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RESUMO 
Tratarei do tempo na arte contemporânea. Para isso, analiso dois artigos de Robert Morris 
no qual são desenvolvidas questões chave da estética minimalista: o todo sem partes, a 
recusa da imagem como semelhança, a ênfase na particularidade dos materiais, o espaço 
literal da escultura e dos objetos tridimensionais. Ao contrário de Donald Judd, Morris não 
ressaltava a evidência de um objeto específico, mas a experiência temporal de um espaço 
produzido na relação do observado com o sólido tridimensional ou com a escultura. A 
confusão entre imagem e representação aparece nos discursos dos dois artistas, que unem 
as duas formas distintas de apresentação sensível visual na conta geral do ilusionismo. Sem 
a imagem e sua distância característica, o tempo fica atrelado às evidências da experiência 
atual.   
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
I analyze two articles wrtten by Robert Morris in which key issues of minimalist aesthetics are 
developed: the whole without parts, the refusal of the image as a resemblance, the emphasis 
on the specificity of materials, the literal space of sculpture and three-dimensional objects. 
Unlike Donald Judd, Morris did not emphasize the evidence of a specific object, but the 
temporal experience of a space produced in the relationship of the observed and the three-
dimensional solid or the sculpture. The confusion between image and representation 
appears in the discourses of the two artists who unite the two distinct forms of visual 
presentation in the general account of illusionism. Without the image and its characteristic 
distance, time is tied to the evidence of current experience. 
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Tratarei, nessa comunicação, da consciência do tempo na arte contemporânea. A 

Modernidade artística foi marcada pelo desejo de pertencimento ao tempo da vida 

que se vive. Refletindo sobre a fotografia do século XIX, Walter Benjamin falou da 

irresistível necessidade do observador de procurar “a pequena centelha do acaso, 

do aqui agora, com a qual a realidade chamuscou a imagem” (1987: 94). Esse 

passado, há muito extinto, guarda na imagem restos de uma outra vida silenciosa 

que invade o presente do espectador. Esse deslocamento do tempo é a força da 

imagem, aquilo que pode permitir o observador vivenciar a experiência heterogênea 

de sua atualidade. Nos anos 60, esse desejo de viver o tempo presente se mostra 

renovado, embora problemático. Recusando a recuperação do passado em uma 

representação totalizadora, aquele momento da cultura investe numa experiência do 

presente demasiado evidente vinculada ao presente do corpo físico. Parto de dois 

textos fundantes do Minimalismo, ambos do artista Robert Morris, com a intenção de 

perceber como aquele momento das artes concebeu a imagem do tempo.  

Antes, porém, faço uma rápida passagem por outro texto fundante do discurso 

minimalista, com o qual Morris dialoga, Objetos específicos, de Donald Judd. Figura 

chave para o desenvolvimento da arte do corpo, incluindo a performance e a dança, 

Morris discute a relação do observador com a escultura no espaço, deparando-se 

com a questão do tempo. Em torno do artista minimalista surgiu o discurso da 

presença tão relevante para a arte das ações físicas e ações em situação nos anos 

70. Os artigos que discutirei, ambos célebres, colocam problemas centrais da 

estética minimalista: o todo sem partes, a recusa da imagem como semelhança, a 

ênfase na particularidade dos materiais, o espaço literal da escultura e dos objetos 

tridimensionais. Meu interesse é pensar a concepção de temporalidade engendrada 

entre as décadas de 60 e 70. O primeiro ensaio de Morris foi publicado no contexto 

mesmo da atividade minimalista, enquanto o segundo, escrito mais tarde na década 

de 70, introduz um problema novo: o tempo. A questão estava em latência no artigo 

de 1966, uma vez que pleiteava a variável da experiência do observador no espaço 

literal da obra. Ao contrário de Donald Judd, Morris não ressaltava a evidência de 

um objeto específico, mas a experiência temporal de um espaço produzido na 

relação do observador com o sólido tridimensional ou com a escultura.  
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Em 1965, em seu artigo intitulado Objetos específicos, Donald Judd havia colocado 

muitos dos problemas que Robert Morris retomaria no ano seguinte. Na verdade as 

ideias contidas no artigo de Judd já haviam sido expressas na entrevista Questions 

to Stella and Judd que os artistas concederam a Bruce Glaser, conversa transmitida 

por uma rádio na cidade de Nova Iorque em 1964. A rejeição de Judd mirava a 

pintura e a escultura como “formas particulares circunscritas”, isto é, formas que 

apresentavam qualidades definidas e elementos localizados (JUDD, 2006: 96). 

