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RESUMO 

A tese aqui apresentada estuda a relação entre arquitetura e arte, tendo como estudo de caso os pavilhões 

expositivos do Instituto Cultural Inhotim, localizado na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. A investigação 

procurou responder à seguinte questão: Como vem se estabelecendo a relação entre arquitetura e artes visuais 

no Instituto Inhotim? A partir do problema apresentado, outras questões foram elaboradas para o 

desenvolvimento da pesquisa: Em que medida as características formais das obras de artes visuais conduziram 

o processo de concepção dos projetos dos pavilhões de caráter permanente do Instituto Inhotim? Os espaços 

expositivos do Instituto Inhotim apresentam características que os diferenciam de projetos de arquitetura 

museológica elaborados para outras instituições? Que aspectos lhes são específicos? O estudo busca, a partir da 

análise dos pavilhões expositivos daquela instituição, relacionar as características morfológicas, funcionais e 

materiais das edificações com as obras de arte contemporânea (de caráter permanente) e o diálogo entre 

arquiteto e artista durante o processo projetual. Para tanto, foi feita a análise dos pavilhões permanentes à luz 

do discurso dos arquitetos e artistas envolvidos no processo projetual. Pretendeu-se, com este estudo, trazer 

uma contribuição acerca da produção da arquitetura contemporânea brasileira, abrindo, assim, novos caminhos 

para estudiosos interessados no campo de projeto de arquitetura de museus e espaços expositivos, tendo como 

enfoque as relações entre arte e arquitetura. As conclusões da pesquisa indicam que, no panorama dos espaços 

projetados para a arte no Brasil, o Inhotim se apresenta como um caso único. O Inhotim se configura a partir de 

uma expografia que inclui o acervo exibido em parte “ao ar livre” (esculturas, por exemplo) entre a vegetação 

do parque e outras obras (como instalações e pinturas) são abrigadas em edificações projetadas através de 

parcerias entres arquitetos e artistas. Nesta perspectiva, a arte contemporânea, que agrupa uma gama de 

processos artísticos, encontra neste museu, um campo aberto para concretização das mais diversas proposições 

nesse universo de criação. No que se refere aos projetos dos pavilhões para exposição permanente, outros 

aspectos são valorizados, além das características morfológicas das obras de arte, como, por exemplo, os temas 

e materiais utilizados pelos artistas em suas obras. Para finalizar, podemos afirmar que no Inhotim, e mais 

diretamente nos remetendo ao conjunto arquitetônico museológico em constituição, a arquitetura que vem 

sendo produzida, específica para abrigar obras de arte contemporânea, é inédita no campo do museu-parque de 

arte. A parceria entre arquiteto e artista conduz à produção de um projeto único de arquitetura que objetiva a 

proteção e exibição do acervo, em especial de instalações. 

 

Palavras chave:  Arquitetura. Projeto de arquitetura. Arte contemporânea. Espaços expositivos. Instituto 

Inhotim. 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The thesis presented here studies the relationship between architecture and art, taking as a case study the 

exhibition pavilions of the Inhotim Institute, located in Brumadinho, Minas Gerais. The research sought to answer 

the question: How has been establishing the relationship between architecture and visual arts in Inhotim 

Institute? From the presented problem, other issues have been prepared for the development of the research: 

To what extent the formal characteristics of the visual arts works led the design process for projects of permanent 

pavilions of the Inhotim Institute? The exhibition spaces of the Instituto Inhotim have characteristics that 

differentiate them of museum architecture projects designed to other institutions? What aspects are specific to 

them? The study aims, based on an analysis of exhibition pavilions institution, links the materials, morphological 

and functional characteristics of the buildings to the works of permanent contemporary art and the dialogue 

between architect and artist during the design process. Therefore, it was made the analysis of the architectural 

design of the permanent pavilions to the view of the architects and artists involved in the design process. This 

study intended to make a contribution on the Brazilian contemporary architecture production, thereby opening 

new ways for researches interested in museums architecture design field and exhibition spaces, with the focus 

on the relationship between art and architecture. The research's conclusions point that the panorama of spaces 

designed for art in Brazil, we can say that the Inhotim is presented as a single case. Inhotim is shaped from a 

expography in which part of the collection is exhibited "outdoors" (sculptures, for example) on the green areas 

of the park and other works (such as installations and paintings) are housed in designed buildings by partnerships 

between architects and artists. In this perspective, contemporary art, which brings together a range of artistic 

processes, finds in Inhotim, an open field for implementation of various proposals in this creative universe. In 

the case of design project of the pavilions for permanent exhibition, other aspects are valued, in addition to the 

morphological characteristics of works of art, for example, the themes and materials used by artists in their 

works. Finally, we can say that in Inhotim, and more directly referring to the museum architectural complex in 

constitution, specific architecture that has been produced to house works of contemporary art, it´s 

unprecedented in the museum-park art knowledge. The partnership between architect and artist leads to the 

production of a single architecture project that aims to protect and display the collection in special installations 

works. 

 

Keywords: Architecture. Architectural design. Contemporary art. Art exhibition spaces. Instituto Inhotim. 
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1 INTRODUÇÃO 

Arquitetura e arte, áreas de conhecimento que tiveram rumos coincidentes em vários 

momentos da história, estabeleceram parcerias criativas nas quais foram produzidas 

diferentes maneiras de relações colaborativas. Neste sentido, os estudos sobre processos 

projetuais para a criação de edificações de espaços expositivos e abrigos para obras de arte, 

revelaram o empenho do trabalho entre arquitetos e artistas, em especial no que diz respeito 

à arquitetura de museus. 

 Nesta tese, a relação entre arquitetura e artes visuais1 é examinada de maneira mais 

específica na criação dos pavilhões para exposições permanentes do Instituto Cultural Inhotim 

(Brumadinho, MG), através, sobretudo, da análise das características formais, funcionais e 

materiais destes espaços arquitetônicos, destinados à exposição das obras de arte 

contemporânea do acervo da instituição. 

 O desenvolvimento da pesquisa de doutorado, aqui apresentada, foi fundamentado 

em dois eixos temáticos: a arquitetura de museus de arte e a análise dos espaços expositivos, 

além de tangenciar as áreas da museologia e das artes visuais, utilizando-se de suas referências 

teórico-conceituais como apoio para a construção do trabalho. 

 Os nossos estudos das relações entre arquitetura e arte vêm sendo feitos de forma 

sistematizada desde o mestrado em Arquitetura e Urbanismo realizado nesta instituição 

(dissertação apresentada em abril/2011). Naquela ocasião, estudamos a participação da 

pintura na arquitetura moderna em Natal/RN, através da produção dos murais criados pelos 

artistas potiguares Newton Navarro e Dorian Gray Caldas. Os murais instalados em obras 

públicas (órgãos governamentais, escolas, igrejas e associações recreativas) no período 

compreendido entre os anos de 1950 a 1970, constituíram o universo de estudo daquela 

pesquisa. No mestrado, a relação entre arquitetura e arte foi enfocada a partir dos conceitos 

                                                     

1 Entendemos que Artes Visuais é a classificação encontrada, a partir de 1960, para incluir no conceito ampliado 
de Arte as expressões artísticas que resultavam dos novos meios tecnológicos de produção da imagem, como a 
fotografia, o cinema, a televisão, o vídeo e o computador. A denominação de Artes Visuais pretende ser mais 
abrangente que as anteriores classificações de Artes Liberais e Mecânicas, Artes Maiores e Menores, Belas Artes 
e Artes Plásticas, e reporta-se neste trabalho a toda a expressão artística que além da visão também solicite os 
demais sentidos do ser humano. 
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de Síntese das Artes e de Integração das Artes2, que chegaram ao Brasil no início do século XX, 

conforme as formulações conceituais de Le Corbusier e as ideias do arquiteto Lúcio Costa para 

o tema.  

As reflexões surgidas durante o processo de pesquisa de mestrado provocaram 

diversos questionamentos no que concerne ao campo de estudos da participação das artes 

visuais na obra arquitetônica, apontando para um novo olhar sobre a relação entre arquitetura 

e arte, desta feita, na contemporaneidade e com o foco investigativo voltado mais 

especificamente para o museu. Donde a conclusão de que a pesquisa sobre arquitetura 

contemporânea de museus (entendidos como espaços projetados para a arte) faria nossos 

estudos anteriores avançarem em direção a se encontrar possibilidades de estudos mais 

aprofundados sobre a relação entre arquitetura e arte.  

 Quando nos referimos aos estudos da arquitetura de museus, duas palavras também 

têm trajetórias alinhadas na história: o museu3 e a exposição.  A palavra museu deriva de 

museum, que por sua vez, vem do grego de mouseîon, o templo dedicado às musas. Significa, 

portanto, em sua origem, “casa das musas”; enquanto que exposição vem do latim exponere, 

isto é, “pôr para fora” e “entregar à sorte”.   

A partir destas raízes históricas, o museu aparece como um lugar destinado a se 

apresentar uma coleção4; um centro interdisciplinar de cultura e patrimônio onde algo que foi 

colecionado é exibido como contribuição para o conhecimento e, por sua vez, “a exposição 

                                                     

2 De acordo com CORBACHO (2001, p. 03) a relação particular entre pintura, escultura e arquitetura é 
denominada “Síntese das Artes Maiores”, “Síntese das Artes Irmãs” ou simplesmente “Síntese das Artes”, 
pensadas indistintamente sob a forma de adaptação, adequação, sintonia, justaposição, mimese, diálogo, 
síntese ou fusão, inter-relação ou integração artes. 

3 Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, 
aberto ao público, que adquire, conserva, pesquisa, divulga e expõe, para fins de estudo, educação e lazer, 
testemunhos materiais e imateriais dos povos e seu ambiente.  

(Fonte: http://icom.museum/the-vision/museum-definition/. Site na internet do International Council of 
Museums – ICOM, traduzindo para o português: Conselho Internacional de Museus) 

4 A palavra coleção associa-se ao voluntarismo, em que um sujeito elege objetos como parte reveladora de sua 
existência, seja por lazer, capricho, amuleto ou vaidade. Em geral, os objetos são da mesma natureza e/ou 
guardam relações, como se fossem dados objetivos, porém desvendam o indivíduo. Orientam-se, também, pelo 
gosto pessoal, gerando desmesurado acúmulo e obsessão pelo quantitativo e pela raridade. Nem sempre a 
palavra coleção possui aqui significado restritivo, mas, também indica conjunto fechado e privado, transferido 
ou não para instituições (LOURENÇO, 1999, p. 13.). 
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aparece como pressuposto–chave da ideia de museu”, pois “é o meio pelo qual são reunidos 

e resgatados objetos carregados de informação cultural para uma determinada recepção” pelo 

público (GONÇALVES, 2004, p.14).  

O museu tradicional era um ambiente protegido e especializado, criado por e para 

uma elite cultural, todavia, o passar dos tempos trouxe alterações para este modelo de espaço 

expositivo, alterando, inclusive, os métodos convencionais de apresentação da obra de arte, 

como se pode observar pelo fato de que o uso de pedestais (no caso da escultura), foram 

gradativamente abandonados em favor de uma relação mais próxima com o objeto artístico 

(BOTT apud DORNBURG, 2002, p.09). 

 A arquitetura de museus transformou-se, acompanhando as mudanças ocorridas com 

as ideias da arte e dos museus ao longo do tempo. A característica de grandiosidade das 

edificações dos museus que se deu a partir do século dezenove ainda persiste, porém, 

adotando a nova conceituação de museu em curso nas últimas décadas do século XX. O projeto 

moderno utilizou-se de outros parâmetros tipológicos: a proposta do museu aberto, a caixa de 

vidro/concreto/aço adaptável a qualquer conteúdo expositivo.  

 Uma mudança fundamental na maneira de expor a obra de arte nos museus, no 

âmbito internacional, foi implantada nos projetos dos museus modernos, especificamente no 

Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), fundado em 1929, Nova York, Estados Unidos. 

O MoMA adotou uma nova maneira de expor a arte moderna - o denominado, 

posteriormente, de “cubo-branco”5. O novo espaço para exposições da arte moderna usava 

cores neutras nas paredes das galerias e salas expositivas com a intenção de promover maior 

visibilidade às obras de arte em ambientes isentos de ornamentação e funcionalmente mais 

organizados, em comparação aos antigos museus (por exemplo, o Museu do Louvre, Paris, 

França) que seguiam os moldes de exposição tradicional com muitos quadros, de diversos 

tamanhos, cobrindo boa parte da área de paredes.  

                                                     

5 A ideia do chamado “cubo branco” refere-se à denominação adotada por Brian O'Doherty para os espaços 
expositivos criados nos museus modernos (O´DOHERTY, 2002).  
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No Brasil, os museus também acompanharam as mudanças na arquitetura e na 

museografia6 moderna por meio de significativas realizações, como o Museu de Arte Moderna 

(MAM, 1958) na cidade do Rio de Janeiro, de autoria de Afonso Eduardo Reidy; o Museu de 

Arte Moderna de São Paulo (MASP, 1968) com projeto de Lina Bo Bardi, até os mais recentes 

Museu Brasileiro da Escultura (MuBE, 1995) em São Paulo, de Paulo Mendes da Rocha e o 

Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC, 1996) projetado por Oscar Niemeyer.  

 No panorama artístico do século XX, no qual se deu a grande transformação da 

museologia, do papel do museu e de sua função pública, os anos 1950-1960 apresentaram 

também os caminhos que seriam trilhados pelos artistas plásticos (que a partir deste momento 

também seriam chamados de artistas visuais) através de novas categorias artísticas que 

vinham sendo exibidas em museus e galerias de arte, a partir do Pós-Guerra. 

  Dentre as inúmeras possibilidades de pesquisas artísticas, incluindo-se, ainda, a 

pintura, a escultura, o desenho e a gravura, encontramos a instalação7, obras de site-specific8 

e a fotografia contemporânea como áreas de trabalho dos artistas. Sendo assim, a exposição 

dos trabalhos de artes visuais demandou a reformulação de antigos espaços expositivos e a 

criação de outros novos, específicos para expor tais obras. Podemos acrescentar que, a partir 

                                                     

6 Museografia é a articulação da linguagem como meio de comunicação do museu. Como está bem definida pela 
Declaração de Caracas (1921) a linguagem museográfica é ampla, não-verbal e está mais próxima da percepção 
da realidade e das capacidades perceptivas de todos os indivíduos. Para isto utiliza ordenações lógicas, 
equilibradas e harmônicas na descrição visual de um fato, um fenômeno, uma ideia, etc. Ou seja, a museografia 
decide o conteúdo e como ele será apresentado (Fonte: http://www.portaleducacao.com.br). 

7 O termo instalação é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960, designando assemblage 
ou ambiente construído em espaços de galerias e museus. As dificuldades de definir os contornos específicos de 
uma instalação datam de seu início e talvez permaneçam até hoje. Quais os limites que permitem distinguir com 
clareza a arte ambiental, a assemblage, certos trabalhos minimalistas e as instalações? As ambiguidades que 
apresentam desde a origem não podem ser esquecidas, tampouco devem afastar o esforço de pensar as 
particularidades dessa modalidade de produção artística que lança a obra no espaço, com o auxílio de materiais 
muito variados, na tentativa de construir certo ambiente ou cena, cujo movimento é dado pela relação entre 
objetos, construções, o ponto de vista e o corpo do observador. Para a apreensão da obra é preciso percorrê-la, 
passar entre suas dobras e aberturas, ou simplesmente caminhar pelas veredas e trilhas que ela constrói por 
meio da disposição das peças, cores e objetos. (Fonte: www. itaucultural.org.br). 

8 O termo sítio específico faz menção às obras criadas com o ambiente e com um espaço determinado. Trata-se, 
em geral, de trabalhos planejados – muitas vezes fruto de convites – em local certo, em que os elementos 
esculturais dialogam com o meio circundante, para o qual a obra é elaborada. Nesse sentido, a noção de site-
specific liga-se à ideia de arte ambiente, que sinaliza uma tendência da produção contemporânea de se voltar 
para o espaço – incorporando-o à obra e/ou transformando-o, seja ele o espaço da galeria, o ambiente natural 
ou áreas urbanas. (Fonte: www. itaucultural.org.br).   
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dos anos 1960 e 1970, a difusão e circulação de informações artísticas tornaram-se mais 

amplas e naquele momento, a arte conceitual9 instaura uma tensão no papel das instituições 

artísticas pois, segundo FREIRE (1999, p. 30) “a transitoriedade dos meios [artísticos] rejeita, 

pelo menos num primeiro momento, a perenidade museal e invoca o processo, mais do que a 

estaticidade do objeto artístico como modus operandi da arte” e,  do outro lado, os artistas 

conceituais convidam o público à  participação, em lugar da passiva contemplação do objeto 

de arte.  

Entendemos, assim, que a reformulação dos espaços expositivos surge em função das 

demandas originadas das novas obras artísticas e, nesta situação, a arquitetura atua como 

mediadora, propondo soluções para a exposição da produção artística, assim como a inclusão 

da participação do público, outro item que se adiciona à lista de características das obras de 

arte contemporânea.  

 A arquitetura iniciou, então, um processo de incorporação de aspectos morfológicos 

e formais que proporcionassem o diálogo com a arte contemporânea. O processo de mudança 

da ideia de museu foi gradual e acompanhou as novas formas de expressão da arte. As 

edificações tornaram-se mais abertas enquanto seus programas foram ficando cada vez mais 

flexíveis e interativos. Juntas, arte e arquitetura trocaram a criação de objetos para serem 

olhados, pela criação de ambientes para serem experimentados e utilizados (DORNBURG, 

2002, p. 07).  

 Diferente de outras instituições museológicas brasileiras, o Instituto Inhotim se 

configura como um museu no qual, parte de seu acervo é exibido “ao ar livre”, disperso pela 

vegetação do parque e outros trabalhos são expostos (ou abrigados) em edificações.  

Estas edificações (pavilhões) estão interligadas por caminhos e trilhas que guiam o 

público para encontrar um dos objetivos da sua visita: as obras de arte contemporânea. O 

visitante do Inhotim intenciona descobrir e apreciar esta categoria de arte e suas diferentes 

                                                     

9 Expressão usada num sentido mais amplo que corresponde à modalidade artística que utiliza como estratégia 
de criação na elaboração das obras a preponderância da ideia, a transitoriedade dos meios e precariedade dos 
materiais, atitude crítica frente às instituições artísticas (notadamente o museu), assim como as particularidades 
nas formas de circulação e recepção de certo universo de obras numa determinada época (FREIRE, 1999). 
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maneiras de produção pelos artistas. Nesta instituição, arte e arquitetura se encontram em 

pavilhões que foram projetadas como espaços exclusivos para abrigo expositivo10 de trabalhos 

de arte contemporânea. 

O Instituto Cultural Inhotim está localizado no município de Brumadinho/MG, em 

uma propriedade do empresário mineiro Bernardo Paz, colecionador de arte e idealizador da 

instituição. No histórico do Inhotim consta em 1984 a visita do paisagista Roberto Burle Marx, 

que apresentou sugestões para o tratamento paisagístico inicial da extensa área de paisagens 

naturais. O parque e seu projeto de paisagismo foram se modificando ao longo dos anos e, em 

2002, a cidade de Brumadinho, distante cerca de 60 km de Belo Horizonte, acompanhou o 

nascimento e o desenvolvimento desse grande centro cultural no qual o jardim botânico é 

também um dos grandes atrativos. 

 Na linha evolutiva da arquitetura de museus, são apontados mais recentemente dois 

novos tipos: o museu-paisagem e o museu minimalista.  Nesta abordagem, observamos as 

edificações dos museus inseridas no contexto da paisagem natural, dela participando e 

procurando se integrar ao entorno.  

 O museu-paisagem é colocado por Marotta (2012) como sendo o tipo de museu mais 

recente em desenvolvimento e Montaner (2003), por sua vez, coloca o museu minimalista 

como um novo tipo de museu. As características destes museus foram descritas e 

exemplificadas por meio de edificações citadas pelos dois autores e propiciaram a reflexão 

sobre a inserção de museus na paisagem natural, suas especificidades e contrastes, como será 

mais adiante discutido.  

 Com base na bibliografia estudada e nas observações feitas nas visitas técnicas 

realizadas no Instituto Inhotim (a partir de 2012) e no Museu Insel Hombroich (Alemanha, 

2014)11, formulamos um conceito operacional denominado de museu-parque. 

                                                     

10 Empregamos, neste trabalho, a expressão “abrigo expositivo ” para tratar de espaços de exposição 
permanente para algumas obras de arte do acervo da instituição. 

11 Viagem de estudos realizada nos meses de junho a julho de 2014 na qual foram visitados diversos museus de 
arte na Alemanha, Bélgica e Holanda. Na Alemanha foi realizada uma visita técnica ao Museu Insel Hombroich, 
na cidade de Neuss, arredores de Düsseldorf, que nos permitiu conhecer uma instituição aos moldes do Instituto 
Inhotim. 



20 

 

  Os museus-parques estão localizados nos arredores ou mesmo distantes de grandes 

centros urbanos (em zonas rurais) e convidam o público a vivenciar uma experiência singular, 

que é proporcionada pela tríade paisagem–arquitetura–arte.  Consideramos, assim, os 

museus-parques como sendo instituições diferentes daquelas denominadas como parques de 

esculturas (ou “museus a céu aberto”) – o Storm King Art Center (Nova York, EUA) é um 

exemplo – ou ainda dos museus em parques como o Kröller Müller Museum (Oterllo, Holanda) 

e o Louisianna Museum (Copenhague, Dinamarca). Estes dois últimos museus inserimos na 

categoria de museu-paisagem.   

 Nos museus-parques estudados (Inhotim e Hombroich) as obras de arte se encontram 

abrigadas em pavilhões e a visitação às exposições acontece, a nosso ver, intercalada por meio 

de um itinerário no qual o público transita da paisagem natural para a arquitetura, onde se 

encontra a arte exposta, isto é, temos um roteiro museográfico–paisagístico. No ambiente 

natural estão expostas, ao ar livre, esculturas e instalações, na sua maioria de grande porte e, 

nos pavilhões são exibidas, além das mesmas categorias que se encontram dispersas na 

paisagem, outros tipos de obras de arte, como pintura e vídeos, dentre outros. 

 Sendo assim, o museu-parque se caracteriza por exibir o seu acervo de obras de arte 

tanto ao ar livre como em pavilhões inseridos diretamente no cenário natural.  

 Diante do contexto aqui brevemente descrito, que será desenvolvido ao longo do 

trabalho, e a partir de algumas reflexões que se desenvolveram durante a pesquisa do 

mestrado, apontadas como desdobramentos da dissertação, levantamos uma questão inicial: 

Como vem se estabelecendo a relação entre arquitetura e artes visuais no museu Inhotim? 

Esta pergunta provocou o encaminhamento da investigação, que começa pela ideia de que 

expor ao público uma coleção particular de arte contemporânea, da maneira que é feita no 

Inhotim, parece ser inédita no Brasil.  

 Em setembro de 2004, a coleção de Bernardo Paz foi apresentada pela primeira vez. 

O complexo museológico em formação compreendia três edifícios que exibiam parte da 

coleção do empresário e dois pavilhões onde foram instaladas as obras de Tunga e Cildo 

Meireles. Tanto os projetos desses três edifícios quanto os dos pavilhões são de autoria do 

arquiteto Paulo Orsini.  
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As edificações chamadas de pavilhões12 desempenham bem a sua função principal, 

que é abrigar as obras de arte. A arquitetura destas construções pioneiras, cujo atrativo 

principal é o seu conteúdo, nos parece discreta na exuberante paisagem do parque, quando 

comparamos aos pavilhões atuais.  

 No Inhotim, o acervo vem sendo formado a partir da aquisição de obras de alguns 

artistas e da produção de novas obras, comissionadas ou pensadas especialmente para o local; 

neste ponto, entra em pauta o trabalho da equipe de curadoria, sob a observação de Bernardo 

Paz. A proposta museológica observada contempla as obras que são expostas ao ar livre ou 

em dois tipos de espaços fechados, a saber: os pavilhões de exposições temporárias e os 

pavilhões de exposição permanente.  

 A equipe de curadores do Inhotim adotou a nomenclatura “galeria” com o objetivo 

de uniformizar a nomeação dos pavilhões. Sendo assim chamadas, as “galerias” de exposições 

temporárias são atualmente quatro: Fonte, Lago, Mata, Praça.13 Estes espaços recebem 

diversos tipos de mostras (com duração em torno de 2 anos) que se adaptam à montagem 

museológica mais pertinente para uma boa exposição das obras, isto é, alguns  dos trabalhos 

de arte expostos, nestas galerias (pinturas, esculturas, instalações, fotografias) apresentam 

características formais possíveis de serem exibidas em diversos tipos de espaços expositivos, 

ou seja, poderiam ter sido “montadas” em museus ou galerias de arte de caráter generalista - 

espaços expositivos nos quais as  obras de arte se adaptam ao local de exposição. 

 Cada uma das “galerias” de exposição permanente (dezesseis, atualmente) mostra 

trabalhos de um único artista, sendo construída especialmente para abrigá-los. Em 2016, 

temos: True Rouge (Tunga); Cosmococa (Hélio Oiticica e Neville de Almeida); Cildo Meireles; 

Adriana Varejão; Doris Salcedo; Miguel Rio Branco; De lama lâmina (Matthew Barney); Sonic 

Pavilion (Doug Atken); Folly (Valeska Soares); Lygia Pape; Psicoativa (Tunga), Carrol Dunham e 

                                                     

12  Pavilhão: 1. Construção leve, geralmente feita com rapidez, para servir de abrigo. 2. Construção isolada que 
integra um conjunto de prédios 3. Prédio construído como anexo da edificação principal. 4. Construção ampla e 
geralmente provisória em feiras e exposições (Fonte: http://houaiss.uol.com.br) 

13 Essas galerias permitem explorar recortes temáticos e oferecem novas abordagens e interpretações da 
coleção. Nas Galerias Mata e Lago, as mostras estão organizadas em torno de títulos que indicam interesses em 
comum e afinidades, apontando possibilidades de diálogos entre as obras e de leituras para o público (www. 
Inhotim.org.br). 
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Cláudia Andujar14. Ainda constam construções que foram adaptadas para receber as obras de 

Carlos Garaicoa, Rivane Neuenschvander, Cardiff & Miller e a Galeria Marcenaria (Víctor 

Grippo e Matthew Barney). As obras que encontramos nestas edificações são, na maioria, 

instalações permanentes e outras pensadas para determinado local dentro do conceito de site-

specific, além de pinturas e fotografias, como veremos em cada uma particularmente. 

 A partir destes dados iniciais e das observações feitas em visita exploratória in loco, 

outros questionamentos foram incluídos ao trabalho: Os espaços expositivos do Instituto 

Inhotim apresentam características que os diferenciam de projetos de arquitetura 

museológica elaborados para outras instituições brasileiras que expõem arte contemporânea? 

Que aspectos lhes são específicos? Como se deu a relação entre artistas e arquitetos, e 

respectivas obras de arte e de arquitetura, no processo projetual dos pavilhões para 

exposições permanentes do Instituto Inhotim? De que maneira as características formais das 

obras de artes visuais conduziu o processo de concepção dos projetos destas galerias? A 

linguagem formal das edificações tem relação com os tipos de obras de arte nelas expostas? 

 O Objeto de Estudo construído a partir das reflexões apresentadas foi assim definido: 

a relação entre arquitetura e artes visuais nos projetos para os pavilhões para exposições 

permanentes do Instituto Inhotim. Entendemos que, no Instituto Inhotim, delineia-se um 

novo tipo de museu no panorama da arquitetura contemporânea brasileira, e como tal, aponta 

para uma nova forma de integrar arte e arquitetura neste tipo de edificação.  

 Delimitamos, assim, um objetivo geral da pesquisa na busca por investigar a relação 

entre arquitetura e obra de arte, através da análise dos aspectos morfológicos e funcionais 

dos pavilhões de exposição permanente do Instituto Inhotim.  

 Diante desse objetivo procuramos, de maneira específica: a) identificar e classificar, a 

partir de estudos existentes, os principais espaços expositivos inseridos em parques, no Brasil 

e em outros países, de forma a construir um referencial analítico para o estudo de caso; b) 

compreender as relações entre forma, função e as obras de arte nas edificações para 

                                                     

14 Os pavilhões expositivos dos artistas Carrol Dunham e Cláudia Andujar não foram incluídos por estarem em 
construção durante a elaboração deste estudo). O Palm Pavilion (artista Rirkrit Tiravanija) por não se tratar de 
um pavilhão expositor de arte, também não foi incluído no universo de estudo. 



23 

 

exposições permanentes do Instituto Cultural Inhotim; c) verificar em que medida o Inhotim 

constitui um novo modelo da relação entre arquitetura e artes visuais na contemporaneidade. 

 As preocupações e observações iniciais aqui apresentadas foram delineadoras da 

seguinte hipótese de trabalho: os projetos dos pavilhões para exposições permanentes do 

Instituto Cultural Inhotim foram conduzidos pela relação entre arquitetura e artes visuais e 

de acordo com as características das obras de artes visuais, o que confere aos espaços 

projetados aspectos específicos no âmbito da arquitetura de museus que podem ser 

identificados e avaliados pelos profissionais envolvidos no processo.   

 A discussão e análise dos projetos, unidas ao quadro conceitual sobre o qual se 

estruturou a pesquisa – que incluiu o estudo de conceitos da arte contemporânea, da 

arquitetura de museus e a narrativa dos arquitetos autores dos projetos – permitiu o exame 

das relações entre as duas disciplinas, no contexto específico do Instituto Inhotim.  

A compreensão das relações entre arquitetura e arte, um universo de conhecimento 

muito amplo, que envolve posturas diversas, campos de constantes embates teóricos entre os 

próprios artistas e arquitetos, foi ao mesmo tempo instigante e desafiadora, permitindo um 

melhor entendimento do objeto de estudo deste trabalho.  

Dentro desta perspectiva, destacamos alguns autores que apoiaram o instrumental 

teórico-conceitual nesta pesquisa de doutorado: CORBACHO (2001), FOSTER (2015), 

GONÇALVES (2004), LAWSON (2011), MAROTTA (2015), O'DOHERTY (2002), PUENTE (2002), 

SCHULZ-DORNBURG (2000) e VELOSO e ELALI (2011). 

 Na pesquisa, de abordagem qualitativa, destacamos os critérios eleitos para o 

desenvolvimento do trabalho segundo aspectos dos procedimentos metodológicos 

empregados, os quais foram abordados da seguinte maneira: Em primeiro lugar, a 

fundamentação teórica, feita por meio de revisão bibliográfica, foi intencionalmente 

fracionada com o objetivo de introduzir conjuntamente os conceitos e dados a eles relativos 

em cada capítulo. Assim sendo, inicialmente apresentamos o histórico do Inhotim e algumas 

definições sobre a arte contemporânea e, no âmbito da arquitetura de museus, traçamos uma 

visão geral da história, conceitos e tipologias de museus de arte, exemplificados através de 

instituições consolidadas no Brasil e na esfera internacional, e por fim, concluímos com as 
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ideias sobre a participação da obra de arte na arquitetura, ocasião em que trabalhamos com 

dados secundários.   

 Segundo, as informações obtidas na pesquisa de campo foram inicialmente 

apresentadas e sistematizadas para que, em seguida, pudéssemos tratar das análises dos 

pavilhões para exposição permanente, foco principal do estudo. Nesta etapa do trabalho 

foram utilizados os dados primários coletados durante a pesquisa de campo, e como último 

passo, foram elaboradas as conclusões do estudo. 

 Ao nosso objeto central de estudo foi realizado um contraponto internacional, por 

meio da observação in loco e descrição de um museu alemão, Museum Insel Hombroich, que 

apresenta características tipológicas semelhantes ao Inhotim.  

 A pesquisa realizada contemplou o recorte temporal dos anos de 2004 a 2012, 

período no qual aconteceram as inaugurações dos pavilhões expositivos do Inhotim.  

 As informações iniciais sobre os pavilhões para exposições permanentes do Inhotim 

foram organizadas em um quadro (Apêndice E). Destacamos, nesta cronologia, os arquitetos 

autores dos projetos e o ano de abertura ao público. 

 As observações feitas durante as visitas in loco contribuíram para a análise de 

aspectos como implantação dos pavilhões (Apêndice D) e reflexões acerca da relação da 

arquitetura com o parque, conforme ressaltamos nos textos que apresentam os projetos 

destas edificações.  

 

Etapas da investigação 

 Inicialmente, a proposta metodológica desenvolvida durante a orientação da tese, foi 

posteriormente apresentada nos Seminários de Tese I e II do PPGAU/UFRN, e buscava 

responder a uma das questões de pesquisa: que instrumental analítico seria mais pertinente 

para a análise do objeto enfocado neste estudo? Destacamos que as contribuições advindas 

dos professores do PPGAU-UFRN nas discussões, ao longo das apresentações do projeto de 

pesquisa, durante os dois semestres de Seminários (ano de 2013), foram determinantes para 

a elaboração desta etapa do trabalho. Descrevemos adiante as oito etapas da investigação, 

após aprovação final do projeto nos Seminários de Tese. 
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Etapa 1 - Visita exploratória 

 Realizada em outubro de 2012 (antes do Seminário de Tese 1). Nesta visita, de 

observação assistemática, que denominamos desta maneira, por ter como objetivo ter o 

primeiro contato com o Inhotim e seu parque. Os resultados da semana de trabalho foram: a 

obtenção das primeiras impressões sobre o universo de estudo, a orientação da descrição da 

problemática do projeto de tese e os primeiros registros fotográficos das galerias de arte do 

estudo proposto. Sendo assim, listamos as obras de arte em seus devidos espaços de 

exposição, conforme Apêndice F. As obras de arte, organizadas desta maneira, nos confirmou 

a predominância da instalação como a linguagem artística mais recorrente abrigada nos 

pavilhões em estudo, como suspeitávamos desde o início da pesquisa de campo. Ainda nos 

chamou atenção a diferença da arquitetura da Galeria Adriana Varejão em relação às primeiras 

galerias do Inhotim. Pensamos que, naquele momento, ali se insinuava uma nova direção nos 

projetos dos pavilhões em estudo. 

 

Etapa 2 - Revisão bibliográfica  

 A elaboração desta etapa do projeto teve como base a leitura de livros e trabalhos 

acadêmicos que enfocam a relação arquitetura e arte a partir de três eixos temáticos:  

i. Arquitetura de museus  

ii. Arte contemporânea 

iii. Análise de projetos de arquitetura. 

 Ainda incluímos estudos sobre as obras de arte que fazem parte do acervo do 

Inhotim. Neste sentido, os estudos inicias nos possibilitaram identificar o estado da arte acerca 

do assunto, conhecer o enfoque que outros autores deram nestes três eixos citados, definir 

termos e conceitos que seriam empregados na pesquisa para apoiar a redação da parte teórica 

de cada capítulo da tese. Além dos estudos na literatura especializada em projeto de 

arquitetura – Lawson (2011) e Kowaltowski et al (2011) – alguns conceitos que tratam da 

inserção da obra de arte na arquitetura foram resgatados de pesquisas anteriores do autor no 

campo da Síntese das Artes e no estudo de CORBACHO (2001) sobre a Praça Coberta da 

Universidade de Caracas, Venezuela, obra do arquiteto Carlos Raúl Villanueva.   
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 Destacamos que o referencial teórico-conceitual, dividido no texto e não em um 

grande capítulo teórico, nos foi mais oportuna, porém, não menos complexa. Desta forma, 

pensamos que introduzir os conceitos e dados com mais proximidade das situações abordadas 

em cada capítulo, tornaria o texto mais confortável também para o leitor.  

 

Etapa 3 - Visita analítica 1 

 Realizada em outubro de 2013, após as contribuições do Seminário de Tese 2. Aqui 

empregamos a observação sistematizada, tendo como base a criação de um roteiro de 

levantamento arquitetônico apoiado nas questões de pesquisa. Os instrumentos da pesquisa 

foram testados sobre uma pequena parte do “universo”, antes de ser aplicado definitivamente 

na continuidade da pesquisa (LAKATOS, 2007).  Assim, uma amostra intencional foi escolhida 

– a Galeria Adriana Varejão.  Nesta visita foram coletados, in loco, os dados para uma pesquisa-

piloto, como apresentamos adiante.  

 

Pesquisa-piloto: Galeria Adriana Varejão 

 Para a realização da pesquisa-piloto, a escolha da Galeria Adriana Varejão foi feita em 

observância aos seguintes aspectos: 

i. O projeto foi elaborado por Rodrigo Cerviño Lopes, um dos arquitetos que já 

havia realizado projetos para arquitetura de espaços expositivos e também foi 

autor da reforma e ampliação do ateliê de Adriana Varejão.  

ii. A parceria existente entre os dois profissionais nos conduziria à aproximação 

com aspectos relacionados ao diálogo entre arquiteto e artista, conforme é 

citado na nossa hipótese de trabalho. 

iii. Uma das conclusões preliminares da nossa visita exploratória sugeria que a 

galeria apresentava um novo modelo projetual no Inhotim e que, desta 

maneira, apontava para uma nova relação arquiteto–artista nos projetos de 

arquitetura da instituição.   
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 Nessa perspectiva, adotamos a Galeria Adriana Varejão como um marco 

arquitetônico (e temporal) no universo de estudo desta pesquisa e testamos os procedimentos 

metodológicos formulados para este trabalho, conforme veremos a seguir. 

a) Coleta documental: Esboços, textos, anotações, documentos iniciais sobre o projeto. 

b) Entrevistas com arquitetos autores dos projetos das galerias de arte do Inhotim (Apêndice 

L). 

 As entrevistas com os arquitetos tiveram como objetivo a obtenção de informações 

sobre o processo de projeto, através dos discursos destes profissionais e quais informações 

nortearam o planejamento das obras de arquitetura. Ao arquiteto Rodrigo Cerviño Lopes, 

autor do projeto de arquitetura da Galeria Adriana Varejão, foram enviadas (via e-mail) as 

perguntas e a entrevista foi realizada via Skype. Um roteiro para as entrevistas foi elaborado, 

conforme o Apêndice K.  

c) Observação sistematizada. 

 O roteiro de observação sistematizada das edificações (originado das questões de 

pesquisa) foi empregado na Galeria Adriana Varejão com o apoio dos desenhos esquemáticos 

dos pavilhões (plantas, corte e fachadas) que possibilitaram a comparação entre projeto e 

edificação, informação que seria importante para a análise do projeto (Apêndice J). 

 

Etapa 4 – Coleta de dados internacional (junho e julho/2014) 

 Antes de ser executada a etapa cinco, fomos aplicar o roteiro de observação 

sistematizada (elaborado para o Instituto Inhotim) no Museu Insel Hombroich, em Neuss, 

cidade a 20 km do centro de Düsseldorf, Alemanha.  A viagem de estudos se iniciou em Berlim, 

Alemanha e prosseguiu por várias cidades, da Alemanha, Áustria, Bélgica e Holanda, tendo 

como roteiro uma lista de museus citados por MONTANER (2004) que foram incluídos no 

quadro de tipologias de museus de arte (Apêndice A).  

