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Resumo 
 
Este trabalho é produto de uma pesquisa teórico e crítica sobre as questões da história e da 
memória no caminho percorrido pela Instalação, fazendo uma reflexão histórico-crítica sobre 
o fazer artístico da Instalação, problematizando a questão da efemeridade da obra, de sua 
mutabilidade. 
A reflexão aqui apresentada se dá no diálogo entre o objeto de arte e o observador, que no 
caso da Instalação é agente ativo como complemento vivo da própria obra, onde a fruição 
do mesmo é essencial para a própria existência da obra em inúmeros casos. 
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Abstract 
 
The object of this research is a theoretical and critical reflection about the historical issues 
and the memory through Installation Art; as well a reflection on different aspects of 
Installation Art as its ephemeral and mutant characteristics. 
The reflection that this work intends to do, it’s based on the dialogue between the art object 
and the observer, witch is, in the case of Installation art, an active agent in the complement 
of the work itself, where the joy of the pure essence of the work it’s, in many cases, 
absolutely necessary for the real existence of it. 
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 “A instalação é por-em-obra a verdade, enquanto é acontecer em espaço, em localidade, em lugar 

autêntico, permitindo a espacialização” (NUNES, B., 1999, p. 141). 

 

É assim que Benedito Nunes em seu livro Introdução à Filosofia da Arte define a 

Instalação. Partindo desse princípio pode-se questionar o que é verdade em arte, 

seriam as relações históricas do objeto em questão com a arte como um todo; sua 

relação de objeto enquanto memória, como linguagem, como conceito de arte, como 

imagem, ou então como processo criativo dentro de uma dimensão crítica da própria 

arte por meio do objeto. Pode ser ainda visto com objeto de participação política e 

até mesmo ter no público seu elemento formador final.  

Para levar a cabo as questões acima, propõe-se aqui uma análise da Instalação, 

como objeto artístico, partindo de preceitos históricos e sua relação com a memória 

sem, no entanto, desprezar as demais vias de acesso à obra. Para tanto, podemos 
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dizer que a instalação é a construção de uma verdade espacial em lugar e tempo 

determinado, ao mesmo tempo em que é passageira, é presença efêmera que se 

materializa de forma definitiva apenas na memória. O sentido de tempo, no caso da 

fruição estética da Instalação é o não-tempo, onde esta fruição se dá de forma 

imediata ao apreciar a obra in-loco, mas permanece em sua fruição plena como 

recordação. 

INSTALAÇÃO E MEMÓRIA 

O conceito de memória como recordação remete-se à memória da própria obra. A 

Instalação como forma artística se apresenta como presença efêmera, a qual tem 

em seu próprio tempo a memória. A questão do tempo na Instalação se remete aos 

seus vários tempos: seja o tempo da Instalação como evento, seja como obra 

efêmera que se autofinda, seja o tempo histórico em que ela se apresenta. 

“Instalação: um evento (Ereignis), um acontecimento e a obra de arte abre 
seu próprio mundo. A obra instala um mundo quando no seu evento, 
permitindo a espacialização, e põe-em-obra a verdade, não a verdade da 
metafísica, mas inaugura mundos históricos.” (MARCONDES, N., 2002, p. 
107). 

 

A Instalação inaugura mundos novos a cada nova recriação, sim, porque ela é, de 

fato, recriada em cada nova montagem, em cada novo local, em um novo tempo: 

“...muitas instalações se caracterizam hoje por serem a constelação de universos 

particulares com os quais o contato muitas vezes pode ser abrupto.” (HUCHET, S. 

2005, p. 302). Esses universos particulares são mutáveis a partir de cada nova 

montagem. Nesse sentido a Instalação surge como obra em constante criação, se 

remodelando através do tempo, em cada novo espaço.  

O espaço, o tempo e a relação com o outro, se colocam definitivamente como atores 

complementares da Instalação em uma relação eterna. Mutável, porém eterna. As 

questões pertinentes ao tempo e ao espaço são primordiais para a compreensão da 

Instalação. Ambos se apresentam na essência da obra: “A instalação, por sua 

temporalidade paradoxal, exige um tempo progressivo, ligado ao frasear do discurso. 

