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RESUMO  
Há na arte contemporânea uma classe de propostas artísticas que se pretendem 
constituídas de nenhuma materialidade física. Neste artigo, as descrevemos como Artes do 
Vazio, e, dada sua diversidade, oferecemos uma proposta de como classificá-las. Primeiro, 
mostraremos seu contexto de desenvolvimento através do século XX. Segundo, uma 
classificação mínima será oferecida, na qual diferentes obras do vazio serão descritas. 
Finalmente, discutiremos alguns problemas e desafios de como propriamente compreendê-
las, bem como sua influência no mundo da arte atual. 
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ABSTRACT 
In contemporary art, there has been a class of artistic proposals that claims to be constituted 
of no physical materiality. In this paper, we name them as Emptiness Arts, and offer an 
account on how to classify them, given their diversity. First, we aim to show its context of 
development through the 20th century. Second, a minimal classification is offered, in which 
different emptiness arts are described. Finally, we aim to discuss some problems and 
challenges on how to proper understand them and its influence in art world today. 
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Introdução: de Duchamp ao vazio na arte 

Do imenso conjunto de possibilidades técnicas, materiais e interpretativas que se 

oferecem ao nosso mundo da arte atual, há algumas propostas que provocam 

deliberadamente nossa reflexão por desafiarem alguns pressupostos para sua 

identificação como arte. É certo que a liberdade criativa é um constituinte no cerne 

artístico, e ao longo da história observamos como esta liberdade é usada em favor 

dos artistas, seja pela defesa dos seus direitos individuais (como na expressão 

pessoal) ou dos valores coletivos (como quando questionam critérios artísticos, 

instituições, dentre outros). Esta liberdade foi mais fortemente defendida ao longo do 

século XX, quando os artistas passaram a realizar vasta experimentação a fim de 

buscar seus limites, o que certamente fez com que a noção de “arte” se dilatasse 

ainda mais. O nome historicamente mais associado a este forte movimento que 

caracterizou a modernidade artística é o de Marcel Duchamp, uma vez que depois 

de seus readymades e dos outros numerosos aspectos contravertidos de sua 

carreira, a arte do séc. XX fora lançada para o lugar de uma nova compreensão: a 

de um objeto que é mais relacionado à intenção do artista do que à beleza ou o 

gosto (SMITH, 2000), culminando assim num movimento de ampla libertação e 

experimentação a qualquer pessoa, movimento este certamente mais democrático, 

embora também imensamente rejeitado por parte das pessoas do mundo da arte 

mais tradicional. 

Muitas das ideias artísticas desenvolvidas no séc. XX apresentaram-se articuladas a 

ideais políticos do mesmo período, onde protestos contra a obra de arte como artigo 

de luxo começaram a aparecer (SMITH). Esta orientação de maior abertura e 

protesto fez com que se formalizasse uma gama de novas tendências, grupos e 

movimentos artísticos de vanguarda1. Dois destes que nos interessam aqui de uma 

forma mais detalhada, dadas as suas características radicais no contexto que se 

lhes apresentava foram: o Dadaísmo, logo do início do século XX, e a Arte 

Conceitual, atribuída à década de 60. 

Ao que parece, “Dadaísmo” vem de “dadá”, uma palavra encontrada ao acaso num 

dicionário de alemão-francês por Hugo Ball e Huelsenbeck quando em 1916 

procuravam uma palavra que nomeasse o movimento que estava surgindo de 

algumas ideias entre ambos. Dadá é o primeiro som emitido por uma criança, e por 
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tal fato simbolizaria o primitivismo, um novo começar na arte de uma sociedade em 

guerra que gerava descontentamento em muitos artistas e poetas em função da 

íntima relação entre a arte e a burguesia capitalista. A arte dadaísta nasce assim 

como um misto de ironia e revolta diante da sociedade condenada, num gesto de 

autodestruição por ser dependente daquela, ficando conhecida como antiarte 

(ADES, 2000).    

