - da decomposição da luz solar - do 

vermelho, verde e do azul.  

 A analogia que tento aqui construir é de que, na imensidão negra, não é a 

ausência da matéria que prevalece, mas, ao contrário. Ao longo do tempo, em meu 

percurso, as indagações se sobrepuseram e a pesquisa que desenvolvo, 

possivelmente seja seu resultado. E a forma primária, minimal, do cubo, 

possivelmente reflita uma tentativa de retroceder ao início, às estruturas primárias 

que deram origem, que se uniram para formar uma estrutura extremamente 

complexa que é minha própria dúvida. Decerto, meu encontro com a obra The Black 

Box (1961) [Figura 26] desencadeou tal deslizamento. Segundo também Agamben, 
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―é nesse sentido que se pode dizer que a via de acesso ao presente 

tem necessariamente a forma de uma arqueologia que não regride, 

no entanto, a um passado remoto, mas a tudo aquilo que no 

presente não podemos em nenhum caso viver e, restando não 

vivido, é incessantemente relançado para a origem, sem jamais 

poder alcançá-la.‖ (AGAMBEN, 2009, p.70). 

 

 O intervalo entre a lembrança e a expectativa, este é o lugar onde me 

percebo. Encontro-me em um movimento circular, ou melhor, elíptico ao redor da 

obra, rumo ao seu profundo e desconhecido centro negro. Apenas o silêncio me 

acompanha, mas temo beirar a insanidade, o temor e o horror da solidão, 

 

―em que espaço vivem nossos sonhos? Qual é o dinamismo de 

nossa vida noturna? O espaço de nosso sonho é verdadeiramente 

um espaço de repouso? Não possui, antes, um movimento 

incessante e confuso? Sobre todos esses problemas possuímos 

pouca luz porque não reencontramos, ao chegar, o dia, senão 

fragmentos de vida noturna. Estes pedaços de sonho, esses 

fragmentos de espaço onírico nós os justapomos depois nos quadros 

geométricos do espaço claro. Fazemos, assim, do sonho uma 

anatomia com peças mortas. Perdemos desse modo, a possibilidade 

de estudar todas as funções da fisiologia do repouso. Das 

transformações oníricas retemos somente as estações. E, no 

entanto, é a transformação, são as transformações que fazem do 

espaço onírico o lugar mesmo dos movimentos imaginados.‖ 

(BACHELARD, 1985, p.159). 

 

 Tony Smith nas obras The Black Box (1961) [Figura 26] em madeira e Die 

(1962) [Figura 30] em metal, recobre o volume de negro e em um número 

considerável de suas obras posteriores, esta característica também é observada. Se 

em física consideramos que a cor preta absorve e acumula energia, seria possível 

construir uma analogia de que, tais obras do artista, assentadas no espaço 

tridimensional, em conseqüência de seu negrume, arrastariam então para dentro de 

seu volume a energia ao seu redor?  
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 No entanto, paradoxalmente, segundo sua tautologia, a obra The Black Box 

(1961) [Figura 26] seria apenas aquilo que se vê - um cubo - mas, por qual razão 

recoberta pela cor preta? Até mesmo a luz solar deva aqui ser considerada como um 

fator que atinge a obra.  

 A obra em madeira e as demais obras em metal, acumulam muito mais 

energia solar em conseqüência de sua camada em preto. E, considerando que o 

verbo absorver seja antônimo do verbo expandir, tais obras, como já mencionado, 

estariam engolindo tudo ao seu redor, incluindo, o meu próprio olhar. Devorar tudo 

ao redor para enfim, expelir. Do fim se volta ao princípio. Resíduos de matéria-prima, 

resíduos de energia, resíduos de olhares.  

 Esta obra se constitui de uma compressão de matéria, uma bomba, ou, no 

melhor das hipóteses, uma estrela, que, ao morrer, lança ao cosmo novamente seus 

próprios elementos químicos, básicos, constituintes, mínimos. Morrer e nascer. 