Seu conceito se conquista no desdobramento dos atos, seguindo a linha de 

resistência dos objetos dispostos.” (HUCHET, S. 2006, p. 37). 
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A questão do tempo é crucial na Instalação, fazendo com que a mesma seja um 

espelho de sua história, questionando assim o homem de seu tempo e sua interação 

com a própria obra. A verdade da mesma se dá a partir de sua relação com o outro, 

o espectador-experimentador da obra, e é nesta relação que a obra é assimilada, 

permeando a forma de agir  e sentir de todos aqueles que interagem com ela. “Uma 

obra de arte nunca é uma coisa em si, fora da realidade humana; ela sempre requer 

uma interação com um espectador. Descobrimos o significado de uma obra de arte; 

mas também lhe doamos um significado.” (FISCHER, E., 1959, p. 162). A Instalação 

se revela por fim uma poesis em constante mutação. Onde o que permanece é a 

memória da obra. 

O tempo, então, não é absoluto, mas um momento, onde se dá a relação com o 

espectador e através dela a interação com a obra. Neste momento, a obra é viva, é 

aí que ela se completa, com a consciência que o outro toma dela, ou, através dela, 

de sua própria efemeridade. Nesta relação com o tempo, defendido por Kant, onde 

ele é percepção, intuição e origem da própria experiência sensível é que a obra se 

consuma. “O espaço e o tempo são, para Kant, formas de sentir, que estruturam as 

percepções ou intuições, matéria-prima do conhecimento, e que dão origem à 

experiência sensível” (NUNES, B., 2005, p. 47).  

A relação da Instalação com o tempo e o espaço se dá de forma essencial à sua 

concepção. A questão do tempo, dos cheios e dos vazios, a ocupação do espaço, 

do lugar e seus limites, convergem para a compreensão da obra. A Instalação se 

apropria, portanto, do espaço, através de experimentações artísticas e é deste 

espaço, onde esta efetivamente se instala, que a obra emerge, trazendo em si um 

forte conceitualismo que abrange uma pluralidade de recursos materiais e variadas 

formas de associações e metáforas, as quais permitem a experiência única do 

espaço.  

A questão do lugar, a ocupação do espaço, a instalação da obra no próprio espaço, 

são questões cruciais quando se faz uma reflexão acerca da arte contemporânea e 

mais especificamente da Instalação.  Em uma Instalação, o que se “evidencia, 

essencialmente, é a estrutura de uma situação espacial” (JUNQUEIRA, F., 1996, p. 
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559). A evidência desse espaço, do lugar instalado, onde a obra efetivamente 

acontece, é a consciência do espectador da obra em si. A construção dessa verdade 

espacial, que se completa através de seu negativo, dos vazios existentes, da 

percepção do todo, através de uma consciência maior de espaço-tempo, onde 

espaço, vazio e tempo se fazem presentes e essenciais à existência da própria obra, 

em conjunto com a percepção da mesma pelo espectador, constituem o âmago da 

Instalação. “...toda instalação institui um lugar que é tanto um lugar como topos físico 

da obra quanto um lugar de produção de arte como questão.” (HUCHET, S. 2005, p. 

302). 

INSTALAÇÃO: RELAÇÃO ARTE-HISTÓRIA 

Devemos entender, no entanto, que as relações da arte com as questões inerentes 

à Instalação surgem na relação arte-história a partir do início do século XX com o 

dilema do fim da arte, ou como propõe Arthur Danto, o fim da arte em seu “momento 

pós-histórico”. É bem verdade que este momento pós-histórico proposto por Danto 

se refere à arte a partir dos anos 1960, mas a partir dos ready-made de Duchamp, o 

conceito de arte se modifica definitivamente.  

Apesar de Marcel Duchamp ter feito de fato parte de vários movimentos das 

Vanguardas Artísticas, ele fez uma arte própria, a qual inspira e influencia artistas do 

mundo todo até os dias atuais. “Seu fascínio diante da linguagem é de ordem 

intelectual: é o instrumento mais perfeito para produzir significado e, também, para 

destruí-los.” (PAZ, O., 2002, p. 11). 

Depois de Duchamp a arte nunca mais seria a mesma. Sua influência na arte do 

século XX, e nas criações artísticas dos princípios do século XXI são inegáveis e 

constantes. Ao privilegiar o ato do artista, em detrimento muitas vezes do objeto 

artístico, Duchamp coloca as questões conceituais, filosóficas e críticas, acima das 

questões formais. É exatamente neste ponto crucial que sua influência na arte 

contemporânea se apresenta de forma tão intensa e viva. O processo criativo, eleva-

se então, ao patamar de arte. “Creio que a Arte é a única forma de atividade pela 

qual o homem se manifesta como indivíduo. Só por ela pode superar o estado 

animal, porque a Arte desemboca em regiões que nem o tempo nem o espaço 

dominam.” (DUCHMAP, M. In: PAZ, O., 2002, p. 63). 
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ARTE, LIBERDADE E DO WHATEVER 