Por sua vez, a Arte Conceitual desenvolveu-se aproximadamente quarenta anos 

depois. O termo é aplicado à arte na qual “(...) a ideia é primordial e a forma material 

é secundária (...)” (LIPPARD, 1973, p.vii)2. Isto significa que o conteúdo conceitual 

conduzido à mente era o que mais interessava nas propostas de artistas como 

Reinhardt, Jasper Johns, Robert Morris, Ed Ruscha e outros; por outro lado, as 

formas materiais tornavam-se menos interessantes para tais artistas, posto que eles 

procuravam dissipar o interesse tradicional do público nos aspectos visuais, visando 

a sua condução aos conceitos abstratos propostos. Os artistas conceituais ainda 

enfrentavam a concepção tradicional da obra de arte como dotada de uma aura 

especial neste contexto histórico de fortes implicações democráticas – haja vista aos 

movimentos de defesa dos direitos civis, de libertação das mulheres e de 

contracultura, dentre outros – participando muitas vezes com suas novas propostas 

em tais movimentos, e também adotando os ideais da liberdade de expressão 

vigentes para sua nova concepção de arte.   

A história do Dadaísmo e da Arte Conceitual, bem como das outras vanguardas 

artísticas, não é precisa em nomes e datas, e também sabemos que muitos artistas 

ao longo da história não se permitiram rotular com tais termos. Porém, com os dois 

exemplos aqui apresentados, situamos um panorama geral de uma atitude mista 

entre liberdade e afronta aos cânones tradicionais, visando desconstruir o objeto 

artístico como obra de luxo, mas também constituir obras como 

instrumentos/veículos de ideologias que pudessem encorpar a nova arte que 

buscavam.  

Entretanto, é certo que nem todos os artistas buscaram este viés político3, e por tal 

motivo, em nosso objetivo consideraremos apenas o plano geral de liberdade que 

fertilizava o solo artístico do ocidente, onde muitas propostas artísticas fizeram-se 

nos limiares destas duas vanguardas. Neste artigo, trataremos de uma classe destas 
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obras que aqui designamos por “Artes do Vazio”. Nestas propostas, a arte não só 

desvincula-se da materialidade (como no conceitualismo), mas a exclui por completo 

(atitude esta que poderia facilmente ser vista como uma antiarte dadaísta). Assim, 

consideramos uma arte como “do vazio” se ela ou (1) se designa como uma 

completa ausência de materialidade, ou (2) procura expressar o vazio como seu 

principal conteúdo. No primeiro caso, resultar em “completa ausência de 

materialidade” significa que tais obras se propõem como arte na ausência de 

qualquer traço que nos possa ser recebido pelos sentidos. Imaginemos a exibição 

de uma escultura onde não há qualquer vestígio de pedra ou outro material, ou 

mesmo um espetáculo de dança sem um único bailarino. Não se trata de um 

esquecimento dos artistas sobre suas datas de apresentar-se em público, posto que 

um erro como esses implicaria num pedido de desculpas e quem sabe, do 

oferecimento de alguma outra atração ou proposta artística no lugar. Trata-se do 

vazio, silêncio ou ausência deliberados, enquanto a própria obra/peça de arte. 

No segundo caso, o vazio ou ausência são o conteúdo principal da obra. A obra não 

se constitui como vazia por completo, pois ainda apresenta alguma materialidade 

mínima que nos é de fato recebida pelos sentidos, e por meio da qual pensamos 

sobre o vazio. Um exemplo nos pode ser dado se tomarmos como pintura uma tela 

sem qualquer tinta. Há a materialidade mínima da tela que é exigida numa 

exposição de artes visuais, mas esta aponta diretamente para o vazio por induzir o 

público a sentir a falta da expressão pictórica da tinta. 

Alguns casos certamente se farão mais confusos entre um subtipo ou outro, mas os 

tomaremos todos aqui como um grande grupo de obras que fazem uso da nulidade 

de algum modo, ou seja, da própria ausência/vazio como obra ou peça artística, 

mesmo quando seja identificada uma materialidade mínima articulada a esta outra 

parte vazia (como uma moldura vazia numa exposição, ou os ruídos mínimos de um 

intérprete ao piano como a peça sonora em si). Tomaremos os casos mais radicais 

como deliberadamente desafiadores à nossa compreensão e ao seu próprio 

reconhecimento como arte. O que nos caberá agora é estabelecer uma 

categorização primária que nos permita identificar a qualidade de tais ausências.  
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A diversidade das Artes do Vazio 

As diferentes obras do vazio propuseram-se em vários âmbitos artísticos, e 

passaremos aqui a observar algumas delas. Caracterizar e classificar minimamente 

tais propostas enfrenta o óbvio problema de como unificar obras de arte que, 

material ou conceitualmente, são compostas por/ou denotam um completo vazio. 