 O objetivo das visitas foi verificar, in loco, as características apontadas pelo citado 

autor em museus de arte clássica, moderna e contemporânea. Este percurso nos pareceu uma 

maneira de visualizar a exposição de obras de arte de períodos diversos, porém, com atenção 

maior para a arte contemporânea. Os museus visitados constam no Apêndice B. 



28 

 

Etapa 5 - Visita analítica 2 

 Esta visita foi realizada em abril de 2015, após a testagem do método da pesquisa-

piloto. Por meio da observação sistematizada, coleta documental e entrevistas, foram 

coletadas as informações que serviram de base para a criação de categorias de análise dos 

projetos de arquitetura dos pavilhões, para análise na etapa seguinte.   

  

Etapa 6 - Análise e interpretação dos dados 

  Após a contextualização do tema, partindo da evolução histórica sobre as tipologias 

de museus (Apêndice A) a inclusão da obra de arte na arquitetura, a observação das soluções 

projetuais, a leitura dos projetos de arquitetura e as visitas técnicas realizadas ao Inhotim nos 

permitiram formular o conceito do museu-parque, identificar exemplares que incluímos neste 

conceito (Apêndice C) e descrever três formas de instalação das obras de arte nos pavilhões 

para exposição permanente. Nesta perspectiva, formulamos três categorias analíticas nas 

quais os projetos foram alocados: pavilhões de integração, pavilhões de fusão e pavilhões 

adaptados. 

 Em cada grupo, um pavilhão foi selecionado para análise pelo fato de considerarmos 

suas edificações mais relevantes no que tange à solução projetual adotada, tendo em vista as 

características formais das obras de arte. 

a) Integração 

 Refere-se aos projetos nos quais aos trabalhos artísticos mantém suas características 

formais, porém, expostos em espaços criados especificamente para os mesmos. Tratamos aqui 

de projetos para obras preexistentes, ou também que foram criadas no decorrer do processo 

projetual. Neste grupo estão os pavilhões pioneiros do Inhotim (Galeria True Rouge e Galeria 

Cildo Meireles) e tendo como marco arquitetônico no histórico do Inhotim, a Galeria Adriana 

Varejão. Foram inseridos aqui os pavilhões que foram projetados após 2008 – Galeria 

Cosmococa; Galeria Miguel Rio Branco; Galeria Psicoativa e a Galeria Lygia Pape (Apêndice G). 
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b) Fusão  

 A ideia de fusão pode ser observada nos pavilhões de obras site-specific. Neste caso, 

contentor arquitetônico e obra de arte se unem de acordo com as ideias do artista. Neste 

sentido, pensamos que o arquiteto assume a figura de colaborador e mediador do processo 

projetual e também da execução da obra.  Os conhecimentos técnicos de arquitetura são 

requeridos pelo artista para consolidar a sua criação. Neste grupo estão as obras Folly (Valeska 

Soares), Neither (Doris Salcedo) e o Sonic Pavilion, que foram projetadas pelos artistas e 

executados com a colaboração de Paula Zasnicoff, arquiteta do Inhotim à época (Apêndice H). 

 

c) Adaptação  

 Nesta categoria, encontram-se as edificações pré-existentes no Inhotim e que foram 

alvo de reforma para a instalação de obras de arte que também já existiam. Uma oficina, a 

Galeria Marcenaria; uma casa, para a obra de Rivane Neuenschwander; um galpão de múltiplo 

uso, para os artistas Cardiff & Muller e as cavalariças, ocupada pelo artista Carlos Garaicoa, 

itens que apresentamos no Apêndice I. Nos projetos adaptados, a edificação pré-existente é 

reformada de acordo com as obras de arte que irão ocupa-la. As características formais dos 

trabalhos fornecerão os dados para as soluções projetuais, com o objetivo de atender as 

necessidades de abrigo e exibição destes.   

 Os projetos das Galerias Adriana Varejão, Sonic Pavilion e Marcenaria (Víctor Grippo 

e Matthew Barney) foram selecionados para a análise, considerando como critério principal 

da escolha as obras arquitetônicas que apresentavam, nos processos projetuais, o diálogo 

entre arquiteto e artista durante a sua concepção, e pela abordagem dada à participação da 

obra de arte de acordo com as suas caraterísticas conceituais, nos termos de integração, fusão 

e adaptação. 

 

Etapa 7 – Análises dos resultados e Conclusões  

 Aliadas à revisão bibliográfica, as visitas técnicas realizadas aos pavilhões do Inhotim, 

desde 2012, nos permitiram a observação dos resultados dos projetos (o produto) e confrontá-

los segundo as palavras dos arquitetos autores daqueles espaços expositivos, para em seguida 
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apresentarmos os resultados da análise e apreciação crítica dos pavilhões listados 

anteriormente.  

 Por fim, a tese aqui apresentada está estruturada em sete capítulos, conforme os seus 

títulos e os tópicos do conteúdo de cada um, a saber: 

 Capítulo 1 – Introdução 

 Capítulo 2 – O Instituto Inhotim e a Arte Contemporânea: Apresentamos o Instituto 

Inhotim, seu histórico e as obras de arte contemporânea presentes no acervo. 

 Capítulo 3 – Arquitetura de Museus e os Espaços Expositivos do Inhotim: Aqui 

traçamos um panorama dos tipos e conceitos principais dos museus, abordamos a arquitetura 

dos pavilhões e a museografia do Inhotim. 

 Capítulo 4 – O Museu-Parque:  Pavilhões na Paisagem: Abordamos o conceito de 

museu-parque e o Museu Hombroich, um contraponto ao Inhotim, no âmbito internacional. 

 Capítulo 5 – A Relação Arquitetura e Arte no Inhotim: a participação da obra de arte 

na arquitetura e o diálogo entre arquitetos e artistas.  

 Capítulo 6 – As análises dos pavilhões selecionados, a Galeria Adriana Varejão, o Sonic 

Pavilion e a Galeria Marcenaria (Artistas Victor Gripa e Matthew Barney) finalizam o corpo da 

tese. 

 Finalizando o estudo, apresentamos as nossas conclusões e as referências utilizadas 

para elaboração do trabalho.  

 Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para o desenvolvimento de estudos 

das interfaces entre arquitetura e artes, no sentido da valorização de uma área rica em 

potencial, que vem se ampliando em pesquisas acadêmicas. No PPGAU-UFRN, esta tese de 

doutorado se insere na Área de Concentração II: Projeto, Morfologia e Conforto no Ambiente 

Construído e na Linha de Pesquisa Projeto de Arquitetura. Pretende-se também contribuir com 

as pesquisas na área acadêmica de Projeto de Arquitetura e possibilitar desdobramentos do 

tema proposto através de pesquisas a serem realizadas no âmbito do Laboratório e Atelier de 

Projetos Integrados (LAPis) e do Grupo PROJETAR. 
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 Considerando que o trabalho pode também enriquecer o acervo bibliográfico que 

trata da relação arquitetura e arte no Brasil, a contribuição de uma pesquisa nesta área poderá 

ser útil a diversos campos de estudo: Arquitetura, Artes Visuais, Museologia, Estética, Teoria e 

História da Arte e da Arquitetura, no Rio Grande do Norte e no Brasil. Além do mais, uma 

pesquisa nesta área de projeto de museus poderá contribuir para as pesquisas de arquitetos 

que forem solicitados a projetar museus e galerias de arte contemporânea.  

A capa e as ilustrações que abrem os capítulos são de Isaías Ribeiro. 
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2 O INSTITUTO INHOTIM E A ARTE CONTEMPORÂNEA 

 Neste capítulo, apresentamos o Instituto Inhotim, por meio de um histórico no qual 

são destacados os seus principais fatos e eventos, desde a sua fundação até os dias atuais. Um 

panorama sobre a criação do conceito de parque e a semelhança do Inhotim com alguns 

parques da Europa, também são abordados. Por fim, definições sobre a arte contemporânea 

e as linguagens presentes no acervo do museu são destacadas com objetivo de situar a 

presença desta arte na instituição. 

 

2.1 Inhotim: um lugar para uma coleção de arte 

Inicialmente, a coleção de obras de arte do empresário mineiro Bernardo Paz era 

formada por obras de arte moderna (pinturas, esculturas e gravuras) de artistas reconhecidos 

no mercado de arte brasileiro e internacional. À medida que o número de aquisições crescia, 

aumentava também o desejo do colecionador de tornar público o conjunto de seus objetos de 

arte. De acordo com Lourenço (1999) o entendimento da palavra coleção, é o seguinte:  

A palavra coleção associa-se ao voluntarismo, em que um sujeito elege objetos como 
parte reveladora de sua existência, seja por lazer, capricho, amuleto ou vaidade. Em 
geral, os objetos são da mesma natureza e/ou guardam relações, como se fossem 
dados objetivos, porém desvendam o indivíduo. Orientam-se, também, pelo gosto 
pessoal, gerando desmesurado acúmulo e obsessão pelo quantitativo e pela 
raridade. Nem sempre a palavra coleção possui aqui significado restritivo, mas, 
também indica conjunto fechado e privado, transferido ou não para instituições 
(LOURENÇO, 1999, p. 13. Grifo do autor). 

 A criação de espaços para abrigo e exposição da coleção orientou o sonho de Paz e 

apontava para ser viabilizado na sua propriedade chamada de Inhotim – as terras de uma 

antiga fazenda, no município de Brumadinho, Minas Gerais. Os planos continuavam se 

expandido e, em 1984, Inhotim recebeu a visita do paisagista Roberto Burle Marx, que 

apresentou informalmente ideias para a elaboração dos jardins da residência do proprietário 

e ofereceu sugestões para a extensa área de paisagens naturais. Bernardo Paz adquiriu mais 

terras ao redor da sua propriedade com vistas à preservação da mata nativa e a criação de um 

parque ecológico, e o sonho começou a se tornar real. 

 Neste período também aconteceu a mudança de foco da coleção para o investimento 

em obras de arte contemporânea. A ideia foi contribuição do artista pernambucano, também 

arquiteto de formação, Antônio José de Barros Carvalho e Mello Mourão (Tunga). Bernardo 
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Paz já tinha comprado trabalhos do próprio Tunga e de Cildo Meireles, artistas reconhecidos 

pela produção neste campo da arte atual e o Inhotim se mostrava como uma opção viável para 

a exposição destas e de novas aquisições previstas. 

 A ideia do parque e seu projeto inicial de paisagismo foram se modificando ao longo 

dos anos e, em 2002, a cidade de Brumadinho, distante cerca de 60 km de Belo Horizonte, 

acompanhou a abertura e o desenvolvimento desse grande complexo cultural no qual o jardim 

botânico é também um dos grandes atrativos do instituto (Fig. 1).  

Naquele momento, os primeiros pavilhões (atualmente denominados de galerias pela 

administração do Instituto) foram construídos para o abrigo das obras de arte contemporânea.  

  

 Segundo informações presentes no site1 do Inhotim, trata-se de uma instituição sem 

fins lucrativos, que tem como objetivos “a conservação, exposição e produção de trabalhos 

                                                     

1 Usaremos, neste trabalho, o termo em inglês site para nos referirmos aos sítios eletrônicos da internet. O site 
do Inhotim é: www.inhotim.org.br 

Figura 1 -  Fotografia aérea do Inhotim mostrando a área de exposições com os pavilhões 

 

Fonte: www. inhotim.org.br 
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contemporâneos de arte” e o desenvolvimento de “ações educativas e sociais” nas quais os 

alunos e moradores do município de Brumadinho e região formam o público-alvo preferencial.  

 A história da instituição toma corpo a partir do início da década de 1980, conforme 

apresentamos, a seguir, por meio de uma breve cronologia do Instituto Inhotim2.  

 Anos 1980 – Bernardo Paz adquire casa de campo no distrito de Inhotim, Brumadinho 

(MG) abrigando inicialmente sua coleção de arte moderna brasileira e jardins inspirados em 

Roberto Burle Marx, origem do conceito do Inhotim, unindo arte e paisagismo. 

 Anos 1990 – Paz inicia coleção de obras produzidas desde os anos 1960, de artistas 

como Cildo Meireles, Miguel Rio Branco, Paul McCarthy e Tunga. 

 2001 a 2005 – A coleção incorpora obras da geração de artistas que emergiu na 

década de 1990, como Ernesto Neto, Janet Cardiff, Jarbas Lopes, Olafur Eliasson, Rirkrit 

Tiravanija, Rivane Neuenschwander e Valeska Soares. Construção dos primeiros pavilhões que 

viriam a abrigar a coleção. 

 2004 – A coleção é apresentada pela primeira vez em um evento para convidados e 

imprensa. O Centro de Arte Contemporânea Inhotim (CACI) tem três galerias destinadas a 

mostras temporárias da coleção, dois pavilhões dedicados aos trabalhos de Tunga e Cildo 

Meireles, além de esculturas em seus 35 hectares de jardins. Formação de equipe curatorial 

responsável pelo desenvolvimento da coleção. 

 2005 – Criação do Instituto Cultural Inhotim, associação cultural sem fins lucrativos, 

destinada à conservação e à exposição de arte contemporânea e ao desenvolvimento de ações 

educativas e sociais. O parque é aberto para visitas agendadas e guiadas. É criado o 

departamento de Arte e Educação, com programas junto à comunidade de Brumadinho, como 

o Laboratório Inhotim, e mediação de visitas escolares. Criação da Diretoria de Meio Ambiente 

para gestão do acervo botânico do Instituto. 

 2006 – Abertura oficial ao público geral, com o evento open house/casa aberta, e 

novas exposições nas galerias Fonte, Lago, Mata e Praça. 

                                                     

2  Fonte: As informações transcritas foram cedidas pela Comissão de Ética do Instituto Inhotim, conforme correio 
eletrônico (e-mail) datado de 08 de janeiro de 2015. 
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 2007 – Criação da Diretoria de Inclusão e Cidadania, voltada para o desenvolvimento 

humano sustentável na região de Brumadinho. 

 2008 – Reconhecimento como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP) pelo governo de Minas Gerais e, no ano seguinte, pelo governo federal. Em março, 

inaugura as Galerias Adriana Varejão e Doris Salcedo. Em outubro, obras permanentes de 

Victor Grippo e Hélio Oiticica e as mostras temporárias “Lugares” (Galeria Fonte) e “Pontos de 

Vista” (Galeria Mata). Criação do programa educativo “Descentralizando o Acesso”, que 

oferece ao educador da rede pública de Brumadinho e região um contato abrangente com 

arte. 

 2009 – Em setembro, o evento “Nove Novos Destinos” marca a inauguração de obras 

permanentes de Chris Burden, Doug Aitken, Edgard de Souza, Janet Cardiff & George Bures 

Miller, Jorge Macchi, Matthew Barney, Rivane Neuenschwander, Valeska Soares e Yayoi 

Kusama. 

 2010 – Inhotim recebe chancela de Jardim Botânico, atribuída pela Comissão 

Nacional de Jardins Botânicos. Em setembro, inaugura as Galerias Miguel Rio Branco e 

Cosmococa, de Hélio Oiticica com Neville D’Almeida, e novas obras permanentes de 

Dominique Gonzalez-Foerster e Rirkrit Tiravanija. 

 2011 – É criado o programa Amigos do Inhotim, para apoio da sociedade civil visando 

a sustentabilidade do projeto. Em outubro, inaugura novas obras permanentes de Chris 

Burden, Giuseppe Penone, Marepe e Marilá Dardot. 

 2012 – Em setembro, inaugura as Galerias Psicoativa (Tunga) e Lygia Pape e obras 

permanentes de Cristina Iglesias e Carlos Garaicoa. 

 2013 – Inhotim promove a maior troca de seu acervo nas quatro galerias temporárias. 

Inaugura, na Galeria Praça, a exposição “amor lugar comum”, de Luiz Zerbini, e instalação de 

Marcius Galan; na Fonte, a coletiva “Natureza-Morta”; na Mata, “Mineiriana”, de Juan Araujo 

e trabalhos de Babette Mangolte. 

 2014 – Na Galeria Lago, abertura da exposição “O Jardim e Outros Mitos” de Geta 

Brătescu, e de obras de Dominik Lang e David Medalla. “Do Objeto para o Mundo”, primeira 

mostra itinerante do acervo, exibe obras inéditas em Belo Horizonte, em parceria com a 
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Fundação Clovis Salgado. O Instituto Inhotim tem hoje 18 galerias permanentes, 4 galerias 

para exposições temporárias e 24 obras nos jardins. O parque tem 110 hectares e mais de 

4.200 espécies botânicas em seu acervo. A área de exposição é aproximadamente de 35 ha. 

De janeiro de 2007 a novembro de 2014 o Inhotim recebeu 1,8 milhão de visitantes.3 

 Destacamos, na cronologia do Inhotim, dois momentos importantes – a inauguração 

da Galeria Adriana Varejão, em março de 2008, apresentando um conjunto de obras de arte 

da artista carioca e o evento “Nove Novos Destinos” (setembro de 2009) que exibiu ao público 

pela primeira vez as novas obras de caráter permanente de importantes artistas 

contemporâneos brasileiros e de outros países, como Argentina, Canadá, Estados Unidos e 

Japão. 

 O parque do Inhotim, pela sua localização fora da área urbana de Brumadinho (e 

também distante de Belo Horizonte) será tratado aqui como um parque rural, embora alguns 

aspectos do parque urbano possam nos servir como referências para localizar o Inhotim na 

história dos parques. 

O parque, assim como a praça, passa a existir com o nascimento da cidade. O parque 

era um “local de caçadas, de práticas esportivas e militares, assembleias e celebrações e 

simbolizava autoridade, poder e riqueza, situando-se, quase sempre, próximo aos palácios dos 

reis e da aristocracia do antigo Egito e das antigas Pérsia, Assíria, Índia e Grécia” e assim 

atravessou séculos até se tornar público (LASDUN, 1991, citado por Sá Carneiro, 2010, p. 21). 

Quando observamos os mapas de alguns parques e jardins europeus dos séculos XVII e XVIII, 

exemplificado aqui pelo Hermitage Court Garden (Bayreuth, Alemanha, 1715) parece-nos que, 

no aspecto da distribuição dos volumes arquitetônicos, o Inhotim se assemelha por ter 

também nas suas áreas verdes, pavilhões com a função de abrigar o acervo de arte. 

                                                     

3 Em agosto de 2015, o Inhotim registrou o número de 2 milhões de visitantes. (Fonte: 
http://www.inhotim.org.br/blog/programacao-especial-celebra-os-dois-milhoes-de-visitantes-do-inhotim/) 
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 O parque do Inhotim (Fig. 2) e sua grande extensão de paisagem natural, abriga obras 

arquitetônicas dispersas entre jardins, espelhos d´águas e lagos, o que, para nós, se assemelha 

aos espaços livres ao redor de alguns palácios e parques europeus da Itália do Cinquecento, na 

Figura 2 -   Mapa de visitação do Inhotim. 

 

Fonte: www.inhotim.org.br 

 

Figura 3 - Mapa do Parque Hermitage Court Garden, Bayreuth, Alemanha. 

 

                 Fonte: www.schloesser.bayern.de/ 
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Inglaterra, na França (por exemplo, o Palácio de Versalhes) e na Alemanha, na cidade de 

Bayreuth, o Hermitage Court Garden (Fig. 3) fundado em 1715. 

 No Inhotim, este parque é aberto ao público em geral, e o bilhete de entrada permite 

ao público visitar o parque e ver as obras de arte espalhadas pelos jardins. Diferente dos jardins 

da aristocracia da Europa4, no parque paisagístico o acervo de trabalhos artísticos está em 

exibição permanente para a população.  

 Vemos que, no Inhotim, a participação da arquitetura em uma área de preservação 

ambiental e reflorestamento nos remete diretamente ao século XX, momento de eclosão das 

ideias sobre a preservação ambiental do movimento ecológico. 

  O século XX trouxe a compreensão, pelo homem, dos limites de sobrevivência da 

natureza e do planeta. Sá Carneiro (2010, p. 39) destaca que os estudos que tratavam sobre 

“o espaço livre e o espaço construído como estrutura integrada” à “cidade-jardim”, de 

Ebenezer Howard, e à “cidade-parque” dos modernistas, influenciaram os projetos de parque 

urbano. A autora ainda acrescenta que, nos anos 1970, as ideias do movimento ecológico eram 

divulgadas na Europa despertando o “interesse pela preservação das reservas naturais”, em 

países como Holanda e Inglaterra. Trata-se de um momento de incentivo do “planejamento de 

sistemas de espaços livres de recreação” sendo tópico presente nas concepções paisagísticas 

de parques e a conscientização sobre o papel dos parques urbanos. 

 Podemos destacar, pelas palavras de Sá Carneiro, que: 

O movimento ecológico foi responsável ainda pela inauguração de uma nova 
tendência para o projeto de parque, que combinava paisagem natural e espaço 
construído, com base em uma compreensão ecológica da arquitetura. Na 
interpretação de Spirn (1990) o ponto de vista ecológico considera a paisagem não 
só como natureza, ou como simples cenário (ainda que visualmente rico, repleto de 
cores e formas) para receber o objeto edificado, mas também como “uma dinâmica, 
uma entidade envolvente formada por processos naturais e culturais” (SÁ 
CARNEIRO, 2010, p. 40).   

                                                     

4 Segundo Sá Carneiro (2010, p. 22) “os parques da realeza eram usados apenas pelos familiares e pela corte. Até 
o final do século XVIII, seu uso era privado, ensejando um verdadeiro desfile de trajes da moda por parte de seus 
vaidosos frequentadores. Aos poucos, vários fatores concorreram para que se tornassem públicos”. A autora cita 
o estudo da historiadora Hazel Conway (1991) sobre a abertura dos parques ingleses ao público. Primeiro o Hyde 
Park, em 1830, e trinta anos depois pelo Regent´s Park, ambos em Londres. 
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 As terras do Inhotim são suporte para um panorama de rica vegetação natural. Desta 

maneira, o termo paisagem é recorrente quando falamos sobre o parque, arquitetura e arte 

naquele cenário. De acordo com Sá Carneiro (2010, p. 40) “no senso comum, o conceito de 

‘paisagem’ está associado à área rural, distante da cidade onde a vegetação é abundante; 

‘paisagem’ remete à ‘paisagem natural’”. Assim, também nos parece o olhar do visitante ao 

adentrar na paisagem do Inhotim e seu parque.  

 O nosso entendimento da palavra paisagem, em concordância com Sá Carneiro, diz 

que: 

A arquitetura paisagística caracteriza a paisagem natural pela predominância dos 
elementos naturais – árvores, plantas, gramado, flores – seja numa escala macro, 
quando referente à área rural e aos espaços vegetados de maior dimensão, ou numa 
escala micro,  quando referente aos parques urbanos e a outros espaços livres 
menores. Em 1925, porém, o geógrafo Carl Sauer (Sauer, 1998) já afirmava que a 
paisagem natural é o berço, o sítio, o suporte físico onde ocorrem os fatos da cultura, 
ou seja, onde o uso da natureza pelo homem produz uma paisagem cultural. Os 
elementos da paisagem natural dos parques  integram uma composição inspirada, 
sim, na natureza, mas ordenada segundo critérios racionais – humanos, portanto -, 
como ritmo, sequência, eixos e modulação. Estão sujeitos a um processo contínuo 
de mudança, e, em segundo lugar, pela intervenção do homem nesta paisagem, seja 
pela conservação de elementos já existentes ou pela introdução de novos elementos 
(Simonds, 1961). Os elementos naturais e construídos estão interconectados e são 
percebidos através dos vazios que a transparência da paisagem proporciona. Uma 
maior qualidade da transparência permite analisar a posição dos elementos segundo 
uma sucessão de vistas, sugerindo diferentes níveis de percepção e diferentes 
relações entre elementos naturais e construídos (SÁ CARNEIRO, 2010, p. 40). 

 

 Não obstante os nossos estudos não enveredarem no aprofundamento do tema 

paisagem, podemos salientar, pelo exposto acima que, no Inhotim, a ideia de paisagem 

cultural também se faz presente, em plena dinâmica de propostas e ações.   

 No Inhotim, a forte presença da natureza nos faz perceber a paisagem como o suporte 

para a arquitetura que vem sendo produzida naquela instituição. Cabe-nos fazer uso das 

palavras do arquiteto Sir Peter Sheppard, que coloca de maneira precisa esta aproximação 

entre arquitetura e paisagem no nosso estudo.  

[...] a transparência da paisagem é alcançada através da combinação entre 
arquitetura e  natureza; resulta da relação harmoniosa entre os elementos da 
paisagem, naturais e construídos, dando origem a uma composição artística, 
diferente, portanto, do objeto natural. Segundo essa lógica, os parques podem ser 
compreendidos como uma arquitetura transparente, uma vez que os elementos que 
o compõem estão distribuídos segundo a lógica do vazio, onde não existem 
barreiras, mas, sim, vistas ou cenários vazados que permitem o reconhecimento dos 
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objetos a diferentes distâncias. Nisso se contrapõem, diretamente, à solidez 
arquitetônica dos edifícios (SÁ CARNEIRO, 2010, p. 41). 

 

 Entendemos, nessa perspectiva, que no Inhotim podemos visualizar o parque como 

uma arquitetura transparente que “contem” pavilhões dispersos na ampla área de matas 

nativas. Os pavilhões, por sua vez, foram projetados com a função de abrigar e expor ao 

público as obras de arte do acervo. E assim, o arquiteto precisa conhecer as características 

formais e conceituais dos trabalhos artísticos e observar as necessidades específicas de cada 

um. Para entendermos esta situação específica, alguns esclarecimentos sobre arte 

contemporânea merecem ser colocados neste texto, como veremos adiante. 

 

2.2 Arte contemporânea no Inhotim 

 O Inhotim se configura como um museu no qual parte de seu acervo é exibido “ao ar 

livre”5, disperso pela vegetação do parque e outras obras são abrigadas em edificações, 

diferindo assim, de outras instituições museológicas brasileiras. 

 Neste estudo, em concordância com as ideias de Lourenço (1999, p. 13), empregamos 

a palavra acervo para “segmentos” de coleções “conectados, segundo um projeto 

museológico” e que “implica no processo cotidiano de reconhecimento e de formulação de 

sentidos. Pressupõem o debate e a eleição de critérios, o estabelecimento de plano de metas, 

dentro de padrões especialmente formulados segundo a realidade existente”. Nessa 

perspectiva, a atuação de um profissional veio se estabelecer no campo da museologia – o 

curador. O termo é definido por Alves da seguinte maneira: 

O curador de arte, ao pé da letra, seria aquele que está incumbido de cuidar, zelar e 
defender os interesses do artista e dos trabalhos de arte. O curador, como se sabe, 
é o profissional que organiza, supervisiona ou dirige exposições, seja em museus ou 
nas ruas, em espaços culturais ou galerias comerciais. Essa função tem sido 
desempenhada em caráter temporário por artistas, críticos, jornalista, professores, 
historiadores, galeristas ou, de modo mais sistemático, por profissionais 
especializados em curadoria. Apesar de o curador ser um técnico cuja profissão tem 
especificidades como todas as outras, os cursos formais na área são recentes. Trata-
se de um campo interdisciplinar que envolve noções conceituais, reflexão, tomada 
de partido, arquitetura, produção, montagem de exposição, design de interiores e 

                                                     

5 Preferimos usar a expressão “ao livre” em lugar de “a céu aberto” como é comumente utilizada em textos 
sobre o Inhotim. 
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gráfico, contabilidade, iluminação, conservação, setor educativo,  editoração e 
publicação (ALVES, 2012, p. 43-44). 

 

 No Inhotim, uma equipe de curadores, formada em 2004, é responsável pelo trabalho 

do acervo do instituto e trabalha com outros setores, de forma semelhante àquela citada pelo 

autor. Trabalhando de maneira coletiva, a equipe de curadoria tem como funções principais a 

seleção de mostras de recortes do acervo, a viabilização da participação de artistas externos à 

instituição, em exposições coletivas e permanentes e a orientação acerca das aquisições de 

obras de arte.  

 O Instituto é um caso especial na história das instituições públicas e privadas 

brasileiras que trabalham com a arte contemporânea. O acervo do museu é voltado para a 

arte feita a partir de 1960, com trabalhos de artistas pioneiros em pesquisas artísticas que hoje 

fazem parte do cotidiano das artes. A ideia de expor ao público uma coleção particular 

específica de arte contemporânea, da maneira que é feita no Inhotim, parece-nos ser inédita 

no Brasil - arte e arquitetura conjugadas em um parque e jardim botânico. O público que visita 

o Inhotim intenciona desvendar e usufruir deste lugar para a arte.  

 Nesta instituição, arte e arquitetura se encontram em pavilhões, com a função de 

galerias de arte, projetados como espaços exclusivos para abrigo expositivo6 de obras de arte 

contemporânea. Neste contexto, consideramos que algumas informações sobre a arte 

contemporânea serão relevantes para a compreensão das obras artísticas do Inhotim. 

Alertamos, contudo, que não é nosso propósito aprofundar, neste momento, questões ligadas 

ao campo da Teoria da Arte e nem propomos ultimar o que podem vir a ser obras de arte 

contemporânea, pois entendemos que esta arte é dinâmica, de natureza livre e inclusiva, 

aspectos que são objeto de estudo de muitos pesquisadores do campo das artes. 

 A arte contemporânea é tratada aqui como uma categoria artística produzida a partir 

da interpretação de mudanças ocorridas na arte, no decorrer do século XX, a partir dos anos 

1950, muito embora as ideias que provocaram nos artistas a operação de um novo modo de 

produzir arte já viessem se delineando muitos anos antes.  

                                                     

6 Emprega-se neste trabalho a expressão “abrigo expositivo” para tratar de espaços de exposição permanente 
para algumas obras de arte do acervo da instituição. 
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 Se pensarmos que no vasto campo de produção artística atual, uma “categoria 

artística nominada de arte contemporânea opera com feições singulares, num campo artístico 

aberto de possibilidades de investigação” (CARVALHO, 2015), podemos dizer que uma das 

principais observações a se fazer é que:  

A arte contemporânea não é toda a arte feita hoje em dia: existe arte 
contemporânea e arte da contemporaneidade. Um dos principais elementos que 
compreendem a arte contemporânea é a sua aproximação com a vida, com os 
elementos da sociedade e do cotidiano. Há um deslocamento do que antes era uma 
fruição puramente retiniana, para o que é hoje uma fruição intelectualizada; as obras 
de arte não são mais necessariamente objetos, e o material que constitui uma 
proposição é o suporte para um conceito. [...]. Ou seja, a arte contemporânea não 
quer suprimir outros movimentos e processos artísticos, ela agrega (CARVALHO, 
2015, p. 17).  

 

 Entendemos, assim que, diante do enfraquecimento do objeto artístico como símbolo 

de uma expressão individual, o artista se torna coadjuvante da obra de arte e também convida 

o público para participar do “acontecimento” da mesma, dito assim de maneira bastante 

simplificada. O nosso interesse se volta, portanto, para as novas configurações que a obra de 

arte assumiu após a arte moderna. 

  De acordo com Argan,  

[...] dentre as questões a serem examinadas pelos artistas e superado o problema da 
arte-objeto, o protagonista da experiência estética passa a ser o ambiente, enquanto 
espaço em que os indivíduos e grupos sociais se inserem e vivem, enquanto o outro, 
no sentido mais amplo, seja um espelhamento de si mesmo” (ARGAN, 2004, p. 589).  

 

 Nesse sentido, os artistas se voltam para o espaço, seja da paisagem ou da 

arquitetura, como um lugar de intervenções e processos artísticos, apostam em novas 

abordagens temáticas, técnicas e trazem para o campo da arte inúmeros assuntos.  

 No vocabulário das artes visuais o termo poética foi incorporado, merecendo um 

lugar de destaque dos profissionais das artes. Segundo Eco: 

Nós entendemos "poética" num sentido mais ligado a acepção clássica: não como 
sistema de regras coercitivas (a Ars Poetica como norma absoluta), mas como 
programa operacional que o artista se propõe de cada vez, o projeto de obra a 
realizar tal como é entendido, explícita ou implicitamente, pelo artista [...] Está claro 
portanto que, na nossa acepção, a noção de "poética" como projeto de formação ou 
estruturação da obra acaba abrangendo [...] a pesquisa em tomo do projeto 
originário aperfeiçoa-se através da análise das estruturas finais do objeto artístico, 
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vistas como documentos de uma intenção operacional, indícios de uma intenção 
(ECO, 1991, p. 24-25). 

  

 Entendemos assim, as poéticas artísticas como um conjunto de recursos (conceituais, 

artísticos e técnicos) padrões e matrizes formais utilizados pelos artistas para obtenção de sua 

identidade (artística) assim como da sua obra.7 Se, tradicionalmente, as obras de artes eram 

definidas por meio de elementos como a cor, a textura, o movimento, a forma, entre outros, 

revelando uma leitura de mundo do artista que criou a obra, nas Artes Visuais8, as poéticas 

das obras de arte contemporânea incorporaram proposições (ou processos) artísticos surgidos 

após os anos 1950.  

 Vemos em variedade e quantidade obras que se combinam entre si e desdobram-se 

em outras, de forma quase contínua. De acordo de Eco: 

[...] entendendo-se por "obra" um objeto dotado de propriedades estruturais 
definidas, que permitam, mas coordenem, o revezamento das interpretações, o 
deslocar-se das perspectivas [...] a obra de arte é uma mensagem 
fundamentalmente ambígua, uma pluralidade de significados que convivem num só 
significante [...] tal ambiguidade se torna - nas poéticas contemporâneas - uma das 
finalidades explícitas da obra, um valor a realizar de preferência a outros. Visando a 
ambiguidade como valor, os artistas contemporâneos voltam-se consequentemente 
e amiúde para os ideais de informalidade, desordem, casualidade, indeterminação 
dos resultados (ECO, 1991, p. 22-23). 

 

 No panorama artístico do século vinte, os anos 1950-1960 apresentaram os caminhos 

que seriam trilhados pelos artistas plásticos9 através de obras de arte que eram exibidas em 

museus e galerias de arte, a partir do Pós-Guerra. Dentre as possibilidades de pesquisas 

                                                     

7 Paul Valéry, na Première Leçon du Cours de Poétique, ampliando a acepção do termo a todos os gêneros 
artísticos, falava de um estudo do fazer artístico, aquele pöiein "qui s'achève en quelque oeuvre", "l'action qui 
fait", as modalidades do ato de produção que visa a constituir um objeto em vista de um ato de consumação. 
(Citado por ECO, 1991, p.24). 

8 Definimos como Artes Visuais a classificação que, a partir de 1960, inclui as expressões artísticas resultantes 
dos novos meios tecnológicos de produção da imagem, como a fotografia, o cinema, a televisão, o vídeo e o 
computador. A denominação de Artes Visuais pretende ser mais abrangente que as classificações anteriores das 
Belas Artes e Artes Plásticas, e reporta-se a toda a expressão artística que além da visão também solicite os 
demais sentidos do ser humano. 

9 Utilizamos, também, a denominação de artista visual, em acordo com artes visuais. 
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artísticas, incluindo-se ainda as renovações ocorridas na pintura, na escultura, no desenho e 

na fotografia10, destacam-se a Instalação e obras de Site-specific.  

 Podemos acrescentar que, naquele momento, a difusão e circulação de informações 

artísticas tornam-se mais amplas e a Arte Conceitual11 instaura uma tensão no papel das 

instituições artísticas. Nesse contexto, Freire (1999, p. 30) enfatiza que “a transitoriedade dos 

meios rejeita, pelo menos num primeiro momento, a perenidade museal e invoca o processo, 

mais do que a estaticidade do objeto artístico como modus operandi da arte” e por outro lado, 

os artistas conceituais reafirmam a participação, em lugar da passiva contemplação do objeto 

de arte. 

 No Brasil, os trabalhos de artistas que iniciaram profissionalmente suas carreiras a 

partir dos anos 1990, incluem um conjunto de conceitos, espelhados e refletidos na arte que 

“também espelham e refletem a vida contemporânea cotidiana em seus aspectos sociais, 

políticos, culturais e econômicos” nos quais podemos relacionar “a realidade atual brasileira e 

internacional”. As principais temáticas podem ser agrupadas pelos seguintes conceitos: 

herança e referência; narrativa; aspecto literário da arte, da cultura e da comunicação; 

memória; efemeridade da vida e a degradação física dos corpos; identidade e anonimato; 

autoimagem; arte política e estetização da violência; autenticidade, reprodutibilidade, 

referências e citações; sensibilidade feminina e nova espiritualidade (CANTON, 2001, p. 13).12  

 Neste emaranhado de posições frente à vida, vemos o artista contemporâneo, 

procurando significado e identidade. Ele ocupa um lugar no mundo que é traduzido por 

                                                     

10 Observamos, resumidamente, que a fotografia contemporânea nas suas recentes formulações conceituais e 
técnicas apresenta particularidades tais como os trabalhos em grandes dimensões, experimentando novos 
suportes e de impressão, a aproximação com a pintura no uso enfático da cor e na exploração de novos ângulos 
para produzir imagens. 

11 Expressão usada num sentido mais amplo que corresponde à modalidade artística que utiliza como estratégia 
de criação, na elaboração das obras, a preponderância da ideia, a transitoriedade dos meios e a precariedade 
dos materiais, atitude crítica frente às instituições artísticas (notadamente o museu) assim como as 
particularidades nas formas de circulação e recepção de certo universo de obras numa determinada época 
(FREIRE, 1999). 

12 A autora descreve as novas poéticas da arte contemporânea brasileira exemplificando e analisando as obras 
de grande número de artistas. Muitas dessas poéticas se subdividem em temas e técnicas que extrapolam dos 
limites da nossa pesquisa. 
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práticas artísticas combinadas nas quais a instalação é, por assim dizer, permissiva a todos os 

atos para a construção de suas poéticas:  

A Instalação surge como uma forma de transgressão aos padrões artísticos 
estabelecidos até o início do século XX. Até o surgimento das Vanguardas Europeias 
as formas de fazer artístico eram claras: desenho, pintura, escultura... enfim, não 
existiam dúvidas quanto à poética empregada para a produção de arte. A partir 
delas, no entanto, tudo muda. As vanguardas trouxeram experimentações, e, a partir 
delas o universo da arte mudou [...]. Em 1969, a Instalação surge, oficialmente por 
fim, como forma de fazer artístico. Através da exposição promovida pela MoMA [...] 
Spaces, aberta em 30 de dezembro de 1969 até 1º de março de 1970. Esta exposição 
dedicou-se exclusivamente à exibição de Instalações (SILVA, 2012, p.54, 77). 