Minha ignorância ainda desconhece um início, 

 

―o espaço não é o ambiente (real ou lógico) em que as coisas se 

dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisa se torna 

possível. Quer dizer, em lugar de imaginá-lo como uma espécie de 

éter no qual todas as coisas mergulham, ou de concebê-lo 

abstratamente com um caráter que lhes seja comum, devemos 

pensá-lo como a potência universal de suas conexões.‖ (MERLEAU-

PONTY, 2006, p.328). 

 

 Percebo que, possivelmente, o artista Tony Smith ao desenvolver a obra The 

Black Box (1961) [Figura 26] também indagava suas próprias certezas e que artistas 

norte-americanos categorizados como minimalistas ao longo da década de 1960, me 

liberaram de alguns parâmetros seguros, mas, por tudo isso, percebo também que, 

alguma liberdade me foi permitida e como conseqüência, me vejo desobrigada à 

qualquer fidelidade, à qualquer um deles. Se o significado se voltou à mim, sou - em 

tese- livre para desenvolver minhas próprias relações, buscar, seja lá onde for, 

referências e incertezas, transitar e experimentar novamente - ou pela primeira vez - 

o espaço e o tempo.  
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O NEGRUME ME FASCINA 
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Caminho no escuro.  

Tateio aquilo que possa estar ao meu redor.  

O escuro apenas é uma incerteza.  

Encontro-me no espaço que contém a obra.  

Ou encontro-me no espaço que está contido na obra?  

O espaço não é um nada.  

O espaço contém e está contido. 

O tempo é apenas uma fração.  

Um silêncio.  

O intervalo entre a lembrança e a expectativa.  

O acontecimento, o encontro fortuito aprisiona e liberta.  

Confronto e dialética.  

Ceder e reagir. 

Apaixonar-se. 

E perder-se. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Um cubo negro no espaço. The Black Box é uma obra tridimensional 

desenvolvida no ano de 1961 pelo arquiteto e artista plástico norte-americano 

Anthony Peter Smith - South Orange, New Jersey, US (1912 - 1980) - em madeira 

compensada - contraplacado - pintada com tinta preta, de medidas 57 x 84 x 84 cm.  

 Atualmente a obra pertence à coleção particular de Norman Ives e está 

localizada na cidade de New Haven no estado norte-americano de Connecticut. 

Curiosamente, ainda ao desenvolvê-la, Tony Smith instaurou a obra no quintal de 

sua residência em South Orange onde morou com a família, sua esposa, a cantora 

de ópera norte-americana Jane Lawrence e as três filhas, dentre elas, Kiki Smith que 

também tornou-se artista plástica.  

 Tony Smith integrou a primeira turma da New Bauhaus School em Chicago, 

Illinois, no ano de 1937 mas não concluiu sua formação. Suas referências ao longo 

da carreira transitaram desde o arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright, de 

quem foi aprendiz, ao franco-suíço Le Corbusier e mais tarde, quando então 

abandona os projetos de Arquitetura e dedica-se completamente às Artes Plásticas, 

os artistas e amigos expressionistas abstratos Jackson Pollock, Mark Rothko e 

Barnett Newman, foram quem motivaram sua consolidação dentro da arte.  

 Envolto pela expansão da produção industrial e ao mesmo tempo, ainda 

herdeiro do traumático contexto Pós-Segunda Guerra Mundial, Tony Smith, além de 

outros artistas norte-americanos, Donald Judd, Robert Morris, Carl Andre, Robert 

Smithson, desafiaram a tradição pictórica renascentista da arte européia.  

 Apoiando-se nas transgressões do artista francês Marcel Duchamp (1887-

1955), como também nas transformações alcançadas pela arte ainda com os artistas 

pertencentes aos movimentos artísticos das Vanguardas Russas, tal como o 

ucraniano Kazimir Malevich (1878-1935) - Suprematismo - como também pelo 

ucraniano, Vladimir Tatlin (1885-1953) - Construtivismo - esta geração norte-

americana, ao longo das décadas de 1960 e 1970, propagaram atitudes de ruptura 

com parâmetros e métodos hegemônicos e consolidados pela arte até então.  

