
 

 

UMA TEORIA PROVISÓRIA DE NÃO-LUGARES (1968) 

         Ao desenhar um diagrama, uma planta de uma casa, um plano de rua para a 
localização de um lugar ou um mapa topográfico, desenha-se 
uma "Imagem lógica bidimensional". Uma "Imagem lógica" difere de uma 
imagem natural ou realista na medida em que raramente se parece com a 
coisa que representa. É uma analogia ou metáfora bidimensional - A é Z. 

          The Non-Site (an indoor earthwork)1∗ é uma imagem tridimensional lógica 
que é abstrata, mas que representa um lugar real, em New Jersey (As 
planícies de Pine Barrens). É por esta metáfora tridimensional que um 
lugar pode representar um outro local que não se assemelha a ele – assim 
The Non-Site. Entender essa linguagem de lugares é valorizar a metáfora 
entre a construção sintática e o complexo de ideias, permitindo que o 
primeiro funcione como uma imagem tridimensional que não se parece 
com uma imagem. "A arte expressiva" evita o problema de lógica, portanto 
não é verdadeiramente abstrata. A intuição lógica pode se desenvolver 
em um "novo sentido de metáfora" livre de conteúdo natural 
ou realisticamente expressivo. Entre o lugar real no Pine Barrens e The 
Non-Site existe um espaço de significância metafórica. Pode ser 
que "viajar" neste espaço é uma vasta metáfora. Tudo entre os dois 
lugares pode se tornar material físico metafórico desprovido 
de significados naturais e presunções realistas. Digamos que se vai numa 
viagem fictícia quando se decide ir ao lugar do Non-Site. A "viagem" torna-
se inventada, criada, artificial e, portanto, pode-se chamá-la de uma não-
viagem para um lugar de um Não-lugar. Uma vez que se chega à "pista", 
descobre-se que é feita pelo homem na forma de um hexágono, e que 
eu mapeei este site em termos de fronteiras estéticas em vez de fronteiras 
políticas ou econômicas (sub-divisões - ver mapa) 

       Esta teoria pequena é provisória e pode ser abandonada a qualquer 
momento. Teorias como as coisas também são abandonadas. Que as 
teorias são eternas é duvidoso. Teorias que desapareceram compõem os 
estratos de muitos livros esquecidos

                                                             
1         � Non-Site #1. Smithson mudou o título deste texto que inicialmente era “Algumas notas sobre 

Não-Lugares”. Foi parcialmente citado por Lawrence Alloway, em “Introduction”, Directions 1: 
Options, Milwaukee Art Center, 1979, p. 6.  



 

 

Dialética de Lugar e Não-Lugar 
 

Lugar    Não-Lugar 

1. Limites abertos  Limites fechados 

2. Uma série de pontos  Um arranjo de matéria 

3. Coordenadas exteriores Coordenadas interiores 

4. Subtração   Adição 

5. Certeza indeterminada Incerteza determinada 

6. Informação dispersa  Informação contida 

7. Reflexão   Espelho 

8. Beira    Centro 

9. Algum lugar (físico)  Lugar nenhum (abstrato) 

10. Muitos    Um 

 

Faixa de convergência 

 



 

 

 
 
ENTROPIA 

Gostaria agora de provar a irreversibilidade da eternidade através de 
um experimento jejune para provar a entropia. Imagine no olho da sua mente a 
caixa de areia dividida ao meio com areia preta de um lado e areia branca do 
outro. Tomamos uma criança e a fazemos correr centenas de vezes no sentido 
horário na Caixa até a areia se misturar e começar a ficar cinza; depois a fazemos 
correr no sentido anti-horário, mas o resultado não será uma restauração da 
divisão original, mas um maior grau de cinza e um aumento da entropia. 