 As instalações se proliferaram nos ateliês e o mercado de arte internacional se viu 

diante de uma lista de artistas, novos e conhecidos, produzirem suas instalações, no entanto, 

“não procuraram ambientes ‘ideais’ pela higiene, comodidade ou prazer, e sim ambientes que 

demandam uma interpretação, um esforço aplicativo, uma vontade de estabelecer uma 

relação” (ARGAN, 2004, p. 589).  

 Destacamos assim, dentre os processos artísticos contemporâneos, a instalação e as 

obras de site-specific, como linguagens que se expandiram de forma a se incorporar e se 

consolidar nos acervos de museus e galerias comerciais. No Inhotim, as instalações também 

fazem parte do conjunto de trabalhos expostos, em criações realizadas com diferentes 

materiais e procedimentos.  

 Sendo oficialmente incluída nos museus na exposição citada, notamos que após 

breve ausência, as instalações retornam por volta dos anos 1990, reforçada e ocupando lugar 

definitivo no universo da arte.  

 No acervo do Inhotim, destacamos na Ilustração 04, a obra Desvio para o vermelho 

(1967–1984) do artista Cildo Meireles13, que na nossa opinião, representa muito bem este tipo 

de linguagem artística e que consideramos como um dos exemplares mais importantes de 

instalação. 

 A compreensão da Instalação como processo formulado a partir “de um 

questionamento espaço-temporal, tanto da obra, quanto de sua experimentação, e, ainda, do 

espaço expositivo onde a manifestação artística”, nos mostra a sua natureza indissociável com 

                                                     

13 A obra será apresentada como parte do conjunto de instalações da Galeria Cildo Meireles. 
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o espaço, revelando-o e “transformando-o não mais em espaço expositivo, mas em obra de 

arte” (SILVA, 2012, p.78).  

 A Instalação, enquanto poética artística, permite uma grande possibilidade de 

suportes. A gama variada de possibilidades na realização desta modalidade artística faz com 

que este fazer artístico se situe de forma totalmente confortável na produção artística 

contemporânea, já que a arte contemporânea tem como característica o questionamento do 

próprio espaço e do tempo. 

Hoje, a Instalação acontece combinada a vários outros suportes como vídeos, filmes, 
esculturas, performances, fazendo com que o espectador se surpreenda e participe 
da obra de forma não mais passiva, mas, como objeto último da própria obra, sem a 
presença do qual a mesma não existiria em sua plenitude. [...]. As relações espaço-
temporais experimentadas ao se interagir com uma Instalação adquirem um 
significado único, em relação à obra, já que a Instalação, enquanto poética, é privada 
de regras pré-estabelecidas. A Instalação não tem regras seja na composição da 
obra, em seus materiais, temáticas, ou mesmo se as mesmas têm em seu projeto a 
possibilidade de serem remontadas, ou, se fazem parte de um grupo específico de 
obras, que são projetadas para um site specific. Ou seja, para um local específico, 
sendo, portanto, impossível remontar a mesma em outro local (SILVA, 2012, p.39). 

  

  Compreendemos que a instalação se comporta como agregadora do espaço 

(que se torna parte da obra) de conceitos, materiais, técnicas e de processos artísticos 

diversos. Podemos ter instalações formadas por meio da pintura, desenho, escultura, 

fotografia e combinações destes. O espaço é o lugar da instalação e nele a obra se materializa.  

Muitas instalações, produzidas com materiais frágeis ou de pouca duração, podem ser 

consideradas instalações de caráter efêmero. Outras são pensadas para ter permanência e 

durabilidade, isto é, são as instalações de caráter permanente. 

 No Inhotim, muitos trabalhos foram pensados para serem criados para espaços 

previamente escolhidos pelo artista e com a anuência ou indicação da curadoria. Estas obras 

são instalações de site-specific, obras site-specific ou ainda obras In-situ, conforme veremos. 

Sobre estas obras, Silva nos faz ver duas das ideias propostas nestas obras:  

Site-Specific, nome dado à prática de obra em espaço-tempo pré-determinados 
pelos norte-americanos, ou In Situ, segundo a determinação do francês Daniel 
Buren, em 1974. Já que, uma obra em site-specific não tem como ser remontada, ou 
seja, ou ela é de caráter  permanente. [...]. Ela jamais será a mesma em qualquer 
outro lugar. E sua fruição só acontece, portanto, a partir desse espaço-tempo, onde 
a obra acontece (SILVA, 2012, p. 49. Grifos nossos). 
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 A instalação ainda demanda o empenho de entendimento por parte do público ao se 

defrontar com obras de tantas particularidades. No Inhotim, identificamos instalações 

construídas com a incorporação de materiais muito variados, que criam certos ambientes ou 

cenários, cujo resultado é obtido pela relação entre os objetos, o ponto de vista e o corpo do 

observador. Em muitas obras é preciso entrar e sair, ou caminhar pelo novo espaço, renovado 

pelo emprego e disposição das peças que compõem a obra, cores e ainda objetos de todos os 

tipos.  

 A Instalação se coloca como mais que um suporte, uma poética, que pode ser 

reescrita indefinidamente e infinitamente, sendo passageira e ao mesmo tempo sendo sempre 

recriável, seja pelo artista, pelo curador, ou pela própria interação com o espectador, 

permitindo-nos sempre nova experimentação sensorial. A Instalação inaugura assim novos 

mundos, os quais são vivenciados em espaço e tempo específicos, de forma efêmera e 

passageiro (SILVA, 2012, p.110). 

No Inhotim, a curadoria tem desempenhado papel fundamental na assistência ao 

artista que vai trabalhar em parceria com a instituição. O convite é feito ao profissional pela 

direção do museu e em equipe a obra vai ser executada ou exposta, de acordo com as 

informações do autor. Artista e curador dialogam sobre a obra no sentido de contribuir com a 

logística de montagem de obras nos seus diversos níveis de complexidade. 

 Desta forma, pensamos que a reformulação de espaços expositivos existentes, assim 

como na criação de outros novos, surge em função das demandas originadas pelas obras 

artísticas contemporâneas. E destacamos o fato de a arquitetura atuar, neste contexto, como 

colaboradora em projetos que irão abrigar obras de arte contemporânea da melhor maneira 

para exposição ao público visitante de museus e outros espaços exclusivos para arte. 

 No capítulo seguinte, apresentamos os conceitos de museu e seus principais tipos, 

através de um panorama da arquitetura de museus, assim como, aspectos relacionados à 

exposição de obras de arte, da arquitetura dos pavilhões de exposição, para então abordarmos 

os pavilhões expositivos do Inhotim. 
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3 ARQUITETURA DE MUSEUS E OS ESPAÇOS EXPOSITIVOS DO INHOTIM  

Neste capítulo, busca-se a compreensão da instituição museal por meio de conceitos 

e dos tipos museológicos que consideramos relevantes para o nosso estudo. Assim, serão 

abordados aspectos da exposição em museus e da arquitetura dos pavilhões de exposição 

para, então, finalizarmos com a apresentação dos pavilhões do Inhotim. 

 

3.1 Conceitos de museu 

O museu nasceu cumprindo a função de guarda de acervos de natureza artística e 

documental. Desde a sua origem, nos chamados gabinetes de curiosidades1, até o museu 

contemporâneo, a instituição museológica assumiu várias feições e interpretações. Desta 

maneira, diversos são os pontos de vista na tentativa de melhor entender esta instituição como 

um fenômeno em pleno desenvolvimento e cujas transformações recentes são objeto de 

estudo em diversas áreas de conhecimento, como por exemplo, na arquitetura, nas artes 

visuais e na museologia.   

Diante deste cenário, o International Council of Museums – ICOM (Conselho 

Internacional de Museus) 2 apresenta o seguinte conceito:  

Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade 
e de seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, 
divulga e expõe, para fins de estudo, educação e lazer, testemunhos materiais e 
imateriais dos povos e seu ambiente (Fonte: http://icom.museum. Tradução do 
autor). 3 

                                                           

                                                     

1  Até o final do século XVII, os cabinets de curiosités, organizados pelos nobres e seus aliados, constituíram uma 
importante face da museologia. O grande acervo constituído nesses gabinetes possuía acesso restrito guiado 
pelo próprio colecionador apresentando o discurso do aventureiro, conquistador ou naturalista. A Revolução 
Francesa, em consonância à democratização da cultura, abriu as portas das grandes coleções privadas de 
relíquias religiosas e artes plásticas e criaram, igualmente, espaços para a exposição das artes dos ofícios 
(NASCIMENTO, 2010). 

2 De acordo com os estatutos do ICOM adotados na 21ª Conferência Geral, realizada em Viena, Áustria, no ano 
de 2007. 

3 A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the 
public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage 
of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment (Fonte: 
http://icom.museum/the-vision/museum-definition/. Acesso em 21 de setembro de 2012). 
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Conforme informações constantes no sítio eletrônico do ICOM – referência 

internacional para os pesquisadores da área – este conceito é passível de atualizações em 

acordo com a comunidade mundial de museus e acompanhando o desenvolvimento da 

sociedade.  

Merece ser registrada, na trilha de resistência e crescimento dos museus, a 

colaboração de importantes historiadores como Alois Riegl, Julius von Schlosser, que foram 

curadores, respectivamente, do Museu de Artes Decorativas e do Museu de Belas Artes de 

Viena e Nicolau Pevsner, na Pinacoteca de Dresden – profissionais que cultivaram estreita 

relação com o colecionismo, com o estudo das obras de arte e com os critérios de 

apresentação das coleções e de tipologia de museus. 

Desde o início do século XX, os museus vêm se redefinindo, tanto do ponto de vista 

conceitual quanto de suas funções, o que reflete em sua arquitetura. Conforme Cabral, pode-

se entender o conceito de museu pontuando-se uma linha evolutiva na qual: 

Até a criação de Centro George Pompidou, a história do conceito de museu e de 
seu estabelecimento institucional pode ser entendida como uma sucessão de 
histórias institucionais individuais, que abrigaram diacronicamente os debates 
museológicos mais significativos de suas épocas. Essa história remonta a Paris em 
1790 (com o Louvre pós- revolucionário); na segunda metade do século XIX, sua 
narrativa volta-se para Londres (com a reformulação do British Museum e a criação 
do Victoria & Albert Museum) e no início do século XX transfere-se para Berlim 
(concentrando-se na Ilha dos Museus e no Altes Museum). Em seguida, em 1929, 
com a fundação do MoMA-NY, ela se transfere para os EUA (com a arte moderna 
incorporada) retornando à França com a criação do Beaubourg (CABRAL, 2010, p. 
40). 

  

O museu passou por circunstâncias adversas e enfrentamentos desde a sua criação. 

No início do século XX, podem ser incluídos neste rol: as novas experiências e posicionamentos 

artísticos da arte moderna, as críticas e reivindicações dos artistas de vanguarda. Destaca-se 

ainda a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial em importantes cidades do mundo. 

A mudança na ideia vigente de museu até o início do século XX foi antecipada pelos 
artistas do movimento Futurista, que tinham a velocidade como a expressão do novo 
século e um símbolo para a necessidade de dinamizar a cidade. Neste contexto, eles 
acreditavam que a instituição do museu estava destinada a desaparecer (MAROTTA, 
2012, p.7).4 

                                                     

4 Texto original em Inglês: It was the Futurists who anticipated the next change. Seeing speed as the cardinal 
principle of the new era and a symbol for the need to reform the static city, they believed that the institution of 
the museum was destined to disappear. 
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A vanguarda artística europeia, apoiada no Manifesto Futurista (1909) chamava os 

museus e bibliotecas de “cemitérios” e exigia que os mesmos fossem destruídos; Jean Cocteau 

chegou a qualificar o Museu do Louvre como “depósito de cadáveres”. Os artistas aspiravam 

pela mudança do museu acadêmico como instituição que deveria desaparecer ou transformar-

se completamente. A “museofobia” das vanguardas foi um ponto de mudança essencial nos 

rumos do museu. Nos primeiros anos deste período conflituoso, os projetos de arquitetura de 

museus são quase inexistentes (MONTANER, 2003, p. 9). 

Entendemos assim, que o conceito de museu, por seu caráter evolutivo, aponta então 

para horizontes mais amplos, que vão além da definição dos museus tradicionais ou clássicos.  

As ideias acerca do museu como uma instituição depositária de objetos surgiram na França, 

em 1968. Segundo Duarte, o novo caminho dos museus é assim apontado: 

[...] o contexto social de forte questionamento e mudança que marcou a década 
de1960 não permitirá que o museu passe incólume por esse período. Mas, por outro 
lado, a inserção do museu nesses movimentos sociais e a exploração dinâmica das 
suas coleções exigia uma verdadeira metamorfose da instituição. A letargia 
dominante será removida através de duas linhas de renovação distintas: 1) o projeto 
e o ideal político de democratização cultural com a ajuda do museu, e 2) a eleição do 
museu e suas práticas como campo de reflexão teórica e epistemológica. Em ambas 
os casos serão importantes os contributos dos museus etnográficos e de 
antropologia. De cada uma dessas linhas de renovação resultarão, todavia, nos anos 
de 1980, conjuntos de desenvolvimentos que se constituirão como a vertente mais 
francófona e a vertente mais anglo-saxónica, respetivamente, da designada Nova 
Museologia (DUARTE, 2013, p. 99). 

                

As renovações na instituição museológica avançaram para a década de 1970 com os 

desafios de “cumprir as novas finalidades que lhe são atribuídas: a de ser um instrumento de 

aprendizagem e animação sociocultural permanente, e articulação estreita com as pessoas”, 

isto é, ampliar a dimensão social e política do museu, nessa nova forma de atuação. Nesse 

contexto, outros tipos de museus surgiram: o ecomuseu e/ou museu de comunidade.5  

                                                     

 

5 O termo “ecomuseu” foi cunhado em 1971, pelo então Diretor do ICOM, Hugues de Varine-Bohan, no contexto 
da IX Conferência Geral de Museus do ICOM – realizada em Grenoble (França) e dedicada à discussão das funções 
do museu ao serviço do ser humano. A sua ideia e modelo de “museu integral” ganha consistência em 1972, no 
decorrer da Mesa Redonda de Santiago do Chile (realizada por iniciativa da Unesco para debater o papel do 
museu na América Latina) em simultâneo com a tomada de consciência dos profissionais presentes de que 
desconhecem as respectivas comunidades onde trabalham e os museus existem. Contudo, o conjunto de práticas 
que virão a ser referidas como museologia: “ativa”, “popular” “participativa”, “comunitária”, “experimental” 
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O conceito de museu e a sua atuação se deu por meio de reuniões de estudiosos da 

Museologia em três principais eventos, a saber:  A Declaração do Rio de Janeiro de 1958,  na 

qual foram analisados “o papel das exposições nos museus, a importância dos museus como 

recursos educativos e um novo entendimento do objeto museológico”; a Mesa Redonda de 

Santiago do Chile, em 1972, na qual foi produzido um documento, considerado pelos 

museólogos como o mais importante pelo seu conteúdo renovador para a museologia. Neste 

encontro o museu se afina com as “questões sociais, econômicas, educacionais e políticas”. 

Alerta para o papel político do museólogo e o reconhecimento da importância do cidadão em 

todo o processo de preservação, entendimento e divulgação do património cultural. Na 

Declaração de Quebec, de 1984, a partir dos pressupostos da Carta de Santiago, são 

reconhecidas as bases da Nova Museologia e, no ano seguinte, é criado o Movimento 

Internacional para uma Nova Museologia – MINOM. Além deste, é importante destacar que 

em 1992 foi elaborada a Declaração de Caracas, um documento que atualizou os conceitos do 

documento de Santiago. 

Podemos, então, observar que o conceito de museu se expandiu para além da 

exposição de coleções particulares e passou pela criação de instituições públicas e privadas. 

Tendo por base os textos de Santiago do Chile, Varine resume a inovação da atuação dos 

museus da seguinte maneira: 

O que existe de mais inovador, a meu ver, fora do contexto da época, são sobretudo 
duas noções que aparecem melhor, embora às vezes mal colocadas, nas 
“considerações” das resoluções e não nelas mesmas: 
- aquela do museu integral, isto é, que leva em consideração a totalidade dos 
problemas da sociedade; 
- aquela do museu como ação, isto é, instrumento dinâmico de mudança social.  
Dessa forma se esquecia aquilo que se havia constituído, durante mais de dois 
séculos, na mais clara vocação do museu: a missão da coleta e da conservação. 
Chegou-se, em oposição, ao um conceito de patrimônio global a ser gerenciado no 
interesse do homem e de todos os homens (VARINE, 1995, p.40). 

 

A expansão do conceito para além de sua vocação inicial – em um momento posterior 

– seria através da incorporação de mudanças nas funções da instituição museológica com 

vistas a atuação frente à sociedade. O museu, é definido por Desvallées e Mairesse, do 

seguinte modo: 

                                                     
“antropológica”, e outras similares, encontra novamente os seus antecedentes na década de 1960 (DUARTE, 
2013, p. 103)  
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Por meio de uma abordagem conceitual (nos termos de patrimônio, instituição, 
sociedade ou ética, por exemplo) pelos seus atores (profissionais e público) ou pelas 
funções que decorrem de sua ação (preservação, pesquisa, comunicação, educação, 
exposição, mediação, gestão e arquitetura) (DESVALLEÉS E MAIRESSE, 2014, p. 23).   

           

Para os autores, o conceito de museu contempla os aspectos relacionados às funções 

desta instituição que desenvolve uma atividade descrita por diversos estudiosos como um 

“processo de musealização6 e de visualização”, funções estas que foram apresentadas de 

diversas maneiras ao longo da história da instituição. 

Os museólogos André Desvallées e François Mairesse complementam ainda que a 

contribuição advinda da Reinwardt Academie de Amsterdam distingue três aspectos: a 

preservação (que compreende a aquisição, a conservação e a gestão das coleções); a pesquisa 

e a comunicação. A comunicação, ela mesma, compreende a educação e a exposição, duas 

funções que são, sem dúvida, as mais visíveis do museu. O mesmo se percebe em relação à 

noção de arquitetura de museu, cuja importância crescente leva a uma transformação do 

conjunto de outras funções.  

Seguindo o conceito do ICOM, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)7 – de acordo 

com a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus – considera: 

Museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, 
investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, juntos e coleções de valor histórico, 
artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao 
público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento (IBRAM, 2015).8 

 

Nessa perspectiva, definimos como museus e centro culturais as edificações abertas 

ao público que adquirem, guardam, conservam e expõem, coleções e objetos de interesse e 

valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, e atuam de 

maneira transformadora na sociedade, de forma educativa e política.9  

                                                     

6 Musealização se refere a se incorporar algo ao museu. 

7 O IBRAM é órgão regulamentador dos museus brasileiros na esfera governo federal. 

8 Fonte: http://www.museus.gov.br/os-museus/o-que-e-museu/. Acesso em 27 de dezembro de 2014. 

9 GUIMARAENS e SILVA (1998) estabelecem “um parâmetro flexível para o conceito de edifício “museu” e centro 
cultural; [...] segundo o objetivo e a delimitação concreta do campo físico de trabalho” definindo como “museu” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm
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Observamos pelo exposto, o entendimento da instituição museológica pelos órgãos 

oficiais e museólogos, porém, foi no período moderno que se deu a revisão conceitual que 

estendeu os limites dos conceitos de museu observados nas décadas seguintes do século vinte, 

conforme veremos adiante. 

 

3.2 O museu e a exposição  

Seguindo as atualizações das definições museológicas, a arquitetura dos museus 

avançou na criação de novas tipologias, assim como nas práticas expográficas, solucionando e 

apresentando novas formas para as edificações.  

Na linha do tempo da arquitetura de museus, observa-se que os templos, palácios e 

bibliotecas da Mesopotâmia, que datam do terceiro e segundo milênios AC, foram as primeiras 

formas de proto-museus, dando início à preservação e comunicação do conhecimento. Os 

egípcios nomearam como mouseîon a instituição que abrigava uma enorme biblioteca, uma 

coleção de obras de arte e artefatos técnicos e científicos. Na Renascença foi reavivado o 

interesse pelo passado, exemplificado pelas coleções das famílias Medici, Gonzaga e Sforza, na 

Itália. 

Ao longo da história, a arquitetura vem colaborando na organização dos museus em 

acordo com as mudanças que acontecem na arte e na sociedade. Visto dessa maneira, a busca 

de uma forma para a edificação museal passa pelos chamados “teatros da memória” 

renascentistas e pelos gabinetes de curiosidades barrocos, prossegue com as ideias tipológicas 

dos iluministas, assume características modernistas e posteriormente contemporâneas, nas 

quais incluímos as propostas dos museus inseridos na paisagem, dos tempos atuais. 

De acordo com Marotta, a gênese do museu é relatada da seguinte maneira: 

No século XVI, a percepção de museu como um “teatro” se deu em dois aspectos 
paralelos, o “teatro da memória” e o “teatro da natureza”. Os ambiciosos projetos 
do filósofo italiano de Giulio Camillo para um teatro da memória, delineado na sua 
obra de mesmo nome, foi baseado em um sistema para classificar todo o 
conhecimento de acordo com princípios mnemônicos. A estrutura de madeira foi 
desenhada na forma de um anfiteatro, usando as sete ordens vitruvianas e uma 

                                                     
e centros culturais os edifícios e espaços que abrigam as atividades de guarda, preservação ou promoção de 
objetos museológicos. 
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malha de 49 compartimentos, cada um pertencente a uma deidade. Na Média 
Renascença, outro italiano, o naturalista Ulisse Aldrovandi acumulou uma coleção 
de espécies vegetais e animais que pretendia classificar todas as espécies orgânicas 
e inorgânicas existentes para propósitos científicos. Esta necessidade de organizar 
sistematicamente o conhecimento foi estimulada pela descoberta da América e suas 
novas espécies vegetais, assim como pelas descobertas científicas de Copérnico 
relacionadas ao universo heliocêntrico. No mesmo período, os Wunderkammern da 
Alemanha – um pré-científico e excêntrico tipo de gabinete de curiosidades - eram 
criados para abrigar coleções de todos os tipos. A diferença entre o "teatro" italiano 
e os 'gabinetes' alemães se dava no intento: os teatros eram de natureza científica, 
enquanto a finalidade dos gabinetes alemães era de surpreender o visitante com 
objetos raros e curiosos. Na falta de um sistema de ordem, estes Kammern, seriam 
algo como oficinas, em que todas as últimas curiosidades e máquinas primária 
seriam colecionadas. Os Wunderkammern anteciparam a ideia do museu como 
entretenimento e abriram os caminhos para as técnicas de exposição utilizadas 
atualmente (MAROTTA, 2012, p. 2. Tradução nossa).10  

 

Os anos seguintes foram de sistematizar e divulgar o conhecimento por meio da 

abertura de importantes instituições: Na França, o ano de 1793 marca a abertura do Museu 

do Louvre, considerado o primeiro museu público. No século 19, muitos museus foram 

construídos em várias cidades da Europa.  

A arquitetura tratou de dar forma a estas novas edificações de museus:  

Os próprios edifícios aludiam ao passado. Frontões clássicos, pilastras romanas, e 
abóbadas e cúpulas inspirados na arquitetura do século 16 foram predominantes. 
Assim, não eram apenas as obras dentro do museu, mas a própria arquitetura que 
exibia e conservava o passado. Há muitos exemplos do museu do século 19. Em 
Munique, a Glyptothek, projetada por Leo von Klenze como um templo clássico para 
acomodar a estrutura intelectual dos gregos, além de sua estatuária em mármore. 
Em Berlim, o Altes Museum, de Karl Friedrich Schinkel, isolado em sua configuração 
urbana e destacado por uma arcada e uma série ininterrupta de galerias, expressa o 

                                                     

10 Texto original do Inglês: In the 16th century, the perception of the museum as a ‘theatre’ emerged, with two 
parallel strands, the ‘theatre of memory’ and the ‘theatre of nature’. The Italian philosopher Giulio Camillo’s 
ambitious plans for a theatre of memory, outlined in his opus of the same name, was based on a system for 
classifying all knowledge according to mnemonic principles. The wooden structure was designed in the shape of 
an amphitheatre, using the seven Vitruvian orders and a grid of 49 compartments, each belonging to a deity. In 
the mid-16th century another Italian, the scholar Ulisse Aldrovandi, began assembling a collection of botanical 
and zoological specimens, a sort of theatre of nature, with the intention of classifying all organic and inorganic 
species of the world for scientific purposes. This need to arrange knowledge systematically was prompted by the 
discovery of America and new plant species, and by Copernicus’s scientific revelations regarding the heliocentric 
universe. At the same time in Germany Wunderkammern – pre-scientific and often eccentric cabinets of 
curiosities – were established to house collections of all kinds. The difference between the Italian ‘theatre’ and 
the German ‘rooms’ was one of intent: the theatres scientific in nature while the purpose of the German rooms 
was to surprise the visitor with rare and curious objects. Lacking a system of order, these Kammern, or rooms, 
were more like workshops, in which all the latest curiosities and early machines were accumulated. These 
assemblages revealed the strong connection between creativity and instruments, the natural and the manmade. 
The Wunderkammern anticipated the idea of the museum as entertainment and opened the way to presentation 
techniques more akin to those found in many new facilities today. 
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status cultural da cidade. Em 1891, Gottfried Semper concluiu o Kunsthistorisches 
Museum, em Viena, como um palácio da cultura, projetado de acordo com o modelo 
renascentista de espaços de interconexão. Estes museus-palácios fundiam cultura e 
poder ao transmitir uma imagem de um passado idílico. Referencial de caráter, eles 
alcançaram uma perfeita unidade entre as obras de arte expostas - muitas vezes 
saqueadas durante empreitadas colonizadoras ou roubadas e transportadas de um 
continente para outro - e a arquitetura. Ainda hoje, entrando em um museu do 
século 19 dá uma sensação de temor e reverência para com os objetos e as culturas 
de onde vieram (MAROTTA, 2012, p. 2. Tradução nossa).11 

 

Esta tipologia, exemplificada aqui pelo Altes Museum (Berlim, Alemanha) 

permaneceu inalterada no imaginário do público durante muito tempo (Fig. 4). O museu como 

um templo da arte e isolado da vida cotidiana das grandes cidades. Até alguns anos atrás a 

sinalização turística usava o pictograma da edificação com frontão e colunata para remeter ao 

museu como referência de fácil leitura.  

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                     

11 Texto original do Inglês: The buildings themselves alluded to the past. Classical pediments, Roman pilasters, 

and vaults and cupolas inspired by 16th-century architecture were prevalent. Thus it was not only the works 
within the museum but the structure itself that exhibited and conserved the past. There are many examples of 
the 19th-century museum. In Munich the Glyptothek was designed by Leo von Klenze as a classical temple to 
accommodate the intellectual framework of the Greeks in addition to its marble statuary. In Berlin, Karl Friedrich 
Schinkel’s Altes Museum, isolated in its urban setting and distinguished by an arcade and an unbroken series of 
galleries, expresses the cultural status of the city. In 1891 Gottfried Semper completed the Kunsthistorisches 
Museum in Vienna as a palace of culture, designed according to the Renaissance model of interconnecting 
spaces. These palace-museums merged culture and power to convey an image of an idyllic past. Referential in 
character, they achieved a perfect unity between the works accommodated – often looted during colonial 
enterprises or stolen and transported from one continent to another –and architecture. Still today, entering a 
19th-century museum gives one a sense of awe and reverence for the objects and the cultures from which they 
came. 

 

Figura 4 - Karl Friedrich Schinkel. Altes Museum (1830), Berlim, Alemanha. 

           

            Foto: Isaias Ribeiro, 2014 
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No que se refere às funções do museu, destacamos a exposição como aquela que 

admite, por meio da arquitetura, exibir as coleções e acervos nos diversos modelos de museus 

temáticos. Neste estudo, abordamos a exposição nos limites dos museus de arte – ampla área 

de estudo por parte de arquitetos, museólogos e profissionais ligados às artes visuais.  

De acordo com Gonçalves, a exposição advém de uma união com o museu:  

O museu e a exposição são duas palavras que têm trajetórias alinhadas na história.  
A palavra museu deriva de museum, que por sua vez, vem do grego de mouseîon, o 
templo dedicado às musas. Significa, portanto, em sua origem, “casa das musas”, 
enquanto que exposição vem do latim – exponere – isto é, “pôr para fora”, “entregar 
à sorte” (GONÇALVES, 2004, p. 13).     
            

A exposição se mostra indissociável na gênese do museu, sendo de visibilidade 

incontestável, pois requisita a colaboração da pesquisa e da comunicação como parceiras para 

seu objetivo final: exibir a obra de arte. As funções do museu não trabalham isoladas, porém 

interligadas de um ponto de vista no qual a arquitetura se posiciona na linha de frente de 

comando das mudanças ora requeridas. 

Desta maneira, o museu aparece como um lugar destinado a se apresentar uma 

coleção, um centro interdisciplinar de cultura e patrimônio, onde algo que foi colecionado é 

exibido como contribuição para o conhecimento; e a exposição aparece como “pressuposto–

chave da ideia de museu”, pois “é o meio pelo qual são reunidos e resgatados objetos 

carregados de informação cultural para uma determinada recepção” pelo público 

(GONÇALVES, 2004, p. 14).  

Visto dessa maneira, podemos dizer que o tipo e tema das coleções são 

identificadores das diversas categorias que organizam os museus, a saber: museus históricos, 

museus de arte, museus de ciência, museus comunitários, ecomuseus, museus de bairro ou 

de cidade, e os museus temáticos que expõem coleções de toda sorte de interesses. 

Nesse sentido, no início do século XX, a arquitetura preparou um novo ambiente para 

a exposição das obras da arte moderna, de forma contrária ao que era praticado nos museus 

até fins do século XIX, onde as paredes das salas dos museus eram preenchidas com enorme 

variedade de quadros emoldurados, ao modo dos tradicionais salões de arte.  

Os artistas consideravam o museu tradicional como um ambiente protegido e 

especializado, criado por e para uma elite cultural. Além disso, a arte moderna requisitava 
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mudanças na arquitetura dos espaços expositivos para exibir sua nova produção artística. Os 

resultados vieram inicialmente por meio da modificação nos “métodos convencionais de 

apresentação da obra de arte, tais como o uso de pedestais (no caso da escultura) que foram 

gradativamente abandonados em favor de uma relação mais próxima com o objeto artístico” 

(SCHULZ-DORNBURG, 2002, p. 9).  

A ação dos artistas de vanguarda no campo da exposição teve papel inovador por 

incluir protótipos de design, modelos arquitetônicos e a fotografia, dentre outros 

experimentos artísticos, assim como, uma nova postura do espectador frente ao objeto de 

arte.  Podemos citar artistas do Construtivismo Russo, como Vladimir Tatlin (Fig. 5), e dentre 

os Dadaístas, Marcel Duchamp (Fig. 6), como protagonistas de uma nova maneira de organizar 

a exposição de arte. 

  

 

         

 

   

 

 

 

 

 

Podemos incluir uma série de exposições, na primeira metade do século vinte, que 

são exemplares no desenvolvimento de apresentação da obra de arte: O Armory Show, Boston, 

1913, introdutora da arte moderna nos estados Unidos; a exposição da vanguarda russa, 0,10, 

em São Petesburgo, Rússia, 1915; Primeira “Missa” (Feira) Dadá, Berlim, Alemanha, 1920; Film 

und Foto, Stuttgart, Alemanha, 1929; Exposição Internacional do Surrealismo, Paris, 1938. 

Neste contexto, foram realizadas inúmeras exposições, na Europa e nos Estados Unidos, que 

difundiram a produção de artistas e arquitetos modernos.  

Figura 6 - Marcel Duchamp. Milha de Fio. 
Instalação. 1942. 

 

Fonte: 
http://www.iar.unicamp.br/dap/instalacoes/con
ceitos.html 

Figura 5 - Wladimir Tatlin. Maquete para o 
Monumento à Terceira Internacional. Aço 
emadeira.1910 -1920  

 

Fonte: FRAMPTOM, 1997 
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Em meio à profusão de exposições citadas, destacamos, no campo das exposições de 

arte, a experiência decisiva do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA, 1929). Antes de 

expor a produção dos artistas modernos, o MoMA apresentou, na sua primeira exposição, um 

conjunto de obras de artistas impressionistas (Fig. 7) de uma nova maneira, na qual as obras 

de arte foram dispostas de forma a proporcionar melhor visualização no espaço da galeria. A 

partir daquele momento, as exposições de arte moderna adotaram a mesma linha expográfica 

do MoMA em diversos museus de arte.  

 

 

A ideia do chamado “cubo branco” refere-se à denominação adotada por O’Doherty 

para os espaços expositivos criados nos museus modernos (Fig. 8). O autor observa que:  

A galeria é construída sob leis rigorosas como aquelas usadas para construir uma 
igreja medieval. O mundo exterior não deve ser inserido, sendo assim as janelas são 
geralmente fechadas. As paredes pintadas de branco. O teto se torna a fonte de luz. 
O piso de madeira é polido de forma que se posso pisar clinicamente ou acarpetado 
de maneira que se possa se apoiar silenciosamente, descansando os pés e se 
concentrando somente nas paredes (O’DOHERTY, 2002, p. 15). 

 

Nos museus modernos, que ainda têm o acervo como seu principal atrativo, busca-

se a neutralidade do espaço expositivo para que as obras de arte não sejam “ofuscadas” pela 

Figura 7 - Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) Interior. Visão da primeira exposição. 1929. 

 

                                   Fonte: www.moma.org 
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monumentalidade do seu edifício. Volta-se, desta maneira, toda a atenção do usuário para o 

seu interior (O’DOHERTY, 2002, p. 15). 

 Nesta perspectiva, a maneira de expor a obra de arte moderna cumpriu importante 

papel na história dos museus, tendo influenciado ações e mudanças estruturais na arquitetura 

e na participação do público que procurava os museus. 

 

 

A dinâmica da situação da obra de arte no espaço arquitetônico foi revisada nos anos 

1960 pelos artistas minimalistas e suas obras. Sem nos estendermos em questões próprias de 

um debate estético ampliado, destacamos aspectos do conceito de minimalismo12 (minimal 

art) nas artes visuais e, posteriormente, a sua assimilação na arquitetura de museus com o 

                                                     

12 O termo surgiu na década de 1960 para descrever a escultura altamente simplificada ou austera. Com 
influência do Expressionismo Abstrato em particular das pinturas de campo de cor de Barnett Newman e Mark 
Rothko – as obras minimalistas tendem a ser compostas de elementos uniformes e múltiplos (como tijolos ou 
seções de iluminação tubular) e favorecem o uso de materiais industriais (LITTLE, 2010, p. 138). Segundo Argan, 
a pesquisa visual dos artistas minimalistas, herdeira da pintura de Piet Mondrian e Malevitch, não é influenciada 
pelo Expressionismo Abstrato como um todo, porém, se contrapõe à corrente denominada como pintura de 
campos de cor, na qual o exemplo maior é a obra do pintor Mark Rothko: o minimalismo repropõe essa pintura, 
chamada também Arte Informal, porém nos termos da “exigência de um extremo rigor construtivo e formal [...] 
e o emprego de uma morfologia geométrica e de esquemas de associação das imagens supõe a ideia de uma 
arraigada atitude “cartesiana” ou, ao menos, de um acordo comum quanto ao significado espacial de certos 
símbolos formais (ARGAN, 2004, p.568). 

 

Figura 8 - Vista da exposição Abstract Generation: Now in Print, no Museu de Arte 
Moderna (MOMA), 2013, conforme as ideias do “cub-branco”. 

 

                Fonte: www.moma.org 
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objetivo de colaborar para o entendimento da criação do museu minimalista e dos tipos de 

museus com características similares 

O percurso da pintura para a escultura minimalista consistiu em reduzir “ao mínimo 

o peso da emotividade que ainda se exercia no expressionismo abstrato, em identificar 

absolutamente as noções de espaço e campo visual” (ARGAN, 2004) e dessa maneira tratar de 

unir neste espaço (a superfície da tela de pintura) os planos de cor e a própria estrutura 

(armação ou chassis da tela) “para chegar à uma cumplicidade total entre suporte e imagem”, 

mesmo que para esta união seja: 

[...] necessário alterar a forma “normal” da tela por meio de quinas, faixas salientes, 
concavidade, que correspondam à força de sustentação das cores – assim como 
numa edificação podem existir saliências, corpos em relevo, etc. Pode ainda ocorrer 
que o suporte não seja um plano, mas sustente a função construtiva da cor por meio 
de saliências e reentrâncias, isto é, configurando-se como suporte plástico. Em 
qualquer caso, a mesma solidariedade que liga suporte cor une o “manufaturado” 
pictórico-plástico ao espaço externo, definindo-o como ambiente visual. O 
desenvolvimento em sentido predominantemente plástico da pesquisa espácio-
visual cede lugar à redução da “escultura” à elementariedade aparente das 
chamadas estruturas primárias: corpos coloridos em várias dimensões, muitas vezes 
transitáveis e, portanto, fruíveis como ambientes (ARGAN, 2004, p. 573). 

  

Visto dessa maneira, para uma arte executada com materiais e técnicas industriais, 

em antigos galpões convertidos em estúdios, Foster relata a maneira como estas obras foram 

inicialmente expostas:  

[...] parecia apropriado exibir essa arte também em cenários desse tipo – ou seja, em 
fábricas e armazéns transformados em galerias espaçosas. (...) assim, o surgimento 
do minimalismo também provocou a expansão parcial dos formatos de exposições 
para além dos modelos existentes do tradicional salon e do cubo branco modernista 
(FOSTER, 2015, p. 135). 

 

Desta maneira, as obras minimalistas, e notadamente as obras de grandes dimensões, 

além de necessitarem de amplos espaços em museus, também são instaladas pelos seus 

autores nas áreas urbanas ou na natureza, concretizando, assim, uma situação de ambiência 

na qual a relação à disposição da obra de arte no espaço circundante é de grande importância 

para a fruição destes trabalhos pelo espectador (Fig. 9 e 10). 

A partir deste contexto aqui delineado, vemos que as exposições de arte, nos museus 

de arte, incorporam soluções diversas que combinam desde as ideias modernas à produções 
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cenográficas que, articuladas à estrutura arquitetônica, irão formular discursos expositivos 

atentos às demandas dos processos artísticos e ao exigente público consumidor de arte. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3 Repertório tipológico  

O século XX presenciou a expansão de tipologias de museus por meio de uma série 

de propostas e experimentos arquitetônicos que podem ser agrupados tendo como base “os 

modelos museológicos colocados pelo Movimento Moderno” que remetem à ideia da planta 

livre e fluida de Mies van der Rohe, como por exemplo, o Centro Pompidou (Paris, 1972 -1977) 

e “à ideia de museu de crescimento ilimitado” defendida por Le Corbusier em seus projetos e 

em instituições como a Fundação Joan Miró, Barcelona (1975) de Josep Lluiz Sert.   