Como solução, tomaremos aqui como categorização primária o inverso do que 

propõem os nossos tipos artísticos mais comuns: (1) Artes Visuais; (2) Artes 

Sonoras; (3) Artes Cênicas. É do nosso consenso que muitas possibilidades 

artísticas atuais se situam nos intermédios desses três tipos, e de tal modo, nossa 

classificação se pautará pelas três seguintes categorias: (1) Artes vazias de 

visualidade; (2) Artes vazias de sonoridade; (3) Artes vazias de apresentação. Para 

identificar uma obra nesta ou naquela categoria, observaremos os casos segundo o 

fundamento principal do que cada obra promete, i.e., o que a obra em questão 

deveria apresentar, mas não apresenta. Tais identificações não constituem uma 

classificação definitiva sobre tais obras, mas perfazem apenas uma mínima 

identificação de toda a variedade em que as ditas Obras do Vazio se fizeram no 

decorrer dos anos.   

(1) Artes vazias de visualidade. Corresponde por negação ao conjunto das 

artes visuais por não oferecer seu fundamento principal, que é a qualidade visual da 

obra. Sendo assim, obras como desenho, pintura, escultura, gravura, colagem, 

cerâmica, arquitetura, artesanato, fotografia e produção cinematográfica se 

apresentarão como vazias de visualidade caso excluam seu aspecto fundamental na 

exibição, que é o visual. Obras que exemplificam esta classe são: 

 

a) Le Vide (1958), Yves Klein. A famosa exposição de Yves Klein foi exibida 

tendo como título completo “La spécialisation de la sensibilité à l’état matière 

première en sensibilité picturale stabilisée, Le Vide”4 na Iris Clert Gallery, em Paris. 

Klein manteve a galeria fechada por algumas semanas enquanto preparava o 

espaço com uma cor azul opaca nas janelas e portas. Distribuiu 3.500 convites que 

garantiam a livre entrada, e os demais deveriam pagar 1.500 francos para serem 

admitidos. Grupos de dez pessoas deveriam entrar por vez num espaço de tempo 

de três minutos para presenciar “... um lúcido e positivo advento de um certo reino 

do sensível”5. Com um guardanapo e um coquetel azuis na mão, o que as pessoas 



 

MUSSOI, Aniely Cristina. A diversidade do nada: os problemas do vazio na arte, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3164-3176. 

3169 

presenciaram lá se resumia a uma pequena mesa e uma vitrine vazia (BARLETT, 

2016). 

 

b) Show in advance of its existence (1989), Henry Flynt. Esta foi uma exposição 

divulgada em 1991, por ocasião da visita de Flynt à primeira fundação italiana 

dedicada à arte contemporânea, a Fundação Mudima, Milão, em 10 de junho de 

1989. Em tal data, Flynt tirou cinco fotos de um grande espaço vazio da galeria. Na 

apresentação atual em seu site6, ele explica que a obra tornar-se-ia “realizada” por 

meio do anúncio no pôster, da publicação da Exposição e de uma ou mais fotos em 

flash art. Isto poderia acontecer a qualquer momento depois que comunicasse a 

proposta ao fundador do espaço Mudima, Gino di Maggio, o que ocorreu em 03 de 

dezembro de 1990. A questão é que as fotos como documentação da exposição já 

haviam sido tiradas há pouco mais de um ano antes. No pôster, lê-se: 

 

 “Quando você vir isto, a exposição já acabou. Ela ocorreu antes de 
ter sido constituída, quando ninguém sabia que estava ocorrendo. A 
exposição está documentada por fotos que eu tirei antes dela ter 
existido. Este pôster estabelece a exibição.”7 

 

É possível que Flynt tenha acreditado que o ato propositivo de planejar e anunciar 

oficialmente uma exposição seria suficiente para constituir sua existência. Deste 

modo, quando a divulga, ele aponta para algo “já realizado” no Mudima, mesmo que 

ninguém soubesse ou obra alguma tivesse sido exposta. Mesmo assim, a exposição 

não existia antes de 1991 com seu anúncio e divulgação das fotos.  