É claro que se filmarmos esse tipo de experimento poderíamos provar a 
reversibilidade da eternidade mostrando o filme para trás, mas mais cedo ou mais 
tarde o próprio filme cairia ou se perderia e entraria em um estado 
de irreversibilidade. De alguma forma, isso sugere que o cinema oferece um 
escape ilusório ou temporário de dissolução física. A imortalidade falsa do 
filme dá ao espectador uma ilusão de controle sobre a eternidade - mas "as 
superestrelas" estão desaparecendo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uma sedimentação da mente: 

Projetos de Terra 

A superfície da terra e as fantasias da mente têm uma maneira de desintegrar-
se em regiões distintas de arte. Vários agentes, tanto fictícios e reais, de alguma 
forma trocam de lugar uns com os outros - não se pode evitar 
pensamento enlameado quando se trata de projetos de terra, ou o que chamarei 
de "geologia abstrata". A mente e a terra estão em constante estado 
de erosão, rios mentais desgastam bancos abstratos, ondas 
cerebrais minam falésias de pensamento, as idéias se decompõem em pedra do 
desconhecido e cristalizações conceituais dividem-se em depósitos de 
razão arenosa. Faculdades em movimentos vastos ocorrem 
neste miasma geológico, e eles se movem de forma mais física. O 
movimento parece imóvel, no entanto, tritura a paisagem da 
lógica sob devaneios glaciais. Este escoamento lento faz consciente a turbidez de 
pensar. Caída brusca, deslizamento de detritos, avalanches tomam todos 
os lugares dentro dos limites de fissuração do cérebro. Todo o corpo é puxado 
para dentro do sedimento cerebral, onde partículas e fragmentos 
se fazem conhecidos por consciência sólida. Um mundo branqueado e 
fraturado rodeia o artista. Para organizar essa bagunça de corrosão em padrões, 
grades e subdivisões é um processo estético que tem sido pouco tocado. As 
manifestações de tecnologia são, às vezes menos "extensões" do homem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trechos sem título



 

 

A rota no lugar é muito indeterminada. É importante porque é um abismo entre a 
abstração e o lugar; uma espécie de esquecimento. Você poderia ir lá em 
uma estrada, mas uma estrada para o lugar é realmente uma abstração porque 
você realmente não tem contato com a terra. A trilha é uma coisa mais 
física. Estas são todas variáveis, elementos indeterminados que 
tentarão determinar a rota do museu para a mina. Vou designar pontos em uma 
linha e estabilizar o caos entre os dois pontos. Como trampolins. Se eu 
levar alguém em uma excursão do lugar, eu só mostro onde eu removi as 
coisas. Não didático, mas dialético. 

Esquecimento para mim é um estado em que você não está consciente do tempo 
ou o espaço em que você está. Você está alheio às suas limitações. Lugares 
sem significado, um tipo de ausente ou inútil ponto de fuga. Não há ordem fora 
da ordem do material. Eu não acho que você pode escapar da primazia do 
retângulo. Eu sempre me vejo jogado de volta ao retângulo. É aí que minhas 
coisas não oferecem qualquer tipo de liberdade em termos de vistas sem fim 
ou infinitas possibilidades. Não há saída, não há estrada para utopia, não há um 
grande além em termos de espaço de exposição. Eu vejo isso como uma 
inevitabilidade; de ir em direção à margem, ao quebrado, ao entrópico. Mas 
mesmo isso tem limites 

Cada percepção é essencialmente determinante. Não é uma questão de 
forma ou anti-forma. É uma limitação. Eu não estou tão interessado nos 
problemas da forma e da anti-forma, mas em limites e como esses limites se 
destroem e desaparecem. Não é uma questão do que eu gostaria de fazer, mas 
como as coisas acontecem. Há limites estritos, mas eles nunca param até que 
você pare. 

Na verdade, se você pensar sobre pistas de qualquer tipo você descobrirá 
que pode usar pistas como um meio. Você poderia até usar animais como um 
meio. Você poderia pegar um besouro, por exemplo, e remover um pouco de 
areia e deixá-lo passar por cima disso e então você ficaria surpreso em ver o 
sulco que deixa. Ou digamos que uma cobra cascavel ou um pássaro ou algo 
parecido. E também essas pistas se relacionam, eu acho, de alguma forma à 
maneira como o artista pensa - um pouco como um cão analisando 
um lugar. Você está em uma espécie de imersão no lugar que está 
analisando. Você está pegando a matéria-prima e há todas essas 
possibilidades diferentes. Como se fosse possível alugar um rebanho de búfalos e 
depois seguir os rastros. Isso é uma linguagem de signos em um sentido. É uma 
coisa situacional; você pode gravar estes vestígios como signos. É muito específico 
e tende a entrar em uma espécie de ordem aleatória. Estas pistas em torno de 
uma poça d'água (que eu fotografei) em um sentido explicam minha forma de -
 passando por trilhas e desenvolvendo uma rede e então construir esta rede em 
um conjunto de limites. Meus não- lugares em um sentido são como mapas 
grandes, abstratos feitos em três dimensões. Você é jogado de volta para o lugar.