 Difundiram tentativas de possibilidades, tentativas de desestruturar 
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hierarquias, mas, em verdade, tentaram desenvolver uma produção artística 

pertencente também ao contexto o qual se encontravam.  

 Tony Smith transitou entre a Arquitetura, o Design e a Arte, o que possibilitou 

a ele experimentar e experienciar teorias, técnicas e materiais, independentemente 

de campos específicos. Sua curiosidade e principalmente suas inquietações, 

possivelmente impulsionaram o artista a desafiar estruturas e princípios dentre os 

quais fundamentavam tais campos de saberes. Tal liberdade permitiu à Smith inter-

relacionar áreas e, por conseguinte, o artista desenvolveu uma singular metodologia 

em seu processo de criação e produção de suas obras.  

 Sua obra, The Black Box (1961), a qual apresentamos como mote para o 

desenvolvimento desta análise, de certa forma, estabeleceu uma transição na 

trajetória do artista. Tony Smith, quando ainda projetava e lecionava, desenvolvia 

também uma modesta produção pictórica, no entanto, Smith, constantemente 

encontrava-se indagando exatamente seu próprio espaço de produção. O espaço 

bidimensional de projeção.  

 O historiador e crítico de arte Georges Didi-Huberman em seu livro "O que 

vemos, o que nos olha", analisa, o confronto - particular - pelo qual Tony Smith 

afligia-se. O espaço negativo constantemente fascinou o artista e com freqüência ele 

o explorou ainda ao longo deste período de maturação. Smith desafiou os limites de 

princípios basilares - massa/volume, figura/fundo, luz/sombra - fundamentais dentro 

da linguagem da representação tridimensional ainda sob o plano pictórico.  

 Também, sob análise desenvolvida por Didi-Huberman, torna-se evidente 

compreender que o artista já ao final da década de 1950 intencionava ultrapassar, 

em definitivo, tais limites. A obra The Black Box (1961), possivelmente, consolidou 

suas próprias expectativas. Smith enfim, rasga a tela, rompe com o espaço 

bidimensional e, principalmente, rompe com a representação. Suas obras a partir 

deste momento, tornaram-se elas por elas mesmas. O artista, desta forma, desafiou 

possibilidades que a linguagem pictórica - para ele - não sustentava mais seus 

anseios. Sendo assim, foi através da materialização tridimensional, da concretude 

das faces do cubo, que, possivelmente, o artista consolidou sua produção e suas 

expectativas dentro da arte.  
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 Tony Smith, em conseqüência de uma experiência ainda na década de 1950, 

em que percorrera de carro um trajeto, à noite, em uma auto-estrada inacabada em 

New Jersey, percebera que a obra de arte também havia ultrapassado requisitos 

contemplativos e didáticos (elementos e simbologias relacionados para serem lidos). 

Smith havia percebido então que ele próprio se encontrara ali, imerso sob o 

negrume da noite, em um tipo de experiência muito mais abrangente que a 

requisitada habitualmente pela arte. Foi tal apelo que Tony Smith e outros artistas 

norte-americanos reivindicaram em suas respectivas produções. A completa imersão 

na experiência artística. Estes artista, ao longo deste período, resgataram textos de 

alguns pensadores, sendo os quais também fundamentaram suas produções.  

 A psicanálise abordada pelo francês Jacques Lacan (1901-1981), o 

estruturalismo desenvolvido pelo suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913) e a 

fenomenologia, revisada, pelo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Merleau-

Ponty em seu livro "Fenomenologia da percepção", reivindica - novamente - 

exatamente o que estes artistas propuseram ao desenvolverem obras que 

requisitaram muito além do apelo óptico do espectador.  

 O filósofo Maurice Merleau-Ponty resgatara em seu texto, a possibilidade de 

conexão, de participação entre os corpos, sendo que estes, independentemente de 

qualquer natureza, habitariam o mesmo espaço. Corpos tanto em confronto quanto 

em dialética. Corpos no espaço Corpo/obra. Obra/corpo.  