Segundo Judd, o  defeito basilar da pintura é ser um plano retangular chapado 

contra a parede. A relação primeira da pintura é, essencialmente, figurativa: o 

retângulo é a forma (shape); a parede, o fundo. A figuração ou representação 

ilusionista traduz a finalidade estrutural da pintura, bem como da imagem. Nas 

palavras do artista: 

Exceto por um completo e invariável campo de cor ou de marcas, 
qualquer coisa localizada em um retângulo e sobre um plano sugere 
algo sobre e dentro de outra coisa, algo à sua volta, o que por sua 
vez sugere um objeto ou figura em seu espaço, sendo esses os 
exemplos mais nítidos de um mundo similar – esse é o principal 
propósito da pintura (idem, 99).  

Judd considera que o fim do quadro havia sido anunciado desde 1946 quando os 

pintores Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still, Barnett Newman e, mais tarde, 

Ad Reinhardt e Kenneth Noland enfatizaram o retângulo, onde “as partes são 

poucas e tão subordinadas à unidade que não são partes” (Idem, 98). A redução 

minimalista pretendia avançar na recusa modernista à representação, considerando 

toda relação entre partes um modo de produzir a semelhança mimética, em suma, 

uma imagem antropomórfica. Judd propõe, então, a simplicidade da forma, um todo 

sem partes que constitua o sentido da unidade. A forma simples que alcançou a 

pintura abstrata do retângulo sobre a parede evidenciava apenas a relação 

específica entre dois planos. Ela salientava a característica de algo visível parecer 

estar sobre ou dentro do plano da pintura. Essa situação, segundo Judd, embora 

reduzida ao mais simples e específico da pintura, ainda imitava o espaço real 

objetivo. Segundo o discurso modernista de Clement Greenberg, ao rejeitar a 

representação, a pintura e a escultura voltaram-se para o exame autocrítico do seu 

próprio meio específico. Em seu processo autoreflexivo, a pintura modernista tendeu 

a reduzir-se ao plano da cor, recusando qualquer ilusão escultural. Fundamento da 
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pintura, a planaridade, contudo, jamais poderia ser absoluta na pintura, visto que ela 

sempre promove uma ilusão ótica. Greenberg já havia percebido que “a primeira 

marca feita numa tela destrói sua planaridade literal e absoluta” (GREENBERG, 

2001: 106). É contra esse resquício de ilusionismo, imagem e metáfora de um 

espaço ausente, que Judd propõe seu objetivismo.  

Embora a pintura abstrata recusasse a representação, ela criava uma imagem 

humana do espaço por semelhança ilusória. Ela não alcançava produzir um espaço 

real (actual), um espaço objetivo. Referindo-se a escultura, Judd encontra 

igualmente resquícios da imitação. Rejeita, assim, o que considera a “imagem 

naturalista e antropomórfica” da escultura e o espaço ilusionista que lhe 

corresponde. Seus exemplos são os trabalhos Mark di Suvero. Judd assente à 

especificidade do material utilizado Di Suvero, onde o metal aparece com suas 

características individuais específicas. A crítica de Judd recai sobre a composição 

realizada pela adição de partes, procedimento estrutural da produção de 

semelhança mimética.  