Em outra vertente vemos os museus que apresentam “o sistema tradicional de salas 

enfileiradas” com referências historicistas e ligados às correntes pós-modernistas, como no 

projeto de reforma de James Stirling para a Nova Galeria Nacional (Stuttgart, Alemanha, 1984). 

Entre os extremos – o museu de planta livre e o sistema tradicional de salas -  diversas são as 

soluções que podemos encontrar entre os grupos de propostas apresentadas (MONTANER, 

1991, p. 34).  

Figura 9 – Donald Judd. Ohne Titel (Stack), aço 
galvanizado, alumínio e acrílico, 10 unidades, 9 x 40 x 31 
cm, 1968-69. 

              

Fonte: Pinakotheke der Moderne, Munique, Alemanha.  
Foto: Isaias Ribeiro, 2014. 

 

 

 

Figura 10 - Carl Andre. Cedro vermelho, 47 
blocos, 30 x 30 x 90 cm cada. Instalação na 
Ace Gallery, Vancouver, Canadá, 1975. 

      

Fonte: FARTHING, 2009, p. 513 
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A análise dos tipos de museus contou com a contribuição de Montaner (2003) que 

propôs uma classificação embasada no espaço arquitetônico e no pensamento museológico. 

Para o autor, cada solução arquitetônica é produto da evolução dos diversos tipos formais e 

conceituais do museu e, pensando assim, denominou oito posições para enquadrar 

exemplares de museus modernos e contemporâneos.  

Entendemos estas posições como categorias analíticas nas quais se insere a situação 

de várias edificações no quadro da arquitetura de museus. Contudo, o próprio autor esclarece 

que: 

[...] existe uma diversidade que é apenas aparente [...] se consideramos o modo 
como as formas arquitetônicas se articulam para resolver a crescente complexidade 
funcional e representativa do museu contemporâneo, poderemos detectar uma 
série relativamente limitada de posições diversas. Cada uma delas desenvolve 
determinados mecanismos e estratégias formais, tanto no caso de intervenções no 
patrimônio, quanto naquele dos edifícios de planta nova na cidade ou de projetos 
inseridos na paisagem (MONTANER, 2003, p. 10. Grifo nosso). 

 

 O repertório tipológico do arquiteto distribui as oito posições predominantes na 

arquitetura de museus, a saber: o museu como organismo extraordinário, a evolução da caixa, 

o objeto minimalista, o museu-museu, o museu que se volta para si mesmo, o museu colagem, 

o antimuseu e as formas da desmaterialização. A categorização formulada por Josep Montaner 

é profusa de exemplares de museus, porém, para o desenvolvimento desta tese, o recorte 

tipológico é feito no âmbito dos museus modernos e contemporâneos, destacando aspectos 

museológicos pertinentes à argumentação em curso13. 

    

3.3.1 O museu moderno  

Na busca de uma nova concepção para os espaços do museu, a inauguração do 

Museu de Arte Moderna (MoMA) em Nova York, EUA, 1929, foi o marco inicial para o 

surgimento de novas tipologias de museus, apesar de sua sede, traçada com arquitetura 

moderna, ter sido construída apenas em 1939 (Fig. 11). Projetado por Philip L. Goodwin e 

Edward Durell Stone, “não foi o primeiro exemplo de museu vertical, mas foi o primeiro museu 

                                                     

13 No Apêndice A estas categorias estão resumidas e organizadas para consulta. 
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dedicado à arte moderna [...]. O MoMA foi, ademais, o primeiro a introduzir em suas coleções 

a fotografia, o cinema, a arquitetura e o desenho industrial” (MONTANER, 2003, p. 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O museu moderno, ou melhor, as ideias modernas de museu, espraiaram-se ao 

encontro de arquitetos e artistas, resumidos por Montaner da seguinte maneira: 

[...] concretizaram-se, no final dos anos trinta e início dos anos quarenta, em quatro 
modelos: a ideia de Museu de crescimento ilimitado, definido em 1939 por Le 
Corbusier como uma forma retilínea que se enrosca; a ideia de museu para uma 
pequena povoação (1942), projetado por Mies van der Rohe como platônico museu 
de planta livre; o Museu Guggenheim de Nova Iorque (1943-1959), criado por Frank 
Lloyd Wright como uma forma orgânica e singular gerada por seu percurso 
helicoidal; e a exigência de Marcel Duchamp de total dissolução do museu, com seus 
objects trouvés surrealistas e com suas propostas de um minúsculo museu portátil, 
a Boîte em valise (1936-1941), que abriu novos caminhos para as exposições e para 
os museus (MONTANER, 2003, p. 10). 

Observamos que destes quatro modelos citados pelo autor, as ideias de Le Corbusier, 

Mies van der Rohe e de Frank Lloyd Wright tornaram-se fortes referências na arquitetura 

moderna de museus, contribuindo para pesquisas e desdobramentos formais ao longo do 

século XX. Essas ideias são reiteradas da seguinte maneira por Guimaraens: 

A Galeria Nacional de Berlim de Mies van der Rohe, O Guggenheim de F. L. Wright, e 
o Museu de Artes Decorativas de Tóquio, de Le Corbusier, projetados no século 20, 
apesar das claras e criticadas deficiências funcionais, são referenciados e 
reverenciados na condição de exemplares da arquitetura de museus do Movimento 
Moderno (GUIMARAENS, 2012, p. 167). 

Figura 11 -  Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA). Philip L. Goodwin e Edward 
Durell Stone. 1939. 

 

                                 Fonte: www.moma.org 
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Destacamos, também, que o período após a Segunda Guerra Mundial não apresentou 

grandes mudanças na instituição museológica na Europa, principalmente na Itália e na 

Escandinávia, cabendo aos Estados Unidos, seguidos dos países mais desenvolvidos, a 

retomada da construção de edifícios dedicados à cultura.  

Parcela significativa de museus dedicados às artes nasce no pós-guerra, gestados por 
sonhos generosos e cabeças privilegiadas. Estas já haviam militado, desde as duas 
primeiras décadas do século [vinte], com virulência vanguardista, investindo na 
renovação estética, porém, a partir dos anos 30, esse momento modernista se altera 
em paralelo às mudanças político-sociais. Chocar dá lugar ao convencer, no entre 
guerras. Pleiteia-se transformar a arte moderna em cultura urbana (LOURENÇO, 
1999, p. 11). 

A renovação estética citada pela autora faz parte dos valores assumidos pelos museus 

criados para abrigar a arte moderna, assim como os aspectos museológicos advindos do 

Museu de Arte Moderna (MoMA) nova-iorquino. A arte moderna divulga a imagem de “arrojo, 

heroísmo, ousadia, audácia, entusiasmo, coragem, progresso e destemor”, chamando a 

atenção dos interesses políticos e econômicos para a criação dos museus modernos 

(LOURENÇO, 1999, p. 12).    

No Brasil, a criação de um museu de arte moderna é desejo anunciado a partir do 

final dos anos 1930, porém, somente em 1947, é inaugurado o Museu de Arte de São Paulo 

(MASP)14 (Fig. 12) e, no ano seguinte, o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). O 

modelo expográfico do MoMA é seguido no país e na sequência de inaugurações, além do 

MAM do Rio de Janeiro, constam o Museu de Arte Popular de Cataguases (1949) e o MAM de 

Florianópolis (1950), o MAM de Resende (RJ) que ficou fora de atividade entre os anos de 1952 

e 1974 (LOURENÇO, 1999, p. 21).  

                                                     

14 A figura 12 mostra a nova sede do MASP, inaugurada em 1968, com o projeto da arquiteta Lina Bo Bardi. 
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Podemos ainda acrescentar à lista: O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (1954), em 

1957 o Museu da Pampulha e, no ano de 1959 o Museu de Arte Moderna da Bahia. A capital 

federal teve a abertura do Museu de Arte de Brasília, em 1985, vinte e cinco anos depois da 

sua fundação. 

Na sequência evolutiva da arquitetura de museus, o Guggenheim de Nova York (1959) 

rompe com a geometria que vinha sendo utilizada pelos arquitetos até aquele momento (Fig. 

13 -14):  

Com o Guggenheim, Wright formulou uma abordagem diferente para o projeto do 
museu, na qual a configuração espacial interferia na montagem das exposições de 
obras de arte e mudava a percepção do espectador em relação aos trabalhos 
exibidos. No lugar do espaço compartimentado do museu do século XIX ou do ‘cubo 
branco’ neutro, Wright estruturou o espaço para que o vazio se tornasse uma 
característica relevante na edificação [Fig. 15]. O arquiteto contribuiu também para 
a mudança do discurso arquitetônico: o espaço do museu a partir de agora adquiria 
um significado próprio. Hoje, a discussão sobre a contradição entre o conteúdo e o 
contentor tornou-se regra. Com o Guggenheim, a memória ou o ato de lembrar, se 
fez na interseção de recursos e materiais (MAROTTA, 2012, p. 7. Tradução nossa).15 

                                                     

15 Texto original em Inglês: With the Guggenheim, Wright formulated a different approach to museum design, 

one in which the spatial setting has an affect on the exhibitions and changes the viewer’s perception of the works 
on display. Rather than the compartmentalised space of the 19th century or the Modernist’s neutral white cube, 
Wright structured space so that the void became a prominent feature. He changed the discourse: the space of 
the museum now had a meaning of its own. Today this internal contradiction between the content and the 
container has become the rule. With the Guggenheim, memory, or the act of remembering, resides at the 
intersection of resources and materials. 

 

Figura 12 - Lina Bo Bardi. Museu de Arte de São Paulo (MASP), 1968. 

 

                  Fonte: http://masp.art.br 
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Pensamos que, o projeto de F. L. Wright foi uma abertura para que a arquitetura de 

museus adquirisse autonomia do conteúdo artístico e, de forma cada vez mais autoral, 

contribuísse para que o contentor museológico fosse atrativo para a visitação e surpreendesse 

o público.  

 

 

Na trilha aberta pelos museus modernos e agregando novas possibilidades formais 

para a arquitetura de museus, apontamos o Centro George Pompidou (Fig. 15), inaugurado 

em janeiro de 1977, como um modelo intermediário entre as tipologias do museu moderno e 

a nova geração de museus que estaria por vir: 

A partir da década de 1960, as novas tendências em arquitetura, levaram ao 
desenvolvimento do museu como uma espécie de máquina dinâmica, cinética. A 
introdução de uma estrutura esquelética móvel permitiu flexibilidade de uso, como 
no projeto de Renzo Piano e Richard Rogers para o Centro Pompidou, em Paris. O 
Beaubourg, como o museu é muitas vezes referido, é um exemplo de utopia da 
engenharia. As escadas rolantes externas e o espaço flexível criaram uma arquitetura 
de museus liberada de seu conteúdo. Como um recipiente, o museu abarca as 
contradições da modernidade, expressa por meio de uma estrutura eloquente e 
abstrata, independentemente  de seu conteúdo artístico (MAROTTA, 2012, p.7. 
Tradução nossa). 16 

                                                     

16 Texto original em Inglês: In the 1960s, new trends in architecture led to the development of the museum as a 
kind of kinetic, dynamic machine. The introduction of a movable skeletal structure allowed flexibility of use, as 
in Renzo Piano and Richard Rogers’ design for the Pompidou Centre in Paris. The Beaubourg, as the museum is 
often referred to, is an example of an engineer’s utopia. The external escalators and flexible space create a 
museum architecture liberated from its contents. As a container, the museum embraces the contradictions of 
modernity and is an eloquent and abstract structure, independent of its artistic contents. 

 

Figura 14 - Frank Lloyd Wright. Museu 
Guggenheim de Nova York. Interior.  

 

Fonte: www.guggenheim.org 

 

 

Figura 13 -  Frank Lloyd Wright. Museu Guggenheim, 
Nova York, EUA. 

 

Fonte: www.guggenheim.org 
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O momento crucial da evolução do museu como contêiner foi quando esta tradição 

da caixa eclodiu no edifico-massa do Centro Pompidou, em Paris (1972-1977) de Renzo Piano 

e Richard Rogers, um centro multifuncional e popular idealizado pelo museólogo Pontus 

Hulten. A partir da imageria do Archigram e das possibilidades tecnológicas dos anos setenta, 

tomando como referência a imagem retroativa da fábrica ou da refinaria de petróleo e 

enfatizando os elementos de movimento, como escadas rolantes, elevadores e passarelas, 

ficou demonstrado que o modelo de caixa polifuncional continuava útil e era capaz de um salto 

qualitativo (MONTANER, 2003, p. 40). 

Por volta do ano de 1969, o Beaubourg nasceu das ideias do presidente George 

Pompidou de implantar, no centro da cidade de Paris, um centro cultural multidisciplinar que 

integrasse uma biblioteca pública acessível a um grande número de pessoas e que também 

possibilitasse a reabilitação do Museu Nacional de Arte Moderna, que se encontrava alojado 

em uma ala do Palais de Tokyo, em estado de quase abandono, devido à falta de recursos e de 

espaço físico.17 

Conforme Cabral (2010, p. 41) foi o Centro George Pompidou que consolidou a 

transformação da narrativa museológica linear e hegemônica da arte moderna, iniciada pelo 

MoMA-NY, em múltiplas narrativas. Esta nova prática expandiu-se para outras instituições, 

tornando-se um novo modelo. Os museus abriram seus espaços para novos e antigos artistas 

                                                     

17 Conforme informações constantes em: www.centrepompidou.fr. Acesso em 21 de março de 2014.  

Figura 15 - Renzo Piano e Richard Rogers. Vista externa do Centro George 
Pompidou. Paris, França. 

                     

                        Fonte: Isaias Ribeiro, 2010 

 



70 

 

que não estavam inseridos no circuito institucional de arte, e novas soluções museográficas 

sugeriram outras possibilidades de leitura da obra de arte de diferentes linguagens e épocas. 

A partir dos anos 1980, o estabelecimento de modelos conceituais e de realização 

únicos tornou-se cada vez mais restrita, em meio à crescente pluralidade. Há poucas 

instituições cujas práticas metodológicas são referenciais, como o foram as de meados do 

século XX. Grande parte das instituições adapta as práticas reconhecidas, aplicando-as de 

acordo com seus próprios contextos (nacional, político e econômico). Muitas questões são 

partilhadas entre as instituições, como adaptações de arquitetura, metodologia de exposição, 

enfrentamento de intenções políticas externas aos objetivos do museu, conflitos entre fundos 

privados e do estado e, no caso de instituições dedicadas à arte contemporânea, 

relacionamento com os artistas (CABRAL, 2010, P. 41). 

Percebemos, então, que diferentemente das instituições construídas até aquele 

momento, o público se viu diante de uma edificação que apresentava como atrativo principal 

uma arquitetura inovadora, que rompeu com os padrões formais vigentes até aquele 

momento para abrigar equipamentos culturais. A arquitetura high-tech do Centro Pompidou 

foi um marco no caminho das mudanças ocorridas nos museus, que o final da década de 1970 

presenciou. 

 

3.3.2 O museu contemporâneo 

A partir do começo dos anos oitenta, houve um novo ciclo de renovação substancial 

na arquitetura de museus, fazendo emergir uma nova geração de edifícios. Na arquitetura 

desta nova linhagem de museus, observam-se variações referentes à organização do espaço 

interno, aos critérios museográficos de apresentação do acervo, à maneira de atribuir valor 

emblemático e simbólico ao museu, à relação com o contexto urbano e com a paisagem ou 

ainda aspectos relacionados aos materiais e às tecnologias empregadas. 

Os edifícios de museus pós-modernistas e contemporâneos são, portanto, 

reconhecidos pela grande variedade de padrões formais. O chamado ‘cubo branco’ 

modernista e as caixas neutras desejadas pelos museólogos foram transformados em grandes 
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museus cenográficos, cujas formas heterogêneas e fragmentárias geram percursos labirínticos 

e desconexos (GUIMARAENS, 2012, p. 167). 

Os museus pós-modernos, chamados novos museus, se diferenciam inicialmente por 

seduzir os visitantes, sejam estes locais ou passageiros, para conhecer a sua nova e espetacular 

arquitetura. Estes museus constituíram parcerias comerciais e acionaram ferramentas de 

marketing para promover grandes exposições e atrair muitos visitantes, pois, durante muito 

tempo, os museus foram considerados como lugares de elite e distantes da população. Surgiu, 

desta maneira, uma nova tendência aos museus em escala monumental e, para tanto, os 

arquitetos se empenharam em projetar edifícios de formas novas e inusitadas. 

Artistas e arquitetos como Daniel Buren, Richard Long, Vito Acconci, Andy Wharol, 

Gordon Matta-Clarck, os Smithsons, os grupos Archigram e Team X, dentre outros, 

procuraram, através de seus trabalhos, estabelecer as bases para uma interlocução contínua 

com o público (DORNBURG, 2002, p.10). A estes nomes podemos acrescentar arquitetos como 

James Stirling, Hans Hollein e Frank O. Gehry como propulsores da arquitetura de novos 

museus.  

Nos programas de necessidades dos novos museus, foram incorporadas lojas, 

livrarias, restaurantes, assim como espaços para palestras, ateliês e oficinas, destinados à 

formação de artistas e do público consumidor de arte. O processo de mudança da ideia de 

museu foi gradual e acompanhou as novas formas de expressão da arte. 

A arquitetura iniciou, então, um processo de incorporação de aspectos morfológicos 

e formais que proporcionassem a aproximação com a arte contemporânea. O interesse 

deslocou-se dos trabalhos autônomos e auto referenciais para as instalações site-specific, 

envolvendo conceitos que incluíam a participação do público. As edificações tornaram-se mais 

permeáveis, seus programas cada vez mais flexíveis e interativos. Juntas, arte e arquitetura 

trocaram a criação de objetos para serem olhados, pela criação de ambientes para serem 

experimentados e utilizados (SCHULZ-DORNBURG, 2002, p.7).  

Neste momento, no início dos anos 1990, o museu já havia tomado um novo lugar 

nas cidades, passando a ser visto como um espaço mais acessível pelas pessoas e grandes 

exposições são abertas com o intuito de atrair o público para os museus. O foco destas mostras 

estava na obra de grandes ícones da história da arte moderna e de novos artistas que 
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despontavam no cenário artístico mundial. Arquitetura e arte buscam inspiração na vida diária 

do homem, em espaços e equipamentos urbanos nas cidades, nos quais a arte contemporânea 

incorporasse o público em suas proposições e ideias. 

De acordo com Marotta:  

No clima pós-moderno dos anos 1980, vê-se uma transição da cidade-museu para o 
museu-cidade, onde o museu em si torna-se uma espécie de cidadela - uma imagem 
complexa de cheios e vazios, com componentes de espaço público incluídos dentro 
dele. A visão do museu desenvolvido como uma imagem invertida da cidade. O 
projeto do arquiteto James Stirling, de 1984, para a Neue Staatsgalerie18 em 
Stuttgart, é um dos melhores exemplos do princípio do museu como sistema urbano 
(Fig. 16). O contentor arquitetônico é um recipiente articulado que, por meio de seu 
pátio central, organiza a circulação através de um esquema de múltiplas divisões, 
entre interior e exterior e entre a história e a cidade (MAROTTA, 2012, p. 8. Tradução 
nossa).19 

  

Observamos que as referências historicistas são visíveis nas salas de exposição em 

acordo com os períodos ou movimentos artísticos das obras em exposição.20 Por exemplo, nas 

galerias onde estão expostos trabalhos do final do século XIX, o interior nos faz pensar que 

voltamos no tempo e estamos numa sala de um museu tradicional daquele período. Para a 

galeria onde estão os artistas modernos, a ambientação é referenciada na ideia do “cubo 

branco” citado anteriormente, na limpeza e assepsia visual do museu moderno. 

                                                     

18 Traduzindo para o Português: Nova Galeria Estatal 

19 Texto original do Inglês: In the post-modern climate of the ’80s we see a transition from the city-museum to 
the museum-city, where the museum itself becomes a kind of citadel – a complex image of solids and voids, with 
components of public space included within it. A vision of the museum developed as a reverse image of the city. 
James Stirling’s 1984 design for the Neue Staatsgalerie in Stuttgart is one of the best examples of the principle 
of museum-as-urban-system. It is an articulated container that, by means of its central courtyard, directs 
circulation through a multilayered scheme, between inside and outside and between history and the city. 

20 Na visita que fizemos ao museu (julho, 2014). 
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Nos anos 1980, observamos que enquanto Stirling citava o passado, o arquiteto 

austríaco Hans Hollein projetava museus voltando-se para a integração entre arquitetura e 

arte, como no Museu Abteiberg, em Mönchengladbach (1972–82) e no Museu de Arte 

Moderna, Frankfurt (1982–91) ambos na Alemanha. Sobre o Museu Abteiberg o arquiteto faz 

a seguinte descrição: 

A abordagem ao projeto deste museu se deu tanto como arquiteto como artista: 
como um artista que tem uma relação estreita com as obras de arte nele 
apresentadas, como um artista que produz obras de arte (expostas em vários 
museus), e como um artista que interpreta um objeto construído como uma obra de 
arte. Eu me esforço para criar um diálogo entre a arquitetura, o espaço e a obra de 
arte – no qual o objetivo não é tanto integrá-los, mas sim confrontá-los e, assim, 
tornar visível e palpável o pleno potencial tanto dos objetos e do espaço. O espaço 
deve evidenciar uma complexa neutralidade. Flexibilidade aqui não implica em tetos 
e parede móveis, mas sim, num espectro de especificidades que são relacionadas à 
obra de arte, e para as quais a obra de arte responde. A obra de arte e o visitante 
são os elementos móveis primários neste contexto – na configuração arquitetônica. 
A responsabilidade do arquiteto não é transferida para os ombros do curador. O 
arquiteto cria um trabalho independente de arte -. Para outras obras de arte e para 
os seres humanos (HOLLEIN, s/d. Tradução nossa)21 

                                                     

21 Texto original do Inglês: I approached the matter of planning this museum both as an architect and as an artist: 
as an artist who has a close relationship to the works of art presented therein, as an artist who produces works 
of art (exhibited in various museums), and as an artist who interprets a built object as a work of art. I strive to 
create a dialogue between architecture, space and the work of art – whereby the objective is not so much to 
integrate these but rather to confront them with one another and thus render visible and palpable the full 
potential both of the objects and of the space. The space ought to evince complex neutrality. Flexibility here does 
not imply mobile ceilings and wall elements but rather, a spectrum of multilayered situations that are revealed 
in relation to the work of art, and to which the work of art responds. The work of art and the visitor are the 

Figura 16 - James Stirling. Nova Galeria Nacional. 1984. 
Stuttgart, Alemanha. 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2014. 
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Observamos, in loco, alguns dos aspectos citados pelo arquiteto, dentre os quais 

destacamos que o projetou privilegiou a flexibilização dos espaços para receber diferentes 

tipos de obras de arte, em opções variadas de montagens (Fig. 17). As paredes proporcionam 

visadas entre as salas por meio de aberturas retangulares que antecipam a visão de outras 

galerias por entre a estrutura da arquitetura.  

Placas metálicas revestem o contentor de desenho geométrico simples, de formas 

pontiagudas que nos faz pensar numa arquitetura fabril implantada em um terreno de altos e 

baixos. À primeira vista, pensamos que estamos diante de um museu de dimensões reduzidas, 

contudo, o generoso espaço interno nos fez ver o contrário. 

 

De acordo com Marotta,  

As ideias de projeto de museus deram nova guinada em 1988, num momento em 
que a crise no mercado imobiliário estava levando intelectuais e artistas a questionar 
o significado do projeto. A exposição Arquitetura Desconstrutivista foi realizada no 
Museu de Arte Moderna de Nova York e provocou novos interesses sobre a 
composição arquitetônica. Os arquitetos que encabeçavam estas ideias foram Peter 
Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Coop Himmelblau, Rem Koolhaas, Bernard 
Tschumi e Daniel Libeskind. O Desconstrutivismo reexaminou as figuras mais 
influentes das primeiras décadas do século 20, artistas como Boccioni, Balla, 
Duchamp, Melnikov, Tatlin, El Lissitzky, Terragni, Le Corbusier e Mies van der Rohe. 
Parte do espírito do período foi um retorno à força explosiva da era futurista, do 

                                                     
primary mobile elements in this context – in the architectural setting. The responsibility of the architect is not 
transferred to the curator’s shoulders. The architect creates an independent work of art – for other works of art 
and for human beings.  

Figura 17 -  Hans Hollein. Museu Abteiberg. 1982. Mönchengladbach, Alemanha. 

                     

                        Foto: Isaias Ribeiro, 2014 
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construtivismo e suprematismo russos juntamente com as figuras heroicas do 
Modernismo (MAROTA, 2012, p.10. Tradução nossa).22 

 

Esta mudança de direção é fundamental para compreender os museus nos anos 1990. 

O museu se tornou uma obra de arte, um espaço teatral que era mais importante que as 

próprias obras em exposição. O foco se deslocou do conceito do museu que incidia sobre as 

obras em exposição – muitas vezes reforçado pelo caráter neutro do museu que as abrigavam 

– para um “museu estereofônico” no qual a própria experiência do museu proporciona o 

estímulo primário: trabalho e espaço, memória e relacionamentos, passado e futuro 

(MAROTTA, 2012, p.10). 

O museu tornou-se a “grande estrela” da arquitetura ao retomar seu caráter 

monumental, incorporar e exibir formas espetaculares. Além das inovações formais, os 

espaços expositivos dos museus de arte contemporânea deveriam estar preparados para 

mostras de trabalhos de grandes formatos – pinturas, instalações, esculturas, vídeo-arte e 

outros tipos de obras artísticas que podem necessitar de equipamentos ou de cenografia 

exclusiva para a exposição das experimentações da arte. 

 A escala dos museus é analisada, de acordo com Foster, do seguinte ponto de vista: 

[...] extensão serial é outro fator da expansão da escala dos museus de arte 
contemporânea. No entanto, essa expansão foi impelida tanto pelo discurso quanto 
pela serialidade e pela  escala: à medida que a arte depois do minimalismo 
começou a invadir o espaço do museu, tanto para engajar o espectador como para 
a articular a arquitetura, esse espaço tornou-se tão importante quanto qualquer 
parede para a pintura ou qualquer plataforma para a escultura, e muitos artistas 
passaram a fazer instalações quase automaticamente (FOSTER, 2015, p. 141).  

                                                     

22 Texto original do Inglês: In 1988 at a time when the crisis in the property market was leading intellectuals and 
artists to question the meaning of design, the Deconstructivist Architecture exhibition was held at the Museum 
of Modern Art in New York and sparked new concerns about architectural composition […] Leading architects in 
this period were Peter Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Coop Himmelb(l)au, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi 
and Daniel Libeskind […] Deconstructionism was re-examining the most influential figures of the early decades 
of the 20th century, artists such as Boccioni, Balla, Duchamp, Melnikov, Tatlin, El Lissitzky, Terragni, Le Corbusier 
and Mies van der Rohe. Part of the spirit of the period was a return to the explosive force of the Futurist, 

Constructivist and Russian Suprematist era along with the heroic figures of the Modernism […]. 
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Um dos exemplos mais notáveis desta nova arquitetura de museus, o Guggenheim de 

Bilbao, Espanha (1997) de autoria de Frank Gehry, foi implantado com o intuito de promover 

a cidade, atraindo as atenções para uma nova Bilbao, até então internacionalmente 

relacionada ao terrorismo (Fig. 18). No projeto de Gehry, essa articulação se tornou exemplar. 

Aos moldes de uma arquitetura futurista, o arquiteto traçou as linhas de uma escultura em 

escala urbana criando um elemento marcante na paisagem basca. O turismo na cidade foi 

incrementado por meio desta franquia da Fundação Guggenheim. O museu se torna presente 

no marketing mundial como grande fomentador de negócios da economia ligada à área 

cultural. 

Neste momento, cabe relembrar Montaner (2003, p. 11) quando afirma que “o 

contentor arquitetônico constitui a primeira peça hermenêutica do museu: além de resolver 

seu programa funcional, sua missão primordial é expressar o conteúdo do museu como 

coleção e também como edifício cultural e público”.  Desse modo, entendemos o contentor 

como o termo empregado pelo autor para a forma arquitetônica que abriga as obras de arte 

no museu. Muitos arquitetos contemporâneos seguem esta ideia nos seus projetos de museus 

que se anunciam na paisagem das cidades de maneira norteadora e emblemática.  

A contemporaneidade inclui novos aspectos na relação arquitetura e arte pois, 

segundo Schulz-Dornburg:  

Figura 18 – Frank Gehry. Museu Guggenheim, Bilbao, Espanha. 1997 

         

         Fonte: http://architetour.wordpress.com 
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Os artistas se encarregaram da tarefa de questionar tanto a forma dos seus trabalhos 
quanto o contexto no qual seriam apresentados; expandiram também o seu 
vocabulário de trabalho tradicional e começaram a criar ambientes, instalações e 
estruturas artísticas para serem expostas, além disso, suas fontes de referência 
passaram a incorporar ciência, biologia, construção, iluminação, decoração, moda, 
cinema e computadores (SCHULZ-DORNBURG, 2002, p.13).  

  

Por outro lado, apontamos a influência interna e externa à instituição para os museus 

se incluírem no sistema de artes, considerando que as figuras do curador e os próprios locais 

para exposições são itens necessários ao funcionamento do mercado de arte, ou seja, ao 

artista contemporâneo foi exigida, além da sua obra, a sua inserção neste sistema. 

A mudança no modelo dos projetos de museus reflete a intenção da arquitetura 

contemporânea pela procura “de uma nova linguagem que substituiu a definição convencional 

e estática do espaço por uma definição dinâmica”. Além disso, “a arquitetura está mais 

interessada no conceito por trás de um objeto ou ação e no efeito que tem sobre nós, do que 

na sua representação simbólica”, tal como é entendido o conceito de arte 

contemporânea(SCHULZ-DORNBURG, 2002, p.14).  

Por outro lado, o usuário passa a ser o “catalisador do espaço”, ao se tornar o elo 

entre a ideia e a realidade física – a obra construída ou a obra artística, como, por exemplo, na 

Instalação. Arquitetos como Bernhard Tschumi e Rem Koolhaas e os artistas Gordon Matta-

Clarck e do grupo Haus-Rucker-Co. interpretaram dessa forma a arquitetura deste período. O 

arquiteto contemporâneo coloca o público-usuário como “convidado especial” para interagir 

no espaço, a partir de uma experiência sensorial, tomando-o como elemento ativo do seu 

processo de criação.  

Sinaliza-se também que o aumento de espaços expositivos levou a expansão do 

público-visitante, permitindo uma visibilidade maior da arte contemporânea e do artista, seu 

produtor, pois “a arquitetura não cria mais estruturas emblemáticas para serem admiradas, 

mas sim, lugares para serem usados, sentidos e experimentados. A arte substituiu o “objeto” 

para ser olhado, pelo “ambiente” para ser sentido” (SCHULZ-DORNBURG, 2002, p.14).  

Nesta perspectiva de mudança, impulsionada pela arquitetura, vimos surgir uma 

grande produção de museus dedicados à arte contemporânea em diversas partes do mundo. 
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Em várias cidades foram erguidas edificações que se destacam pela variedade de formas e 

materiais empregados pelos arquitetos, em consonância com novos programas museológicos. 

O crescimento de museus de arte contemporânea é visto, segundo Bishop, da 

seguinte maneira: 

Embora nos últimos vinte anos tenham se proliferado uma grande diversificação de 
museus como uma categoria, a uma lógica dominante de privatizações une a maioria 
de suas iterações ao redor do mundo. [...] Na América latina, embora instituições 
públicas de arte contemporânea existam desde os anos 1960 – por exemplo em São 
Paulo e Lima, onde dois museus fazem parte dos campi de universidades (MAC-USP 
e LiMAC) – os mais destacados espaços de arte contemporânea são privados; Jumex, 
na Cidade do México (fundado em 1999), MALBA em Buenos Aires (2001) e o 
Inhotim, perto de Belo Horizonte, Brasil (2006) (BISHOP, 2013, p. 9-11). 

 

Dessa maneira, os colecionadores se inserem no sistema mercadológico da arte 

contemporânea ao erguerem museus atrativos para a exposição de suas coleções e criar uma 

rotatividade de lançamentos de jovens artistas que irão garantir a renovação de 

patrocinadores e fazer funcionar as instituições particulares.23 

No final da década de 1990, os museus também irão ocupar e reabilitar edificações 

abandonadas nos centros urbanos. Estas conversões foram entregues a grandes escritórios de 

arquitetura, como no caso da Tate Modern (2000) em Londres, projeto de Herzog & de Meuron 

(Fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

23 A discussão sobre museus e contemporaneidade é profícua, porém, extrapola os limites deste estudo. Para 
mais considerações, conferir BISHOP (2013). 

Figura 19 -  Herzog & de Meuron. Tate Modern. 2000. Londres, Inglaterra 

               

                 Fonte: www.tate.org.uk 
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Em meio às realizações nas cidades, Marotta aponta o tipo museológico mais recente 

identificado: o museu-paisagem:  

A ideia que liga o museu à paisagem originou-se quando às discussões sobre 
proteção ambiental se tornaram prementes, nos temas relacionados à exploração 
da terra, aos acidentes tecnológicos, à poluição do ambiente natural por petroleiros 
e da destruição dos "pulmões verdes" da Amazônia. E, mais importante ainda, nas 
referências ligadas à Land Art, movimento artístico que cresceu nos Estados Unidos 
nos anos 60 e 70 e ao qual devemos uma nova visão da arte na paisagem.24 [...] As 
obras de artistas como Robert Smithson, Richard Long e Michael Heizer, dentre 
outros, reestabeleciam contatos com vestígios de civilizações antigas. A partir dessas 
abordagens, observam-se as sementes de uma nova maneira de mediar a memória 
de lugares, através da utilização de imagens relacionadas a avisos de rotas e 
caminhos, de uma forma processual e ligada com o tempo infinito da natureza25 
(MAROTTA, 2012, p. 17-18. Tradução nossa). 

 

Apesar de muitos artistas da Land Art serem originários do Minimalismo, a Land Art 

opunha-se à ênfase do Minimalismo no emprego de formas geométricas simples e seriadas. 

Os artistas da Land Art recuperaram o emprego de materiais e processos da terra para 

produzirem seus trabalhos. Assim como o artista deixou o cavalete e estúdio para pintar ao ar 

livre, o museu deixou o confinamento de paredes e salas e passou a ocupar o ambiente 

natural. 

O projeto do museu-paisagem significa tornar o meio ambiente o tema central de 

discussão. Pedreiras industriais, minas, bunkers militares e sítios arqueológicos paleolíticos 

proporcionam novas oportunidades para a criação de lugares em que a memória é entendida 

não apenas como um produto cultural e enciclopédico, mas como algo revelado através da 

própria natureza por meio de seus repositórios. Nesta categoria, destacamos o seguinte 

                                                     

24Texto original em inglês: The idea that connects the museum to landscape originated when environmental 
protection issues became pressing as a result of land exploitation, technological accidents, pollution of the 
natural environment by oil tankers and the destruction of the ‘green lungs’ of the Amazon. And, even more 
importantly, it is the Land Art movement that grew up in America in the ’60s and ’70s to which we  owe a new 
vision of the lands. 

25Texto original em inglês: Work by Richard Long, such as A Line Made by Walking, Michael Heizer’sDisplaced, 
Replaced Mass or Robert Smithson’s Broken Circle/Spiral Hill re-established contact with traces of ancient 
civilisations. From these approaches, we glimpse the seeds of a new way to mediate the memory of places 
through the use of routes, directions and incidental signs, in a way that is procedural and bound up with nature’s 
infinite time. 
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projeto: o Centro de Artes Casa das Mudas (2004), localizado em Centelha, Ilha da Madeira, 

Portugal, projeto do arquiteto Paulo David (Fig. 20). 

 

O museu inclui agora a paisagem como um tema fundamental que merece proteção, 

a fim de corrigir os erros da história industrial e militar. Ele nos ajuda a reavaliar o meio 

ambiente para vê-lo como o novo desafio para o futuro. 

Concluímos esta seção destacando como o museu se modificou com o tempo e 

assumiu lugar representativo de urbanidade e vida coletiva nas cidades, destino dos seus 

cidadãos que procuram espaços de cultura e diversão. As situações de enfrentamentos, 

conflitos e queixas pelos quais a instituição passou se refletiu também na sua arquitetura. 

Muitos são os tipos de museu identificados a partir do início do século XX.  

Dentre as categorias apresentadas por Montaner (2003) o objeto minimalista, no qual 

o museu exibe seu acervo em edificações implantados na paisagem de parques, nos aponta 

um caminho de investigação possível no âmbito desta tese e contributivo para a construção 

de conceitos que serão formulados posteriormente. Outrossim, concordamos com o autor ao 

nominar esses volumes arquitetônicos como pavilhões e assim também o termo será adotado 

neste trabalho.  

Figura 20 - Paulo David. Centro de Artes Casa das Mudas, 2004. Centelha, Ilha da 
Madeira, Portugal.  

             

              Fonte: MAROTTA (2012) 
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Feitas estas considerações, o nosso olhar se volta para o estudo dos pavilhões para 

exposição, focando na sua origem, suas características e sua participação na arquitetura de 

museus no âmbito internacional e no Brasil. 

 

3.4 Arquitetura dos pavilhões de exposição 

O pavilhão de exposição, da maneira como o interpretamos atualmente, apresenta-

se como produto de referências diversas na história da arquitetura. Aparece inicialmente como 

artefato arquitetônico que inaugura um novo espaço para exposições, tido como arquitetura 

temporária no século XIX, para depois, no século XX, revezar suas funções, ora como obra de 

caráter permanente, ora como edificação temporária. Temporário ou permanente, o pavilhão 

garantiu seu lugar na história por meio da criação de projetos de importantes arquitetos que 

experimentaram a concepção da arquitetura “pavilhonar”. 

Na busca da definição para o pavilhão, Puente afirma que: 

O pavilhão é uma construção dependente de algo que lhe é superior, ao redor do 
qual se situa como um satélite. Essa condição de apêndice excêntrico, situado 
marginalmente em relação ao edifício principal, proporciona-lhe um caráter singular, 
viabilizando o que não permitido em outros lugares. A sua excentricidade é, ao 
mesmo tempo, lugar de liberação e de concentração de conteúdos. Libera-se do que 
não é permitido ao edifício do qual é apêndice, concentrando-se nele mesmo. O 
conteúdo do pavilhão é essencial e constitui um lugar especialmente intenso 
(PUENTE, 2000, p. 10). 

 

Visto dessa maneira, apresenta-se nos tempos atuais como uma retomada da ideia 

do tradicional pavilhão dos jardins dos palácios europeus e do jardim oriental, como um 

ornamento na paisagem. O pavilhão é sinalizador de percursos ao marcar pontos de interesse, 

proporciona lugares de contemplação e descanso. Por um breve espaço de tempo, a atenção 

se concentra nele e, uma vez no seu interior, a atenção retorna ao exterior. O pavilhão deve 

ser notado, atrair o espectador para o que está anunciando, usando a própria arquitetura 

como chamariz (PUENTE, 2000, p. 10).  