 

 

SELEÇÃO DE LUGAR 
Tenho interesse em fazer um ponto em uma área designada. Esse é o ponto focal. 
Então você tem uma dialética entre o ponto e a borda: dentro de um único foco, 
uma espécie de cálculo pascaliano entre a borda e o meio ou a margem e 
o centro  operando dentro de uma área designada. E, geralmente, quando você se 
concentra nela com uma câmera, ela se torna um retângulo. A aleatoriedade para 
mim é sempre muito precisa, uma espécie de mira. Mas há um elemento 
aleatório: a escolha nunca é abolida. 

Eu diria que a designação é o que eu chamo de um limite aberto em oposição 
a um limite fechado, que é um não-lugar geralmente em um espaço interior. O 
limite aberto é uma designação através do qual eu ando em um tipo de rede à 
procura de um lugar. E então eu seleciono o lugar. Não há critérios; apenas como 
o material atinge minha psique quando estou analisando-o. Mas é um tipo 
de varredura de baixo nível, quase inconsciente. Quando você seleciona, é fixado 
de modo que a aleatoriedade é então determinada. É determinada com incerteza. 
Ao mesmo tempo, as margens ou fronteiras da designação estão sempre 
abertas. Só estão fechadas no mapa, e o mapa serve como designação. O mapa é 
como uma chave para onde o através está e então você pode operar dentro 
desse setor. 

Os não-lugares são como mapas tridimensionais que apontam para uma área. As 
peças que eu faço em uma paisagem são mapas de material, em oposição aos 
mapas de papel. Elas apontam de volta no tempo para as massas de terra pré-
históricas que não existem agora. Isso aponta para gigantescas massas de terra ou 
propriedades de grande escala que não existem na superfície da Terra. Então você 
está indo em um tipo de situação temporal em que a terra está submersa; um dos 
não-lugares aponta para um lugar que é incerto porque o lugar está enterrado no 
período carbonífero. Não é apenas uma preocupação espacial. Ela também 
envolve uma consciência do tempo. Espaço é uma espécie de coisa fácil de 
isolar. Em termos de processo, a maioria das pessoas fazem parte de processo de 
uma maneira cotidiana, por tempo de duração, sem percepção de tempo 
histórico. Estende-se para trás até a Renascença e as civilizações arcaicas até as 
situações pré-históricas. Em termos da minha coisa, é muito compreensivel na 
medida em que não renega o passado, mas o leva mais a fundo nele. É ultra-
tradicional, tão tradicional, que até as tradições não são conhecidas.  

Nos não-lugares, a referência pré-histórica acontece, mas os locais estão todos 
aqui hoje, nos mapas de materiais (pedra, lama, grama e conchas). Todas estas 
coisas apontam para continentes e massas de terra que não existem 
hoje. Isso estabelece um contexto. 

 

NON-SITE NUMBER 2 (1968) 



 

 

 

(baseado no Weehawken Quadrangle Map New Jersey-New York 7.5 

Minutes Series—topographic)  

 

1. 12 Divisões de mapa de plataformas triangulares 
2. 12 Divisões menores centrais rodeiam “um pântano” entre Moonachie 

Creek e Bashes Creek. Eu chamo-o de—O polo entrópico—onde todos os 
12 pontos convergem.  