 No entanto, superando a dicotomia, o binômio estabelecido pelo lingüista e 

também filósofo Ferdinand de Saussure. A obra, tal como um corpo, estaria isenta 

de um significado fixo. Tudo, desta forma, se tornaria significante. Quanto ao 

significado, seria permitido então, sua transitoriedade. Estes artistas - já citados 

anteriormente - ao longo das décadas de 1960 e 1970 atreveram-se, através de tudo 

isso, a destituir a obra de arte de sua natureza determinante, de suas categorias 

específicas e, principalmente, de sua institucionalização.  

 A obra, simplesmente um corpo dentre os demais corpos, se apropriaria do 

lugar comum, do espaço ordinário. E ao estabelecerem conexões, estes corpos 

demandariam e compartilhariam de todos os impulsos elétricos que tal encontro 

poderia instaurar. Superfícies porosas em constante troca de fluidos, o tecido dos 

corpos, o tecido do mundo. Consonâncias e divergências. Concessões e 
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resistências. Trocas. Deslocamentos. Transformações. A obra em um contínuo 

processo, isenta de autoria, de status, de sacralidade.  

 Entretanto, Tony Smith desenvolveu The Black Box (1961), em seu completo 

negrume. Um corpo negro no espaço. O artista desafiou não somente a concretude 

da obra e a apropriação do espaço, como, surpreendentemente, confrontou tudo 

isso ao mesmo tempo. Ao encontrar-se diante da obra The Black Box (1961), o 

espectador se defrontaria com algo tal como um dilema. Porém a obra, a volumetria, 

a região do espaço delimitado por seis faces fechadas, enfim, o cubo, se encontraria 

realmente imersa no espaço? Ou, ao contrário, em tal região, aparentemente, se 

encontraria um nada? Uma região do espaço visualmente delimitado, ou algo tal 

como um furo, um buraco?  

 Tony Smith, inusitadamente, através de sua obra The Black Box (1961), jogou 

tanto com a presença quanto com a ausência de um corpo/obra. Ele jogou com a, 

aparente, liberdade que, caberia tão somente ao próprio espectador, de se decidir 

tanto o que lhe seria visível quanto o que lhe seria invisível. Mas, o que exatamente 

seria este escuro/negrume? Como exatamente percebê-lo? Seria este o interior da 

obra? Ou, exatamente o contrário, seu exterior?   

 Ao longo da pesquisa e desenvolvimento desta Dissertação de Mestrado, sob 

a Linha de Pesquisa em Imagem, Cultura e Produção de Sentido, do Programa de 

Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás, 

inúmeras tentativas de decifrar e, até mesmo, secionar racionalmente a obra The 

Black Box (1961) vieram à tona, assim como do conjunto da obra do artista Tony 

Smith desenvolvida até um ano antes de suas morte ocorrida no ano de 1980. 

Possivelmente um equívoco, no entanto, uma conseqüência habitual - e até mesmo 

prepotente - resultado talvez de formações ingênuas, mas que, no entanto, com 

suas próprias e não menos pertinentes fundamentações.    

  Ao longo das leituras desenvolvidas, muitos conceitos até então seguros, 

tornaram-se insuficientes e ainda ao final desta trajetória, a extensão daquilo que 

não pudemos abarcar, daquilo que não pudemos compreender e fundamentar 

tornara-se demasiado desolador. Todavia, não seria exatamente esta a razão de 

tudo isso.  
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 Abro espaço novamente já ao final do texto para uma última relação do  

campo de minha formação acadêmica - Design - com a pesquisa aqui desenvolvida. 

O que tentei organizar ao longo deste projeto - mesmo que de forma 

consideravelmente caótica - seria muito mais uma forma de compartilhar algo 

perturbador e ao mesmo tempo surpreendente o qual atravessou minha trajetória. O 

que pude perceber - no entanto, sem certeza alguma - foi que Tony Smith contestou, 

subverteu e reavaliou preceitos de sua atividade como arquiteto, como docente e 

como artista.  