 

c) Bienal do Vazio (2008), Ana Paula Cohen e Ivo Mesquita. Como um “[...] 

gesto de suspensão da mostra e de busca por novos conteúdos e configurações8”, 

os dois curadores propuseram para a 28ª Bienal de São Paulo um enorme vazio no 

2º andar do Pavilhão Ciccillo Matarazzo do Parque do Ibirapuera. Em entrevista9 

sobre a proposta, Mesquita justifica a necessidade de a Bienal passar por uma 

reflexão sobre a sua perspectiva, especialmente em razão de uma crise no sistema 

institucional de arte, que sustenta essa que é uma das maiores e mais importantes 

bienais de artes no mundo.  

 



 

MUSSOI, Aniely Cristina. A diversidade do nada: os problemas do vazio na arte, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3164-3176. 

3170 

(2) Artes vazias de sonoridade. As tratamos aqui como o negativo do conjunto 

de Artes Sonoras, mais amplo do que a clássica categoria da Música por abarcar 

todas as suas variantes, mas também as vertentes mais contemporâneas, como 

eletroacústica, paisagens sonoras, dentre outras. As artes aqui se fazem vazias de 

sonoridade quando pretendem encontrar-se na classe de artes sonoras, mas não 

apresentam seu fundamento principal: o som. 

 

a) 4’33” (1952), John Cage. Uma partitura de três pausas, que somadas 

constituem quatro minutos e trinta e três segundos de puro silêncio, por meio da qual 

o reconhecido pianista David Tudor a interpretou no Woodstock Festival de 1952 em 

Nova York. Por mais que o compositor John Cage tenha argumentado sobre o 

propósito de guiar os ouvidos do público para os sons e ruídos ao seu redor, é por 

meio da ausência de sons proposta por ele na partitura que tal objetivo poderia ser 

efetivado. A proposta ainda hoje faz tanto sucesso que podemos encontrar inúmeras 

versões populares da 4’33” em instrumentos variados, incluindo uma versão para 

geladeira10 e outra executada por um gato11. 

 

b) The Wit and Wisdom of Ronald Reagan (1980), Stiff Records12. Foi um álbum 

satírico onde cada um dos lados do disco, denominados “The Wit” e “The Wisdom” 

era inteiramente composto por faixas silenciosas. 

 

(3) Artes vazias de apresentação. Este seria o contrário para a classe das Artes 

Cênicas, que aqui tomamos como o conjunto de obras ou peças que dependem da 

ação do corpo frente ao público para se materializarem. Elas compreendem as 

formas de teatro, dança e ópera clássicas, mas também as vertentes do circo, da 

comédia, das performances e dos happenings, dentre outras. Podemos tomá-las 

como vazias de apresentação quando suas pretensões como obras de arte se fazem 

na ausência de qualquer corpo artístico para executar a peça, deixando o público 

diante do palco vazio. 

 

a) Relâche (1924), Erik Satie e Francis Picabia. É possivelmente a primeira 

performance intermídia por envolver elementos de filme, dança e cenário que 

subvertiam as expectativas do público, tendo contado com a participação de Marcel 

Duchamp. Seu título corresponde à palavra francesa utilizada para se referir ao 
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cancelamento ou suspensão momentânea de apresentações em um teatro. 