Chamo a atenção, primeiramente, para a confusão que esse tipo de discurso faz 

entre imagem e semelhança, por um lado e, imitação ilusionista e representação, por 

outro. A imagem existe muito antes que ela fosse concebida como mimese pela 

antiguidade grega ou pelo classicismo italiano. Considere-se, por exemplo, os 

gestos rudimentares de impressão que produziram nas grutas uma semelhança por 

contato ou, ainda, as máscaras funerárias dos sítios arqueológicos da Síria datados 

de 6.000 mil anos antes da nossa era (DIDI-HUBERMAN, 2008). A semelhança 

mimética constitui a base do regime da representação fundado com a finalidade de 

formalizar conteúdos oferecidos à recepção previamente conhecidos no início da 

realização da obra (RANCIÈRE, 2012: 119-149). Na imagem, ao contrário, há 

alternância e movimento constante entre a forma clara e o conteúdo ignorado, um 

sentido não revelado que se transforma na diferença singular do espaço-tempo do 

observador. 

Em segundo lugar, sublinho a dimensão temporal à revelia do desejo do artista 

interessado tão somente pela dimensão espacial do objeto específico. Ou melhor, 

Judd concede em seu discurso contra a composição de partes uma ordem de 
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continuidade. Ao analisar a pintura de Frank Stella, Judd afirma: “a ordem não é 

racionalista e prioritária, mas é simplesmente ordem, como a de continuidade, uma 

coisa depois da outra” (JUDD, 2006: 102). A renúncia minimalista de Judd era 

recusa à composição realizada pela adição de partes, uma recusa maior dirigida ao 

humanismo e à ordem racionalista. Para o artista, a forma (shape) simples dos 

novos trabalhos se oporia à ordem hierárquica do humanismo que subsiste mesmo 

na pintura abstrata, mas não na pintura tornada objeto. Construir um espaço real 

(actual) sem qualquer ilusionismo seria o modo de recusa à hierarquia entre a figura 

e o fundo. Por outro lado, a composição de uma parte adicionada a outra cria uma 

complexidade metafórica que se furta ao espaço real da forma simples percebida de 

uma só vez. Judd pretende que o objeto específico seja visto de uma única vez sem 

partes compostas por adição. Quase concedendo a impossibilidade de algo ser 

percebido sem partes, Judd admite que na espacialidade neutra do objeto específico 

se percebe uma “coisa depois da outra”. Sem que Judd desenvolva o problema, uma 

coisa depois da outra constitui movimento e, portanto, tempo. Mas que tempo é esse 

que se concebe nesse momento da década de 60? 

Untitled (Stacks) de 1967, realizado com ferro galvanizado laqueado de verde, é 

uma forma simples. Talvez constitua o todo visto de uma só vez como deseja Judd, 

onde paradoxalmente partes apresentam-se divididas como uma coisa depois de 

outra. Como concede o próprio artista, uma parte depois da outra na ordem contínua 

do movimento literal no espaço. Untitled (Stacks) não tem uma forma que se 

assemelhe ao corpo humano. Tampouco imita um referente ausente, substituindo-o 

metaforicamente. O espaço do objeto Untitled (Stacks) é aquele que se vê na 

visibilidade clara do perfil cúbico ortogonal do objeto. Não compõe partes com a 

intenção de imitar outra coisa, a forma humana, nem de reconstituir o espaço de 

maneira ilusionista. Untitled (Stacks) não tem conteúdo representado. Por outro lado, 

resiste à constituição de uma imagem sobre o que se vê. O observador, espera 

Judd, deve dizer, isso que se vê é o que se vê. Percebe-se, contudo, uma ordem de 

continuidade de partes encadeadas, um tempo mecânico, ele também evidente, 

como se aquilo que se vê não tivesse partes esquecidas, nem partes perdidas. Não 

há um conteúdo narrativo, mas o tempo é resultado do encadeamento das partes 

como queria Aristóteles na Poética. Se não há representação de conteúdo, o tempo 

é a evidência atual do mero encadeamento lógico das partes. O que importa não é a 
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perda, nem tampouco o que resta, mas a evidência objetiva e tautológica daquilo 

que se vê no espaço.  

