
Pólos de criação contemporânea

Arte Conceptual 

Land Art

Minimal Art

Instalação

Arte como conceito?
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Arte Conceptual

O que vês?

Joseph Kosuth, Five words in blue neon, 1965

Joseph Kosuth, Uma e três cadeiras, 1965, MOMA, Nova Iorque

Cadeira física

Fotografia da cadeira Definição de dicionário da 
palavra “cadeira” 

O que te parece
que o artista quer
expressar?

A ideia ou o conceito 

A comunicação 

3 tipos de linguagem

Joseph Kosuth
(1945- )

usados ao mesmo tempo 
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Arte Conceptual

Neon

Ver ainda
p. 281 – d. 59
de Dan Flavin

Qual o suporte da obra?

Joseph Kosuth, Five words in blue neon, 1965

Que mudanças trouxe 
a arte conceptual?

A reflexão sobre o

processo da criação
artística

O questionamento 
sobre  a função da arte

Joseph Kosuth
(1945- )

A arte não tem conteúdo estético ou expressividade

APH - Mariana Lagarto 3



Hans Haacke (1936 - )

Cubo de condensação, 1965 a 2008, 
blindex (vidro temperado) e água, 

Museu Hirshhorn

Autofuneral com espelho, 1969, 
fotografia, coleção privada

Keith Arnatt (1930-2008) 

O que vês? Que suportes foram usados?

Que  efeitos são obtidos?

Arte Conceptual

Compression – Poisson Oak, 
1970, filme 16mm

Dennis Oppenheim (1938 –2011)

Pode-se falar de suporte 
ou de material em relação 

a este objeto  artístico?
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Land Art ou
«Artes da terra»

De que tipo de manifestação  artística 
se trata ?

Grandes intervenções 
na paisagem

Robert Smithson (1938-1973)

Naturais e biodegradáveis

Que materiais são usados?

Artificiais e desmontáveis

O que observas?

Christo (1935- )
e Jeanne-Claude (1935-2009)

Reichstag embrulhado, 1971-1995, Berlim, tecido

Que tipo de mensagens transmite?

Preocupações ecológicas
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Spiral Jetty, 1970,  Great Salt Lake, Utah,  barro e rochas



Como se executa?

Planifica-se  a obra

Estes planos são vendidos
para suportar a execução
da obra

Depois fotografam-se ou filmam-se as
etapas do processo e o resultado final

Christo e Jeanne-Claude, As ilhas contornadas, 1980-83,  Miami, Florida 
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Minimal Art

Donald Judd (1928-1994) 

Sem título (Eight Modular Unit, V-Channel Piece), 
1966-68, aço inoxidável, 8 peças, 120 x 313 x 318 

cm, Museu Ludwig, Colónia

Peças de madeira (Well), 1964/1970, 
madeira, 28 peças, 213 x 122 x 122 cm, 

Museu Ludwig, Colónia

O que vês?

Carl Andre (1935- ) 

De que tipo de manifestação  artística se trata ? 

Materiais industriais 
(de um único tipo por obra)

Nome atribuído por Richard
Wollheim (1923-2003)

Porquê? Redução da obra aos elementos essenciais;
simplificação de formas e cores

Colocar as obras no chão
Explorar a monocromia e a tridimensionalidade
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Uso dos tubos de néon para criar  uma aura 
luminosa nas composições

Dan Flavin,1966, tubos de neon e metal, 305 cm de 
altura, Whitechapel Gallery, Londres, Inglaterra
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Minimal Art

Mozarabe, 1971, Aço cor-dez, 193cm, Instituto de Artes, Detroit

Richard Serra (1939- )

O que é explorado nos  materiais? A tridimensionalidade A impessoalidadeA monocromia

Co mo se designam estes objetos artísticos? Estruturas primordiais

Obras colocadas na rua para obrigar os peões a olhar para elas 

Enferrujar pela exposição aos elementos naturais
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Instalação
Em que  consiste? Num processo de construção plástica de cenários e ambientes 

Piotr Kowalski (1927-2004)

Que materiais são usados? Objetos do quotidiano ou detritos 
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Identidade nº2, 1975, aço, vidro, lâmpadas elétricas.



Que características adquirem as instalações a partir dos anos 80?

Nan Hoover (1931-2008) 

http://www.scoop.it/t/art-installations?page=1

Instalação

Produção de ambientes ou de
narrativas com som e imagem
pluridirecional…

http://www.youtube.com/watch?v=0NKbNQmd9e4&feature=r

elated - Água  e Fogo, 2005, Palazzo Correr,  Venezahttp://catalogue.nimk.nl/site/?page=
%2Fsite%2Fevent.php%3Fid%3D505
– Landscape, 1983

…integrando novas tecnologias.

Fabrizio Plessi  (1940- )

Parece-te que as instalações artísticas são 
comercializáveis? Porquê?

Conhece instalações mais recentes:
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http://www.scoop.it/t/art-installations?page=1
http://www.youtube.com/watch?v=0NKbNQmd9e4&feature=related
http://catalogue.nimk.nl/site/?page=/site/event.php?id=505


Dennis Oppenheim (1938 –2011)

Monument to Escape, 2001, Parque da 
Memória, Buenos Aires

Bus Home, 2002, 
Ventura, Califórnia

Device to Root Out Evil, 1997, Vancouver, fundações de 
betão, estrutura de aço galvanizado, alumínio

anodizado e vidro vermelho transparente veneziano

Arte Conceptual
anos 90/2000

Obras públicas de grande envergadura

O que vês? O que são?
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Arte conceptual refere-se ao movimento que se centra na reflexão sobre o processo

da criação artística

a) sobrevalorizando o envolvimento emocional do artista com a sua obra.

b) sobrevalorizando o distanciamento emocional do artista em relação à sua obra.

c) rejeitando qualquer envolvimento emocional do artista com a sua obra.

d) rejeitando o distanciamento emocional do artista em relação à sua obra.
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