Destacamos que o surgimento do pavilhão na metade do século XIX “instaura uma 

tipologia arquitetônica de natureza diversa à de Durand ou de Schinkel” que, através de uma 

proposta de arquitetura inovadora, “se tornaria uma referência fundamental para o futuro 

desenvolvimento da arquitetura de museus”.  
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Estamos nos referindo aos pavilhões projetados para abrigar as Exposições 

Internacionais e que teve o Palácio de Cristal como marco inaugural. Esse tipo se distingue da 

arquitetura dos espaços contínuos e sequenciais ao diferenciar a fruição da obra pelo 

espectador e favorecer percursos alternativos que individualizarão o ato de percepção, 

particularizando-o e objetivando a condição do usuário como indivíduo singular, como pessoa 

(GOROVITZ, 2005, p.7).  

Em 1851, na cidade de Londres, foi inaugurada a primeira Exposição Universal que 

apresentaria para o mundo os avanços da engenharia e da arquitetura naquele momento. Um 

concurso internacional foi lançado para a construção de um edifício que seria instalado no 

Hyde Park e o vencedor foi o engenheiro Joseph Paxton (1803 -1865) especialista na 

construção de estufas, nas quais experimentava o ferro e o vidro, novos materiais para serem 

investigados naquele momento. 

Inicialmente de caráter nacional, as Exposições de produtos industriais procuraram 

estabelecer uma relação entre produtores, comerciantes e consumidores, permanecendo 

assim durante a primeira metade do século XIX. Após 1850, as Exposições se tornam universais 

em decorrência da abertura das barreiras alfandegárias e da redução das limitações de vários 

países ao comércio externo, tornando possível o confronto da produção de todo mundo 

(BENÉVOLO, 2006, p. 129).  Apesar das reações e críticas de diferentes tipos, as exposições 

aparecem como participante da sociedade industrial, preparando o público para os novos 

tempos que chegavam.  

Na criação dos pavilhões de exposição podemos citar dois aspectos presentes nos 

moldes como foram propostos: primeiro, o desenvolvimento da tecnologia das estruturas 

metálicas que possibilitou grandes vãos e pouco tempo de montagem e desmontagem, fatores 

necessários quando se trata de pavilhões temporários. Em segundo lugar, a expansão do 

comércio internacional e a busca por mercados consumidores da crescente produção 

industrial do final do século XIX.  

O Palácio de Cristal (Fig.21) provocou grande admiração no público e também em 

críticos como John Ruskin que escreveu no jornal Times: “Uma ordem de arquitetura 
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inteiramente nova, que produz os efeitos mais maravilhosos e admiráveis com meios de 

inatingível habilidade técnica, veio à luz para fornecer um edifício”.26 

 

 

 

 

 

 

 

Benévolo observa que esta nova arquitetura, ainda não nominada, é tratada nos 

termos de construção provisória, edificação, edifício, palácio e pavilhão. Na França, o autor 

relata o estranhamento dos parisienses ao conhecer estas edificações que abrigam os novos 

lançamentos da tecnologia da época por meio das palavras do jornalista Albert Kaempfen, 

colaborador de vários jornais e revistas francesas: 

Palácio? Será o nome a ser dada a esta vasta construção que encerra em seu 
perímetro os mais numerosos produtos da arte e da indústria jamais reunidas em 
um só local? Não, se essa palavra implicar necessariamente a ideia de beleza, de 
elegância e de majestade. Não  é ela, nem elegante, nem mesmo grandiosa, essa 
enorme massa de ferro e tijolos, cujo conjunto o olhar não consegue abranger; é 
pesada, baixa, vulgar. Porém, se é suficiente que um edifício, mesmo destituído de 
tudo aquilo, contenha incalculáveis riquezas, então por certo é um palácio esse 
estranho objeto, que não tem precedentes na arquitetura27 (BENÉVOLO, 2006, 
p.129).        
         
     

Os pavilhões da Exposição Universal de Paris de 1867, instalados em torno do Palais 

du Champs de Mars, parecem demonstrar o poder da França no mundo “através da 

                                                     

26 Número de 12 de junho de 1852, citado em John Ruskin, The Opening of the Crystal Palace considered in some 
relations to the prospects of art, Londres, 1852 (BENÉVOLO, 2006, p. 132) 

27 Guide par les principaux écrivainss et artistes de la France, Paris, p. 2007 (BENÉVOLO, 2006, p.129). 

 

Figura 21 – Josep Paxton. Palácio de Cristal. Londres, Inglaterra, 1851. 

   

  Fonte: www.crystalpalacefoundation.org.uk/ 
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organização de representações em miniatura de todas as suas colônias, como anexos do 

pavilhão central.  Na afirmação de Puente,  

O conceito de pavilhão nacional nasceu neste parque e passou a ser uma das 
características fundamentais das futuras exposições universais [...]. Como primeiros 
museus de arquitetura, as exposições exibiam uma coleção de expressões 
arquitetônicas do mundo inteiro, onde cada pavilhão representava o seu país em 
miniatura (PUENTE, 2000, p.13).             

 No século XX, as exposições se tornariam grandes espetáculos de arquitetura por 

meio de seus pavilhões. Segundo Gorovitz (2005, p.7) “inspirado nessa tipologia e já com a 

destinação exclusiva de museu, ainda na Inglaterra, surge o University Museum (Fig. 22) em 

Oxford (1855-60) de autoria do arquiteto Benjamin Woodward”, apontando assim, a influência 

do pavilhão na configuração arquitetônica dos museus. 

 

 

Uma vasta lista de renomados arquitetos contribuiu com seus projetos inovadores 

para a difusão do pavilhão de exposição, dentre os quais podemos citar, no âmbito 

internacional, os nomes de Le Corbusier, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Walter Gropius, 

Alvar Aalto, Gerrit Rietveld, Aldo van Eyck e Jean Prouvé. No Brasil, podem ser citados os 

arquitetos Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Sérgio Bernardes e Paulo Mendes da Rocha. 

 

3.4.1 O pavilhão moderno 

Na iconografia da arquitetura moderna foram registrados exemplares memoráveis de 

pavilhões expositivos que cumpriram sua função e foram desmontados, restando apenas 

Figura 22 - Benjamin Woodward. Museu de História Natural da Universidade 
de Oxford. 1860. Oxford, Inglaterra. Arquiteto Benjamin Woodward 

             

              Fonte: www.museums.ox.ac.uk/ 
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pistas de sua existência que servem para a investigação e pesquisa de estudiosos. Puente 

observa: 

A arquitetura moderna encontra-se à vontade no pavilhão. Apressa-se em dar forma 
e construir pequenos edifícios como manifestos, embora sejam passageiros e para 
durar pouco tempo. A mais lenta e paciente de todas as artes, que muitas vezes exige 
anos, décadas e, inclusive séculos para a sua concretização, apressa-se para 
aproveitar o caráter imediato e a transcendência das construções efêmeras, 
utilizando-as como experiências para arquiteturas posteriores. A rapidez com a qual 
as vanguardas atuavam em outros âmbitos artísticos não era aplicável nas obras 
arquitetônicas; no pavilhão foi possível. A comprovação da experiência é quase 
imediata. Em poucos meses o projeto é concebido, construído e destruído, deixando 
fotografias como únicas provas da sua existência. Por isso, não é raro contar com 

tantas obras-primas entre os pavilhões de exposição (PUENTE, 2000, p. 9). 

 

Dentre os exemplares renascidos, podemos citar o Pavilhão Alemão da Exposição 

Internacional de Barcelona de 1929, de Mies van der Rohe, que foi reconstruído na sua antiga 

localização no Parque de Montjuïc de Barcelona (Fig. 23) entre 1981 e 1986 e o Pavilhão 

L’Esprit Nouveau (1925) de Le Corbusier, que foi reerguido entre 1975 e 1977 com apoio da 

Fundação Le Corbusier, na Praça da Constituição, em Bolonha, Itália (PUENTE, 2000, p. 9).   

A reconstrução destes pavilhões foi possível devido à conservação dos projetos 

originais em museus, arquivos, institutos e bibliotecas, viabilizando assim a reconstrução de 

obras demolidas de profissionais já falecidos. Pavilhões de autoria de arquitetos de renome 

Figura 23 - Mies van der Rohe. Pavilhão Alemão da Exposição Internacional de 
Barcelona. 1929. Barcelona, Espanha. Imagem do pavilhão reconstruído em 
1986. 

                  

                 Fonte: PELLEGRINI, 2008 
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internacional e cujas obras se consagraram como ícones modernos, apesar da vida efêmera a 

que estavam destinados. 

No Brasil, os pavilhões expositivos, parte do conjunto arquitetônico do Parque do 

Ibirapuera (Fig. 24) projetado por Oscar Niemeyer entre 1951 e 1955, nos parecem como 

modelos diferenciais do conceito tradicional do pavilhão expositivo, pois foram concebidos 

como edificações de caráter permanente e não como arquitetura temporária ou efêmera, 

como alguns autores também a denominam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Ficher e Acayaba, o projeto, parcialmente construído, foi elaborado 

por ocasião do IV Centenário da fundação de São Paulo: 

Compreende quatro edifícios unidos por uma marquise de concreto apoiada em 
elegantes colunas, um caminho coberto para visitantes. Desenhada de forma livre, a 
marquise contrasta com a ortogonalidade dos vários edifícios. Em uma das 
extremidades foi localizado o Palácio das Indústrias, um grande pavilhão de 250 
metros de comprimento e que atualmente abriga a Bienal de São Paulo e o Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. O Palácio das Artes, 
especialmente projetado para exposições de escultura, é um domo semienterrado 
cujo interior é iluminado por grandes aberturas redondas ao nível do chão. O Palácio 
das Nações e o Palácio dos Estados são perpendiculares entre si e foram 
originalmente projetados para exposições de artes plásticas (FICHER E ACAYABA, 
1982, p. 18 -19).28       
         

                                                     

28 Antigo Palácio das Indústrias, hoje Pavilhão Ciccillo Matarazzo (também conhecido como Pavilhão da Bienal).  
O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo está localizado no Palácio da Agricultura, ex-
prédio do DETRAN, em frente ao Parque do Ibirapuera. O Palácio das Artes, abrigou o Museu da Aeronáutica, 
também chamado de Oca, abriga grandes exposições temporárias diversos; o Palácio das Artes, hoje Pavilhão 
Manuel da Nóbrega, local da primeira Bienal de São Paulo e atual Museu Afro Brasil e o Palácio dos Estados - 

Figura 24-  Vista aérea do Parque Ibirapuera em 1954. 

    

   Fonte: BARONE, 2009. 
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Ainda faz parte do conjunto arquitetônico do Ibirapuera, o Museu de Arte Moderna 

de São Paulo, MAM-SP. O edifício foi adaptado por Lina Bo Bardi e possui, além das salas de 

exposição, ateliê, biblioteca, auditório, restaurante e loja. Os espaços do museu se integram 

visualmente ao Jardim de Esculturas, projetado por Roberto Burle Marx para abrigar obras da 

coleção.  

 Destacamos, também, o Pavilhão do Brasil (Fig. 25 e 26) projetado pelo 

arquiteto Sérgio Bernardes para a Exposição Universal de 1958, realizada em Bruxelas, Bélgica. 

Emoldurada pelo jardim criado por Roberto Burle Marx, a estrutura leve e transparente 

marcou a presença no evento. A forma, assemelhada a uma tenda, cumpriu sua missão 

temporária e, assim como muitos dos seus vizinhos, sua memória permanece nos registros 

fotográficos. 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

3.4.2 O pavilhão contemporâneo: a Serpentine Gallery 

O pavilhão, como arquitetura efêmera, é retomado a partir do ano 2000 nas 

propostas criadas por arquitetos convidados pela Serpentine Gallery, de Londres, Inglaterra. A 

instituição cultural inglesa dedicada a abrigar exposições de arte moderna e contemporânea 

foi fundada em 1970 pelo Conselho de Artes da Grã-Bretanha e instalada em um prédio antigo, 

                                                     
atual Pavilhão Eng. Armando de Arruda Pereira, antiga sede da PRODAM (Empresa de Tecnologia da Informação 
e Comunicação do Município de São Paulo). 

Figuras 25 e 26 - Sérgio Bernardes. Pavilhão do Brasil. Bruxelas, Bélgica, 1958 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: http://www.bernardesarq.com.br/pt-br/projeto/de-bruxelas 
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reformado e adaptado para a nova função. A galeria se encontra localizada próxima ao Hyde 

Park, em Kensigton Gardens, na cidade Londres. 

Segundo Silva, no final do século passado a administração da galeria propôs o 

seguinte: 

[...] seus diretores lançaram uma ideia original e muito interessante que surgiu da 
necessidade de abrir seus espaços para exposições de projetos e obras 
arquitetônicas inovadoras. Em vez de apresentarem desenhos, fotos e maquetes, 
eles resolveram convidar, a cada ano, um arquiteto de renome internacional, que 
ainda não havia projetado e construído nenhuma edificação na cidade, para criar 
uma arquitetura real e concreta no terreno ao lado do edifício de sua sede. Uma 
construção que tivesse caráter experimental e, ao mesmo tempo, representasse sua 
obra arquitetônica como um todo, funcionando, ainda, como um pavilhão 
temporário, montável e desmontável, onde seriam realizados eventos que não eram 
apropriados às instalações existentes (SILVA, 2009, p. 64). 

    

A arquiteta Zaha Hadid inaugurou o projeto de exposições. Dentre os vários nomes 

que já instalaram seus pavilhões na Serpentine Gallery, apresentamos, além da citada 

arquiteta, os projetos de Rem Koolhaas e de Oscar Niemeyer.  

Zaha Hadid apresentou um pavilhão (Fig. 27) cuja ideia se referenciava nas origens de 

seus ancestrais, em especial aos aspectos ligados à praticidade e simplicidade das tendas das 

tribos nômades (Silva, 2009).  

 

 

 

 

 

 

Na visão de Puente (2000) “o pavilhão de exposição perpetua toda uma tradição que, 

assim como as tendas de acampamento dos povos nômades, se instala de forma transitória”. 

 Figura 27 – Zaha Hadid. Serpentine Gallery. 2000. Londres, Inglaterra. 

         

        Fonte: www.serpentinegalleries.org/ 
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A concepção da arquiteta retoma de maneira particular, na contemporaneidade, o pavilhão 

como uma arquitetura de breve existência.  

O pavilhão do arquiteto Rem Koolhaas (Fig.28) em parceria com o projetista de 

estruturas Cecil Balmond, explora a ideia de leveza por meio da instalação de uma plataforma 

em aço, elevada do terreno gramado do parque. Esta base de aço serve de piso para um espaço 

de forma oval, com fechamento em placas de policarbonato translúcidas que permite 

montagem e desmontagem do pavilhão de maneira prática. Sobre este espaço foi criada uma 

cobertura, semelhante a um balão com altura de 24.00 m, que era inflada com gás hélio e à 

noite iluminada no seu interior (SILVA, 2009, p. 68).  

Esta foi uma das obras inovadoras, em termos de criação e na ampliação do conceito, 

no que se refere à tipologia pavilhonar até este período. O impressionante e surpreendente 

pavilhão de Koolhas aterrissou ao lado da sede da galeria como um objeto de atração na cidade 

que sempre saudou com entusiasmo as novidades da arquitetura. 

No projeto do pavilhão de Oscar Niemeyer (Fig. 29) a estrutura dos pilares centrais 

apoiava uma viga em balanço, que deixava o volume suspenso, como se estivesse flutuando. 

O espaço aberto, com visuais para o parque, funcionava durante o dia como uma cafeteria e à 

noite era local de palestras e exibições de filmes que tinham a arquitetura como tema. 

Figura 28 - Arquiteto Rem Koolhaas. Serpentine Gallery. 2006. Londres, Inglaterra. 

              

             Fonte: www.serpentinegalleries.org/ 
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Observamos que a busca da leveza, que foi procurada na maioria dos pavilhões da 

Serpentine Gallery, no pavilhão de Niemeyer foi solucionada por meio de materiais como aço, 

alumínio, vidro ao lado concreto, material preferencial na sua arquitetura. Uma rampa de cor 

vermelha conduzia o público a um auditório semienterrado no qual as paredes eram 

preenchidas por desenhos do arquiteto feitos especialmente para o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Notamos que a arquitetura de pavilhões expositivos se renova, ora retomando a 

tradicional ideia de obra efêmera ou, em outras situações, como construção permanente.  

No Instituto Inhotim, os pavilhões expositivos chamados de “galerias” pela 

instituição, se inserem na categoria de pavilhão permanente, ou seja, são construções 

projetadas e executadas para determinado terreno no parque e sem terem um tempo de vida 

pré-estabelecido.  

Destacamos, assim, que o Inhotim, visto como um museu em desenvolvimento 

contínuo, pode ser caracterizado como um grande laboratório de arquitetura e arte no qual 

uma nova museografia se desenvolve num instigante “work in progress”, como veremos a 

seguir. 

 

 

Figura 29 -  Oscar Niemeyer. Serpentine Gallery. Londres, Inglaterra. 2003. 

        

       Fonte: www.serpentinegalleries.org 
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3.5 Os pavilhões expositivos do Inhotim 

O museu Inhotim expõe para o público um dos mais importantes acervos particulares 

de arte contemporânea do Brasil. A coleção reúne cerca de 450 obras de artistas brasileiros 

(como Cildo Meireles, Adriana Varejão, Miguel Rio Branco, Antônio Mourão (Tunga) e Vik 

Muniz) e estrangeiros (por exemplo: Doug Aitken, Matthew Barney, Paul McCarthy, Doris 

Salcedo, Dan Graham, Albert Oehlen, Olafur Eliasson e Zhang Huan). Nomes importantes da 

arte atual, todos os artistas presentes no Inhotim trabalham com a produção de arte 

contemporânea. 

A proposta expográfica observada no Inhotim contempla as obras que são expostas 

ao ar livre ou em dois tipos de espaços fechados, a saber: as chamadas “galerias” de 

exposições temporárias e as “galerias” de exposição permanente, mas que, de fato, 

consideramos pavilhões, como definidos no âmbito deste trabalho. 

 

3.5.1 Pavilhões de exposições temporárias 

A edificações pioneiras do Instituto Inhotim, pavilhões para exposições temporárias, 

são quatro:29 Mata, Fonte, Lago, Praça (Fig. 30). Todas foram projetadas pelo arquiteto Paulo 

Orsini. 

Estes espaços recebem diversos tipos de mostras de longa duração (duram em torno 

de 2 anos).  Nestes pavilhões, grande parte das obras de arte expostas (pinturas, esculturas, 

instalações e fotografias) apresenta características formais possíveis de serem exibidas em 

diversos tipos de espaços de caráter generalista –  espaços expositivos nos quais as obras de 

arte se adaptam ao local de exposição. 

 

 

 

 

                                                     

29 Em 2015 existiam quatro pavilhões de exposições temporárias. A Galeria Mata foi o primeiro pavilhão 
construído no I 
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3.5.2 Pavilhões de exposição permanente 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Pavilhões de exposição permanente 

Cada um dos pavilhões de exposição permanente (Fig. 31) mostra trabalhos de um 

único artista e foram construídas especialmente para abrigá-los. São eles: True Rouge (do 

artista Tunga); Cosmococa (Hélio Oiticica e Neville de Almeida); Cildo Meireles; Adriana 

Varejão; Doris Salcedo; Miguel Rio Branco; Matthew Barney; Doug Atken; Valeska Soares; Lygia 

Pape; Psicoativa (Tunga).  

Ainda fazem parte deste conjunto as construções preexistentes no Inhotim e que 

foram adaptadas para receber exposições: Carlos Garaicoa; Rivane Neuenschvander; o Galpão 

Cardiff & Miller e a Galeria Marcenaria. Lembrando que alguns destes pavilhões expositivos 

apresentam obras que foram especialmente criadas para o Inhotim, instalações permanentes 

e outras pensadas com o conceito de site-specific. No ano de 2015, os pavilhões de exposição 

permanente totalizavam dezesseis. Estavam na agenda de inaugurações as Galerias Cláudia 

Andujar e a Galeria Olafur Eliassom.  

No Inhotim, os artistas convidados desenvolvem suas obras em diálogo com 

arquitetos, a equipe de curadores, paisagistas, produtores culturais e outros técnicos. Muitas 

vezes, levam alguns anos para a finalização da construção e abrigo definitivo da obra no 

pavilhão projetado para este fim. Segundo PEDROSA (2008) “ tão importantes quanto as obras 

que adquirimos e encomendamos são o local e o tipo de ambientação projetados para mostrá-

Figura 30 – Paulo Orsini. Pavilhões para exposições temporárias: Fonte, Lago, Mata, Praça (da esquerda para direita) 

                

               Fotos: Isaias Ribeiro, 2013 
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las”. Concordamos com o curador Adriano Pedrosa, e ressaltamos que a maneira de expor a 

arte contemporânea se tornou tão importante quanto a obra produzida pelo artista. 

Os dois primeiros pavilhões projetados para abrigar exclusivamente obras de um 

único artista, True Rouge e a Galeria Cildo Meireles, apresentam características arquitetônicas 

semelhantes àquelas dos pavilhões para exposições temporárias.  

A mudança no processo de projeto aconteceu no ano de 2008, quando foi aberta ao 

público a Galeria Adriana Varejão, projeto do arquiteto Rodrigo Cerviño Lopes, que expõe um 

seleto conjunto de obras da artista contemporânea brasileira. Desta maneira, apontamos que 

este pavilhão sugere uma nova direção no processo de concepção projetual do Inhotim, no 

Figura 31 -  Pavilhões de Exposição Permanente  

   

Fotos: Isaias Ribeiro, 2013 
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qual observamos que o diálogo entre artista e arquiteto oferece informações valiosas acerca 

das necessidades que a obra solicita para ser exposta. 

Os projetos destes pavilhões de exposição consideram condicionantes como tipo de 

obra, dimensões, possibilidades de visualização, assim como a necessidades específicas dos 

trabalhos artísticos.   

A arquitetura produzida, após o ano de 2008, apresenta soluções plástico-formais que 

a diferencia e a torna única, neste contexto. Um conjunto heterogêneo que, ao nosso ver, 

sinaliza a localização das obras de arte no parque e chama, para si, a atenção dos visitantes. 

As edificações não seguem um padrão normativo no que se refere a dimensões, cores ou 

formas. A solução arquitetônica é resultado de uma resposta específica do arquiteto ao 

programa de necessidades constituído que tem, como dado prioritário, a obra de arte a ser 

abrigada e exposta ao público.  

Nesta perspectiva, o Inhotim abriga um museu de características únicas no panorama 

da museologia brasileira e nos parece que também no âmbito internacional. Assim, nesta 

instituição, está sendo criada uma nova proposta de arquitetura museológica para a exposição 

de obras de arte contemporânea: a concepção de espaços expositivos (pavilhões ou “galerias 

de arte”) que foram produzidos, exclusivamente, para abrigar obras de artes visuais 

encomendadas para se integrarem ao acervo permanente do museu.  

Os museus em parque espalhados no mundo apresentam características tipológicas 

peculiares e se tangenciam em algumas particularidades. Desta maneira, as características 

comuns a estes museus nos permitiram reunir alguns exemplares arquitetônicos para a 

formulação do conceito de museu-parque que apresentaremos no próximo capítulo deste 

trabalho. 
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4 O Museu-Parque: Pavilhões na Paisagem 

Este capítulo apresenta o percurso de ideias que tem como ponto de partida o museu-

paisagem, em seguida apresenta a formulação do conceito que denominamos de museu-

parque, exemplificado por algumas instituições museológicas, com destaque para o Museu 

Insel Hombroich (Alemanha). 

 

4.1 O Conceito de Museu-Parque 

Na linha evolutiva das tipologias de museus, observamos as edificações inseridas no 

contexto da paisagem natural, dela participando e procurando se integrar ao entorno.  

As características destes museus foram descritas e exemplificadas anteriormente por 

meio de edificações que contribuíram na reflexão sobre a inserção de museus na paisagem 

natural, suas especificidades e contrastes. Dois tipos de museus podem ser destacados aqui:  

o museu-paisagem, identificado por Marotta (2012) como sendo o tipo de museu mais recente 

em desenvolvimento e o museu minimalista, que Montaner (2003) posiciona como o um novo 

tipo de museu. Contudo, nossos exemplos de museus minimalistas são aqueles que foram 

projetados e construídos em parques ou reservas naturais e, certamente, não representam 

toda esta categoria museológica. 

Com base na bibliografia estudada e nas observações feitas durante as visitas técnicas 

realizadas no Instituto Inhotim (a partir de 2012) e no Museu Insel Hombroich1, formulamos 

um conceito operacional denominado de museu-parque, que apresentaremos a seguir. 

Os museus-parques estão localizados nos arredores, ou mesmo distantes de grandes 

centros urbanos, em zonas rurais, e convidam o público a vivenciar uma experiência singular 

que é proporcionada pela tríade paisagem–arquitetura–arte.  Dessa maneira, consideramos 

os museus-parques como sendo instituições diferentes daquelas denominadas como parques 

de esculturas (ou “museus a céu aberto”) por exemplo, o Storm King Art Center (Nova York, 

EUA, 1960) ou ainda, dos museus em parques como o Kröller Müller Museum (Oterllo, 

                                                     

1 Viagem de estudos realizada nos meses de junho e julho de 2014, na qual foram visitados diversos museus de 
arte na Alemanha, Áustria, Bélgica e Holanda. Na Alemanha foi realizada uma visita técnica ao Museu Insel 
Hombroich, na cidade de Neuss, arredores de Düsseldorf, que nos permitiu conhecer uma instituição aos moldes 
do Instituto Inhotim. 
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Holanda, 1938) e o Louisianna Museum (Copenhague, Dinamarca, 1958). Destacamos os dois 

últimos museus, inseridos na categoria de museu-paisagem, e comentamos suas principais 

características. 

O Museu Kröller Müller está localizado no Parque Nacional De Hoge Veluwe (5.500 

ha), nos arredores da cidade de Oterllo, Holanda (Fig. 32). O museu foi aberto ao público em 

1938 e expõe um acervo de obras de artistas impressionistas e modernos, com destaque para 

a coleção de pinturas de Vincent Van Gogh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto pessoal de Helene Kröller-Müller, fundadora do museu, de expor a sua 

coleção de arte pode ser resumido seguinte maneira:  

O Museu Kröller-Müller é o trabalho de vida de Helene Kröller-Müller. Junto com seu 
marido, Anton Kröller, ela adquiriu cerca de 11.500 obras de arte entre 1907 e 1922. 
Isso faz com que sua coleção esteja entre as maiores coleções particulares do século 
20. [...] Helene sonhou com o seu próprio "museu-casa”, onde ela poderia 
compartilhar seu amor da arte moderna com todos. Ela viu o seu sonho se 
materializar em 1938, quando o Museu Kröller-Müller abriu as suas portas. O projeto 
foi do arquiteto belga Henry van de Velde. Na década de 1970, foi adicionada uma 
nova ala, projetada pelo arquiteto holandês Wim Quist [...] O jardim de esculturas 
concebido pelo Prof. Jan Bijhouwer foi inaugurado em 1961, com obras de Auguste 
Rodin, Henry Moore e Barbara Hepworth, entre outros. O jardim de esculturas 
desenvolveu-se como um dos maiores da Europa, com mais de 160 esculturas de 
artistas icônicos. Duas joias arquitetônicas da década de 1960 têm lugar permanente 
no jardim, em 1995 e 2005: os pavilhões projetados por Gerrit Rietveld e Aldo van 
Eyck, respectivamente (http://krollermuller.nl/visit. Tradução nossa).2 

                                                     

2 Texto original em Inglês: The Kröller-Müller Museum is the life work of Helene Kröller-Müller. Together with 
her husband Anton Kröller she acquired nearly 11,500 works of art between 1907 and 1922. This makes her 
collection one of the largest private collections of the 20th century […] Helene dreamt of her own ‘museum 

Figura 32 – Henry van de Velde e Wim Quist.  Museu Kröller Müller. Vista do exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:https://www.hogeveluwe.nl/en/discover-the-park/art-and-architecture/kroller-muller-museum 
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A configuração arquitetônica do Museu Kröller Müller é formada por três blocos 

interligados por circulações que conectam as galerias de exposição. A solução expográfica 

dividiu o acervo em duas partes: no interior do museu estão expostas pinturas, desenhos e 

pequenas esculturas e no exterior estão instaladas esculturas de grande porte, dispersas em 

uma grande área de paisagem natural do parque (Fig. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Museu Louisiana, distante 35 km de Copenhague, abriga uma coleção de arte 

moderna permanente e promove exposições temporárias (Fig. 34). A edificação está localizada 

na periferia da cidade, em um terreno de alta encosta, a beira mar. O público-visitante pode 

observar as diversas esculturas instaladas nos gramados e contemplar a paisagem marítima 

que emoldura o parque. 

 

 

 

                                                     
house’, where she could share her love of modern art with everyone. She saw that dream materialize in 1938 
when the Kröller-Müller Museum opened its doors. The design was by Belgian architect Henry van de Velde. In 
the 1970s a new wing was added, designed by Dutch architect Wim Quist […] The sculpture garden designed by 
prof. Jan Bijhouwer was opened in 1961, with works by Auguste Rodin, Henry Moore and Barbara Hepworth 
among others. The sculpture garden developed into one of the largest in Europe, with over 160 sculptures by 
iconic artists. Two architectural gems from the 1960s were given a permanent place in the garden in 1995 and 
2005: the pavilions by Gerrit Rietveld and Aldo van Eyck respectively. 

 Figura 33 – Mapa do Museu Kröller Müller (Oterllo, Holanda). Arquiteto Henri van de Velde e Wim Quist. 
 

 
Fonte: Google Maps, 2016 
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O Museu Louisiana é considerado como uma das maiores obras da arquitetura 

moderna dinamarquesa: 

Louisiana expandiu-se consideravelmente desde a sua abertura em 1958. Todos os 
sete extensões e alterações foram efetuadas pelos arquitetos Bo e Wohlert - 
suplementadas pelo arquiteto Claus Wohlert a partir dos projetos da Asa Leste em 
diante. Tem sido possível manter o projeto original ajustado ao crescimento do 
Louisiana com relação ao terreno, às árvores, os gramados e tudo mais. Assim, o 
museu ainda aparece como um todo integrado, no qual a interação entre 
arquitetura, o parque e natureza criam uma ressonância especial para os visitantes 
do Louisiana (https://en.louisiana.dk/louisiana-architecture. Tradução nossa).3 

  

 Apesar de sua arquitetura se expandir pelo parque, não observamos edificações 

isoladas, e sim, um conjunto coeso de salas expositivas, abertas por grandes esquadrias de 

vidro que permitem a interação com a paisagem circundante (Fig. 35). 

 

 

                                                     

3 Texto original em inglês: Louisiana has expanded considerably since opening in 1958. All seven extensions and 
alterations have been carried out by the architects Bo and Wohlert – supplemented by architect Claus Wohlert 
on the projects from the East Wing onwards. It has been possible to maintain the original plan and fit the 
gradually larger Louisiana perfectly into the terrain, the trees, the lawns and the rest. The museum thus still 
appears an integrated whole in which the interplay among architecture, the Park and nature create a special 
resonance for Louisiana visitors. 

 Figura 34 – Jørgen Bo & Vilhelm Wohlert. Museu Louisiana (Copenhague, Dinamarca). Vista superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: GoogleEarth, 2016 
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Diante do contexto apresentado, vemos que o Museu Louisiana, fundado em 1958, 

seguiu a configuração do seu antecessor, o Museu Kröller Müller, aberto em 1938. Nos dois 

museus, uma parte da exposição do acervo é feita no interior e a outra “ao ar livre”. Contudo, 

verificamos que a arquitetura é ordenada de forma contínua, em blocos interligados e não em 

edificações independentes e dispersas na paisagem do parque, ou seja, em pavilhões 

expositivos isolados. Portanto, os museus-paisagens exemplificados, apresentam 

características morfológicas de uma arquitetura pavilhonar e não construções independentes 

ou destacadas da construção principal como o conceito de pavilhão que empregado neste 

estudo. 

Nos museus-parques estudados, as obras de arte se encontram abrigadas em 

pavilhões e a visitação às exposições acontece, a nosso ver, intercalada por meio de um 

itinerário no qual o público transita da paisagem natural para a arquitetura onde se encontra 

a arte exposta, isto é, um roteiro museográfico–paisagístico. No ambiente natural estão 

expostas, ao ar livre, esculturas e instalações, na sua maioria de grande porte e, nos pavilhões 

são exibidas outras obras de arte como pintura, vídeos, desenhos e escultura, dentre outros. 

Sendo assim, o museu-parque se caracteriza por exibir o seu acervo de obras de arte 

tanto ao ar livre como em pavilhões inseridos diretamente no cenário natural.  

Figura 35.  Museu Louisiana. Vista externa das salas de exposição. 

 

       Fonte: www.louisiana.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: en.louisiana.dk/louisiana-architecture 
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No intuito de classificar este tipo de museu, aplicamos o conceito de museu-parque 

em instituições que se adequam a esta moldura conceitual, quais sejam, o já citado Museu 

Ilha Hombroich (Alemanha), a Chinatti Foundation (EUA) e o Museu Arqueológico de Kalkriese, 

Alemanha, que, apesar de não se tratar de museu de arte, nos apresenta outra abordagem da 

arquitetura nos museus-parques.  

Para Montaner (2003) os museus Ilha Hombroich, a Fundação Chinatti e o Museu de 

Kalkriese, são classificados como museus minimalistas. Nestes objetos arquitetônicos 

prevalece a arquitetura de formas geométricas austeras que fazem alusão ao museu como 

lugar sagrado e de guarda, vislumbrando um retorno à visão arquetípica de museu.  

Apesar destes museus serem classificados por Montaner como “minimalistas”, não 

asseguramos que esta seja uma pré-condição para incluirmos no conceito de museu-parque. 

O Inhotim, neste caso, apresenta poéticas arquitetônicas que o diferenciam dos outros 

museus-parques citados. Os projetos são diferentes entre si, formando um conjunto 

heterogêneo e diversificado que referenciam desde a arquitetura moderna brasileira, o 

brutalismo paulista ou citações à arquitetura clássica.  

Nos museus-parques que apresentaremos a seguir, procuramos mostrar algumas 

possibilidades de soluções projetuais nas quais dois aspectos são relevantes para o nosso 

estudo – a obra artística, como um dado do programa do projeto arquitetônico, e o pavilhão 

construído na paisagem natural, funcionando como contentor e abrigo para a arte. 

A arquitetura, trazida para o meio ambiente natural e em parceria com a arte, 

produziu um tipo de museu que acolhe o homem vindo dos grandes centros urbanos e o leva 

a desfrutar de momentos de reflexão, ao encontro com a arte e o fortalecimento da sua relação 

com o ambiente natural.  

 

4.2 Museum Insel Hombroich (Alemanha) 

O Museum Insel Hombroich (Museu Ilha Hombroich) foi fundado em 1982 e aberto 

ao público em 1986, nos arredores de Neuss, cidade a 15 km de Düsseldorf, na Alemanha. É 

um museu-parque que combina arquitetura, arte e natureza com 25.000 m² de área em uma 

ilha fluvial que dá nome ao museu, a Ilha Hombroich (Fig. 36).   
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Para conhecermos inicialmente a ideia deste museu, citamos as palavras de Pursell: 

Düsseldorf continua sendo um centro inovador para as artes. O Museu Ilha 
Hombroich é um ambiente para arte, uma nova abordagem na concepção de 
museus. O museu não está instalado em um único edifício. Por outro lado, a ilha foi 
concebida como um espaço para a arte em uma paisagem moldada por Bernhard 
Korte. Uma coleção de arte abrigada em pavilhões ou “walking-in sculptures”, 
projetadas por Erwin Heerich. O conceito por trás deste complexo foi de misturar 
arte e natureza e justapor arte antiga chinesa, persa e khmera com trabalhos de arte 
contemporânea, permitindo assim que suas características e valores falem ao 
observador diretamente, sem avisos ou etiquetas de informação para identificar as 
obras de arte. Os pavilhões do Hombroich também incluem ateliês para artistas em 
residência (PURSELL, 2004, p. 379. Tradução nossa).4 

 

O idealizador do Museu Hombroich, o empresário do mercado imobiliário Karl-

Heinrich Müller (1936–2007) e colecionador de arte, desejava expor sua coleção de obras de 

arte em um contexto marcado pela natureza. Em 1982, Müller adquiriu para seu projeto um 

antigo parque cortado pelo rio Erft, local que considerou adequado para realizar seu sonho 

inspirado em dois motivos: nas palavras de Paul Cézanne, que dizia “a pintura é uma harmonia 

                                                     

4 Texto original em Inglês: Düsseldorf continues to be a center for arts innovation. Museum Insel Hombroich is 
na art environment, an innovative approach to museum conception located on an island 15 kilometers south of 
Düsseldorf in Neuss. The complex was begun in 1982 by Karl-Heirich Müller, areal state tycoon, and has been 
open to the public in 1986. There is no single building. Instead, the island is conceived as a space for art in 
landscape shaped by Bernhard Korte. An art collection is housed in pavilions, or “walk-in sculptures” designed 
by Erween Heerich. By 1997, there were 11 pavilions in a large park. The concept behind the complex was to 
blend art and nature and to juxtapose ancient Chines, Persian, and Khamer art with contemporary works, 
allowing their merits to speak to the viewers directly, without any signs or labels to identify the artworks. 
Heerich’s pavilions also include ateliers and studios for artists residence. 

Figura 36 -  Erwin Heerich. Museu Ilha Hombroich. Recepção 

Foto: Isaias Ribeiro, 2014 
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paralela à natureza”, e no jardim criado pelo pintor Claude Monet, em Giverny, França. Para 

concretizar seu objetivo, Karl-Heirich procurou apoiadores para o seu projeto na Academia de 

Belas Artes de Düsseldorf, pois tinha amizade com vários professores daquela instituição.  

Um grupo de artistas se formou e aderiu ao projeto de um museu que seria 

construído no local escolhido por Müller. Desta maneira, os pavilhões expositivos (walk-in 

sculptures) foram criados pelo escultor Erwin Heerich (1922-2004). O pintor Gotthard 

Graubner (1930-2013) se responsabilizou pela organização e seleção das obras da coleção de 

Müller e também de coordenar a montagem da exposição dos trabalhos nos pavilhões do 

museu. E para tratar da paisagem, a tarefa foi assumida pelo arquiteto-paisagista Bernhard 

Korte, já citado anteriormente, um profissional sensível, com conhecimentos sobre a natureza, 

que tratou de interferir minimamente na paisagem natural da ilha Hombroich. 