O tempo das evidências – um tempo sem imagens, sem substituições e sem 

mudanças, imaculado dos desaparecimentos e dos restos – é o tempo atual urdido 

pela lógica que evita o problema ocasionado pelas imagens intempestivas que 

surgem do passado e se misturam com a expectativa. Experimentar a perda naquilo 

que vemos é realizar a imagem da fragilidade do homem. Reconhecer as imagens 

que restam, os passados presentes, é constituir um tempo humano sem a regra de 

encadeamento contínuo e lógico (ou tautológico) das coisas ou partes. O 

minimalismo buscava responder aos problemas provenientes das vanguardas, ou 

seja, deslocar a arte na direção dos objetos da vida e do espaço vivido, mas o 

equívoco de Judd foi reduzir o real, à evidência tautológica. Sobre Judd, Robert 

Smithson afirmou: “O inconsciente não tem lugar em sua arte” (HOLT: 1979, 22). 

Embora estivesse valorizando a ausência de representações ilusionistas no trabalho 

de Judd – a distância tomado do inconsciente psicológico da action painting por 

meio da exposição da matéria primária –, Smtihson acaba evidenciando a estética 

do indiscutível ou da impossibilidade, proposta por Donald Judd. 

A unidade do todo sem partes dos trabalhos tridimensionais seria o modo de 

construir um espaço neutro isento de subjetividade que dispensa as imagens, as 

transformações do tempo. Foi isso  que Frank Stella resumiu na sua fórmula 

tautológica durante a entrevista de Glaser: “o que você é o que você vê”. Em sua 

última provocação, Glaser instigou os artistas tematizando a ideia de  “presença” 

enunciada em comentários de críticos à época sobre os trabalhos recentes. Stella 

não mostrou muito interesse pelo problema e diz que é apenas “uma questão de 

terminologia”. Ele reduzia o problema que se tornaria central nas estéticas 

consecutivas do seguinte modo: “De kooning ou Al Held pintam quadros „vigorosos‟ 

e nós teríamos que pintar com „presença‟, imagino. É só outra maneira de 

descrever” (JUDD, 2006:  136). Nem Judd, nem Stella desdobraram o problema do 

tempo que ficara em aberto.  

À Morris, não interessa apenas o espaço da tridimensionalidade, mas a experiência 

do observador que move-se no espaço diante do objeto. Em seu artigo Notes on 
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Scupture (Part I and II) publicado em 1966, Robert Morris não utiliza o termo 

presença, mas sugere a dimensão temporal contida na experiência do espaço vivida 

pelo sujeito presente diante da obra. Ao falar de experiência, Morris sugere um 

corpo em presença e em relação com o objeto de arte. O problema da forma simples 

retomada por Morris não recusa nem a subjetividade, nem o corpo, nem o tempo 

como constituintes da complexa experiência sensível da obra, embora insista em 

abdicar da pintura como modo de recusar a imagem considerada ilusionista.  

Morris não reitera a noção de objeto específico, preferindo tratar das especificidades 

da escultura. É o espaço físico que está em questão na escultura, um espaço em 

que o corpo está presente. As qualidades de escala, proporção, forma (shape) e 

massa são físicas e não óticas, afirma Morris que destoa do discurso de Judd e 

Stella por pensar de modo mais dialético, muito embora crie oposições simplicistas 

entre a pintura e a escultura. A pintura, sobretudo, ótica e, por conseguinte, 

ilusionista, precisou ocupar-se por quase meio século para encontrar as “qualidades 

literais do suporte”. A escultura, essencialmente tátil, não precisou “abandonar o 

ilusionismo para aproximar-se do objeto”. O ideal da forma autônoma construída 

desde o construtivismo de Talin e Rodchenko é, segundo Morris, uma escultura não 

imagística. Essa condição essencial não ilusionista produz os fatos esculturais como 

espaço, luz e material que “sempre funcionaram concreta e literalmente” (MORRIS, 

1968: 223).  