Lushetich (2016) explica que Relâche relaciona-se com o autocancelamento de duas 

formas: primeiro por cancelar a armação habitual que separa uma execução de balé 

do resto da vida, incluindo a área de palco, a coreografia, a luz e a organização 

temporal em atos e interlúdios. Segundo, por literalmente cancelar a abertura em 27 

de novembro, na ocasião de enfermidade do bailarino protagonista Jean Börlin, 

fazendo a estreia postergar para 04 de dezembro. Considera-se a sua não 

ocorrência em 27 de novembro como uma performance.  

b)  One Year Performance (1985-1986), Tehching Hsieh. Este artista é conhecido 

por suas performances de longa duração (em sua maioria, anuais). Por meio de um 

documento assinado, nesta proposta ele proibia-se de fazer arte, falar sobre arte, 

ver arte, ler sobre arte e ir a galerias e museus de arte por um ano. Ou seja, sua 

obra é não relacionar-se de qualquer maneira com arte, mas tão somente viver 

durante o período estipulado13. 

c) Movimento da Não-Dança (90‟s), Boris Charmatz. Esta não é somente uma 

peça, mas um movimento inteiro de coreógrafos e dançarinos que propõe o não 

dançar, oferecendo uma série de outras atividades em troca, como ler, atuar, proferir 

uma palestra, executar uma obra visual e etc. O coreógrafo Boris Charmatz é um 

dos nomes principais associados ao início de tal movimento. Boisseau (2009)14 cita 

ainda o espetáculo Une Pièce Mécanique de Geisha Fontaine e Pierre Cottreau 

(2009), cujo foco principal em cena fora dado por vinte e cinco robôs 

telecomandados. 

Nossa primeira impressão sobre Artes do Vazio pode ser a de que não permitem 

muito espaço para inovação, dada a sua natureza anuladora, tendendo assim para o 

seu rápido esgotamento. Pelo breve panorama que oferecemos aqui, no entanto, 

nota-se que não é o caso. Não só temos os exemplos mais clássicos de John Cage 

e Yves Klein renovados em múltiplas versões, mas uma gama imensa de 

possibilidades que se mostram em diversos campos da arte, desdobrando-se até 

mesmo em movimentos inteiros a dedicar-se para a negação da sua arte. De fato, 

nossa amostra foi pequena se considerarmos os mais de quatrocentos registros de 

Nothing Arts, como são chamadas no The No Show Museum15 estabelecido em 

Joanesburgo. O fato de que tais artes têm sido presentes por mais de sessenta anos 
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(tomando-se os exemplos da década de 1950 como os primeiros) pode ser 

sintomático (por assim dizer) de características do nosso mundo da arte atual.  

Porém, antes mesmo de nos perguntarmos sobre o quê uma arte do vazio significa, 

ou seja, para quê o seu vazio está a apontar, a pergunta que não quer calar é: afinal, 

ela pode de fato significar alguma coisa?  

 

Problemas e desafios de compreensão 

Tendo estabelecido o panorama geral das artes do vazio, consideremos agora os 

casos que nos interessam mais. Definimos anteriormente que as obras do vazio 

podem ser assumidas como (1) uma completa ausência de materialidade ou como 

(2) uma materialidade mínima/parcial que expressa o vazio como seu conteúdo 

principal. A distinção, embora não definitiva, é necessária para que possamos 

problematizar exatamente os casos mais radicais: aqueles que se propõem como o 

vazio em si. Dos exemplos mais claros para os nossos propósitos, podemos apontar 

neste momento para: Le Vide (Yves Klein), Show in advance of its existence (Henry 

Flynt), Bienal do Vazio (Ana Paula Cohen e Ivo Mesquita), 4’33” (John Cage), One 

Year Performance (Tehching Hsieh), Do nothing (Ed Young). Posto que o vazio 

configura o próprio objetivo desses artistas, seria imprudente tomar o espaço 

circundante como a obra antes de compreender seu objetivo para com o vazio em si.  

Mesmo no caso de John Cage que declarou ser o conjunto de ruídos do ambiente a 

sua música, em sua partitura a única qualidade que poderia ser prevista era o 

silêncio. O problema de se apontar para os ruídos como música está na sua 

impossibilidade de ser distinguida de alguma das faixas do The Wit and Wisdom of 

Ronald Reagan, por exemplo. Diante das várias execuções de 4’33” realizadas até 

hoje, temos que somente pelos conjuntos de ruídos jamais poderemos identificar 

qual fora o instrumento utilizado para sua execução: se feita em piano, beatbox, 

geladeira, se foi performada por David Tudor ou por um gato.  