Além do museu, o grande parque inclui o Kirkeby-Feld (Campo Kirkeby) composto de 

pavilhões expositivos, alojamentos e ateliês para artistas visuais em residência desenvolverem 

seus projetos e a Raketenstation (Base de Lançamento de Foguetes) uma antiga base 

desativada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) que teve suas edificações 

adaptadas para atividades artísticas. Estes espaços fazem parte da Stiftung Insel Hombroich 

(Fundação Ilha Hombroich) fundada em 1996, projeto do arquiteto português Álvaro Siza 

Vieira.  

A Fundação ainda é pouco divulgada, pois se encontra em fase de implantação de 

projetos e ações voltadas para o público. Segundo Ulrike Rose, diretora artística e comercial 

do Museu desde outubro de 2011, “a instituição planeja abrir mais, e gradualmente, o espaço 

ao público”. Nos fins de semana, a Fundação é aberta ao público com exposições de obras de 

arte contemporânea. 5 

                                                     

5 Informações coletadas em visita ao museu em junho de 2014. 
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No ano de 2005 foi lançado o chamado Manifesto Spaceplacelab Hombroich. Neste 

documento constam as bases conceituais e diretrizes para os projetos de arquitetura e 

urbanismo que serão instaladas no entorno do Museu Insel Hombroich. Seguindo o mesmo 

lema do museu no qual arquitetura, arte e natureza são integradas, a ideia central é a de 

instalar comunidades agrícolas providas de residências, escolas, bibliotecas e outros 

equipamentos de infraestrutura, com vistas a uma experiência de vida com poucas edificações 

e mais paisagem natural. O manifesto tem ainda o objetivo de construir um bairro composto 

por quarteirões projetados pelos seguintes arquitetos e artistas: Raimund Abraham, Tadao 

Ando, Shigeru Ban, Sverre Fehn, Finsterwalder Architekten, Erwin Heerich, Anatol Herzfeld, 

Thomas Herzog, Hoidn Wang Partner, Per Kirkerby, Krischanitz & Frank, Oliver Kruse, Daniel 

Libeskind, Katsuhito Nishikawa, Frei Otto e Álvaro Siza Vieira. O bairro, de acordo com projeto 

de urbanização, viabiliza uma ligação direta com a área do museu e seus pavilhões expositivos.

  

Em visita ao museu Hombroich, realizada no mês de julho de 2014, conhecemos os 

pavilhões expositivos criados pelo escultor Erwin Heerich, que foram denominados pelo artista 

como “walk-in sculpture” ou escultura-penetrável.  

Estas edificações foram construídas em diversos pontos do grande terreno do parque, 

próximas a lagos e campinas, em meio a uma densa área de floresta nativa. De início, a 

recepção do museu apresenta, de maneira mais discreta, os revestimentos que serão vistos 

nos pavilhões. Guiado apenas por um mapa esquemático do parque, o visitante adentra um 

caminho com uma cobertura vegetal abobada, conduzindo-o à uma escada que faz a mudança 

para um nível do terreno cerca de 2.0 m mais baixo, onde se encontra a recepção. A partir 

deste ponto, não há mais sinalização ou rotas de visitação e o público inicia o trajeto por trilhas 

estreitas que o guia em direção às edificações que abrigam o acervo de arte da instituição. 

Esta é uma das características do museu Hombroich: permitir a liberdade de escolha de 

trajetos de visitação. Incluindo-se nesta opção, o risco de se perder na floresta, porém, a 

arquitetura é a grande sinalizadora visual do parque. Vejamos, inicialmente, o mapa do parque 

com a legenda que informa a localização e nome dos pavilhões e de outras edificações 

presentes no museu (Fig. 37). 
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Podemos dizer que o conceito de museu-parque é perfeitamente aplicado ao museu 

Hombroich pois, de acordo com a sua proposta expográfica, o grande acervo de esculturas 

minimalistas está exposto ao ar livre, ou em pavilhões que abrigam também obras de artistas 

modernos e contemporâneos (pinturas e esculturas) aliados à coleção de objetos de culturas 

do extremo oriente.  

A seguir, apresentamos as nossas observações sobre os oito pavilhões expositivos,6 

que exibem como características principais volumes de formas cúbicas e o exterior revestido 

em tijolo aparente na cor terracota. Vimos também, na nossa visita ao museu Hombroich, que 

                                                     

6 Optamos por traduzir os nomes originais dos pavilhões quando estes se referem a substantivos comuns. 

Figura 37 -  Mapa do Museu Insel Hombroich 
 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir de mapa distribuído pelo Museu Insel Hombroich. 
Legenda: 

1. Entrada Principal e Bilheteria 
2. Pavilhão Torre (Turm) 
3. Pavilhão Labirinto (Labirinthy) 
4. Ateliê do artista Anatol Herzfeld 
5. Pavilhão Hohe 
6. Pavilhão Graubner 
7. Pavilhão Orangerie 
8. Casa de Rosa 
9. Escritório do poeta Ludwig Soumagne (1927 – 2003) 
10. Ateliê do escultor Erwin Heenrich (1922 – 2004) - antigo estábulo 
11. Auditório e sala de concertos 
12. Espaço infantil 
13. Pavilhão Tadeusz 
14. Pavilhão Zwölf-Räume-Haus 
15. Pavilhão Caracol (Schnecke) 
16. Cafeteria 
17. Ateliê e residência 

 



106 
 

as diferentes nuances das cores terrosas facilitam a integração de algumas destas edificações 

na paisagem, de maneira que em alguns locais estes pavilhões se camuflam na densa floresta 

da ilha fluvial. 

 

1. Pavilhão Torre 

É a primeira edificação da visitação ao museu e resume o conceito gerador do projeto 

da arquitetura minimalista de Erwin Heerich - um pavilhão vazio onde a própria arquitetura é 

o objeto de exposição cuja denominação dada foi “walk-in sculpture” ou “escultura-

penetrável”. 

 

 

 

 

 

 

 

O grande cubo se apresenta misterioso e instigador para o visitante. A trilha de 

pedriscos se encerra em uma porta fechada e, ao abri-la nos vemos dentro de um espaço vazio 

e iluminado por luz natural, zenital. O piso é de placas de cimento liso e as paredes pintadas 

de branco. Trata-se de uma edificação com cerca de 6.0 m de altura nas fachadas e o pé-direito 

de 4.0 m altura. O lugar provoca uma sensação de estranhamento que nos impele a atravessar 

o espaço vazio e sair pela porta diametralmente oposta àquela pela qual entramos. Aqui se 

inicia a experiência sensorial que o museu provoca. 

 

2. Pavilhão Labirinto 

O Labirinto abriga a mostra permanente dos trabalhos dos artistas modernos e 

contemporâneos (Jean Fautrier, Lovis Corinth, Hans Arp, Kurt Schwitters, Alexander Calder, 

Yves Klein) assim como os minimalistas Anatol Herzfeld, Erwin Heerich e Gotthard Graubner. 

Figura 38 -   Pavilhão Torre. Vista da edificação na paisagem, interior e exterior. 

Foto: Isaias Ribeiro, 2014 
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São expostos também artefatos arqueológicos e esculturas do Extremo Oriente, parte da 

coleção do patrono do museu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é um dos maiores pavilhões do Hombroich e também um dos que se encontram 

mais camuflados na floresta. O paisagismo margeia da construção a pouca distância (cerca de 

1.0 m) das paredes externas e por esta razão se torna difícil que a edificação seja fotografada 

em um ângulo que ofereça boa visualização da arquitetura.  

Na figura 40 vemos uma ilustração esquemática da planta baixa da edificação com a 

cor vermelha, destacando as divisões das salas de exposição, atestando o nome dado a este 

pavilhão–labirinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 -   Pavilhão Labirinto semioculto na vegetação. 

   

Foto: Isaias Ribeiro, 2014 

 

Figura 40 – Pavilhão Labirinto, planta esquemática.

 

Fonte: www.inselhombroich.de 
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3. Pavilhão Alto 

Um conjunto composto por cinco esculturas de Erwin Heerich, em exposição 

permanente, é o conteúdo deste pavilhão. Observamos na construção finalizada (Fig. 41) a 

vegetação em crescimento e o domo na cobertura que capta a iluminação natural que banha 

as obras de arte no interior do pavilhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto do paisagista Bernhard Korte atendeu à solicitação do patrono do museu 

Hombroich, Karl Müller, para que, no ajardinamento desta área do parque, fossem feitas 

referências ao jardim da casa do pintor Claude Monet, em Giverny, França (Fig. 42). Assim, o 

entorno do pavilhão foi diferenciado da vegetação existente e preenchido com arbustos 

floridos, um lago e uma ponte.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 Figura 41 - Pavilhão Alto. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.eliesevers.com 

Figura 42 - Jardim do Pavilhão Alto      

      

 

Fotos: Isaias Ribeiro, 2014 
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As esculturas de Heerich foram dispostas no ambiente expositivo conforme estudo 

preliminar do artista (Fig. 43) informação que aponta para as nossas observações sobre a 

importância dada pelos minimalistas à escolha e organização para a instalação das suas obras 

artísticas. As obras aparecem pintadas de vermelho na figura 44.  

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pavilhão que abriga as obras de Erwin Heerich, é um dos mais representativos da 

arquitetura deste museu: a escolha de um tipo de material nos revestimentos externo, uso da 

pintura na cor branca nas paredes e nos pisos de mármore e ainda o pequeno número de 

esculturas selecionadas para exposição dos seus trabalhos. 

 

Figura 43 – Pavilhão Alto. Interior  

    

 Fotos: Isaias Ribeiro, 2014. 

Figura 44 – Planta esquemática e distribuição das esculturas 

 

Fonte: www.eliesevers.com 
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4. Pavilhão Graubner 

O pavilhão, cujo nome foi dado em homenagem ao pintor Gotthard Graubner, difere 

das demais construções do museu pelo emprego de formas arredondadas que não foram 

usadas em outros projetos dos espaços expositivos inseridos no parque (Fig. 45). O espaço é 

preenchido somente pela luz natural que penetra pela grande esquadria envidraçada (Fig. 46).  

 

 

 

 

       

 

    

 

O estranhamento, citado em relação ao primeiro “pavilhão-escultura”, a Torre, é 

retomado desta feita pela edificação de planta circular. O incômodo que sentimos é 

relacionado ao espaço vazio, silencioso e frio. A obra se encontra isolada no interior do parque, 

em área de vegetação fechada e organizada pelo paisagismo. 

 

5. Pavilhão Orangerie 

Este é um dos menores pavilhões do museu, no qual estão expostas sete esculturas 

da arte antiga do Cambodja. O nome do pavilhão é uma homenagem ao Museu de 

L´Orangerie, em Paris, França, no qual estão instaladas as pinturas Ninféias, de Claude Monet, 

em uma ala reformada e adaptada para abrigo exclusivo das grandes obras. O fundador do 

museu Hombroich era grande admirador das obras do artista francês e do seu jardim em 

Giverny, como já citamos anteriormente. O espaço segue a mesma linha dos demais já 

apresentados quanto aos materiais usados: paredes e pisos brancos banhados (Fig. 47 e 48). 

 

 

Figura 46 – Pavilhão Graubner. Interior 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2014 

Figura 45 – Vista exterior do Pavilhão Graubner 

     
    Foto: Isaias Ribeiro, 2014 
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As obras de arte se encontram instaladas em módulos expositores de madeira 

revestida de laminado na cor branca na única sala do pavilhão, retangular e estreita. A 

iluminação natural é proveniente de uma grande esquadria de vidro que faz a vedação para o 

exterior da galeria, envolvida pelo paisagismo composto de arboretas e vegetação rasteira. 

 

6. Pavilhão Tadeusz 

Um dos maiores espaços expositivos do museu foi projetado com o objetivo de 

abrigar o conjunto composto por seis pinturas figurativas do pintor alemão Norbert Tadeusz. 

Os trabalhos de cores vibrantes e grandes dimensões estão dispostos em dois grupos, em lados 

opostos da sala. O espaço sem divisórias permite a visão completa a partir da entrada. A 

iluminação natural é colhida por meio de duas clarabóias (Fig. 49 e 50). 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

       Figuras 47 e 48 – Pavilhão Orangerie 

               

       Fotos: Isaias Ribeiro, 2014. 

Figura 49 - Pavilhão Tadeusz 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2014 

 

Figura 50 - Pavilhão Tadeusz. Interior 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2014 
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Para que o visitante pudesse apreciar os detalhes das grandes telas foi criado um 

acesso pelo exterior da edificação à uma passarela7 que atravessa o interior do espaço 

expositivo. (Fig. 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pavilhão Zwölf-Räume-Haus 

As fachadas serrilhadas (Fig. 52) da grande edificação apoiam a cobertura com 

claraboias que recolhem a luz natural e iluminam objetos arqueológicos, móveis de Marcel 

Breuer e Gerrit Rietveld, esculturas de Anatol Herzfeld, Erwin Heerich e Oliver Kruse, pinturas 

de Yves Klein, figurinos de Henri Matisse para o espetáculo “Os Ballets Russos”, cerâmicas de 

Eduardo Chilida, móbiles de Alexander Calder e pinturas esculturas de Norbert Tadeusz, Alfred 

Jenseen e Bart van der Leck (Fig. 53). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

7 A passarela se encontra oculta na vegetação e desta maneira não foi relevante colocar a ilustração da mesma. 

 Figura 51- Pavilhão Tadeusz. Interior 

 

 Foto: Isaias Ribeiro, 2014 

 

Figura 52 - Pavilhão Zwölf-Räume-Hau 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2014 

 

Figura 53 - Pavilhão Zwölf-Räume-Haus. Interior 

 

               Foto: Isaias Ribeiro, 2014 
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8. Pavilhão Caracol 

A origem do nome do pavilhão faz referência ao posicionamento das paredes que 

formam uma espiral estilizada (Fig. 54 e 55). Em duas pequenas salas estão expostos desenhos, 

aquarelas e gravuras de Alberto Giacometti, Bart van der Leck, Constantin Brancusi, Eduardo 

Chilida, Gotthard Graubner, Henri Matisse, Lovis Corinth, Paul Cézanne, Gustav Klimt, Medardo 

Rosso, Norbert Kricke e Rembrandt.  

 

     

 

 

 

 

 

O Museu Ilha Hombroich, foi um dos primeiros exemplares de museus integrados à 

paisagem que identificamos na literatura especializada durante a pesquisa bibliográfica. 

Aberto ao público em 1986, e devido às suas características morfológicas inovadoras, 

pensamos que o Hombroich motivou a criação de outros museus do mesmo tipo, inclusive o 

Instituto Inhotim.  

Entendemos, nesta visita ao museu e aos seus pavilhões, a busca dos artistas 

minimalistas por um lugar para as suas criações e como estes, em parceria com a arquitetura, 

levaram a concretização das suas ideias.  

No museu Ilha Hombroich, o projeto arquitetônico foi concebido por um escultor e 

não por um arquiteto de formação. Sendo assim, a experiência profissional com o objeto 

tridimensional conduziu Erween Heerich a soluções de concepção projetual que aliaram tanto 

aspectos técnicos de construção do contentor museológico, como o emprego da iluminação 

zenital nos pavilhões. No que diz respeito à instalação do dispositivo artístico (a obra de arte) 

as soluções expositivas foram tomadas de acordo com as suas especificidades, levando em 

consideração também a heterogeneidade da coleção de Karl Müller.  

Figuras 54 e 55 - Pavilhão Caracol. Entrada e fachada lateral. 

         

   Fotos: Isaias Ribeiro, 2014. 
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 A arquitetura dos pavilhões, ao nosso ver, proporciona uma experiência que, devido 

a homogeneidade das fachadas de tijolo aparente, poderia resultar enfadonha e repetitiva, 

porém, a variação da escala das edificações nos parece que foi um dos aspectos para o bom 

resultado final, sendo que as “esculturas-penetráveis” se juntam às esculturas instaladas no 

conjunto disperso pela paisagem, formando um conjunto de construções de forte apelo visual.

  

 

4.3 Fundação Chinati 

A Fundação Chinati (Chinati Foundation) é um museu-parque de arte instalado em 

137,59 ha no local do antigo Fort Russell na cidade Marfa, Texas, EUA (Fig. 56). Apoiado pela 

Dia Art Foundation, o ambicioso complexo artístico foi iniciado em 1979 e aberto ao público 

em 1986.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Museu Chinati, arte e arquitetura se encontram segundo as ideias de seu 

fundador, o artista minimalista norte-americano Donald Judd (1928–1994): 

A partir dos anos 1960 Donald Judd começou a desenvolver o seu projeto plástico-
artístico que evoluiu junto com o desejo de fundar o museu Chinati. A intenção 
específica desta instituição é preservar e apresentar ao público, de forma 
permanente, as instalações artísticas criadas por um grupo limitado de artistas que 
trabalham com o Minimalismo na arte. Além das obras de Donald Judd, nomes 
importantes da arte minimalista têm pavilhões dedicados a abrigar seus trabalhos, 
dentre os quais Dan Flavin, John Chamberlain, Carl Andre, Ingólfur Arnarrson, Roni 

                                                     

8 Para conhecer outros projetos apoiados pela Dia Art Foundation, ver Foster (2015) e o site 
http://www.diaart.org/affiliates  

Figura 56 – Vista aérea dos pavilhões da Fundação Chinati 

Fonte: www.chinati.org 
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Horni, Ilya Kabakov, Richard Long, Claes Oldenburg & Coosje Van Bruggen, David 
Rabinowitch e John Wesle (Fonte: www.chinati.org). 

  

A ênfase do museu Chinati se dirige às obras nas quais a arte e a paisagem circundante 

são indissociáveis, como as grandes esculturas de Donald Judd espalhadas ao ar livre (Fig. 57). 

Por outro lado, encontramos nos pavilhões instalações e conjuntos de esculturas que foram 

criadas para serem expostas e abrigadas pela arquitetura, conforme Judd (1987)9 escreveu no 

catálogo da fundação: 

É preciso um grande investimento de tempo e decisões para instalar uma obra de 
arte cuidadosamente. E esse investimento não pode ser desperdiçado. A maioria dos 
trabalhos artísticos é frágil, alguns devem ser instalados e nunca se tirar daquele 
lugar escolhido. Em algum lugar, uma parte da arte contemporânea tem de existir 
como exemplo de como a arte e o seu contexto sejam o significado da sua existência. 
Em algum lugar, assim como a liga de platina-irídio garante a precisão da trena 
métrica, uma medida rigorosa deve existir para a arte deste tempo e lugar (Fonte: 

https://chinati.org. Tradução nossa).10 

  

Na citação acima, o artista faz uma reflexão sobre um lugar para arte: um abrigo que 

seja resultado de escolhas e decisões e que exemplifique a importância da precisão da 

instalação do objeto artístico para a sua existência. Nesse sentido, o espaço para o objeto de 

arte se torna indissociável de seu significado, seja na paisagem ou na arquitetura.  

 

 

 

 

 

 

                                                     

9 Donald Judd publicou um modesto catálogo sobre as suas obras em exposição em 1987, que logo se tornou 
esgotado e fora de impressão, conforme informações em https://chinati.org/store/books/chinati-the-vision-of-
donald-judd. Acesso em 23 de abril de 2015. 

10 Texto original em Inglês: It takes a great deal of time and thought to install work carefully. This should not 
always be thrown away. Most art is fragile and some should be placed and never moved again. Somewhere a 
portion of contemporary art has to exist as an example of what the art and its context were meant to be. 
Somewhere, just as the platinum-iridium meter guarantees the tape measure, a strict measure must exist for the 
art of this time and place. 

Figura 57 – Donald Judd. 15 obras sem título em concreto, 1980-1984.   

                                                                          

                  Fonte: www.chinati.org 
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Figuras 58 e 59 – Exemplares de pavilhões da Fundação Chinati. 

       

Fonte: www.chinati.org 

 

A conversão das edificações originais do antigo Fort Russel (hospital, galpões, 

estábulos e alojamentos) em espaços expositivos foi o ponto de partida da ideia de Donald 

Judd, e como algumas delas eram residências dos militares, no reuso empreendido, as obras 

de arte se tornaram locatárias permanentes naqueles espaços. Neste caso, as reformas foram 

acompanhadas pelos artistas para obter o resultado desejado para a instalação das suas obras 

em pavilhões exclusivos (Fig. 58 e 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dia Art Foundation impulsionou várias experiências artísticas e foi avaliada nesse 

sentido por Foster: 

Outros exemplos poderiam servir [..], mas a Dia é a mais reveladora desse aspecto 
do complexo arte-arquitetura. A Dia também é sugestiva no tocante a mudanças 
maiores nesse complexo, mudanças que definem sua configuração presente 
envolvendo não só uma inesperada conversão de funções – de antigas estruturas 
industriais remodeladas como novos espaços de arte – mas, o que é mais 
importante, uma fusão completa de esferas antes semidistintas – o cultural e o 
econômico (FOSTER, 2015, p.7). 

 

Agregando parceiros, o projeto conceitual de Judd cresceu e se estabeleceu 

colaborando sobremaneira para a revitalização da cidade de Marfa. Foi criado um roteiro 

cultural que inclui a visitação ao complexo de pavilhões expositivos e outros equipamentos de 

apoio dentre os quais, livrarias, lojas de souvenirs, restaurantes e alojamentos para 

estudantes. A Fundação Chinati mantém um programa de bolsas de estudo para residência e 

estágios dirigidos a jovens artistas e estudantes das áreas de arte, arquitetura e design, que 

buscam entender a arte minimalista e suas ideias inovadoras. 
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Nessa perspectiva e diante do que foi até aqui exposto em termos conceituais e de 

características, e também a partir da observação empírica, concluímos que o Inhotim se insere 

na categoria de museu-parque, como definida no âmbito deste trabalho.  

O partido adotado no projeto da instituição brasileira apresenta um complexo de 

edificações com a função de expor obras de arte, os pavilhões expositivos que estão dispersos 

no grande parque e no qual a paisagem natural foi preservada. O parque também se encontra 

distante do grande centro urbano que é a cidade Belo Horizonte.  

O Inhotim, desta maneira, encerra as características definidoras do museu-parque e 

se alinha com o Museu Ilha Hombroich como contraponto principal no estudo deste tipo de 

museu.11  

No próximo capítulo, iremos apresentar os métodos e técnicas empregados na 

pesquisa primária realizada no Instituto Inhotim, para, em seguida, desenvolvermos as 

análises da arquitetura dos pavilhões expositivos. 

                                                     

11 Não inserimos no estudo o Museu Kalkriese (Alemanha 1998–2001) projetado seguindo a cartilha minimalista 
dos arquitetos Annette Gigon e Mike Guyer, por se tratar de um museu de arqueologia. Trata-se de um museu-
parque no qual a intervenção arquitetônica se deu em uma grande área de floresta que na antiguidade foi campo 
da Batalha de Varus. Nesta batalha, os povos germanos venceram os dominadores romanos, no século 9 d.C. e 
o museu foi construído para celebrar esta vitória. Os pavilhões de exposições do museu Kalkriese (cinco no todo) 
dispersos pela vegetação natural do parque, formam um percurso museográfico que se inicia por um grande 
cubo com dois volumes, uma torre-mirante e prossegue com mais três pavilhões Todas as construções são 
revestidas de placas de ferro oxidado e adquiriram uma cor alaranjada que sinaliza a arquitetura nos gramados 
do parque. Para mais informações conferir o site do museu: www.kalkriese-varusschlacht.de 

 

Figuras 60 e 61 - Dan Flavin. Sem Título (1996), do artista, ocupa um dos pavilhões da Chinatti Foundation. 

           

         Fonte: www.chinati.org 
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5 A RELAÇÃO ARQUITETURA E ARTE NO INHOTIM 

Neste capítulo, seguindo a lógica adotada na tese, tratamos inicialmente das ideias 

referentes à relação arquitetura e arte para, em seguida, analisarmos os projetos dos espaços 

para exposição permanente do Inhotim. Em 2015, o conjunto de “galerias” para exposição 

permanente do Inhotim apresentava dezoito edificações que abrigavam obras de artes nas 

categorias de pintura, fotografia, vídeo, instalação e obras site-specific. As análises de três 

projetos deste conjunto citado, Galeria Adriana Varejão, Sonic Pavilion e Galeria Marcenaria 

(Víctor Grippo e Matthew Barney) foram realizadas à luz do discurso dos arquitetos e da 

inserção da obra de arte como um dado programático, levando-nos aos resultados obtidos e 

às conclusões da pesquisa.  

 

5.1 A inserção da obra de arte no projeto de arquitetura 

Podemos dizer que, no campo do projeto, a primeira observação a ser feita se dá no 

entendimento do substantivo “projeto”, que pode se referir tanto ao produto final quanto ao 

processo de projetação (LAWSON, 2001, p. 15).  O termo projeto faz parte da nomenclatura 

de várias atividades ligadas à criação, como por exemplo, arquitetura, artes visuais, moda, 

design de interiores, design de produto, paisagismo e urbanismo. Os profissionais destas áreas 

utilizam a palavra projeto como sinônimo de concepção ou ideia e o produto final pode ser um 

objeto utilitário, uma obra artística ou uma edificação, dentre outros.  

De acordo com Veloso e Elali, enfocaremos a palavra projeto da seguinte maneira: 

O projeto de arquitetura é, sobretudo, expresso por uma linguagem gráfica própria 
(desenhos de concepção e de representação técnica da ideia arquitetural) e também 
por textos justificativos (memoriais e outros gêneros discursivos), apreendidos pelos 
estudantes ao longo de sua formação e, posteriormente, desenvolvidos pelos 
projetistas em sua atividade profissional. (VELOSO e ELALI, 2011, p. 10). 

 

Sendo assim, faz-se necessário ressaltar que, neste trabalho, o projeto de arquitetura 

– em suas diversas formas de representação (desenhos, discursos orais e textos) – apoia a 
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análise do edifício, neste caso específico, o contentor arquitetônico1,  criado para abrigar as 

obras de arte instaladas nos pavilhões expositivos do Instituto Inhotim.  

Diferentes relações podem ser constituídas conforme a maneira pela qual as obras 

artísticas (pintura, escultura, instalações, fotografia e vídeo, por exemplo) participam da obra 

arquitetônica. As parcerias criativas entre arquitetos e artistas foram estudadas e registradas, 

na literatura especializada, em diversos momentos da história da arte e da arquitetura.2 As 

relações referentes à participação da obra artística na arquitetura podem ser consideradas a 

partir de vários aspectos como estéticos, técnicos e políticos, por exemplo.  

No início dos anos 1920, identificamos o Construtivismo russo, De Stijl 

(Neoplasticismo holandês) e, posteriormente, na década de 1960, o Minimalismo (Minimal 

Art) como exemplos de escolas artísticas da história recente, nos quais os dois campos – arte 

e arquitetura – lidam com visões compartilhadas, entre discordâncias e objetivos comuns.  

Podemos citar os projetos de alguns arquitetos, nos quais observamos a inclusão da 

obra artística na arquitetura moderna: no âmbito internacional, as formulações conceituais de 

Le Corbusier (Capela de Ronchamp, França, 1950-1953) e do arquiteto Carlos Raúl Villanueva 

(em especial na Praça Coberta, da Cidade Universitária de Caracas,1944).3  

No Brasil, são notáveis as criações do artista Cândido Portinari para o antigo edifício 

do Ministério da Educação e Saúde4 (MES, 1936- 1943, autoria de Lúcio Costa e equipe) no Rio 

de Janeiro e para a Igreja de São Francisco de Assis (1943, projeto de Oscar Niemeyer) no 

bairro da Pampulha, Belo Horizonte. Exemplares, também, são os projetos do arquiteto Rino 

Levi nos quais se fazem presentes esculturas e painéis de azulejos, criados por Roberto Burle 

Marx, incorporados às edificações ou nos jardins projetados, resultados desta parceria entre 

arquiteto e artista. 

                                                     

1 O termo contentor é empregado pelo arquiteto Josep Maria Montaner, que, porém, utiliza também 
contenendor e continente com o mesmo significado. 

2 Em estudos anteriores, na dissertação de mestrado Murais Modernos de Newton Navarro e Dorian Gray Caldas 
(PPGAU/UFRN- 2011) e na revisão bibliográfica realizada para este trabalho. 

3 Em visita realizada em 2009 como etapa da pesquisa de campo realizada durante o curso de mestrado 
(PPGAU/UFRN). 

4 Atualmente, Palácio Gustavo Capanema, no centro da cidade do Rio de Janeiro. 
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Podemos, então, assinalar que, no quadro conceitual da participação da obra artística 

na arquitetura moderna, coexistiram duas ideias: síntese e integração das artes.  

Salientamos, no entanto, que nesta tese, não intencionamos revolver as antigas 

discussões travadas por arquitetos, críticos de arte e pesquisadores de arquitetura sobre os 

limites entre síntese e integração (das artes). Contudo, estes dois conceitos necessitam de 

alguns aclaramentos para o encaminhamento de nossas ideias sobre o tema, em especial nas 

estratégias empregadas por parte dos profissionais (arquitetos e artistas) envolvidos no 

processo de projeto, no que diz respeito à inclusão da obra de arte na arquitetura. 

Nessa perspectiva, Corbacho discorre sobre a Síntese das Artes, abordando questões 

relacionadas às formas de sua operabilidade, ou seja, de que maneira a obra artística é inserida 

no projeto de arquitetura: a obra artística foi incluída durante o processo projetual? Após o 

término do projeto de arquitetura? Como parte da estrutura da edificação?5 De acordo com o 

autor: 

A relação particular entre pintura, escultura e arquitetura é denominada “Síntese 
das Artes Maiores”, “Síntese das Artes Irmãs” ou simplesmente “Síntese das Artes”, 
pensadas indistintamente sob a forma de adaptação, adequação, sintonia, 
justaposição, mimese, diálogo, síntese ou fusão, inter-relação ou integração artes 
(CORBACHO, 2001, p. 33. Grifos nossos). 

  

O arquiteto não define os conceitos isoladamente, porém, entendemos que podem 

coexistir várias destas formas de participação da obra artística em um mesmo projeto 

arquitetura. Nos pavilhões para exposição permanente do Inhotim, indicamos as formas 

ligadas à integração, fusão e adaptação como as mais observadas naqueles espaços 

expositivos, o que trataremos mais adiante.  

Contudo, observamos que o autor não se pronuncia a respeito das soluções 

arquitetônicas nas quais não se estabelece uma relação entre a arquitetura e a obra de arte. 

Nestes casos, pensamos que as obras são apostas na arquitetura. Seriam situações em que os 

                                                     

5 Nesta investigação, o interesse é voltado para a inserção da obra de arte no processo projetual e desta maneira, 
perguntamos: De que maneira as características formais das obras de artes visuais conduziram o processo de 
concepção dos projetos destas galerias? A linguagem formal das edificações tem relação com os tipos de obras 
de arte nelas expostas?  
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trabalhos participam como elementos decorativos, selecionados e acrescentados após a 

conclusão da construção da edificação. 

Dessa forma, e valendo-se dos conceitos que formulamos em nossas pesquisas 

anteriores (RIBEIRO, 2011, p. 36)6 enunciamos aqui o nosso entendimento sobre a 

participação da obra de arte na arquitetura: 

a) Síntese das artes: expressa um ideal de fusão entre as artes visuais e arquitetura. 

Essa fusão se dá desde a fase de concepção do projeto arquitetônico no qual se pretende 

inserir a obra de arte.  Nessa operação, alguns elementos arquitetônicos, desempenham tanto 

suas funções originais como artísticas no conjunto final da edificação. Por exemplo, as paredes 

que servem como suporte para grandes pinturas, murais e outros tipos de intervenções 

artísticas que se “desmaterializam”, ou seja, são ocupadas e ocultas pela obra de arte ou em 

pilares com características esculturais. 

b) Integração das artes: expressa uma ideia de inter-relação (integração) entre obras 

artísticas e arquitetônicas. Nesta relação são preservadas as características individuais de cada 

modalidade artística. Aqui nos parece que a arquitetura recebe a obra de arte e esta é aplicada 

em alguma das fases de desenvolvimento do projeto. Na arquitetura moderna brasileira, além 

da pintura e da escultura, encontra-se também a participação do paisagismo como 

colaborador dessa relação entre arte e arquitetura.  

Na forma de adaptação, as obras de arte são incluídas em edificações pré-existentes 

e reformatadas para receber os trabalhos, observando as características dos mesmos. 

Revisitando essas ideias, entendemos que, na primeira metade do século XX, 

momento de difusão da arquitetura moderna, as intenções dos arquitetos seriam de trazer as 

artes plásticas (em especial, a pintura e a escultura) para a obra de arquitetura de forma a 

materializar uma idealizada síntese das artes.  Nessa discussão, destacamos a contribuição de 

Anelli sobre o tema da síntese das artes no Brasil: 

No quadro cultural brasileiro, a participação de Le Corbusier no projeto do Ministério 
da Educação e saúde Pública, em 1936, inaugurou uma nova abordagem para a 
incorporação da arte à arquitetura [...] Corbusier propõe que a colaboração dos 
artistas seja coordenada pelo arquiteto para desempenhar um papel adequado à 

                                                     

6 Ainda nos referindo à dissertação de mestrado, citada anteriormente.  
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concepção do conjunto, dentro de condições arquitetônicas (ANELLI, 2001, p. 137. 
Grifo nosso). 

 

O autor aponta que Le Corbusier defendia que a participação da arte na arquitetura 

deveria ser feita nos moldes um trabalho colaborativo dos artistas, tendo o arquiteto como 

regente dessa operação. Neste caso, a formação de uma equipe de arquitetos e artistas seria 

a opção para que o resultado final do projeto apresentasse bons resultados, com a inclusão da 

obra artística na edificação. 

Diante do exposto, pensamos que a colaboração, entre profissionais de arquitetura, 

adquire um novo sentido atualmente, e em especial, nos projetos de espaços para arte, como 

acontece no Inhotim. Ou seja, o arquiteto não figura como o regente desse processo, pois o 

diálogo com o artista é um dos aspectos fundamentais nesta operação, incluindo-se aí também 

a participação do curador de arte. Destacamos, assim, que nesta instituição aborda-se de 

maneira específica a inserção da obra de arte na arquitetura: os projetos são concebidos de 

maneira exclusiva para o abrigo dos trabalhos artísticos.  

Sendo assim, o exame dos projetos de arquitetura e a fundamentação teórica, em 

conjunto com observações realizadas nas visitas técnicas ao Inhotim, nos permitiram 

identificar e delinear categorias de relações estabelecidas entre a arquitetura e as obras de 

arte, nos pavilhões analisados, quais sejam: integração, fusão e adaptação.  

Os pavilhões foram agrupados e descritos de acordo com as características comuns 

no que se refere às estratégias de concepção projetual e observando as relações identificadas 

entre o contentor arquitetônico e a(s) obra(s) de arte nele inserida(s).  Na sequência, uma 

edificação de cada categoria foi escolhida para estudo mais detalhado.  

a) Pavilhões de Integração 

Referem-se aos projetos nos quais os trabalhos artísticos mantém suas características 

formais, porém, são expostos em espaços criados especificamente para os mesmos. Tratamos 

aqui de projetos para obras preexistentes ou que foram criadas pelo artista no decorrer do 

processo projetual. Os espaços concebidos nesta categoria, procuram solucionar a exposição 

das obras em acordo com as ideias que os artistas relatam aos arquitetos, com o objetivo de 

exibir a contento suas obras.    
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b) Pavilhões de Fusão  

A ideia de fusão pode ser observada em pavilhões que abrigam obras site-specific e 

instalações. Neste caso, contentor arquitetônico e obra de arte se unem de acordo com as 

ideias do artista. Dessa maneira, pensamos que o arquiteto assume a figura de colaborador 

do processo projetual e também da execução da obra, pois os conhecimentos técnicos de 

arquitetura são requisitados pelo artista para consolidar a sua criação para um determinado 

espaço arquitetônico. 

c) Pavilhões de Adaptação  

Nos projetos adaptados, a edificação pré-existente é reformada de acordo com as 

obras de arte que irão ocupá-la. As características formais dos trabalhos fornecerão os dados 

para as soluções projetuais, com o objetivo de atender as necessidades de abrigo e exibição 

destes.  

 

5.2 Pavilhões de Integração 

Neste grupo listamos os pavilhões que foram concebidos para abrigarem um conjunto 

de obras de um único artista. As obras expostas podem ter sido criadas exclusivamente para a 

edificação ou para abrigar obras pré-existentes, mas foram pensadas para serem instaladas de 

acordo com o projeto de arquitetura, concebido especificamente para estes trabalhos 

artísticos.  

 

5.2.1 Galeria True Rouge 

O primeiro pavilhão do Inhotim dedicado à obra de um único artista foi inaugurado 

em 2004, projeto do arquiteto Paulo Orsini (Fig.  62 e 63). Nesta edificação, encontra-se 

abrigada a instalação True Rouge (1997), do artista Tunga (nascido em 1952 em Palmares/PE). 

  

 

 

 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra de arte True Rouge7 faz parte dos trabalhos de Tunga nos quais o artista 

contrata performers para que, numa espécie de ritual (dança e teatro) a obra seja inaugurada. 

Podemos dizer que instalação e performance se combinam e são chamados pelo artista de 

“instauração”, ou seja, o artista assim “definiria de maneira mais satisfatória algo que, a partir 

daquele ato, começa a existir”.  

A instalação preenche o espaço da edificação transparente que se abre para a 

paisagem circundante (Fig. 64). 

  

 

 

 

 

 

                                                     

7 Na instalação, atores nus interagiram com os objetos pendentes: recipientes que contém um líquido viscoso, 
vermelho, que derramam sobre si e os vidros, remetendo aos ciclos vitais. O trabalho surge do poema que lhe 
dá título, escrito por Simon Lane e que descreve uma ocupação do espaço pelo vermelho, valendo-se de 
trocadilhos entre a língua inglesa e francesa. Os objetos que pendem do teto, unidos por estruturas 
interdependentes, aludem a um grande teatro de marionetes: uma escultura de manipulação, que, se valendo 
da gravidade, não chega, contanto, a tocar o chão. (Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-
contemporanea/obras/true-rouge/) 

Figura 62 – Paulo Orsini. Pavilhão True Rouge e 
entorno. 

 

      Foto: Isaias Ribeiro, 2012 

Figura 63 – Paulo Orsini. Pavilhão True 
Rouge. Vista exterior do pavilhão 

 

   Fonte: Isaias Ribeiro, 2012 

Figura 64 – Tunga. Instalação True Rouge. Técnica 
mista. 1997 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2012 
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Neste caso, a obra arquitetônica estabelece uma relação entre interior e exterior. 

Observamos, no entanto, que, naquele momento, o projeto de arquitetura de True Rouge foi 

criado seguindo as características de outros pavilhões existentes – as Galerias Mata, Praça, 

Lago e Fonte, de autoria de Paulo Orsini. Estas edificações, a nosso ver, não se destacam em 

meio à paisagem do parque.  Uma arquitetura discreta, silenciosa e bem-comportada, 

resultado do seu exterior pintado de branco que potencializa sua ausência no exuberante 

paisagismo do entorno próximo. Os espaços internos são competentes para a montagem de 

exposições coletivas ou individuais. 