A natureza física da escultura apresenta as qualidades de escala, proporção, forma 

(shape) e massa.  A luz, sendo o elemento menos físico, é “tão real (actual) como o 

espaço ele mesmo”. Morris entende que não há especificidade (isso também vale 

para os objetos específicos) que possa determinar a ausência de relação entre 

sensações, como teria suposto Donald Judd. Os “objetos de arte têm claramente 

partes divisíveis” e, portanto, estão em relação (MORRIS, 1968: 225). A ausência de 

relação entre qualidades e elementos não é algo específico de certos objetos. Os 

objetos têm claramente partes divisíveis, pois percebemos, em qualquer situação, 

sempre mais de uma propriedade como partes em relação: a cor, mas também a 

dimensão; a planaridade, mas também a textura etc. A questão para Morris é saber 

se há objetos que possam ser experimentados como Gestalt, como um todo que não 

separa suas partes na experiência. Para a experiência da Gestalt, a relação que 
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privilegia Morris é a do objeto com o observador. Sem negar as sensações relativas 

da cor com a textura, da escala com a massa, certas formas “não apresentam partes 

claramente separadas”. Os poliedros, como cubos e pirâmides, são sólidos e podem 

apresentar-se como formas simples que criam fortes sensações de Gestalt. A 

questão que pretende ressaltar, Morris a sentencia no último parágrafo da Parte 1 do 

artigo: “A simplicidade da forma (shape) não necessariamente se iguala à 

simplicidade da experiência” (MORRIS, 1968: 228). Morris valoriza a experiência, o 

que implica um privilégio do corpo em seus trabalhos e reflexão.    

Sem usar a palavra presença, a relação do corpo aqui e agora com as formas 

esculturais simples experimentadas como Gestalt indivisível consiste na maneira de 

Morris recusar o espaço da pintura e da imagem consideradas por ele ilusionista, 

imitação do espaço e não experiência real do espaço. Na segunda parte do texto 

Notes on Sculpture, publicada alguns meses depois da primeira, Morris desenvolve 

com precisão as questões específicas dos fatos esculturais, como a escala cuja 

referência é sempre o corpo humano. Considera os objetos íntimos de escala 

diminuta, para os quais o sentido de espaço nem mesmo se coloca e, ainda, a 

escala monumental dos objetos vistos publicamente. O artista está buscando 

argumentar que o “objeto não é senão um dos termos da nova estética” (MORRIS, 

1968: 232). O outro termo é a “experiência variável”.  

Privilegiando a larga escala, Morris relativiza a ideia corrente de quanto maior a 

proporção do objeto, mais completo é seu caráter público. Ele esclarece a razão de 

seu argumento. O espaço da sala é um fator estruturante não somente por sua 

forma cúbica, mas pela compressão diferenciada que suas dimensões e proporções 

exercem sobre os termos objeto-sujeito em relação. Embora durante grande parte 

do artigo Morris discuta a importância da escala, o artista compreende a importância 

da luz para a experiência do corpo na relação com o objeto. A escala implica uma 

maior ou menor incidência da luz e influencia na percepção do espectador. Ele 

afirma: “Alguns dos melhores desses novos trabalhos, sendo mais abertos e neutros 

em termos de superfície incidente, são mais sensíveis ao contexto variável do 

espaço e da luz no qual existem” (MORRIS, 1968: 233). Com efeito, a forma (shape) 

mais inalterável, não se mantém constante. A constante conhecida (a sala e sua 

proporção) e a experiência variável da relação do objeto com o espaço e de ambos 
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com o espectador que se movimenta são os dois termos relevantes considerados 

por Morris em sua declaração do caráter fundamental das formas simples: a 

mudança. Sua valorização da unidade imediata da Gestalt não é o primordial de 

seus argumentos. Ele alerta: “Apenas um aspecto é imediato: a apreensão da 

Gestalt. A experiência do trabalho existe necessariamente no tempo” (MORRIS, 

1968: 234).   

Em 1961, Robert Morris apresentou suas Colunas num palco. Medindo 2,40 cm 

verticalmente e 60 com de lado e realizadas em compensado pintado, as Colunas 

aparecem erguidas na vertical até que em alguns minutos, uma delas desaba. 