Da mesma maneira, somente pelo vazio “exposto” na Bienal de 2008, como 

poderíamos nos certificar de que não é o mesmo vazio de 1958 da galeria de Yves 

Klein, mas agora exposto no Ciccillo Matarazzo? Ou ainda, como poderíamos 



 

MUSSOI, Aniely Cristina. A diversidade do nada: os problemas do vazio na arte, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3164-3176. 

3173 

justificar que a exposição da Bienal do Vazio não esteja acontecendo em algum 

galpão dos Correios neste exato momento?  

Enquanto proposta, “Exhibition in advance of its existence” procura apontar para o 

fato de ter sido realizada antes de sequer ser concebida, no acordo com Di Maggio 

em 1990. É como se Henry Flynt pudesse olhar para o passado e transformá-lo, 

indicando uma exposição onde antes não havia. Sendo levado a sério, isto significa 

que poderíamos também reconhecer uma exposição da Fundação Mudima antes 

desta ter sido sequer projetada como espaço para arte. Poderíamos ainda 

reconhecer uma exposição de Arte Contemporânea no mesmo local cinco séculos 

antes e teríamos concomitantemente produções de arte renascentista e 

contemporânea, o que seria interessante, bastando para isso ser anunciada 

apropriadamente. No mesmo período em território brasileiro, por sua vez, a 

Exposição antes de sua existência poderia se dar antes mesmo da chegada dos 

europeus. Afinal, ter o registro fotográfico não é uma necessidade, posto que no 

momento do click o espaço retratado ainda não deve ser uma exposição. 

E qual a diferença entre as performances executadas por Tehching Hsieh e Ed 

Young com a vida do cidadão comum e não participante do mundo da arte? Em 

princípio, não há mesmo alguma diferença, já que todos podem estar fazendo 

exatamente as mesmas coisas corriqueiras, que nada possuem de artísticas ou 

estéticas, como dormir, acordar, lavar a roupa ou usar o banheiro. No entanto, 

algumas são tidas como performances artísticas, e outras não. 

É certo que um computador disposto diante de todos esses vazios não conseguiria 

discriminar o artístico do banal. Mas este não é apenas um problema para os 

computadores. Boisseau apontou que o Teatro da Cidade parisiense cogitou criar 

uma nova categoria, como “inclassificáveis”, para peças que gerem dúvidas sobre 

sua natureza, como nestes casos de espetáculos de dança onde “não há” a dança. 

A questão aqui é que as artes do vazio entram em confronto com os pressupostos 

básicos da arte em geral, e que temos por comum acordo. O primeiro deles é o de 

que (1) toda obra é algo dado positivamente aos nossos sentidos, para a qual 

podemos apontar no espaço (ou apontar sua fonte, como no caso da música), mas 

também no tempo, porque podemos reconhecê-la mais de uma vez, bem como 



 

MUSSOI, Aniely Cristina. A diversidade do nada: os problemas do vazio na arte, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3164-3176. 

3174 

conversar sobre ela. É algo que mantém uma unidade mínima e consistente na 

história. O segundo pressuposto é o de que (2) temos na obra a mediação entre 

autor e público, e a identificamos como dada intencionalmente por tal artista para 

que a apreendamos em nossos sentidos e exerçamos atividades frente a ela, sejam 

estas de contemplação estética ou reflexão conceitual. 

As artes do vazio apresentam a ausência do elemento essencial para a área à qual 

se propõem e assim contrariam o pressuposto (1), posto que sem a matéria visual, o 

som, ou a apresentação, não podemos apontar para a obra no espaço, nem 

reconhecê-la no tempo, e assim não encontramos uma unidade à qual possamos 

nos referir como a Obra. Elas também desafiam o pressuposto (2), porque se não as 

reconhecemos no tempo e no espaço, como identificar nelas a particularidade de um 

artista e não de outro? Como garantir que haja um sentido agregado à proposta?  Se 

temos os dois pressupostos como necessários a toda obra de arte, torna-se um 

problema admitir que artes feitas de nenhuma materialidade sejam possíveis. De 

igual modo, aceitar tais obras do vazio como artes implica necessariamente numa 

reconsideração sobre o que compreendemos por “arte”, haja vista às implicações do 

vazio sobre a natureza artística.  