 

5.2.2 Galeria Cildo Meireles 

Em 2006 foi o momento do artista Cildo Meireles (Rio de Janeiro, 1948) ter seu espaço 

expositivo aberto ao público. O arquiteto Paulo Orsini assinou o projeto que abriga três 

instalações: Através (1983–1989, 600 x 1500 x 1500 cm, materiais diversos), Desvio para o 

vermelho: I Impregnação, II Entorno, III Desvio (1967–1984, materiais diversos) e Glove Trotter 

(1991, malha de aço inoxidável e bolas de vários tamanhos, cores e materiais). 

O grande pavilhão (Fig. 65 e 66), de paredes brancas, está rodeado pelas folhagens 

do meticuloso paisagismo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Vista lateral da galeria e jardins do pavilhão 
 

 
       Fonte: Isaias Ribeiro, 2013 
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Desta maneira, o projeto solucionou o espaço expositivo levando em consideração 

características formais e a linguagem das obras de arte abrigadas. A edificação segue os 

aspectos formais do pavilhão True Rouge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, as estratégias projetuais, voltadas para as especificidades das obras 

arte apontavam, naquele momento, diretrizes para a arquitetura que seria produzida a partir 

de 2008, nas quais arquitetos e artistas se aproximam e estabelecem parcerias em que os 

diálogos entre estes profissionais norteiam a criação dos pavilhões de exposição.  

As três salas expositivas têm acessos independentes, de pouca visibilidade, porém o 

público pode escolher a ordem de visitação aos trabalhos. Destaque se faz para o aspecto do 

projeto no qual as salas para as instalações foram dimensionadas precisamente aos espaços a 

elas destinados. 

Figura 66 - Vista geral da entrada principal da galeria. Acesso à sala da instalação Através. 
 

 
                                    Fonte: Isaias Ribeiro, 2013 

 

Figura 67 - Instalação Através. 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

 

 

 

Figura 68 -  Instalação Glove Trotter 
 

 
Foto: Isaias Ribeiro, 2015 
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5.2.3 Galeria Cosmococa   

A equipe do escritório Arquitetos Associados8, formada por Alexandre Brasil, André 

Luiz Prado, Bruno Santa Cecília, Carlos Alberto Maciel e Paula Zasnicoff Cardozo, tem sede em 

Belo Horizonte, MG. O projeto da Galeria Cosmococa foi realizado em 2008, e a edificação com 

área de 835,00 m2 foi aberta ao público no ano de 2010.  As obras de arte9 na Cosmococa são 

de autoria de Hélio Oiticica (Rio de Janeiro, 1937-1980) e Neville de D’ Almeida (Belo 

Horizonte, MG, 1941)  

                                                     

8   De acordo com informações no site do escritório na internet, “O trabalho dos arquitetos é desenvolvido em 
paralelo à prática docente, o trabalho do escritório lida com uma extensa variedade de escalas e programas, da 
moradia individual a edifícios públicos e espaços urbanos, sempre comprometido em repensar as questões 
programáticas e construtivas para além das aplicações usuais”. (Fonte: www. 
http://www.arquitetosassociados.arq.br. Acesso em 15 de julho de 2015) 

9 À época em que residiu em Nova York, no início dos anos 1970, Hélio Oiticica trabalhou em parceria com o 
cineasta Neville D’Almeida na criação de instalações pioneiras chamadas de “quasi-cinemas”. Estas obras 
transformam projeções de slides em instalações ambientais que submetem o espectador a experiências 
multissensoriais. Os quasi-cinemas representam o ápice do esforço que Oiticica empreendeu ao longo de sua 
carreira para trazer o espectador para o centro de sua arte e para criar algo que é tanto um evento ou processo 
quanto um objeto ou produto — um desafio da tradicionalmente passiva relação entre obra e público (Fonte: 
Informações constantes em http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/galeria-
cosmococa/. Acesso em 15 de julho de 2015). 

Figura 69 – Cildo Meireles. Instalação Desvio para o vermelho (1967- 1984).  

 

                      Fonte: www.inhotim.org.br. 
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A edificação foi implantada em uma área de pasto da antiga fazenda, caracterizada 

por vegetação rasteira e árvores de pequeno porte, localizada numa parte alta do parque, de 

topografia irregular. A cobertura, um teto-jardim (Fig. 71) foi nivelada pela cota mais alta do 

terreno, dando continuidade ao gramado que circunda a edificação. Foi criado, assim, um 

mirante que permite usufruir da paisagem do parque pelo novo ponto de vista.  

Na apreciação de Serapião, a Galeria Cosmococa: 

É uma espécie de labirinto, onde as cinco salas de tamanhos diferentes e 
externamente revestidas de pedra estão isoladas entre si; o vazio entre elas forma a 
circulação e os acessos”. Acrescentamos também que é um labirinto de salas a baixa 
temperatura e iluminação indireta. O projeto de arquitetura instalou as Cosmococas 
em espaços em acordo com as especificações das instalações, cada obra no seu 
lugar, pensando no funcionamento dos trabalhos. No interior, não observamos 
aberturas na edificação que façam comunicação visual com a paisagem e o entorno, 
contudo, a partir do teto jardim do pavilhão, a paisagem envolve a arquitetura de 
pedra (SERAPIÃO, 2012, p. 22-23). 

 

Neste “labirinto”, as instalações, donas de seus espaços, produzem ambientações nas 

quais imagens projetadas nas paredes se misturam aos objetos espalhados pelas salas como 

colchões e redes de dormir, ao som do rock pesado de Jimmy Hendrix e das experiências 

musicais de Yoko Ono. As obras dos artistas provocam a interação do usuário e nos convidam 

para participar do ambiente criado com esta finalidade. A figura 72 mostra a planta com o hall 

central que articula a distribuição dos espaços expositivos. 

Figura 70 – Vista exterior do pavilhão 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2012 

Figura 71 -  Vista aérea do pavilhão  

 
Fonte: www.inhotim.org.br 
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O memorial descritivo do projeto ressalta os seguintes aspectos:  

Todas instalações são compostas por projeções nas paredes, em alguns casos 
também no teto, e possuem diferentes trilhas sonoras. Assim, as salas expositivas 
são escuras e tem pé-direito duplo. Elas estão ligadas a um hall, sobre o qual se 
encontra toda a área técnica, onde estão parte da casa de máquinas do ar-
condicionado e as salas para equipamentos audiovisuais necessários para a 
instalação das obras. As paredes que limitam as salas expositivas são duplas, 
conformando um corredor técnico que promove melhor isolamento acústico entre 
as salas e permite a instalação dos equipamentos e instalações necessárias para o 
funcionamento das obras (Fonte: www. arquitetosassociados. com. br). 

 

O hall da edificação assume a função de orientar o fluxo de passagem entre as salas. 

O público envolvido pela participação nas instalações é norteado por esta área central, apesar 

da penumbra dominar o espaço interno do pavilhão. 

 

 

 

 

 

 Figura 72 –  Planta: Nível das salas de exposição da Galeria Cosmococa. 

 

Fonte: www.arquitetosassociados.com.br 
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       Figura 73 – Vista do hall de distribuição da Galeria Cosmococa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: www.arquitetosassociados.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélio Oiticica, reconhecido internacionalmente pelo caráter inovador de seu trabalho, 

criou as Cosmococas a partir de 1973. No Inhotim, pertencem ao acervo cinco destes 

trabalhos, os quais apresentamos a seguir10. 

 

 

 

 

                                                     
10 Foram criadas nove Cosmococas, cinco das quais se encontram no Inhotim. 

Figura 74  – Cosmococa CC1/Trascapes. 

Fonte: 

http://andrezzamartinsalves.blogspot.com.br/ 

Figura 75 – Cosmococa CC2/Onobject. 

Fonte: http://andrezzamartinsalves.blogspot.com.br/ 
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      Figura 77 – Cosmococa CC4/Nocagions. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.arquitetosassociados.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A nosso ver, a Galeria Cosmococa se aparenta com uma grande escultura minimalista: 

um monólito de pedra cinzenta que marca a sua presença no verde da natureza circundante. 

A arquitetura não fornece pistas do que está acontecendo no seu interior. As obras de arte, 

provocativas, estimulam a participação do público que, envolto pelas fortes imagens das 

Cosmococas projetadas nas paredes, tetos e piso, encontra aqui um “lugar divertido”, um 

playground para crianças e adultos. Neste pavilhão, a obra de arte é potencializada por meio 

da solução projetual que, seguindo a proposição artística de Hélio Oiticica, permite aos 

visitantes imergir em ambientes que estimulam e redimensionam os sentidos. 

 

Figura 78 – Cosmococa CC5/Hendrix War. 

 

Fonte: www.arquitetosassociados.com.br 

 

Figura 76  – Cosmococa CC3/Maylerin. 

 

Fonte: 

http://andrezzamartinsalves.blogspot.com.br/ 
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5.2.4 Galeria Miguel Rio Branco 

O pavilhão que abriga um conjunto de obras composto por fotografias, vídeos e 

instalações do artista Miguel Rio Branco foi aberto ao público em 2010, revelando a sua 

“arquitetura ferruginosa” e singular. O projeto de arquitetura foi iniciado em 2008 pelo 

escritório mineiro Arquitetos Associados, os mesmos autores do projeto da Galeria 

Cosmococa, descrita anteriormente. O perfil dos profissionais é informado no site do escritório 

da seguinte maneira: 

Os arquitetos, que dividem as atividades no escritório com a prática docente em 
instituições de ensino superior, trabalham em projeto residenciais, institucionais e 
urbanismo, dentre outros.  A pesquisa é um dos pontos fortes desta equipe e 
objetiva a inovação na resolução dos problemas programáticos e construtivos 
ampliando, desta maneira, as possibilidades de concepção projetual, demonstrada 
pela participação em concursos públicos de arquitetura, assim como pelas inovações 
no âmbito da construção vernácula em edificações de pequena escala (Fonte: 
http://www.arquitetosassociados.arq.br/).  

 

Nas pesquisas dos arquitetos, as referências (conceituais e formais) à arquitetura 

moderna são reinterpretadas, como podemos observar nos projetos concebidos pelo grupo 

de profissionais. No Inhotim, o escritório projetou as seguintes edificações: Centro Educativo 

Burle Marx (2009); Centro Administrativo e Reserva Técnica (2008); Galeria Doris Salcedo 

(2008); Galeria Cosmococa (2008); Inhotim Escola (projeto não construído, 2011); Grande 

Galeria e Restaurante (projeto não construído, 2008-2013) e a Galeria Cláudia Andujar 

(inaugurada em novembro de 2015). Além destes citados, o projeto para o Centro de Arte 

Corpo, (Fig. 79) vencedor de um concurso realizado em 2002, que contou com a colaboração 

Figura 79 - Projeto para o Centro de Arte Corpo (Maquete eletrônica), Nova Lima, MG. 

 

                                Fonte: www.arquitetosassociados. com.br 
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do arquiteto Éolo Maia, evidenciando, assim, o caráter colaborativo ao qual se propõem os 

responsáveis deste escritório de arquitetura. 

A Galeria Miguel Rio Branco, uma das maiores do Inhotim, apresenta área construída 

de 1.540 m². Implantada em um trecho de subida de morro, a primeira visão do pavilhão é 

uma aguda ponta metálica que se projeta sobre a mata (Fig. 80). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Rio Branco nasceu em Las Palmas de Grand Canaria, Ilhas Canárias, Espanha, 

no ano de 1946.  A carreira foi iniciada como pintor, porém, o artista se voltou para a produção 

de imagens por meio da fotografia e, neste percurso profissional, fez algumas exposições 

individuais, dedicando-se também à fotografia de cinema. O registo de imagens que retratam 

a vida no Pelourinho (Salvador, BA) foi incorporado à sua obra artística através do trabalho 

como repórter fotográfico em 1979, ano de mudanças importantes na vida do país, como a 

abertura para os brasileiros exilados políticos. 

Alguns aspectos do trabalho de Rio Branco podem ser destacados por ocasião do 

ingresso das suas obras ao acervo do Inhotim:  

Nesse cenário de volta gradual às liberdades políticas, Rio Branco interessou-se por 
retratar a prostituição no Pelourinho e seus personagens. [...]. As histórias de 
violência dos lugares os pathos de seus personagens captam o interesse de Rio 
Branco, que fez sucessivas visitas naquele ano. O artista estabeleceu uma relação 
com seus personagens, em que, para se deixarem fotografar, recebiam, em troca 
seus retratos em monóculos: um código entre fotógrafos e fotografados que 
remonta às origens da fotografia. Porém o corpo dos habitantes do pelourinho é 
mostrado com crueza pouco comum: são cenas de intimidade em que a prostituição 

Figura 80 – Vista lateral e acesso principal do pavilhão. 

 

Fonte: www. arquitetosassociados. com.br 
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surge como modo de vida pessoal e fator de organização social (Fonte: 
www.inhotim. org. br). 

 

O pavilhão dedicado à obra de Miguel Rio Branco, resultado de um longo processo de 

negociação entre o Instituto Inhotim e o artista, foi construído para abrigar um recorte 

importante e abrangente da sua produção na qual a fotografia é a matriz para desdobramentos 

e combinações com outras linguagens artísticas contemporâneas, como a instalação, por 

exemplo. 

As obras reunidas apresentam a imagem fotográfica em diversos suportes, como 

fotos individuais, polípticos, painéis, filmes, instalações audiovisuais e multimídia, oferecendo 

uma grande colagem multifocal da obra do artista, emoldurada por um arrojado projeto 

arquitetônico. O acervo do Inhotim inclui imagens produzidas nos últimos 30 anos, desde suas 

séries iniciais, como Maciel (1979) realizada no Pelourinho, em Salvador, até suas instalações 

mais recentes, nas quais sua pesquisa se encontra com o impulso espacial da arte 

contemporânea.11  

Os trabalhos expostos na Galeria Miguel Rio Branco são apresentados adiante: 

1. Diálogos com Amaú, 1983. Projeção sobre voil de slides 35 mm digitalizados, som 

mono, loop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
11 Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/artecontemporanea/obras/galeria-miguel-rio-branco/). 

   Figura 81 - Diálogos com Amaú,1983. 

 

   Fonte: www.inhotim.org.br 
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2. Tubarões de seda, 2006. Impressão digital sobre voil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.Arco do Triunfo, 2004. Cibachrome, políptico.  

 

 

 

 

 

 

 

4.  Hell’s diptych, 1993-1994. Cibachrome, díptico. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 82 - Tubarões de seda, 2006. 

 

  Fonte: www.inhotim.org.br 

 

Figura 84 - Hell’s diptych, 1993-1994. 

 

Fonte: www.inhotim.org.br 

 

 Figura 83 - Arco do Triunfo, 2004. 

 

Fonte: www.inhotim.org.br 
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5. Barroco, 1989. Cibachrome, políptico (9 fotos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Touch of evil, 1994. Cibachrome, 118.1 x 118.1 cm  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 - Barroco, 1989. 

 

Fonte: www.inhotim.org.br 

 

 Figura 86 -  Touch of evil, 1994. 

 

Fonte: www.inhotim.org.br 
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7. Máscara del dolor, 1976. Impressão fotográfica, polítptico. 

8. Pêssegos, 1994. Cibachrome, políptico (6 fotos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Entre os olhos o deserto, 1997. Projeção digital em loop, som estéreo. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 89 -  Entre os olhos o deserto, 1997. 

 

  Fonte: www.inhotim.org.br 

 

Figura 88 -  Pêssegos, 1994. 

Fonte: www.inhotim.org.br 

 

Figura 87 -  Máscara del dolor, 1976. 

 

Fonte: www.inhotim.org.br 
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10. Nada levarei quando morrer, aqueles que me devem cobrarei no Inferno, 1985. 

Filme 16mm transferido para DVD, som, 20’. 

11. Blue Tango, 1984. Cibachrome, políptico. 

 

 

 

 

 

 

12. Fotos Série Maciel, 1979. Cibachrome, Fujichrome. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 -  Blue Tango, 1984. 

 

Fonte: www.inhotim.org.br 

Figura 90 - Nada levarei quando morrer, aqueles que me devem cobrarei no Inferno, 1985. 

 

                                             Fonte: www.inhotim.org.br 

 

Figura 92 -  Série Maciel, 1979.

Fonte: www.inhotim.org.br 
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O pavilhão foi implantado em um terreno de encosta, localizado em um platô, ponto 

de encontro de duas vias: uma delas dá acesso à Galeria Miguel Rio Branco e a outra prossegue 

em subida acentuada para o ponto mais alto do parque, onde se localiza o Sonic Pavilion. Nesta 

situação topográfica, entre o aclive e o platô, o desnível tem uma cota de dez metros. O projeto 

respondeu à solicitação dos curadores com uma solução em três níveis, com acesso pela cota 

intermediária, o pavimento térreo, o subsolo e um pavimento superior. O artista, durante o 

diálogo com os arquitetos, destacou que imaginou o pavilhão como uma pedra assentada 

naquele lugar. Este foi o mote sugerido pelo artista aos arquitetos como uma possibilidade de 

configuração plástico-formal da edificação.  

Os diagramas de implantação da construção e o movimento de terra (Fig. 93) 

mostram as etapas de estudos desta fase do projeto. 

 

                                                                                       

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Os desenhos dos cortes realizados no terreno original (Fig. 94) contribuem para o 

entendimento da solução arquitetônica no que se refere ao aproveitamento do declive do 

terreno. Podemos dizer, então, que o subsolo constitui uma sala semienterrada, na qual uma 

esquadria de vidro percorre três laterais da sala, possibilitando, assim, a entrada de luz natural 

ao espaço de exposição. 

Figura 93 -  Diagramas de implantação e cotas topográficas 

Fonte: www.arquitetosassociados.com.br 
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A configuração espacial da edificação, dividida em um pavimento térreo, pavimento 

superior e um subsolo, é descrita adiante: 

- Pavimento térreo (nível intermediário) 

Neste nível do terreno (Fig. 95) a topografia natural foi suavizada para permitir o 

acesso ao pavilhão. Um passeio de pedras em tom claro leva o visitante a este piso, no qual, 

parte da edificação está suspensa, criando, assim, uma praça coberta com espaços de apoio – 

banheiros e uma lanchonete com mesas e cadeiras (Fig. 96). O público tem a escolha de usar 

as escadas ou o elevador para chegar aos espaços expositivos, no pavimento superior e no 

subsolo da edificação (Fig. 97). 

 

 

Figura 95 - Planta do Pavimento térreo mostrando a lanchonte e os banheiros. 

 

                Fonte: www.arquitetosassociados.com.br 

 

Figura 94 -  Cortes D e B (transversal e longitudinal, respectivamente) 

 

                      Fonte: www.arquitetosassociados.com.br 
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- Pavimento superior 

A escada de acesso a esse andar do pavilhão recebe a iluminação natural filtrada pela 

esquadria de vidro que forma uma caixa ao seu redor. Chegando ao hall, a luz artificial traz a 

penumbra ao ambiente e focaliza nas primeiras obras expostas, as fotografias de Miguel Rio 

Branco (Fig. 98, 99 e 100). 

 

 

Figura 96 -  Vista da praça de serviços, em 
destaque a lanchonete. 

Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

Figura 97 -  Vista do acesso à escada que leva ao 
subsolo   (à esquerda, na foto) 

 

           Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto do autor, 2015  

Figura 98 -  Planta do Pavimento superior mostrando o hall de entrada. 

 

          Fonte: www.arquitetosassociados.com.br 
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O hall assume funções de espaço expositivo (Fig. 101) e de distribuição dos 

ambientes, pois aqui estão as entradas para as três salas que dão opção ao visitante de decidir 

seu próprio percurso para ver as obras.  

Notamos, pelo projeto, que a grande área central foi dividida de acordo com o tipo 

de trabalho exposto. No maior deles, um bloco fechado para o exterior, descrito pelos autores 

do projeto como um “amplo espaço expositivo flexível, com capacidade de acomodação de 

grande variedade de conformações de salas”, tem como objetivo abrigar as instalações, e nas 

duas salas menores, os vídeos.  

Neste hall, um armário, encaixado na parede, contém os computadores que 

permitem o controle de equipamentos diversos, como iluminação, projetores, ar condicionado 

e câmeras de segurança. As paredes são utilizadas para expor algumas fotografias do artista, 

formando, assim, uma galeria entre os espaços expositivos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 100 -  Vista do  hall de acesso às salas, à 
esquerda, o elevador e à direita, escada para o 
pavmento superior. 

 
Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

Figura 99 - Escada que liga o 
térreo ao pavimento superior. 

 
Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

Figura 101 - Vista da exposição no hall de entrada. 

 

      Fonte: www.vitruvius.com.br 
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O pavimento superior é descrito pelos os curadores do Inhotim da seguinte maneira: 

Este pavimento do Pavilhão Miguel Rio Branco foi concebido como uma experiência 
de imersão do espectador num espaço escuro e sem nenhuma comunicação com o 
exterior. Aqui, está exposta uma sequência de trabalhos do artista produzida em 
momentos diferentes de sua carreira, utilizando-se de diversos suportes. As obras, 
ritmadas no espaço arquitetônico, conduzem o trajeto do espectador tal como a 
montagem de um filme, uma experiência cinemática que se aproxima do sonho, mas 
também do acúmulo de sensações, temporalidades e materialidades 
(www.inhotim.org.br). 

 

Os ambientes pensados pelos arquitetos têm a iluminação rebaixada, de caráter 

introspectivo, criando uma atmosfera sombria para as obras de arte. Pensamos, contudo, que 

os jogos de luz e sombra nos faz imergir e nos concentramos nas imagens e sons das 

instalações.  

As duas salas de vídeo são de pequenas dimensões e de forma irregular, resultado do 

bom emprego da área irregular da planta do pavilhão. O mobiliário informal, com bancos 

estofados e almofadas espalhadas pelo piso acarpetado, prepara o visitante para assistir ao 

filme de imagens densas da realidade social do Pelourinho. 

As instalações Tubarões de Seda12 e Diálogos com Amaú13 ocupam lado a lado o maior 

espaço deste pavimento.  A iluminação artificial é direcionada para os tecidos pendurados e 

ritmada de acordo a ideia do artista. Nos instantes nos quais a luz banha os trabalhos podemos 

ver áreas da vedação metálica deste pavimento da edificação. A presença da arquitetura se 

                                                     

12 É uma instalação em que fotografias foram impressas diretamente sobre um tecido, que convida o espectador 
a percorrê-la não apenas com os olhos, mas também com o corpo. O aspecto ameaçador das imagens (na 
verdade questionável, já que os tubarões foram todos fotografados em aquários de visitação pública) é 
contrariado pela leveza do material, contrapondo uma experiência de prazer e de medo. A sobreposição das 
imagens, até seu desaparecimento, propõe um jogo cromático, de luz e de texturas, criando uma ambivalência 
entre figura e fundo (http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/tubaroes-de-seda/). 

13 Diálogos com Amaú (1983) é uma das primeiras incursões do artista com instalação audiovisual, apresentada 
pela primeira vez na XVII Bienal de São Paulo. Na obra, a ideia de fazer uma montagem cinematográfica a partir 
de imagens paradas é levada ao limite: cada um dos carrosséis dos projetores contém 80 fotos que se repetem 
e se alternam velozmente nas telas de tecido, criando sobreposição entre elas. O fio condutor das imagens é 
uma série de retratos de um índio caiapó, o Amaú do título, que surge reincidentemente. Ao fotografá-lo, Rio 
Branco captou sua doçura, mas também sua melancolia; este rapaz surdo e mudo era uma espécie de pária em 
sua aldeia (Gorotiri, Sul do Pará). As imagens que se alternam aos retratos de Amaú são fotografias realizadas 
até 1983, que registram um Brasil profundo de garimpo, prostituição, matadouros clandestinos, lixões. O foco 
narrativo se desloca, então, das expressões faciais e gestos de Amaú para encontrar o que seriam suas fugas ou 
seus delírios. O som da instalação faz parte de um ritual registrado em áudio pelo artista na mesma aldeia 
(http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/dialogos-com-amau/). 
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alterna com a escuridão que desconstrói os limites espaciais (Fig. 102). Ao visitante resta se 

orientar pela localização das instalações que permitem o passeio entre elas, utilizando o corpo 

das pessoas como suporte para as projeções das imagens. 

Ainda fazem parte do pavilhão área para carga e descarga, subestação de energia 

elétrica, reservatório para água de consumo, reservatório para prevenção e combate a 

incêndio, casa de bombas e depósito de material de limpeza. O acesso a estes equipamentos 

é feito ao pavimento superior pela fachada posterior do pavilhão, parte mais alta do terreno, 

como mostra a figura 103.  

Figura 103 -   Vista da fachada posterior e acesso de serviço ao pavimento superior . 

                                

                               Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

 

Figura 102 - Vista do hall de entrada com as salas de vídeo ao fundo.  

No detalhe, interior da Sala de Vídeo 1 (similar a Sala de Vídeo 2). 

                  

 Fotos: Isaias Ribeiro, 2015 
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No subsolo (Fig. 104) do pavilhão estão expostas trinta e quatro imagens – as 

fotografias realizadas no bairro do Maciel, no Pelourinho, em Salvador, um de seus mais 

importantes e inspiradores trabalhos (Fig. 105). A sala quadrada de 11,7 x11,7 m e pé-direito 

de 6,5 m “integra-se visualmente com o nível de chegada através de um plano transparente 

que permite visadas elevadas em relação ao plano expositivo”, segundo observa o memorial 

descritivo do projeto (www. arquitetosassociados.com.br).  

Destacamos que a iluminação natural é colhida através de uma esquadria de vidro 

(com aplicação de película fosca e semitransparente) fechando totalmente para o exterior, três 

das quatro paredes do grande salão. O resultado é a luz solar filtrada e complementada pela 

iluminação artificial instalada na parte central do forro em grelha que disfarça a visão da laje 

de piso do pavimento superior. 

 

As cores neutras do piso em cimento queimado (quadrículas de 2.0 x 2.0 m) e das 

paredes na cor cinza parecem dar continuidade ao espaço e destacar as cores das fotografias 

expostas. Neste caso, podemos dizer que se trata de uma solução museográfica aos moldes 

do “cubo branco” e seus requisitos de assepsia visual. Um banco de madeira em cor clara, no 

centro do ambiente, permite o descanso para observar o conjunto de fotografias expostas (Fig. 

106). 

Figura 104 – Subsolo do pavilhão 

 

Fonte: www. arquitetosassociados.com.br 

Figura 105 – Vista interna da exposição no 
subsolo 

 

Fonte: www. arquitetosassociados.com.br 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A neutralidade de cores se faz presente também na escada com degraus em concreto 

aparente e no corrimão metálico pintado de preto. A luz natural banha a escada, 

complementada por pequenas luminárias nos pisos (Fig. 107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nosso entendimento, a escolha do metal, de acabamento ferruginoso, como 

material do contentor arquitetônico faz referência simbólica ao conteúdo dos trabalhos de Rio 

Branco – cortante, cru e sem disfarces. Desta maneira, a solução formal contribui 

sobremaneira para o impacto visual desta arquitetura feita de geometria pontiaguda e fechada 

para a paisagem. 

Figura 106 - Vista do interior do subsolo. 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

 

Figura  107 – Detalhe da escada que leva do subsolo. 

        

        Foto: Isaias Ribeiro,, 2015 
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A arquitetura nos parece se empenhar, inicialmente, em chamar a atenção do público 

do Inhotim para si própria e, posteriormente, em sinalizar o lugar da obra contida por ela (Fig. 

108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluímos destacando que o projeto de arquitetura da Galeria Miguel Rio Branco, 

criado para servir de abrigo a um importante recorte da produção exibida, atendeu 

inicialmente ao desejo do artista de que o pavilhão remetesse à imagem de uma pedra. Os 

arquitetos responderam a esta solicitação e ao grande e diversificado conjunto exposto, por 

meio de uma edificação com espaços flexíveis para a montagem das obras que, 

simbolicamente, emerge do solo como um bloco de ferro, mineral e patinado pelo tempo.  

 

5.2.5 Galeria Lygia Pape  

O projeto de arquitetura da Galeria Lygia Pape é de autoria de Maria Paz e Thomaz 

Regatos, que formam o escritório Rizoma Arquitetura (Belo Horizonte, MG). Os arquitetos 

criaram vários projetos para o Inhotim: o restaurante Oiticica; a loja botânica; a Galeria 

Psicoativa; a biblioteca; a olaria; o laboratório; a nova recepção e a Galeria Anish Kapoor, em 

construção. Projetada no ano de 2010, a Galeria Lygia Pape foi aberta ao público visitante do 

Inhotim em 2012.  

A edificação tem área construída de 441,00m² e se encontra em um terreno ladeado 

por uma encosta de morro (Fig. 109) próximo à entrada dos visitantes do Inhotim e à capela 

da antiga fazenda, reformada em 2014. 

     Figura 108 -  Vista externa do pavilhão. 

 

      Fonte: www. inhotim.org.br 
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Uma faixa de mata nativa separa a entrada do Inhotim do terreno onde foi implantado 

o pavilhão (Fig. 110) de forma que o visitante não consegue ver o cubo de concreto retorcido 

que abriga a obra da artista carioca Lygia Pape (1927–2004).14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 111 mostra a sequência (de fora para dentro) de quadrados que compõem a 

edificação da seguinte maneira: O grande quadrado da base, delimita o piso e também é a 

                                                     

14 No Rio de Janeiro, onde construiu sua trajetória, Pape integrou os grupos Frente e Neoconcreto, participando 
ativamente da renovação que marcou a arte brasileira naquele período. A recepção das ideias construtivas das 
vanguardas europeias levou à formulação de uma síntese original, culminando na 1ª Exposição de Arte 
Neoconcreta e no manifesto do movimento, que Pape assinou em 1959, juntamente com Amílcar de Castro, 
Ferreira Gullar, Franz Weissmann, Lygia Clark, Reynaldo Jardim e Theon Spanudis. O texto versa sobre o resgate 
da liberdade de experimentação, questionando os parâmetros racionalistas do projeto construtivo e 
recuperando a dimensão subjetiva da obra. (Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-
contemporanea/obras/galeria-lygia-pape/. Acesso em 25 de maio de 2015). 

 Figura  109 -  Vista do pavilhão entorno 

Foto: Isaias Ribeiro, 2012 

 Figura 110 -  Vista externa e entrada. 

     

Foto: Isaias Ribeiro, 2012 
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vedação para o exterior. O quadrado em projeção nos indica a rotação sobre o quadrado da 

base. Ainda temos um quadrado que representa uma parede delgada que isola a Ttéia da 

circulação (escura) e permite a entrada ao espaço da obra. O quadrado central delimita o piso 

onde foi instalado o trabalho feito de luz. Pelo desenho, podemos identificar a área na qual 

estão os equipamentos de iluminação e refrigeração do pavilhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os arquitetos escreveram sobre o projeto, destacando o processo de concepção: 

O projeto da Lygia Pape foi um projeto atípico para o Rizoma. Ele foi concebido a 
partir de conversas com a curadoria do Inhotim e de pesquisas sobre a obra da 
artista, já falecida. A iluminação e ventilação naturais não eram interessantes para 
este projeto, já que se tratava de uma obra de luz, que exigia um prédio 
hermeticamente fechado. As primeiras premissas de projeto dadas pela curadoria, 
então, foram de ter um cubo, de 21x21 metros e altura de 6m, fechado. Pelo fato do 
platô onde o edifício seria implantado ser pouco maior do que o próprio edifício, a 
implantação já estava de certa forma definida. Precisávamos encontrar uma maneira 
de minimizar o impacto do encontro súbito do visitante com um paredão de 6m e o 
recurso utilizado foi o de diminuir o quadrado da laje do teto e girá-lo em relação ao 
quadrado de piso, que deveria ser mantido com 21x21m. Essa estratégia fez com que 
a fachada ficasse triangulada tridimensionalmente, afastando o observador do 
edifício, criando um respiro maior (http://cargocollective.com/rizomaarq/). 

 

A arquiteta Maria Paz relata que a fase de concepção projetual para espaços 

expositivos foi iniciada com pesquisas sobre o artista e seu trabalho. O conhecimento sobre a 

obra auxiliou e orientou a formulação do conceito a ser desenvolvido na arquitetura. Naquele 

Figura 111 - Planta do pavilhão 

 

Fonte: cargocollective.com/rizomaarq 
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momento, os arquitetos utilizam diagramas que são explicativos das ideias e das estratégias 

empregadas para solucionar os problemas que se apresentaram durante o início do projeto.  

Os estudos para a implantação, posicionamento da entrada e geração da forma da 

edificação tiveram o auxílio dos diagramas, mostrados a seguir (Fig. 112). 

No processo de projetação, alguns diagramas são digitalizados após as tomadas de 

decisão pelos arquitetos. Estas peças gráficas, que são elaboradas como estudos preliminares, 

auxiliam na apresentação do projeto para clientes e posteriormente para a publicação em sites 

na internet e revistas especializadas em arquitetura. 

Pelo diagrama conceitual (Fig. 113) vemos que a solução formal do pavilhão se deu 

por meio do posicionamento e rotação de um cubo quadrado sobre outro que resultou na 

triangulação de formas que possibilitaram o fechamento das laterais da edificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112 – Estudos para a implantação do pavilhão

 

Fonte: http://cargocollective.com/rizomaarq/ 

 

Figura 113  - Diagrama explicativo do processo de geração da forma. 

 

 

 

 

 

Fonte: http://cargocollective.com/rizomaarq 
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Na pesquisa realizada sobre o trabalho da artista, os arquitetos constataram “no 

conjunto da obra de Lygia Pape a grande influência da geometria”, o que também os 

influenciou ao pensar na estratégia da triangulação adotada para a geração da forma escolhida 

para o contentor arquitetônico.  

Os diagramas auxiliaram os arquitetos a decidir o posicionamento da entrada do 

pavilhão e as dimensões do piso elevado (10 cm) que serve de suporte para centenas de pregos 

que amarram os fios metálicos que formam a obra de arte. Observamos que neste tipo de 

trabalho o artista elabora projetos que orientam a montagem e instalação da sua criação.  

Os autores do projeto avaliaram outro aspecto importante na obra que seria abrigada 

no pavilhão – a Ttéia 1C (fio metalizado, 2002): “é uma obra sem direcionalidade e que induz 

o visitante a circular em seu redor, revelando gradualmente novos fios de luz” (Fig. 114).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os arquitetos ressaltam que o “edifício deveria ter o mesmo caráter de falta de 

direcionalidade, o que foi conseguido através da triangulação da fachada, que é aparente na 

circulação que leva à obra, e através do giro do teto em relação ao piso”.  

Maria Paz e Thomaz Regatos, resumem a criação da galeria:  

O visitante é retirado de um mundo exterior (mundo exterior refere-se tanto ao 
mundo de jardins suntuosos de Inhotim, quanto a uma externalidade psicológica e 
espiritual) levando-o a um mundo interior, de reflexão, emoção e espiritualidade, 
que é criado pela obra. O edifício tem caráter de templo. (Fonte: 
http://cargocollective.com/rizomaarq/). 

 

Figura 114 - Lygia Pape – Instalação Ttéia 1C 

 

Fonte: http://cargocollective.com/rizomaarq 
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As paredes e pisos de concreto aparente podem ser vistos na entrada e no início da 

circulação (Fig. 115). No interior, pisos e paredes foram pintados de preto. A iluminação do hall 

de entrada do pavilhão é feita pela luz natural até a porta de entrada da sala principal na qual 

a penumbra é total. Observamos que a falta de luz na circulação que leva à instalação 

desorienta o visitante, que reduz sua caminhada até o momento do encontro com a obra feita 

de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma malha de fio de aço serve de suporte para uma espécie de trepadeira, que tende 

a envolver de vegetação metade da fachada do pavilhão (Fig. 116). O resultado esperado pelos 

arquitetos é que a edificação se apresente “nascendo” do terreno e se integre à paisagem do 

parque. 

 

   

 

 

 

 

Figura 115 - Vista interna da entrada do pavilhão  

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2012 

 

             Figura 116 -   Vista da facha lateral com vegetação. 

  

             Foto: Isaias Ribeiro, 2012 
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5.2.6 Galeria Psicoativa (Tunga) 

A Galeria Psicoativa é o segundo pavilhão dedicado à obra de Tunga no Inhotim. 

Localizado em um dos pontos extremos do parque, o acesso ao pavilhão é feito por um estreito 

caminho acidentado, de solo de pissaro, aberto em área de densa vegetação reflorestada.  

A edificação (data do início do projeto: 2011 – data do término da obra: 2012) com 

cerca de 2.194 m² (Fig. 117) abriga um panorama da obra artística de Tunga, como foi o desejo 

do artista, expresso ao museu, por ocasião do convite feito por Bernardo Paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os autores do projeto, arquitetos Thomaz Regatos e Maria Paz (Rizoma 

Arquitetura, Belo Horizonte, MG): 

A Galeria Tunga foi projetada como um espaço extremamente flexível para abrigar 
diversas obras, de caráter temporário e permanente, de diversas escalas e tipos, sem 
recorrer ao cubo branco. O terreno natural em aclive foi respeitado, e o edifício foi 
ligeiramente  suspenso. A diferença da cota topográfica gerou dois níveis 
principais, conectados por escadas e rampas que extrapolam a área interna, criando 
uma grande varanda aberta. A galeria é aberta para o contexto, com diversos 
acessos, infinitas maneiras de percorrer o espaço, circulações que funcionam 
também como locais de exposição, e múltiplas visadas possíveis da mesma obra de 
arte (Fonte: http://cargocollective.com/rizomaarq/Galeria-Tunga). 

 

O artista Antônio José de Barros de Carvalho e Mello Mourão, conhecido como Tunga, 

nasceu em Palmares, Pernambuco, 1952 e vive no Rio de Janeiro. Tunga desenvolve uma obra 

artística na qual se misturam várias linguagens da arte contemporânea, como a instalação, o 

vídeo e a performance:  

Figura 117 – Vista do pavilhão em maquete eletrônica 

 

Fonte: cargocollective.com/rizomaarq 
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Tranças, tacapes e pentes são elementos recorrentes na obra do escultor Tunga — 
um escultor que se vale da narrativa assim como se vale de elementos formais. 
Elementos ligados a uma mitologia pessoal são aqueles mesmos usados para fazer 
uma crítica formal do espaço e da escultura clássica. Em várias de suas obras, Tunga 
se vale do campo magnético como fator que expande o espaço da obra (Fonte: 
www.inhotim.org.br).  