Ao priorizar o gesto à criação de novos objetos, Duchamp, gera uma relação com os 

objetos e com o espectador, que em última instância, vai definir como obra de arte, 

um objeto escolhido pelo artista. A existência desse objeto como arte é definida, 

então, a partir de uma escolha do artista. “Não um ato artístico: a invenção de uma 

arte de liberação interior.” (PAZ, O., 2002, p. 30). Será possível essa liberdade, ou 

estará ela sempre “amarrada” à própria história, à busca pelo sentido da arte e da 

vida, da própria essência humana? E não seria, ao mesmo tempo, a essência 

humana um limitador da liberdade?. “A liberdade não é um saber, mas aquilo que 

está depois do saber”. (PAZ, O., 2002, p. 63). 

A liberdade perseguida por Duchamp é ambígua e traiçoeira, podendo se perder no 

próprio processo de criação, quando o artista não trata sua própria obra com o 

humor e o desprendimento com que Duchamp a tratava. 

“...a Arte é uma das formas mais altas da existência, com a condição de que 
o criador escape a uma dupla armadilha: a ilusão da obra de arte e a 
tentação da máscara de artista. Ambas nos petrificam: a primeira faz de 
uma paixão uma prisão e a segunda de uma liberdade, uma profissão”. 
(PAZ, O., 2002, p. 62 e 63). 

 

Nessa nova forma de fazer artístico o público se coloca de forma definitiva como 

elemento último da própria obra, sem essa interação a obra muitas vezes não existe 

de forma plena.  

Resumindo, o ato criador não é executado pelo artista sozinho; o público 
estabelece o contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e 
interpretando suas qualidades intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua 
contribuição ao ato criador. (DUCHAMP, M. In: BATTCOCK, G., 2002, p. 
74). 

 

A arte contemporânea a partir de Duchamp necessita do público para se concretizar, 

e tem no espectador seu último elemento. É através desta necessidade que se dá a 

relação intrínseca da Instalação com a memória. Essas relações vão, portanto, além 

da obra. Aqui se dá uma relação social entre espectador / experimentador com a 

obra. Essa relação vai muito além do fato estético, ou mesmo de uma relação 

estética entre obra e observador / experimentador.  
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A poética artística dos artistas do pós-guerra, só veio reafirmar os preceitos iniciados 

por Duchamp e pelos seus contemporâneos. Nos anos 60 a arte passa por um 

período de experimentações, onde, happenings e performances são constantes, 

assim como todo tipo de arte conceitual. É no meio desta efervescência de idéias, 

que a Instalação se afirma como novo suporte na arte. 

As Instalações surgem ao mesmo tempo nos Estados Unidos e na Europa, 

lembrando que os artistas, já nesse período, transitavam tanto pelo circuito 

americano quanto no europeu. Nessa fase já temos a internacionalização da arte. 

Mesmo com características diferentes dentre os vários movimentos e grupos, há 

entre eles, se não diálogo, ao menos conhecimento do outro e com isso, influências 

várias de idéias e conceitos. 

John Cage, músico e artista que cria em parceria com Robert Rauschenberg, David 

Tudor (músico) e Merce Cunningham (bailarino e coreógrafo), experimentos 

multimídia; “enfatizou o elemento do „acaso‟ na arte como uma maneira válida de 

criar uma obra. Suas composições musicais incorporavam ruídos do ambiente das 

ruas, sons produzidos pelo martelar sobre a madeira e sobre as cordas de um piano, 

e, singularmente, o silêncio (4´ 33´´, 1952).” (RUSH, M., 2006, p. 18).  

A afirmação de Cage vem apenas se somar às crenças de Duchamp e de outros 

artistas que viam no acaso e na experimentação, uma forma de arte. Quando 

Duchamp priorizou a idéia, o conceito, em relação à forma, ele libertou, de certa 

forma, os artistas para a criação sem barreiras.  

