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AMBIENTE ABERTO: O PREENCHER DO VAZIO 

 

Sandro Bottene

 

 

Resumo: O presente artigo trata inicialmente, de modo geral e breve, de alguns conceitos da 

arte Instalação apontando suas características e especificidades. A metodologia empregada se 

dá através de referência bibliográfica com citações de autores sobre o assunto. Logo depois, 

apresenta a descrição do processo da produção e montagem de uma obra com tal formato 

discutindo a temática recorrente da pesquisa plástica pessoal sobre a coleção de cactos. Além 

disso, ressalta uma relação conceitual entre o espaço da obra na exposição e o espaço dos 

cactos na estufa. A construção da obra tridimensional “Ambiente aberto: o preencher do 

vazio” (2010) se justifica como aprofundamento do tema em pesquisa, como experimentação 

no desenvolvimento de novas linguagens visuais e se sustenta também como base na prática 

de ensino ao possibilitar o uso de diversas linguagens simultaneamente em uma só obra. 

 

Palavras-chave: Instalação. Cactos. Coleção. Arte Contemporânea 

 

A presença da arte produzida pelo homem acompanha seu percurso de desenvolvimento 

desde os períodos mais remotos das primeiras civilizações. A manifestação artística 

apresenta-se em diversas linguagens narrando o processo de construção da sociedade em 

imagens sob forma de expressão e comunicação. A partir disso, a realização deste trabalho 

busca, além da produção de uma Instalação, articular-se como um mecanismo propositor na 

prática docente como método de expressão mediante sua complexidade/liberdade no uso das 

linguagens visuais e das múltiplas abordagens e discursos que tal produção pode suscitar. A 

construção da obra proporciona, além da produção poética e de instrumento metodológico, o 

conhecimento artístico, o aprimoramente estético e o desenvolver do juízo crítico/sensorial na 

arte. 

 

Instalação 

 

Durante muito tempo, o desenho, a pintura, a escultura e a arquitetura preencheram o 

espaço das linguagens da arte. No entanto, ocorre uma ruptura com a entrada da Arte 

Moderna no século XX e a perda de fronteiras na Arte Contemporânea (final da década 60), 

consequentemente, a apropriação de novas tecnologias, ocasionando uma supervalorização de 

novas linguagens visuais como a fotografia e em decorrência disto também, o vídeo. 
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Contudo, nesse período fértil do campo da arte, surgiram derivações e experimentos que 

originaram outras linguagens e discussões pertinentes sobre o papel da arte. O período torna-

se marcado por dúvidas, insatisfação e questionamentos sobre o que produzir, de que maneira 

e por que. A arte Pós-Moderna mostra o inusitado e o transformador através do 

conceitualismo - Arte Conceitual. Para CAUQUELIN, a arte contemporânea, 

não dispõe de um tempo de constituição, de uma formulação estabilizada e, 

portanto, de reconhecimento. Sua simultaneidade - o que ocorre agora - exige uma 

junção, uma elaboração: o aqui-agora da certeza sensível não pode ser captado 

diretamente. (2005, p. 11). 

A discussão de temas ou assuntos atuais passa a permear todas as produções e os 

espaços da arte. E, uma das linguagens da arte que incorpora essas questões, de certa forma 

complexa, é a Instalação
1
, que aceita uma variedade de materiais e de outras linguagens 

inseridas dentro do diálogo construído. Segundo Bamonte, 

a instalação, ao longo da história, vem sendo considerda descartável sob o ponto de 

vista material e intelectual, como obras que não contribuem para o enriquecimento 

da história da arte. Muitos tratam-na como algo banal, uma decorência de 

modismos. Entretanto, ao seguir estes parâmetros, esquece-se de que estas 

constituem manifestações artísticas inseridas em um contexto social-político-

econômico, no qual a expressão plástica é um de seus maiores reflexos. [...] As 

instalações constituem mecanismos descartáveis compatíveis com o avanço 

tecnológico que se vive. Não caracteriza a obra de arte permanente, muitas vezes 

disputada e negociada no mercado de arte, mas desintegra-se como materiais 

transitórios, em uma rapidez sintonizada ao desenvolvimento tecnológico que torna 

computadores desatualizados no momento em que são vendidos (1999, p. 103). 