Rosalind Krauss sublinha que “as grande formas duras que Morris passou a criar 

possuíam uma espécie de presença cênica” (KRAUSS: 1998, 241). O corpo 

humano, a imagem da queda e a experiência humana da morte estão aqui 

implicadas na teatralização que Morris produz sem que a forma humana seja 

materializada em uma figura. Com Colunas, o espectador não apenas percebe uma 

coisa depois da outra na ordem contínua do espaço, ele tem uma experiência 

temporal em sua presença. Uma imagem da queda invade intempestivamente o aqui 

e agora do espectador. Sem forma humana representada, a dessemelhança, o 

cadáver, constitui-se como imagem. A análise que Didi-Huberman faz daquele que 

seria o quadro dos sonhos de Ad Reinhardt, um quadrado negro “com cinco pés de 

largura, alto como um homem”, poderia se encaixar para as Colunas de Morris: 

O homem, o anthropos, está de fato aí na simples apresentação da 
obra, no face a face que ela nos impõe; mas não tem, ele, sua forma 
própria, não tem a morphé de sua representação. Está inteiramente 
votado à dessemelhança de uma escolha geométrica (DIDI-
Huberman, 1998 , 125). 

O Minimalismo com sua noção de um todo sem partes buscava uma singularidade 

em relação ao Cubismo e sua estética de partes em relação. Argumentando com 

uma dialética da relação entre um todo constante e uma experiência variável, Morris 

descobre o problema do tempo na conclusão de seu artigo de 1966. Somente doze 

anos mais tarde, o artista publicou um novo texto em que elabora melhor o problema 

então descoberto. O título do artigo já indica o problema que postula em seus 

argumentos: O tempo presente do espaço (MORRIS, 2006). Morris mostra 

consciência do tempo, mas como uma experiência imediata em fluxo desligada das 
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imagens memória. Logo no início de seu artigo, o artista apresenta sua hostilidade 

às imagens ao favorecer a relevância do tempo em trabalhos recentes:  

Agora as imagens, o tempo passado da realidade, começam a dar 
lugar à duração, o tempo presente da experiência espacial imediata. 
O tempo está no trabalho mais recente como nunca esteve na 
escultura do passado (MORRIS, 2006: 402). 

A oposição dualista que Morris apresenta “entre a experiência interativa em tempo 

real e todos os outros tipos de experiência” fica mais clara ao longo de sua 

argumentação. As oposições voltam a aparecer quando Morris trabalha o conceito 

de “espaço mental”. Sem localização no corpo, o espaço mental é uma experiência 

que “figura na memória, reflexão, imaginação, fantasia – em estado de consciência 

diverso da experiência imediata”. Morris concebe as duas experiências como 

paralelas, e duvida que alguém possa imaginar-se em outro lugar ou pensar em 

alguém em outro tempo no meio de uma atividade presente. Morris entende que as 

imagens surgem à mente em sequências estáticas: “Acredito que imagens estáticas, 

características, tendem a predominar no cenário da memória do espaço mental” 

(MORRIS, 2006: 403). O artista quer unir a experiência do espaço físico ao fluxo do 

tempo no conceito de presentidade: “a inseparabilidade íntima da experiência do 

espaço físico e daquela de um presente continuamente imediato” (MORRIS, 2006: 

404).  

Para Morris, o “mim” (self) e o “eu” se separam em suas experiências. Enquanto o 

“eu” experimenta o fluxo espaço-temporal, o “mim” reconstitui a experiência em 

retrospecto. Morris admite como binária sua concepção da consciência, temporal e 

estática. Essencialmente sem imagem, o “eu” corresponde à percepção do espaço 

se desdobrando no contínuo do presente. O “mim”, um constituinte retrospectivo, 

estabelece um paralelo com o modo de percepção do objeto. O objeto é apreendido 

no espaço-tempo contínuo e atual do corpo, ao passo que o objeto como imagem da 

memória é “estático, editado para generalidades, independente do que está em 

torno”. Em seus argumentos Morris pretende diferenciar a percepção da 

representação, mas compreende mal o segundo termo. Privilegia a percepção como 

experiência imediata e considera que representação e imagem são uma e mesma 

coisa. Com efeito, para Morris a imagem fotográfica é o antagonista do conflito entre 

a experiência temporal da percepção e a experiência estática da imagem: “É claro 
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que foi a fotografia, negadora do espaço e do tempo, que teve essa malévola 

eficácia na ação de afastar toda uma percepção cultural da realidade do tempo na 

arte que está localizado no espaço” (MORRIS, 2006: 405). 