 

Considerações finais 

Verificamos que o contexto de surgimento das artes do vazio foi problematizador 

quanto ao sistema institucional e tradicional da arte, muitas vezes procurando ataca-

lo em suas veias dadaístas e conceituais (dentre outras possíveis e não abordadas 

neste texto). As intenções nas obras são passíveis de serem verificadas por meio 

das entrevistas dos artistas, curadores e também das interpretações nas críticas de 

arte. Discutir o que elas refletem do nosso sistema de artes é relevante e 

complementar às questões expostas aqui.  

Não nos propusemos neste texto a exercer juízos favoráveis ou desfavoráveis a tais 

obras, mas tão somente exercer uma reflexão sobre seus problemas.  É certa a 

liberdade da qual gozam os artistas atuais, bem como a exigência de leitores atentos 

ao cenário contemporâneo para que as diversas artes possam ser apreendidas. Mas 

não podemos deixar de nos perguntar: se a arte do século XX em geral dedicou-se a 
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expandir o campo da arte e defender com garras e unhas a liberdade nas propostas, 

será que os protestos do vazio contra o excesso informativo não seriam, de certo 

modo, o reflexo de um tiro no próprio pé? 

 
 

Notas 

 

1
 Derivado do original francês Avant-Garde, “vanguarda” se tornou um termo mais usual para cada grupo de 

artistas daquele período que questionavam os modelos artísticos preestabelecidos. O termo praticamente se 
tornou sinônimo de “experimental” no campo da arte. Vide Stangos, Nikos. 2000. 
2
 No original: “Conceptual art, for me, means work in which the idea is paramount and the material form is 

secondary, lightweight, ephemeral, cheap, unpretentious and/or „dematerialized‟” [trad. livre]. 
3
 Especialmente aqueles vinculados a Clement Greenberg, um exemplo da crítica de arte que fortemente 

defendia o não envolvimento artístico com as ideologias políticas. Vide Lippard, 1973. 
4
 Do original francês, traduzimos livremente como: “A especialização da sensibilidade ao estado matéria-prima 

em sensibilidade pictorial estabilizada, O Vazio”. 
5
 No convite, o texto original completo assinado pelo crítico de arte Pierre Restany: “Iris Clert vous convier à 

honorer, de toute votre presence affective, l‟avènement lucide e positif d‟un certain règne du sensible. Cette 
manifestation de synthèse perceptive sanctionne chez Yves Klein la quête picturale d‟une émotion extatique et 
immédiatement communicable. (vernissage, 3, rue des beaux-arts, le lundi 28 avril de 21h. à 24 heures). Pierre 
Restany”. 
6
 Vide o site do artista: http://www.henryflynt.org/overviews/showinadvance.html. 

7
 Trad. livre de “When you see this, the show is over. It occurred before it was constituted, when no one knew it 

was occurring. The show is constituted by photos I took before it existed. This announcement establishes the 
show”. Pôster da exposição Show in advance of its existence, Henry Flynt 1991. Vide 
http://www.henryflynt.org/overviews/poster.html 
8
 Vide apresentação sobre a Bienal de 2008 no próprio site do evento:  

http://www.bienal.org.br/exposicao.php?i=2345 
9
 Entrevista concedida a José Bueno de Souza para a UOL, podendo ser visualizada em: 

http://entretenimento.uol.com.br/arte/bienal/ultnot/2008/09/12/ult4326u1110.jhtm 
10

 “John Cage's 4'33" Performed on a Refrigerator”, acessível em:://www.youtube.com/watch?v=Gjj9VBcLQJ8 
11

 Vide em: NOLA The Cat Performs John Cage's 4'33", acessível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YpZekJDrbvc 
12

 Vide o site da gravadora: http://www.stiff-records.com/stiff-artists/the-wit-and-wisdom-of-ronald-reagan/ 
13

 Vide o site do artista: http://www.tehchinghsieh.com/ 
14

 Reportagem para o Le Monde. Vide: http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/04/25/dans-beaucoup-de-
spectacles-de-danse-on-ne-danse-plus_1185423_3246.html#ens_id=1185104 
15

 The No Show Museum, que pode ser traduzido aqui como “O Museu da Não-Exibição”, pode ser visualizado 
em: http://www.noshowmuseum.com/en 
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