A instalação é um tipo de linguagem que discute sua própria existência. “Os elementos 

espaço-tempo são colocados em questão, principalmente, quando se pergunta se uma 

instalação deixa de existir, enquanto obra, a partir do momento em que é desmontada” 

(ECKERT, 2009, p. 257). A instalação, após o término de sua exposição passa a residir na 

memória dos espectadores e no registro fotográfico e fílmico da obra. Além disso, resquícios 

da obra podem estar presentes em rascunhos, projetos e maquetes que contam detalhes de uma 

obra que não existe mais físicamente.  

A linguagem não se delimita em seguir uma regra, ao contrário, utiliza-se de uma 

liberdade tanto material quanto conceitual. No entanto, pode-se ressaltar um fator 

característico dentre todas as produções que se refere ao uso de um espaço temporário 

                                                           
1  Instalação - Termo que entrou em voga na década de 70, designando assemblagens* ou ambientes* 

construídos numa galeria ou museu para uma exposição em particular (CHILVERS, 2001, p. 271). 
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(quando a obra possuir este cárater). Para Eckert, “as obras sempre foram instaladas, mas, na 

arte contemporânea, a palavra instalação sofre transformações e se reatualiza para designar 

obras concebidas, especialmente, para um dado espaço ou, ao menos, adaptadas a esse 

espaço” (2009, p. 252). E mais, 

percebe-se, portanto, a instalação como herdeira dos ready-mades de Marcel 

Duchamp, quando o artista leva à galeria objetos produzidos em série como reação 

de indiferença visual ou total ausência de “bom” ou “mau” gosto, das colagens de 

Kurt Schwitters, no contexto do Dadaísmo, que apresentavam características teatrais 

na ocupação do espaço; do Construtivismo, de El Lissitzky, que tomava o espaço e o 

tempo como a única base possível para a construção da arte; do Espacialismo, de 

Lúcio Fontana, com suas telas cortadas que integravam a arte ao ambiente em geral; 

e dos Happenings, de Allan Kaprow, que rompiam com os limites dos espaços 

concretos através do movimento (op. cit., p. 253). 

A construção de instalações também “podem ser site-specific, isto é, concebidas para 

um lugar específico, ou idealizadas para diferentes locais” (DEMPSEY, 2003, p. 249). O 

planejamento da obra para um determinado local seja ele fechado ou aberto, pequeno ou 

grande, público ou privado, constrõe um laço quase sempre indissociável entre os materiais, o 

espaço físico e o tema discutido.  

As obras que são planejadas para ocupação de um espaço comum podem ser expostas 

em diversos ambientes e possuem uma característica de maleabilidade ajustável. Enquanto 

que aquelas projetadas para um determinado espaço físico não suportam a troca de sua 

instalação para outro ambiente.  

Além disso, deve ser destacada também a participação do público em contato com a 

obra exposta. Essa particularidade que a linguagem Instalação propicia ao espectador difere-

se da proposta, do local, dos materiais, da intenção e até mesmo do tipo de pessoas que irão 

circular no espaço. 

Na instalação, o espectador pode participar passiva ou ativamente, dependendo do 

estímulo fornecido pelo artista. A participação passiva decorre da forma como se 

determina sua trajetória ao redor dos elementos. Já a participação ativa resulta na 

interação direta do público, que manipula os elementos, seleciona materiais e 

integra-se aos objetos expostos, passando ele próprio a fazer parte da obra 

(ECKERT, op. cit., p. 259). 

O espectador, na instalação, adentra na obra, quando essa possibilitar, constituíndo-se 

como parte do cenário espacial e da narrativa conceitual. Ele constrõe discursos e diálogos 

previsíveis e pode provocar tantos outros elementos surpresos e imprevistos. 
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Obra “Ambiente aberto: o preencher do vazio” 