Ao longo de sua argumentação, o artista levanta o problema da escultura e seus 

desenvolvimentos desde o Renascimento chegando à Porta de Rodin, uma das mais 

fundamentadas tentativas de representar o espaço mental, que para Morris, “não 

existe como espaço porque não tem dimensão ou localização” (MORRIS, 2006: 

409). No modelo de presentidade de Morris, é o comportamento e não a imagem 

que é privilegiada como modo de conhecimento: “Qualquer coisa que é conhecida 

mais pelo comportamento do que pela imagem encontra-se mais ligada ao tempo ...” 

(MORRIS, 2006: 410). O tempo remete à experiência atual imediata para Morris. 

Para ele, na fotografia não há experiência, nesse sentido em que é o imediato que 

conta, uma vez que ela mantém o observador afastado e distante. O argumento de 

Walter Benjamin sobre a perda da aura na reprodução fotográfica era, para o artista, 

“sofístico”. A experiência do espaço real (actual) é experiência vivida pelo “eu”. O 

único acesso direto e imediato disponível para a experiência espacial é a percepção 

do “eu” no espaço físico real (MORRIS, 2006: 419). 

Seria preciso lembrar a diferença que Walter Benjamin faz entre vivência e 

experiência, o que parece ter escapado à leitura de Morris do filósofo. Enquanto a 

vivência é repetição petrificada e mecânica das impressões vividas pela consciência 

num tempo mensurável, a experiência se faz num tempo de sedimentações pela 

linguagem como conhecimento aberto que se produz sem a assistência da 

consciência. Para Benjamin, a estrutura da memória é considerada decisiva para a 

estrutura da experiência. Não há duas ordens paralelas como pensa Morris: o 

espaço real (atual) do corpo vinculado ao tempo que passa sem deixar rastros nem 

sedimentos e o outro espaço, o mental, onde registros fotográficos habitam 

estaticamente. Os tempos se imbricam na experiência. Morris desejava recusar o 

tempo cronológico da representação ao afirmar o efêmero, mas esqueceu os 

fragmentos que restam na passagem. Citando Bergson, Benjamin afirma: “A 

contagem do tempo, que se sobrepõe à durée a sua uniformidade, não pode 

contudo evitar que nela persistam a existência de fragmentos desiguais e 

privilegiados” (BENJAMIN, 1991: 136).  
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A concepção da experiência como fundada no ato presente do corpo que se move 

foi relevante na cultura dos anos 60 e 70, particularmente, para as artes do corpo 

como a performance e as ações em situações, em sua oposição ao que era 

considerado artes da imagem ou da representação. É compreensível que a cultura 

quisesse livrar-se da representação na medida em que essa modalidade do 

pensamento era formadora e reprodutora de uma ordem. A representação como 

regime de saber apresenta o conhecimento segundo regras que permitam sua 

enunciação. Na representação, o sensível percebido é subjugado ao dizível 

pensado. O conhecimento é algo enunciável nas artes no período entre os século 

XVII e XVIII, mas também na retomada da poética clássica no cinema industrial. Na 

representação, a forma tem um conteúdo que existe previamente e sua finalidade é 

apresenta-lo. Pode-se representar o conteúdo em imagens materiais ou mentais. 

Não importa. O fundamental é ter no início o mesmo conteúdo que se tem no fim de 

todo o processo.  