3. Os graus de entropia 
 1. A divisão de langor   entre 90°  e  60° 

 2. A divisão de comatoso   entre 60°  e  30° 

 3. A divisão de indiferença   entre 30°  e   0° 

 4. A divisão de apatia   entre  0°  e  30° 

 5. A divisão de torpor   entre 30°  e  60° 

 6. A divisão de estupor   entre 60°  e  90° 

 7. A divisão de letargia   entre 90°  e  120° 

 8. A divisão de fadiga   entre 120°  e  150° 

 9. A divisão de tédio   entre 150°  e  180° 

 10. A divisão de lassitude   entre 180°  e  150° 

 11. A divisão de esquecimento  entre 150°  e  120° 

 12. A divisão de ociosidade   entre 120°  e  90° 

 

 

 

 

 

 

Sem Título 



 

 

Estou interessado em grandes massas de materiais que são ameaçadas por forças 
físicas. Os ventos no lago que são de força de furacão, e a água lá é duas vezes 
mais pesada. O lago em si é interessante porque ele sempre muda sua 
forma. Seus processos mentais também estão sempre sendo empurrados para 
fora de forma, então não importa o quão preciso você fica ou quão estrito você é, 
sempre há uma mudança ou quebra no processo mental.  Em situações físicas ou 
situações naturais isto é verdade. Qualquer coisa que você faz do lado de 
fora está sujeito à erosão. 

ARTE MINIMALISTA 

Meu trabalho sempre foi uma tentativa de fugir do objeto específico. Meus 
objetos estão em constante movimento para outra área. Não há nenhuma 
maneira de isolá-los - eles são fugitivos. São coisas, ao invés 
de presenças definíveis. Trabalhar com materialismo não-
ilusionista como materiais opacos, quebra toda essa idéia de certeza que está 
no "objeto". Algumas pessoas anseiam por isso. Há um ponto de corte, 
provavelmente em torno de Andre, ele ainda está envolvido nesta certeza, que 
define a coisa -que dá às pessoas a sensação de que há algo definido ali. Muitas 
pessoas são perturbadas por minha obra porque não está dentro do seu alcance; 
não é  uma simetria simples. 

A arte nova muda a forma como olhamos para a arte antiga. Você não está em 
um vácuo. Você não é apenas uma personalidade expelindo coisas do seu 
intestino. A arte muda a visão do passado. Há muita arte arcaica, há obras 
gigantes de terra no Peru, que não foram pensadas. Montes índios e todo esse 
tipo de construção leva a outro tipo de percepção. É por isso que eu coloquei a 
máscara de jaguar no artigo sobre Yucatan, para mostrar que a arte de 
Carl Andre pode percorrer todo o caminho de volta. Morris tem um artigo 
na Artforum, onde ele está discutindo a forma como Macchu Picchu foi 
construída, e não em noções pré-concebidas da história da arte, mas em uma 
nova noção. Eu não simpatizo com a idéia de que a arte é pessoal. O talento 
pessoal pode estar lá, mas a tradição, o alcance, se estende para o passado. As 
intenções da pirâmide envolvem um tipo diferente de visão de mundo. Você tem 
que conhecer esta visão de mundo. Abstração e Empatia tem uma boa idéia 
do que as pirâmides são, psicologicamente, uma idéia do que a 
motivação era. Você não pode apenas estetizá-los de uma posição de 
interesse antiquário. A maioria dos museus são apenas recipientes de 
fragmentos (de tipo de edifícios e templos fechados, lugares e coisas) do passado. 

O museu foi construído no século XIX para abrigar os fragmentos da 
Renascença. Você tem este tipo de resíduo, desprendendo-se de uma situação 
passada. Há a "visão selvagem" de Levi Strauss. Os povos primitivos tinham 
intenções diferentes, um tipo diferente de coisa social; não 
proveniente de tecnologia, são de um tipo diferente de visão mundial. Se você 
subir as pirâmides do México, o que se passou lá foi sacrifício e terror. Você 



 

 

começa a sentir vertigem olhando para baixo das escadas. Eles não tinham um 
conceito de amor, apenas o prazer e a dor - entrelaçando os dois, isto é tudo o 
que havia. Não houve deusa do amor, ou herança judaico-cristã para se 
relacionar. Sacrifício era renovação; quando eles faziam o sacrifício, as pessoas 
internamente não sentiam nojo e náuseas, eles estavam satisfeitos com o 
sacrifício. As pessoas não sabem onde suas cabeças estão agora, eles não sabem 
onde é sua continuação. É um problema moral, mais do que estético. 

 

 

 