 Toda esta pesquisa para mim, se transformou em um aprendizado muito mais 

pessoal do que mesmo profissional. Todas as inquietações e investigações 

desenvolvidas pelo artista, realmente me fascinaram. Pude de fato, me identificar 

com meu objeto de pesquisa. Em verdade, me apaixonei pela obra The Black Box 

(1961) e me apaixonei, inusitadamente, também pela trajetória do artista Tony 

Smith. Talvez tenha observado como ele envolvia suas filhas em suas 

experimentações e transferi à ele, esta figura paterna. Caso isto tenha sido um erro, 

não tenho propriedade consolidada para averiguar.  

 Desenvolvi aqui uma pesquisa bibliográfica, em verdade, nunca me deparei 

exatamente com a obra. Mas este aprendizado se estendeu em minhas experiências 

atuais, quando agora então, tenho diante de mim uma possibilidade de imergir em 

uma experiência artística. Ao me deparar com um corpo, e que, no entanto, não sei 

ao certo determinar sua natureza, recorro-me ao meu aprendizado. Apenas deixo-

me arrebatar-me pela própria experiência, pelo entusiasmo.  

 Tenho reaprendido, em verdade, à perceber e à estender à todo o meu corpo 

a possibilidade de sentir-se bem, de machucar-se, de acalmar-se e de inquietar-se. 

Ainda sobre minha pesquisa, já em minhas últimas considerações, tal como um 

sobressalto, algo ainda me ocorreu. Indaguei-me então se em todo esse tempo eu 

estive diante deste cubo e, jocosamente, eu ainda não o havia enxergado.  

 Ocorreu-me sim um assombro. Mas, no entanto, as experiências que 

compartilho a partir daqui, são completamente recentes. Ainda tenho me habituado a 

lidar com tamanha exigência. Ainda me encontro reaprendendo a ver e a sentir e 

enfim, à permitir à todo meu corpo pulsar. Não sei aonde tudo isso me levará. Não 

tenho respostas. Não tenho mais nenhum caminho certo a tomar a partir daqui.  
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 Encontro-me rodopiando ao redor deste cubo negro, em um movimento 

caótico, tal como uma criança novamente, sem direção, sem ordem, ingenuamente 

livre e amedrontada pela vertigem do movimento. Não me recordo mais do início de 

tudo isso. E muito menos avisto um fim. Apenas tenho dúvidas, medos e desejos. 

Gostaria apenas de viver. 
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Tony Smith (1912 - 1980)                 

                                                   Figura 31. Tony Smith with Model of Bat Cave, (1969). 

Fonte: http://www.tonysmithsouthorange.org/tony_smith_timeline.html 

 

"as Tony Smith`s daughters, "we grew up with an intimate 

relationship to his work. Our home was his studio, where we were 

taught about the "integrity of scale" from his maquettes, drawings, 

and sculptures. He built mock-ups for his large-scale sculpture in our 

backyard" (20). Seton and Kiki Smith, (2006)" (21). 

 

 Tony Smith desenvolveu um método que percorria inter-relações. Suas obras 

são construções segundo relações acadêmicas, profissionais, familiares, mas, no 

entanto, são construções de sonhos, de dúvidas, de incertezas, de inquietações de 

um pesquisador, de um "experimentador".  

 

-------------------------------------------------------------- 

(20) Fonte: Matthew Marks Gallery, New York, catalogue 

(21) Tradução nossa: "segundo comentário das próprias filhas de Tony Smith, "enquanto 

crescíamos tivemos uma relação muito próxima com seu trabalho. Nossa casa era seu 

estúdio, onde aprendíamos sobre a "precisão da escala" para suas maquetes, desenhos e 

esculturas. Ele construia maquetes em tamanho real em nosso próprio quintal". Seton e Kiki 

Smith, (2006). 
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