A confusão entre imagem e representação aparece nos textos de Morris, embora o 

artista faça um esforço para pensar a experiência sensível não desmembrada do 

bloco espaço-temporal. Em sua tentativa, contudo, Morris recusa a experiência da 

distância temporal, como se toda distância fosse já representação estática. Ao 

considerar que o espaço mental da memória e da imaginação são espaço estáticos, 

Morris recusa aceitar a heterogeneidade do tempo das imagens que envolve 

deslocamentos e substituições. É exatamente isso que observa Freud em seu 

célebre artigo, Imagens encobridoras (FREUD, 1996). A memória nunca é estática, e 

muito menos continente para a guarda de imagens imóveis. Freud postula que 

quando lembramos de alguma cena passada da nossa vida não recobramos o 

passado tal como ele foi, mas procedemos deslocando e substituindo o conteúdo 

mental (FREUD, 1996: 304). A memória não é um processo estático, nem tampouco 

a fotografia ou a imagem. A relação entre imagem e memória, imagem e tempo foi 

pensada por Freud em vários de seus artigos. O deslocamento da imagem e suas 

substituições promovem movimentações e transformações intempestivas. 

O real não pode ser confundido com o atual. Em inglês, o termo utilizado por Morris 

é “actual”, que deve ser traduzido para o português como real. De todo modo, o real 

(actual) no discurso de Morris é a atualidade imediata de um tempo continuamente 
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presente que passa. O presente que passa não se abstém de vestígios e imagens 

chamuscadas por aquela outra vida passada. O tempo atual da experiência não é 

continuamente presente, mas continuamente desatualizado pela memória, por 

imagens que extemporaneamente intervém para constituir o saber múltiplo da 

experiência sensível.   

Talvez os anos 60 e 70, pelo menos naquele momento do minimalismo, não 

puderam conceber uma experiência das imagens fora do espaço da representação. 

Disso resultou uma concepção do tempo como atualidade das evidências. O 

minimalismo recusou o modernismo por pretender entrincheirar-se nos meios 

específicos e identificáveis da arte sem experimentar a contradição mesma da arte 

que é relacionar-se com o mundo e o tempo contemporâneo. Morris tentou pensar 

por meio da ideia de presentidade, um tempo distinto daquele concebida por Michael 

Fried em Art and Objecthood de 1967. Fried havia distinguido a presença dos 

objetos minimalista da presentidade da pintura modernista. A presentidade 

modernista seria uma experiência instantânea que transcende a literalidade dos 

objetos. A arte modernista suspenderia o caráter atual dos objetos ao suspender a 

experiência teatral. A presença dos objetos minimalistas para o historiador aborta a 

especificidade do meio, alcançando uma presença sem arte. “A presença pode ser 

atribuída pelo tamanho e pela aparência de não-arte”, afirma o historiador (FRIED, 

1968: 123). Ao incluir o observador, o efeito do objeto específico é teatral porque há 

uma situação e um observador distanciado. Esse efeito é a negação da arte, para 

Fried, essa que deve manter-se pura das interferências de outros domínios. Fried 

considera inexistir nos objetos minimalistas “qualquer coisa além do objeto”. Esse 

“além” que na arte modernista o observador experimenta como algo divino e 

transcendente é a presentidade inteira e contínua. Para Fried, a “presentidade é 

graça”.  

Morris e os minimalistas quiseram aproximar-se do mundo contemporâneo, do 

tempo atual do mundo, seguindo as proposições das vanguardas críticas da ideia de 

autonomia autoreflexiva. O problema é que para isso, consideraram o tempo da 

atualidade como coincidente com a experiência atual do corpo que se movimenta 

sem as imagens extemporâneas distantes, dividindo a experiência e deslocando-a 

da atualidade. Creio que essa concepção do tempo não coincidente, tempo 
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heterogêneo e múltiplo, começou a frequentar as artes com mais assiduidade depois 

dos anos 90. Impossibilitado de desenvolver esse novo problema, gostaria de 

terminar com uma proposição do filósofo Giorgio Agambém: 

“Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com 
este, nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, 
nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, exatamente 
através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é 
capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu 
tempo” (AGAMBÉM: 2009: 59) 
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