O trabalho intitulado “Ambiente aberto: o preencher do vazio” constitui-se de uma 

instalação que aborda a discussão do tema “Cacto” desenvolvido ao longo de outros trabalhos 

somando no repertório da pesquisa plástica visual. A execução da obra discute a 

particularidade da coleção de espécies do gênero da planta e busca construir uma relação de 

diálogo entre o espaço fechado (restrito) da estufa onde os cactos são cultivados e o espaço 

aberto (coletivo) da exposição (Mostra Acadêmica I - 2010) onde outros trabalhos dos colegas 

dividem o mesmo ambiente. Para Marinho, “[...] o artista contemporâneo, ao pensar o seu 

espaço de trabalho, lança mão de imagens nas quais o imaterial está suposto e as relações são 

o principal mote para traçar os seus limites” (2004, p. 73). Assim, 

a obra apresenta-se como um “cactário
2
” (falso/artificial) de arte 

reacriado através da referência do local (real/natural) da planta. 

Além disso, paralelamente ao discurso narrativo do espaço da 

obra, há a relação com o espaço necessário da própria linguagem 

da instalação. A organização visual dos elementos da composição 

da instalação utilizou-se de dois procedimentos: o uso da pintura e 

de objetos prontos. Antes, porém, para a construção da instalação, 

ocorreu, ainda, uma reflexão sobre o deslocamento (saída dos 

cactos) da estufa para um espaço de arte. Para Augé, “o mundo da 

supermodernidade não tem as dimensões exatas daquele no qual 

pensamos viver, pois vivemos num mundo que ainda não aprendemos a olhar. Temos que 

reaprender a pensar o espaço” (1994, p. 38). Desse modo, para representação da coleção 

pensou-se em reproduzir uma “estufa de cactos móvel” justamente pelo percurso do 

deslocamento. Então, optou-se pela construção de uma espécie de móbile (transmite certo 

movimento e instabilidade) com linhas de nylon.  

Os móbiles foram suspensos compondo-se de 05 (cinco) unidades de vasos plásticos 

pretos cada. O trançado e a armação com fios de nylon foram finalizados no ateliê. No total, a 

obra compõe-se de 06 (seis) móbiles contabilizando uma soma de 30 vasos suspensos que 

representam a coleção de cactos (iniciada em 2003; atualmente com aproximadamente 170 

                                                           
2
 Nome dado ao local onde são cultivadas espécies do gênero da planta cactos. 
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espécies e ainda contando). Os números matemáticos remetem ao Componente Curricular 

Ateliê VI (do curso de Artes Visuais – bacharelado) e a idade do artista. 

Em seguida, após os móbiles estarem devidamente posicionados, iniciou-se um segundo 

processo de construção consistindo na pintura dos cactos. Para a execução dessa parte da 

instalação, primeiramente, a parede foi revestida com jornal (proteção) e posteriormente com 

papel sulfite branco. 

 

Na pintura foram utilizados moldes vazados (previamente recortados no ateliê) 

construídos através de dobradura e corte (kirigami) que retratam a forma de um cacto. A 

representação da imagem consiste na visualização de ângulo superior da planta com padrões 

geometrizados e quase abstratos da forma original. A pintura foi realizada através de 

pigmento pó (anilina solúvel) dissolvida em álcool. O processo foi executado com apoio de 

borrifadores que, ao preencher o espaço vazado do molde, após sua retirada, deixava revelar a 

forma. 
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As cores utilizadas foram as primárias (três) e as secudárias que, resultaram da mistura 

dos jatos do borrifador na própria parede. O valor cromático das formas representa um resgate 

aos trabalhos anteriores em que esta característica sempre esteve ressaltada. Além disso, o uso 

do gotejamento abaixo da forma do cacto remete tanto a gestualidade também presente em 

outras produções, bem como a significação das raízes da planta. Assim, a obra consolida-se 

por meio da mescla de materiais e dimensões. Segundo Eckert, 

encontra-se, na arte contemporânea, principalmente na prática da instalação, uma 

extraordinária elasticidade, um hibridismo entre o bi e o tridimensional. Essa 

insubordinação às leis e à ordem constituídas, ao longo de séculos de história, pelo 

sistema das artes, destruiu, transformou e revolucionou a pintura tradicional, assim 

como a distinção entre materiais nobres, pobres e novos na escultura. Somente essa 

liberdade de buscar e experimentar encontra eco na produção atual (op. cit., p. 255). 