A liberdade exercida pelos artistas contemporâneos fez com que suas obras, em sua 

grande maioria, tivessem um caráter intrinsecamente pessoal, como uma 

“declaração pessoal de arte”. (RUSH, M., 2006, p. 1). Dessa forma, o artista ficou 

livre, ou segundo De Duve, se viu obrigado a se expressar e com isso se colocar à 

frente de sua obra. Portanto, o que envolve o artista, o espaço e o tempo, em última 

análise, se tornam questões centrais na arte. Pode-se dizer em muitos casos, que o 

espaço é a obra, e, em outros, a obra é o tempo, como no caso do Silêncio, de John 

Cage. 
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Curiosamente, quando a Arte toma para si um caráter pessoal, ela se globaliza, já 

que em todos os lugares é possível questionar e trabalhar a arte em cima de 

questões pessoais. Os artistas, ao se libertarem do tema, no principio da 

modernidade, já tinham dado o primeiro passo para essa libertação, mas quando 

concluíram que tudo pode ser arte, ou, que é possível fazer arte de tudo, usando 

qualquer tipo de suporte, a liberdade foi por fim alcançada. No momento em que a 

idéia está colocada como a grande questão da arte e a questão formal, mesmo 

quando muito bem trabalhada, está atrelada ao conceito, a arte passa a, ao menos, 

poder tentar tudo. Esse fazer tudo é muito bem exemplificado por Thierry de Duve, 

em seu artigo Do Whatever: “It thus call that artist modern whose duty is (was, hás 

been?) to do whatever. This is a duty and not a right”. (DE DUVE, T. 1996, p. 340). 

De Duve, coloca, no entanto, que a liberdade tão perseguida pelos artistas, se 

apresenta aqui como uma obrigação e não como um direito.  

A nova arte, que lidava com um novo processo artístico, questões conceituais e 

filosóficas, além de uma interferência direta no meio, através do espaço e do tempo; 

contava ainda com a participação ativa do público e através deste se colocava 

efetivamente como nova forma de manifestação artística. 

No fim dos anos 60, portanto, a mudança no fazer artístico já estava sendo 

reconhecida em âmbito internacional.  

Essa mudança era reconhecida em uma série de exposições internacionais 
de grande escala montadas entre 1969 e 1972, cada uma tentando fazer 
um levantamento geral das várias produções do que parecia ser uma 
vanguarda ampla e cosmopolita. .... Esse ajuntamento de artistas de vários 
países e continentes levou a uma rápida troca de informações e ao 
estabelecimento de redes internacionais de contato e amizade. 
(HARRISON; WOOD, 1998, p. 197). 

 

OITICICA: ESPAÇO, FORMA E MOVIMENTO 

A década de 1960 foi marcada por uma densa produção artística no Brasil. Onde as 

experimentações tanto na questão formal, quanto conceitual, ligada à apropriação 

do público, através da participação do mesmo na obra, criando um novo espaço-

tempo, e uma nova vivência da arte. Neste período, “manifestavam-se igualmente 

concepções de transformação radical da arte. Sobre os rumos de toda essa situação 
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cultural que se delineava pesaria o arbitrário regime político de 1964.” (ZANINI, W., 

1994, p. 306). 

A fase de questionamento, por parte dos artistas passa por todas os suportes 

artísticos, incluindo até mesmo o vestuário, como é o caso da proposta para o traje 

tropical para homens de Flávio de Carvalho de 1956. Em 1959, com a formulação da 

Teoria do não-objeto1, lançada por Ferreira Gullar no Jornal do Brasil, no Rio de 

Janeiro, os artistas começam a buscar uma nova formulação artística, observada 

especialmente na arte ambiental de Oiticica, já na década de 60. 

Com os parangolés, Oiticica passa da experimentação visual, ligada à questão da 

forma, do espaço, e até mesmo do tempo, para uma experimentação sensorial muito 

mais abrangente. Além da experiência visual e da percepção do espaço-tempo, o 

espectador experimenta o tato, já que os parangolés são para serem vestidos. Ao 

usa-los o espectador-ator (já que o espectador é absorvido pela obra, 

transformando-se em agente ativo da mesma), apropria-se de uma linguagem 

corporal, onde a experiência sensorial é vivenciada de forma plena. 

A intenção do artista, que ao criar o parangolé introduz o samba em sua arte, é que 

o espectador-fruidor dance, se movimente, criando um mundo à parte, onde o objeto 

ou a obra em si perde a força diante da experiência da mesma. O próprio artista 

intitulou sua arte não como obra, mas como manifestação ambiental ou como não-

objeto, influenciado pelo crítico Ferreira Gullar e por Mário Pedrosa, ambos teóricos 

muito importantes em seus trabalhos. 