Por fim, a obra conclui-se com a inserção de areia no chão como forma de união (ponte) 

entre o espaço do móbile até a parede com os símbolos pintados. O processo também se 

utiliza de números matemáticos, sendo que a quantidade de areia é a mesma necessária para 

preencher os 30 (trinta) vasos plásticos pretos vazios suspensos pelos móbiles. Além disso, a 

areia remete à ideia de deserto que, por sua vez, lembra o local 

natural dos cactos. Contudo ainda, a assinatura na areia (que 

pode desaparecer com facilidade; denota instabilidade e 

registro temporário) identifica o autor da obra, delimita 

território e faz referência a 

efemeridade da instalação 

(curto tempo de duração). 
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A representação do “cactário” se materializa (toma 

forma) no exato momento em que o espectador contribui com 

sua participação na obra. Ao se posicionar num determinado 

ângulo irá preencher o espaço “vazio” de cada vaso suspenso 

com a pintura grafiti mural da parede. A ilusão de óptica 

preenche o vaso construindo um a um, a coleção da planta e, 

consequemente, uma estufa de arte. A expressão “o preencher 

do vazio” no título da obra justifica-se com a ação/interação indispensável da presença do 

público no espaço. Sobre a questão do espaço e da presença, Marcondes argumenta que, 

o espaço é concreto e a espacialidade é a essência, a presença, o modo de ser. 

Podemos dizer que a presença nunca está aqui, mas sempre lá, de onde retorna. 

A pre-sença é a intemporalidade no tempo. O tempo não pertence às coisas 

como determinação objetiva, pertence ao estado subjetivo interiorizado (2003, p. 

257). 

Na instalação, contudo, destaca-se, sobretudo, uma busca 

pelo movimento e uma discussão em torno dos ângulos. Além 

disso, a obra convida o público para que se desloque e percorra tais 

pontos específicos, interagindo e construindo a ilusão de uma estufa e de uma “coleção de 

cactos de arte”. Nessa perspectiva, também se encontra disponível um cubo de madeira 

(degrau) que facilita/possibilita a visualização dos vasos mais elevados. 

A obra, de certa forma, transporta parte do espaço real do cactário, local onde muitas 

das inspirações são “inaladas e absorvidas” para a experimentação e desenolvimento de outras 

produções. 

No cenário das produções contemporâneas, qualquer discussão sobre as 

relações espaço e criação, desdobra-se para as dimensões da cidade, pois, bem 

sabemos, há muito o artista deixou de se limitar às fronteiras concretas de um local 

para realizar sua produção. Assim, os ateliês instalados nas cidades contemporâneas 

são produto de diálogos e de apropriações feitas pelo artista e, portanto, parte 

integrante e reveladora de seu processo criativo (MARINHO, op. cit., p. 70) 

Enfim, a proposta da instalação aborda questões importantes tanto sobre a temática bem 

como da materialidade empregada na obra, as quais se encontram no dia-a-dia de artista e 

cacticultor
3
. “O olhar do homem sobre o mundo em que vive foi sempre o elo que o ligou à 

                                                           
3
  Cultivador de espécies do gênero da planta cactos. 
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sua capacidade de representar e criar símbolos (ALCÂNTARA, 2004, p. 340). A instalação 

construída torna-se uma representação simbólica do espaço físico da estufa e, mais ainda, 

adquire um aspecto de extensão do local considerado “sagrado” onde está a coleção de cactos. 

Abstract: The present article treats initially, in general and brief, of some concepts of the art 

Installation pointing their characteristics and specificities. The methodology used is through 

the bibliographical references with citations of authors on the subject. Therefore then, it 

presents the description of the process of the production and assembly of a work with such a 

format discussing the appealing theme of the personal plastic research about the collection of 

cactus. Besides, it emphasizes a conceptual relationship among the space of the work in the 

exhibition and the space of the cactus in the greenhouse. The construction of the work three 

dimensional "Ambient open: filling out of the emptiness" (2010) is justified in the deepening 

of the theme in research, as experimentation in the development of new visual languages and 

it is also sustained as base in practice of teaching when making possible the use of several 

languages simultaneously in only one work. 

Keywords: Installation. Cactus. Collection. Contemporary art 
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