A arte ambiental de Oiticica é, portanto, de um embriagar sensorial absoluto. A 

fruição da mesma se dá de forma plena, criando uma experiência única para cada 

espectador-fruidor. “Com efeito, a pura e crua totalidade sensorial, tão 

deliberadamente procurada e tão decisivamente importante na arte de Oiticica, é 

afinal marejada pela transcendência a outro ambiente.” (PEDROSA, M. In: org. 

Amaral, A., 1981, p. 208).  

A partir da obra de Oiticica se instaura definitivamente a semente da produção 

espacial e conseqüentemente a origem da Instalação na produção brasileira. 
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INSTALAÇÃO E CURADORIA 

Ao tomar a Instalação como objeto exemplificador de questões pertinentes à arte 

contemporânea e sua relação com os preceitos da memória, nos deparamos 

necessariamente com a relação obra-espectador / experimentador, assim como com 

àquele que propõe essa relação: o curador. 

A partir da curadoria podemos traçar um novo olhar sobre a Instalação ou sobre a 

forma como a relação da mesma se dá em relação ao espectador / experimentador e 

a interferência do curador nas memórias possíveis da Instalação. 

Surge na contemporaneidade a espetacularidade da museografia em contraponto ao 

cubo branco da era moderna, criando mundos especiais / espaciais para a exibição 

da arte. Com isso, o curador se coloca, de certa forma, como co-autor da obra, já 

que a apresentação de obras de arte, principalmente de arte contemporânea, em 

muitos casos é a própria essência da obra. É através dessa “montagem” que a 

Instalação apresenta universos particulares onde tempo e espaço são indissociáveis 

à obra.  

A exposição passa então à categoria de evento, principalmente após Spaces, em 

1970, quando o MoMA em Nova Iorque tem o espaço, tradicionalmente sacralizado 

do museu, subvertido em espaço de experimentação, através das Instalações 

temporárias sob curadoria de Jennifer Licht. “Nesse sentido também, o museu 

inaugurou uma atividade que consistia em não apenas expor, mas em co-executar o 

trabalho. Co-execução implica um balanceamento da responsabilidade e da autoria 

entre artista e curador.” (HUCHET, S. 2006, p. 38 e 39).  

A exposição evento-espetáculo aparece no fim do século XX, sobretudo nos anos 

90, trazendo consigo um sem número de adeptos e de críticos. Em especial, as 

exposições com cenografias teatrais, trazem à tona o papel do curador e do 

museógrafo, e ainda do cenógrafo, na exposição de arte. 

O curador assume portanto um papel importantíssimo na forma como o espectador 

fará sua interação com a obra, ele se torna co-responsável por esta relação, criando 

assim uma nova realidade na qual a obra será, de certa forma, redescoberta, 
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permitindo novas leituras da mesma obra, dependendo do olhar, da intenção da 

curadoria. 

INSTALAÇÃO.... 

A Instalação se apresenta como “um conceito prometido, cuja promessa se 

desenvolve, cresce, murcha, acerta, fracassa, mas deixa sempre resíduos. Seu 

conceito não se dissolve... ” (HUCHET, S. 2006, p. 37). A obra se diferencia, 

portanto, de eventos efêmeros, os quais permanecem somente na memória, como é 

caso dos Happenins, dos parangolés de Oiticica e de outras obras experimentais.  

Mais do que um evento, a Instalação é um fazer artístico cujo discurso permanece 

mesmo quando a obra se dá de forma efêmera permanecendo apenas como 

memória. As polivalências da Instalação ainda permitem um sem número de 

experimentaçãoes. “No período contemporâneo, o caráter multivalente da Instalação 

ainda está por ser plenamente alcançado” (ROSENTHAL, M., 2003, p. 107). 

Parafraseando Baudelaire ao se referir à arte a Instalação é... “o transitório, o 

efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o 

imutável.” (BAUDELAIRE, C., 1997, p. 25). Está definição, apesar de não se referir à 

Instalação, poderia muito bem se aplicar a ela, já que a Instalação carrega em sua 

poética o transitório e o efêmero, e ainda o eterno e o imutável que é o todo da arte 

contido nela. 

 

 
                                                           
1
 Teoria do não-objeto de Ferreira Gullar: “O não-objeto não é um antiobjeto mas um objeto especial em que se 

pretende realizada a síntese de experiências sensoriais e mentais: um corpo transparente ao conhecimento 

fenomenológico, integralmente perceptível, que se dá à percepção sem deixar resto.” In: Gullar, F. Etapas da 

Arte Contemporânea. Edit. Revan, Rio de Janeiro, 1999. 
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