  

Segundo Lagnado (2011) “a obra de Tunga exerce um fascínio pela sua competência 

de articular formalmente elementos originados por diversos campos do saber”. Em nossa 

opinião, quando nos defrontamos com as suas instalações e esculturas, estamos diante das 

obras de um artista capaz de elaborar uma poética das mais intrigantes do cenário 

contemporâneo brasileiro e que vem construindo uma trajetória de legitimidade e aberta para 

agregar as mais diversas possibilidades de ficção, ciência e arte. 

Neste pavilhão estão expostos os seguintes trabalhos: 

 

1. A bela e a fera, 2001, bronze e aço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 118 – A bela e a fera, 2001. 

 

Fonte: www.inhotim.org.br 
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2. Lézart, 1989. Cobre, aço e ímã.15 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

3. Palíndromo Incesto, 1990–1992. Fio de cobre, imã, folhas de cobre e limalha de 

ferro.16 

 

  

 

 

 

 

 

                                                     
15 Em Lézart (lagarto em francês) não há solda entre as chapas de ferro e o arame: suas partes são conectadas pela atração 
dos ímãs e por nós; são estruturas que se sustentam por si mesmas, negociando entre as forças da gravidade e magnética. 
Num conto escrito pelo artista, de alguma maneira parte deste mesmo trabalho, ele diz estar deitado numa rede, em 
momento de suspensão onde descansa entre leituras e elucubrações filosóficas, e presencia a fusão entre duas lagartixas 
(Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/lezart/). 

16 Nesta obra, o nome determinado por Tunga aponta direções para sua apreensão: um palíndromo é uma frase ou expressão 
que quando lido da direita para esquerda ou de forma contrária, possui o mesmo significado. Ao termo incesto, pode-se 
acrescentar ao seu sentido imediato de ser um ato sexual com parentes, o jogo com a língua e a palavra -in cesto. Os 
elementos agigantados da instalação, que aludem aos instrumentos de tecelagem como agulha, dedal, linha e cesto, 
confluem diante da trama de significados, para um conjunto comum, uma alegoria contígua de uma relação consanguínea 
entre os objetos e significados (http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/palindromo-incesto/ 

  Figura 119 – Lézart, 1989. 

 

 Fonte: www.inhotim.org.br 

Figura 120 – Palíndromo Incesto, 1990. 

 

Fonte: www.inhotim.org.br 
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4. Ão, 1980 (projeção de filme P&B 16 mm em looping e instalação de som).17 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cooking Crystals Expanded, 2009. Vidros, redes e pratos de alumínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

17 Em Ão, a projeção registra o interior do túnel Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, em que câmera percorre uma trajetória 
contínua, sem encontrar entrada ou saída. O vídeo em loop sugere uma estrutura curva no interior da montanha, destituída 
de acesso ao espaço externo. A ligeira sensação de vertigem provocada pela imagem infinita é potencializada pela repetição 
da trilha Night and Day na voz de Frank Sinatra colaborando nesta dilatação do espaço-tempo. Segundo Tunga o movimento 
sugere um “toro imaginário no interior de uma rocha” (http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-
contemporanea/obras/ao/). 

 Figura 121 – Ão, 1980. 

Fonte: www.inhotim.org.br 

 

 

     Figura 122 – Cooking Crystals Expanded, 2009. 

 

     Foto: Isaias Ribeiro, 2015 
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6. À la lumière de deux mondes (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nosferatu, 1999 (vidro soprado, luz e seda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 124 – Nosferatu, 1999. 

 

  Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

 

Figura 123 – À la lumière de deux mondes (2005) 

 

 Foto: Isaias Ribeiro, 2015 
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8. Laboratório Nosferatu, 1999–2012 (vidro laminado, espelho, ferro, vidro soprado, 

luz e papel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a concepção do projeto, os arquitetos autores inicialmente analisaram que tipo 

de obra de arte seria exposta no pavilhão, de acordo com as características conceituais e as 

possibilidades de se integrar ao espaço arquitetônico. Os diagramas de concepção que foram 

utilizados por Thomaz Regatos e Maria Paz orientaram as pesquisas nesta fase do projeto (Fig. 

126). 

O diagrama de concepção projetual 1 explora formas de articulação espacial entre a 

pintura, a escultura e a instalação e o espaço arquitetônico. Este ponto de partida do projeto 

tem desdobramento em desenhos que orientam o posicionamento das obras de arte e as 

circulações dentro do pavilhão, assim como a relação com exterior, neste caso, a proposta de 

uma grande varanda que permite diversas entradas e saídas, a partir do centro da edificação 

(Fig. 127). 

Figura 125 – Laboratório Nosferatu, 1999–2012. 

 

   Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

 

    Figura 126 – Diagrama de concepção projetual 1. 

 

   Fonte: cargocollective.com/rizomaarq 
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O terreno escolhido pelo Instituto Inhotim está localizado nos limites do parque e faz 

parte das ações de reflorestamento da mata nativa, devastada pelas mineradoras que são suas 

vizinhas. O terreno plano não necessitou de movimentos de terra e a edificação foi construída 

suspensa do leito natural, sobre uma estrutura de concreto e vigas metálicas.  

A partir do terreno, o acesso à entrada no pavilhão é feito por uma rampa ladeada 

pelo guarda-corpo metálico e pintado na cor cinza, que se une à grande varanda circundante 

da edificação (Fig. 128). O piso em lambri de madeira clara reveste tanto a rampa quanto a 

varanda (Fig. 129).  A porta principal de entrada é mais uma, num total de nove esquadrias 

envidraçadas que permitem a circulação entre o interior e a grande varanda.  

 

O projeto do pavilhão dividiu a exposição dos trabalhos em três espaços: uma sala 

semienterra (subsolo), o pavimento térreo e um mezanino. As instalações foram distribuídas 

   Figura 128 – Vista da rampa de entrada. 

 

   Fonte: http://cargocollective.com/rizomaarq 

     Figura 129 – Detalhe da rampa de entrada. 

 

     Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

      Figura 127 – Diagrama de concepção projetual 2. 

 

      Fonte: cargocollective.com/rizomaarq 
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de maneira que o visitante pudesse transitar por entre elas e ao mesmo tempo desfrutar da 

paisagem do parque, neste caso, bem próxima da edificação.  

 

 

 

 

 

 

 

Uma sala semienterrada (Nível 1), abaixo do mezanino, é considerada pelo artista o 

núcleo central do pavilhão. Neste espaço, dedicado à instalação Ão, o acesso é feito por uma 

rampa fechada nas laterais por uma parede revestida de madeira (Fig. 131). Na obra de 1981, 

a imagem de uma curva do Túnel Dois Irmãos, do Rio de Janeiro, é projetada em loop ao som 

do clássico de Cole Porter (Night and Day) na voz de Frank Sinatra, que “preenche” a sala 

escura.  

 

 

 

 

 

 

  

O artista Tunga colaborou com os arquitetos na concepção do pavilhão e de acordo 

com seu relato: 

O programa nasce de uma referência aos grandes templos ou monumentos 
contemporâneos, que são túneis aceleradores de partículas – são eles que levam o 
conhecimento adiante. Você é uma partícula que se acelera ao redor do centro. Por 
isso, Ão fica no centro e na terra. As outras salas ficam ao redor, fora do chão, 

       Figura 130 – Planta do subsolo. 

 

       Fonte: au.pini.com.br/ 

 

 

   Figura 131 – Rampa e entrada da sala no subsolo. 

 

   Fonte: au.pini.com.br/ 
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recebendo, em cada nível, duas grandes instalações. Fizemos o povoamento das 
conexões (entre os níveis) com obras e performances para acelerar as partículas e 
criar um sentido de circularidade em toda a extensão (SIQUEIRA, 2012, p. 40). 

  

A instalação de vídeo Ão, localizada em uma sala escura, ocupa parcialmente o 

espaço. Ao descer a rampa até o subsolo do pavilhão e encontrar um filme que repete 

incessantemente a entrada de um túnel, nos faz pensar que a ideia do artista é nos encaminhar 

para o mesmo túnel do filme, ou seja, esta sala seria o início desse percurso, de claro-escuro, 

noite-dia e vida-morte. Por outro lado, temos a opção de voltar e prosseguir o caminho que 

escolhermos. 

- Pavimento térreo  

   Neste pavimento (Fig. 132) estão expostas vinte e oito obras. São registros finais de 

instalações (que o artista prefere chamar de “instaurações”) realizadas em vários museus do 

mundo e que tem seu abrigo final no Inhotim (Fig. 133). A música “Tereza”, do poeta e cantor 

Arnaldo Antunes, composição criada exclusivamente para a performance18 homônima, ecoa 

repetidamente no pavilhão.  

 

 

 

                                                     
18 Vídeo da performance realizada em 06 de setembro de 2013, no Inhotim, disponível em https://vimeo.com/105042073. 

            Figura 132 - Planta do pavimento térreo. 

 

            Fonte: http://au.pini.com.br/ 

 

 Figura 133 – Vista do pavimento térreo. 

 

 Foto: Isaias Ribeiro, 2015 
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Uma série de gravuras ocupa uma das paredes e são vistas à medida que o visitante 

sobe os a escada de largos pisos que leva a outro nível deste pavimento. Poucas obras se 

utilizam das paredes, pois ocupam o piso da edificação (Fig. 134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pavilhão é circundado por esquadrias de vidro de piso a teto (laje plana) e o pé-

direito alcança oito metros de altura. O piso, de assoalho de madeira na cor avermelhada, 

estende-se à varanda, dando continuidade ao espaço expositivo. A iluminação das obras, além 

de receber a luz natural, é reforçada por luminárias (embutidas na laje de forro) que emitem 

focos direcionados às instalações e esculturas. Os trabalhos se encontram dispersos pelo 

ambiente, permitindo desta maneira, a circulação do público sem percursos determinados 

para a visitação.  

Na tentativa de apresentar parte do conjunto de obras expostas neste pavimento e 

contribuir para o entendimento da solução museográfica adotada pelos arquitetos, nos 

valemos das fotografias realizadas no interior do pavilhão (Fig. 135). 

 

 

 Figura 134 – Vista do térreo. 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2015 
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- Mezanino 

Localizado no centro do pavilhão, o mezanino tem acesso por meio de uma rampa, 

fechada por paredes e piso revestidos de madeira. Neste espaço, uma instalação por vidros 

soprados coloridos está exposta, e ao redor, percorrendo todo o perímetro, um cortinado de 

seda branca faz às vezes de vedação para separar outras duas instalações expostas neste 

mezanino (Fig. 136 e 137). 

  

Figura 137 – Vista de obra exposta no piso do 
mezanino. 

                 

F   Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

 

Figura 136 – Vista do mezanino desde o pavimento 
térreo. 

 

     Foto: Isaias Ribeiro, 2015 

Figura 135 – Vistas do interior pavilhão. 

  

  

Foto: Isaias Ribeiro, 2015 
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Os cortes apresentam uma visão do projeto que facilita o entendimento da sala 

semienterrada e de alguns detalhes estruturais da edificação. 

 

Na varanda, o mobiliário consiste de várias cadeiras e um banco de madeira, locais de 

descanso, e apreciação pelo público de quase todas as obras expostas no interior do pavilhão. 

Apesar de ser o pavilhão mais distante da recepção, não existem equipamentos públicos como 

banheiros e lanchonete nesta edificação. 

Finalmente, consideramos que neste pavilhão as obras de arte expostas, instalações 

na sua maioria, encontraram um espaço singular para seu abrigo. Livre de ambientes fechados 

e sem limites colocados pela arquitetura, o público visitante parece à vontade para circular por 

entre os trabalhos. A relação do interior (ocupado por muitas instalações) com o exterior (a 

varanda com suas redes vermelhas) proporciona a possibilidade de sair e à distância, 

contemplar o generoso espaço, sem perder a fruição das obras.  

Uma arquitetura transparente, assim como muitas das “instaurações” criadas pelo 

artista, e que, pela resposta dos arquitetos aos problemas de concepção, apontamos como um 

dos pavilhões mais bem solucionados como abrigo para um conjunto tão expressivo no campo 

da arte contemporânea.  

  

5.3 Pavilhões de Fusão  

Os pavilhões apresentados aqui foram concebidos para abrigarem obras artísticas que 

são indissociáveis da arquitetura. Neste sentido, a arquitetura funciona como suporte da obra 

 Figura 139 – Corte transversal BB. 

 

 Fonte: au.pini.com.br/ 

 

 Figura 138 – Corte Longitudinal AA. 

 

 Fonte: au.pini.com.br/ 
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de arte e, portanto, a ideia de fusão, neste trabalho, é expressa nos pavilhões nos quais a 

arquitetura, além de contentor, também é conteúdo da obra de arte.  

 

5.3.1 Galeria Doris Salcedo 

A artista Doris Salcedo (Colômbia, 1958) é a autora da obra Neither [Nenhum (dos 

dois), 2004] (Fig. 140). O pavilhão é um volume prismático pintado de branco com área de 

262,17 m². O projeto de arquitetura, elaborado em 2006, é um trabalho colaborativo entre a 

arquiteta Paula Zasnicoff e o arquiteto colombiano Carlos Granada. O pavilhão foi aberto ao 

público em 2008.  

A instalação Neither19  tem as de dimensões de 494 x 740 x 1500 cm, composta por 

placas de gesso e aço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O curador Schwartzman (2011) relata o seguinte sobre a obra:  

Consiste em uma sala “ vazia” cuidadosa e meticulosamente elaborada cujas paredes 
foram perfuradas por um alambrado confinante. A fruição dessa obra – uma caixa 
branca de proporções notáveis e que, entretanto, pode causar claustrofobia – é uma 
das mais vigorosas que tive. Neither é grande demais para ser instalada de modo 
permanente na maioria dos museus; ainda assim, embora resistente à interpretação, 
a obra é materialmente frágil (composta de milhares de pequenas formas 
losangulares, pintadas uma a uma, todas elas reunidas numa trama sem emendas, 
de modo a parecer uma sala com paredes de gesso acartonado) que não aguenta 
múltiplas reinstalações (INHOTIM, 2011, p. 26).  

                                                     
19 Conforme informações constantes em www.inhotim.org.br. 

Figura 140 – Vista interna do pavilhão. 

 
Fonte: www.arquitetosassociados.arq.br 
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Pensamos que a sensação de enclausuramento citada pelo autor, pode ser entendida 

como uma espécie de inquietação, de aprisionamento, o que é reforçado pela cerca de metal 

incrustrada nas paredes da edificação, assim como pelo fato do interior da edificação se 

constituir de uma única sala completamente branca e sem aberturas para o exterior.  

O terreno escolhido para a edificação fica situado em uma área central do parque na 

qual a topografia é de aclividade, fronteiriça entre o núcleo original de Inhotim, que teve 

intervenção paisagística, e a vegetação nativa. Os autores do projeto comentam que o 

“interessante dessa situação é sua condição de limite entre territórios de características bem 

distintas, como uma fronteira, o que aproxima o local de implantação da galeria ao tema de 

Neither”.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os arquitetos assim relatam a concepção do projeto do pavilhão para a obra de arte, 

que foi idealizada após a visita da artista aos campos de concentração de Auschwtiz (Polônia): 

A galeria foi baseada na ideia de proporcionar ao visitante a experiência de entrar 
num espaço de confinamento. Ao entrar no edifício se perde gradualmente a 
referência do exterior. Como um espaço de confinamento, o edifício pretende 
manter uma linguagem de austeridade usando uma geometria básica, relacionada 
apenas à forma e à materialidade da obra. Isto é explorado pela superfície contínua 
do revestimento que envolve todo o edifício. A entrada lateral cria uma antecâmara 
que recebe o visitante e o prepara para a experimentação da obra. Uma porta de 
vidro translúcido cria a entrada. Ao entrar por esta porta, o visitante perde qualquer 
referência visual com o exterior e tem apenas a lembrança metafórica dele através 
de uma claraboia que traz luz natural à parede da antecâmara de acesso. Uma 
segunda porta de vidro transparente dá acesso ao corredor de entrada da obra, 

                                                     

20 Fonte: www.arquitetosassociados.arq.br/. 

Figura 141 – Vista do exterior do pavilhão. 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2012 
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neste ponto a única perspectiva é a de Neither (Fonte: 
www.arquitetosassociados.arq.br).  

 

Ainda podemos dizer que a arquitetura, com a qual a obra de arte se funde, foi 

pensada em acordo com a geometria da obra de arte: formas e materiais simples que não 

entram em contraste ou competem com a instalação.  

O projeto arquitetônico de um edifício destinado a abrigar uma obra de arte que, na 

nossa opinião, tem na sua gênese o destino de se unir à arquitetura, deve ressaltar, além das 

características formais, as soluções técnicas que proporcionem a manutenção adequada do 

trabalho. Pensando desta maneira, a obra Neither – composta por painéis de aglomerado de 

madeira, gesso e grade metálica – exigiu, também, por parte dos arquitetos, a viabilização da 

montagem da obra com uma solução técnica que protegesse e evitasse que a umidade 

atacasse a integridade da obra: a laje de piso é solta do solo, proporcionando leveza ao volume 

e garantindo ventilação permanente para minimizar a influência da umidade na obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura do edifício é em concreto armado e o fechamento em alvenaria revestida. 

A cobertura é em telha metálica com isolamento termo acústico. Sob o telhado há um forro 

de gesso acartonado resistente à umidade, com camada de lã de vidro para melhor isolamento 

acústico.  

    Figura 142 – Planta baixa do pavilhão. 

 

    Fonte: www.arquitetosassociados.arq.br 

      Figura 143 – Cortes transversal e longitudinal. 

 

 

      Fonte: www.arquitetosassociados.arq.br 
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Há um corredor técnico entre a obra e a parede externa. Este corredor é 

imprescindível para a montagem da obra e, além disto, este afastamento é propício para 

manter a obra afastada das paredes externas.  

O sistema de ar condicionado é fundamental para manter um rígido controle de 

temperatura e umidade. A antecâmara de acesso colabora neste sentido. A iluminação natural 

se limita à antecâmara de acesso. A iluminação da obra é artificial, com luz fluorescente sobre 

forro translúcido.21 

Neste projeto observamos um aspecto que o diferencia de outros projetos para os 

pavilhões do Inhotim: a ideia de colaboração no processo projetual, representada pela 

parceria entre dois profissionais, Paula Zasnicoff e Carlos Granada.  

Neste caso, o arquiteto colombiano foi convocado por Doris Salcedo para 

acompanhar os projetos de instalação de suas obras, assim como para dialogar com outros 

arquitetos e encaminhar os recursos direcionados ao desempenho previsto para o trabalho. 

Parece-nos que esta colaboração foi frutífera, tendo em vista o resultado obtido: a arquitetura 

se une à arte e a protege.                                                                                 

 

5.3.2 Galeria Valeska Soares  

Criada em 2005 pela artista Valeska Soares (Belo Horizonte, 1957; vive em Nova York, 

EUA) a instalação Folly,22 foi aberta ao público do Inhotim em 2009. A obra é composta de um 

vídeo (duração de cinco minutos e apresentada em loop23) transferido para DVD e tem como 

trilha sonora a música The look of love, composição de Burt Bacharah, interpretada pela 

cantora inglesa Dusty Springfield. Faz parte da obra um pavilhão de madeira e espelho, com 

2.50 m de altura e diâmetro de 11.10 m (Fig. 144). 

 

 

                                                     

21 www.arquitetosassociados.arq.br.  

22 Tradução para o português: loucura. 

23 Expressão usada para a repetição continuada e programada de filmes ou músicas. 
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A curadoria do Inhotim apresenta a instalação da seguinte maneira: 

 
Na instalação Folly (2005-2009), Valeska Soares cria um mundo à parte e mágico, 
com  traços e fantasia. Sua calculada posição, ao final do lago e cercado por um 
nostálgico jardim, faz do pavilhão uma experiência de romantismo e sedução para o 
visitante, sugerindo, ao mesmo tempo, introspecção e envolvimento. Como é 
comum na obra de Soares, em Folly (2005-2009) a participação do público é 
fundamental para a concretização  da obra, e ela só acontece plenamente por 
meio da vivência direta dos espaços. Uma vez dentro desta estrutura, o espectador 
pode perceber-se parte da dança projetada em vídeo nas paredes espelhadas em 
seu interior. As múltiplas imagens são formadas por reflexos, fazendo com que os 
dançarinos se aproximem e se afastem, bem como envolvendo o visitante ao som da 
canção "The look of love", de Burt Bacharach. A faixa, que aparece na trilha sonora 
do filme de espionagem "Casino Royale" (1967), evoca uma era de glamour, hoje 
revestida de certa decadência. O vídeo Tonight (2002), que serviu de ponto de 
partida para a criação da obra e é projetado em seu interior, foi gravado na boate do 
antigo Cassino da Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte, hoje 
museu. As imagens se relacionam com a arquitetura, que remete a um gazebo de 
jardim ou um coreto de praça. Para a apresentação permanente em Inhotim, foi 
criado em seu entorno um projeto paisagístico, desenvolvido em colaboração entre 
a artista e a equipe botânica de Inhotim, que se distingue do tipo de paisagismo 
aplicado à maior parte do parque e traz características de um jardim doméstico, com 
árvores frutíferas e flores. O interesse pelo  jardim e pelo aspecto 
multisensorial da arte - além da visão, o tato e o olfato - é recorrente na obra de 
Soares, assim como a memória e a ficção (www. inhotim.org.br). 

 

A instalação Folly é uma obra que articula e une arquitetura, artes visuais e 

paisagismo pensados pela artista. Implantado em um terreno coberto por brita e seixos 

rolados, o pavilhão tem acesso pela sua parte posterior, de modo que o visitante deve circular 

a edificação para encontrar a porta de entrada. Vemos neste movimento espiralado, ao som 

   Figura 144 – Interior do pavilhão com a instalação. 

 
   Fonte: www.googleartproject.com 
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dos pedriscos, uma referência à coreografia executada pelos bailarinos que dançam no filme 

projetado na instalação.  

Podemos observar que as paredes internas da edificação são revestidas por espelhos 

de piso a teto nos quais a projeção de vídeo é refletida e multiplicada várias vezes. O ambiente 

da instalação, na penumbra, foi projetado com isolamento acústico. 

Assim, a arquitetura revestida de espelhos relaciona-se com a paisagem de maneira 

singular ao se refletir e contribuir para multiplicar a presença da natureza (Fig. 145). Como 

extensão e inversão deste aspecto, o visitante, ao adentrar a obra, experimenta a 

desmaterialização da arquitetura e a ausência do espaço exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Pavilhões Adaptados  

Nesta categoria, incluímos as edificações pré-existentes no parque nas quais foram 

feitas intervenções e reformas para abrigar obras de arte existentes, em instalações e trabalhos 

de site-specific. 

Podemos dizer que, no Inhotim, a arquitetura remanescente da antiga fazenda foi 

incorporada ao museu para o abrigo de obras de arte que, para a sua exibição, necessitavam 

de espaços fechados que não necessitavam de grandes mudanças estruturais para a função de 

espaço expositivo. Exceção se faz para a instalação da obra de Rivane Neuenschwander, que 

foi escolha da artista, em conjunto com a direção do museu, para criar a obra site-specific, 

intitulada Continente-Nuvem. 

              Figura 145 – Vista do exterior do pavilhão.  

 
              Foto: Isaias Ribeiro, 2012 
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Nestes projetos observamos que a relação de adaptação é ocasionada pelas 

características conceituais e formais da obra de arte e a criação da edificação parte do projeto 

do artista, sendo desenvolvida sob a coordenação do arquiteto, por meio dos conhecimentos 

de arquitetura, tornando possível assim a execução destes projetos artísticos. As reformas 

destas edificações incluem itens como isolamento acústico, condições para exibição de filmes 

e iluminação especificados pelo artista, dentre outros aspectos. 

Apresentaremos, a seguir, as edificações que foram adaptadas para funcionarem 

como espaços para obras artísticas do Instituto Inhotim. 

 

5.4.1 Galeria Rivane Neuenschwander 

A artista mineira (Belo Horizonte, MG, 1962) apresenta a obra Continente-Nuvem 

(placas de polipropileno, alumínio, bolas de isopor, lâmpadas fluorescentes e ventiladores 

elétricos, 2007).  

O trabalho foi criado na mais antiga casa remanescente da propriedade rural que deu 

origem a Inhotim, datada do final do século XIX (Fig. 146). Para isto, um projeto foi 

encomendado a um escritório de arquitetos restauradores, que fez um trabalho de pesquisa, 

resgatando elementos originais da casa e adaptando-a para receber a obra.  

Com seu espaço intimista, mas que está em grande proximidade com os jardins 

circundantes, a obra propõe uma paisagem artificial em constante movimento. Para os jardins 

mais próximos da casa, a pesquisa resgatou um típico fundo de quintal rural brasileiro, com 

uma mistura de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais, resgatando o gosto e o costume 

da época (www.inhotim.org.br). 

Figura 146 – Vista externa da Galeria. A entrada é feita pela fachada posterior da edificação. 

   

Fotos: Isaias Ribeiro, 2015 
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O trabalho é descrito da seguinte maneira para o visitante pela curadoria do Inhotim: 

Continente-Nuvem (2007) é uma obra que lida, em primeiro lugar, com a arquitetura. 
Não tento com uma arquitetura específica, mas com um elemento arquitetônico 
bastante comum, um teto translúcido, sobre o qual foram instalados luzes e 
ventiladores que movimentam continuamente inúmeras bolinhas de isopor. 
Enquanto a estrutura do teto está esquadrejada à maneira de um mapa, as formas 
das bolinhas à contraluz sugerem formas abstratas orgânicas, que contaminam a 
geometria do mapa à medida que se movem, à maneira de continentes ou de 
nuvens. Seria algo como tentar medir e conter aquilo que está, necessariamente, em 
transformação contínua. Como um céu nublado, que nunca vemos duas vezes da 
mesma maneira, o que nos fascina é a sua inapreensibilidade e sugestividade fugidia. 
Aqui a artista se relaciona com as ideias de obra aberta e de entropia, tão caras à sua 
poética, aproximando-as de uma forma renovada de representação de natureza e 
de paisagem (Fonte: www. inhotim.or).  

  

A adaptação, feita para a obra site-specific de Rivane Neuenschwander (Fig. 147) 

resultou na preservação da arquitetura local, testemunho daquele lugar, e nos ofereceu um 

espaço projetado especialmente para Continente-Nuvem (Fig. 148).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A necessidade primeira – a observação da obra – levou o arquiteto a criar o mobiliário 

fixo, em concreto aparente, para acomodar os visitantes. A solução foi executar uma espécie 

de banco-parede que contorna o piso da Galeria e finaliza em uma escadaria-banco, um dos 

locais de apreciação da instalação. O centro da sala ficou livre para andar olhando para cima, 

ou mesmo se deitar no piso de cimento queimado que, diga-se de passagem, pensamos ser o 

melhor ponto de visualização e fruição do processo que acontece naquele teto. 

 

  Figura 147 – Vista do interior da Galeria.  

 
 Fonte: www. inhotim.org. br 

 

 Figura 148 – Continente-Nuvem. 

 
  Fonte: www.inhotim.org.br 
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5.4.2 Galpão Cardiff & Miller 

A dupla de artistas George Bures Miller (Canadá, 1960) e Janet Cardiff (Canadá, 1957) 

conhecida no mundo da arte como Cardiff & Miller, apresenta a obra The Murder of Crows, 

2008, composta de alto falantes, amplificadores, computadores, diversos materiais e tempo 

de execução de 30 minutos. 

Os artistas estão na dianteira de uma geração de artistas que cria suas obras 

empregando tecnologia de ponta. O trabalho faz um trânsito por diversas linguagens, entre 

elas o vídeo, a instalação e a gravação sonora. Observamos que se trata de uma instalação 

sonora que provoca a percepção audiovisual e a experiência do espectador, por meio da 

criação de sons que, de tão puros e envolventes parecem que se tornam físicos e até mesmo 

esculturais (Fonte: www.inhotim.gov.br). 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras dos próprios artistas contribuem com mais informações sobre o trabalho:  

Esta grande instalação, “The Murder of Crows"24, continua as explorações de Cardiff 
& Miller na criação de som escultural e físico. Noventa e oito alto-falantes de áudio 
estão montados em suportes, entre cadeiras e as paredes, criando uma reunião 
minimalista de alto-falantes. A estrutura da peça tenta espelhar as justaposições 
ilógicas, porém conectadas, que experimentamos no mundo dos sonhos. Uma 
paisagem sonora muda para outra, em uma composição eletrônica de efeitos 
sonoros que reproduzem ruídos de fábricas, ondas de água ou pássaros batendo as 

                                                     

24 O título da instalação "The Murder of Crows", significa o assassinato dos corvos. Às vezes, quando um corvo 
morre, muitos outros corvos migram para a área ao redor da ave morta e grasnam por mais de 24 horas, fazendo 
o "funeral corvo”. O título também fornece um acesso para o entendimento do tema da instalação; um 
fundamento para se criar uma obra que pretende ser uma metáfora para a atual situação política. Outro tema 
central é a obra de Goya " O sonho da razão produz monstros" da série de gravuras "Os Caprichos". Na gravura, 
Goya mostra um homem dormindo com a cabeça apoiada sobre os braços cruzados. As corujas e morcegos voam 
ameaçadoramente em torno de sua cabeça, aos seus pés, um lince está sentado imóvel, alerta e com o olhar 
fixo.  

Figura 149 – Vista do exterior do galpão.

Fonte: http://todocaminho.blogspot.com.br/ 
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asas, para, em seguida, irromper os sons de guitarras e cordas, e mudar para uma 
sequência de coros e uma banda marcial. [...]. No centro da nossa instalação há um 
elemento físico que reproduz o som de Goya fazendo uma gravura - uma pequena 
mesa com um megafone caído de lado. A voz de Janet sai do alto-falante, 
ocasionalmente, contando uma sequência de sonhos. Os sons e a música, no 
trabalho de Cardiff & Miller fazem às vezes das corujas e morcegos que envolvem o 
homem adormecido na gravura de Goya. A voz de Janet, assim como o sonhador de 
Goya, é impotente para escapar de seus sonhos apocalípticos (Fonte: 
http://www.cardiffmiller.com/).25 

 

A instalação sonora necessitava de um grande espaço para ser montada. Um antigo 

galpão foi reformado para receber a obra de arte, obedecendo e garantido as necessidades de 

funcionamento do trabalho. Por meio desse reuso, o trabalho se encontra em um lugar que 

potencializa a obra e a sua linguagem sonora.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

25 Texto original em Inglês: This large installation, ‘The Murder of Crows’, continues Cardiff Miller’s explorations 
in creating sculptural and physical sound. Ninety-eight audio speakers are mounted around the space on stands, 
chairs and the wall creating a minimalist flocking of speakers. The structure of the piece tries to mirror that of 
the illogical but connected juxtapositions that we experience in the dream world. One soundscape moves into 
another with an electronic dreamscape composition shifting into sound effects such as factory noises, crashing 
waves or birds wings and then into a guitar and strings composition then into a choir sequence and marching 
band. The title for the installation is ‘The Murder of Crows’, which means a grouping of crows. Sometimes when 
a crow dies, many other crows flock to the area around the dead bird and caw for over 24 hours, creating a ‘crow 
funeral’. The title also provides a thematic entry into the installation; a basis to create a work that becomes a 
metaphor for our political situation today. Another central theme for the piece is Goya’s “Sleep of Reason Brings 
False Monsters” from the etching series "Los Caprichos.” In this particular one Goya shows a man asleep, his 
head resting on his folded arms. Owls and bats fly menacingly around his head; at his feet, a lynx sits 
motionless,alert and staring. At the centre of our installation there is one physical element that echoes Goya’s 
etching, a small desk with a megaphone speaker lying on its side. Janet’s voice comes out of the speaker 
occasionally, telling a sequence of dreams. The sounds and music in Cardiff Miller’s work act like the owls and 
bats that envelope the sleeping man in Goya’s etching. Janet’s voice, like Goya’s dreamer is helpless to escape 
from her apocalyptic dreams.  

 

         Figura 150 – Visão geral da instalação The Murder of Crows. 

 
         Fonte: www. inhotim.org.br 
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Observamos que a edificação foi revestida internamente (paredes e tetos) com 

material de isolamento acústico, permitindo a perfeita reprodução dos sons de alta definição, 

característica das criações da dupla de artistas. Ainda fazem parte da estrutura do pavilhão, 

dois banheiros e uma pequena pizzaria.       

   

5.4.3 Galeria Carlos Garaicoa 

Uma das edificações da antiga fazenda (Fig. 151) que tinha a função de estábulo, foi 

utilizada para a instalação Ahora juguemos a desaparecer (II), 2002, do artista cubano Carlos 

Garaicoa (Havana, Cuba, 1967; vive entre Havana e Madri, Espanha). O trabalho é composto 

por vídeo, mesa de metal e velas e projeção. 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho de Carlos Garaicoa exibido neste espaço pertence a uma linhagem de 

trabalhos surgidos desde os anos 1960 que se interessam pela crítica à arquitetura e se 

baseiam em obras processuais das quais artistas como Gordon Matta-Clark (1943-1978) e 

Hélio Oiticica (1937-1980) são importantes protagonistas.  

No caso de Garaicoa, a experiência urbana em sua Havana natal informa de maneira 

definitiva sua obra (Fig. 152).  

Trata-se de reagir a uma trajetória de modernidade tardia ou paralisada e, em última 
instância, transformada em ruína – da mesma maneira como os prédios 
miniaturizados, exibidos e incendiados na peça, que ao final de um ciclo de dias são 
substituídos por outros idênticos e novos. A obra foi feita pensando especificamente 
na cidade como palco de guerra, numa mecânica agonizante entre destruição e 
reconstrução. O monumento aparece entregue a um destino trágico, formando uma 
cidade feita de partes de tantas cidades no mundo e onde edifícios anônimos 
dividem o espaço com outros icônicos. Para esta apresentação da obra, um antigo 

Figura 151 – Vista externa da Galeria. 

 
Foto: Isaias Ribeiro, 2015 
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estábulo de uma fazenda remanescente da região de Inhotim foi reformado, mas 
mantém muitas de suas características originais. O uso de um espaço adaptado para 
mostrar a obra faz também menção às histórias que os edifícios carregam, nesta e 
em outras vidas, assim como os elementos da instalação (www.inhotim.org.br/). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Apresentadas desta maneira, as três categorias formuladas neste trabalho nos 

permitiram selecionar um pavilhão de cada grupo para examinarmos detalhadamente o 

entendimento das relações entre arte e arquitetura no Instituto Inhotim, conforme veremos 

no capítulo seguinte, antes da apresentação das conclusões finais deste estudo. 

Figura 152 – Vista do interior da Galeria e instalação. 

 
Fonte: www.inhotim.org.br 
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6 Pavilhões analisados 

                                                                                                                                                                        

 Neste capítulo, do conjunto dos pavilhões apresentados e descritos no capítulo seis, 

selecionamos três deles, um de cada categoria, para analisarmos mais detalhadamente com o 

objetivo de melhor compreendermos as relações entre arte e arquitetura no âmbito dos 

projetos arquitetônicos.  

 Salientamos que as análises procuram nortear os aspectos referentes à relação entre 

os espaços arquitetônicos (os pavilhões) e as obras de arte (os objetos expostos) neles 

abrigadas e são feitas à luz da narrativa dos arquitetos, das nossas observações sistematizadas 

a partir das visitas in loco e apoiadas na fundamentação teórica empreendida adiante. 

 Neste sentido, vamos ao encontro de Montaner (1991, p.34) quando este nos relata 

que é necessário “insistir naqueles aspectos relacionados com o interior do museu, tratando 

da complexa relação que se estabelece nos museus atuais entre o espaço arquitetônico e os 

objetos expostos, seguindo um discurso ou roteiro”. Porém, destacando que, no Inhotim, estes 

objetos são produzidos pela arte contemporânea e estão abrigados em pavilhões 

independentes e não em uma única edificação. Portanto, nossas análises se voltam para três 

edificações que são apreciadas individualmente e não no conjunto do museu Inhotim. 

 Nessa perspectiva, iremos abordar os aspectos que segundo Montaner  

[...] abrangem a confrontação entre o lugar definido pela arquitetura – a tipologia, a 
hierarquia de espaços, a iluminação natural e artificial, os materiais de fundo, as 
vitrines e os suportes – e as obras que se exibem de acordo com um discurso 
expositivo, partindo da premissa de que existem relações de maior ou menor 
adequação entre cada tipologia arquitetônica adotada e cada discurso museológico 
concreto (MONTANER, 1991, p. 34). 

 

 Ressaltamos, porém, que no Inhotim a tipologia que reconhecemos é o pavilhão 

expositivo, como já definido e especificado anteriormente. Além disso, essas relações de 

adequação, citadas pelo autor, serão observadas em um contexto categorizado nesta tese, ou 

seja, em termos de relações de integração, fusão e adaptação.  

 No que diz respeito às vitrines e suportes, observamos que as obras de arte 

contemporânea, ou seja, instalações, pinturas e obras de sites-specifics, abrigadas nos espaços 

arquitetônicos examinados, prescindem destes elementos expositivos devido ao caráter e 
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processos artísticos de sua criação, não necessitando daqueles aparatos para a sua montagem 

e exposição.  

Os aspectos que dizem respeito à configuração espacial e ao discurso expositivo nos 

proporcionaram examinar os espaços arquitetônicos concebidos e como foram estabelecidas 

as ordenações dos objetos artísticos. Nesse sentido, Montaner destaca que: 

O interior do museu constitui, portanto, um exemplo precioso de relação entre 
forma arquitetônica e discurso interno. Espaço e texto convergem para uma 
experiência única: explicar o fio condutor de uma exposição ou de um museu 
permanente, ou seja, o discurso ordenado dos objetos - acoplando-o à ordenação 
dos espaços; a estrutura espacial pode condicionar o discurso interior do museu 
(MONTANER, 1991, p.36). 

 

 No Inhotim, os pavilhões expositivos nos proporcionam uma experiência 

individualizada, diferente de um grande museu de arte composto de diversas salas de 

exposição, no qual o visitante tem a visão total do museu, assim como da sua organização 

espacial.  

 É importante salientar que o público visitante do Inhotim, por meio da sinalização e 

dos guias, obtém de maneira eficaz a orientação para os roteiros de visitação. Em cada 

pavilhão, um novo discurso expositivo se apresenta, sendo este, também, em nossa opinião, 

um dos atrativos deste museu integrado na paisagem. 

 Diante do exposto, procedemos às análises dos pavilhões Galeria Adriana Varejão, 

Sonic Pavilion e Galeria Marcenaria, através principalmente dos seguintes aspectos: 

a) Sítio e relação interior–exterior 

Nesse item, tratamos da implantação da edificação no terreno, a topografia, os 

acessos e como a arquitetura dialoga com a paisagem e seu entorno imediato por meio de 

aberturas e vedações.  

b) Configuração espacial e discurso expositivo 

Examinamos os espaços expositivos a partir dos aspectos de “clareza de sua 

ordenação espacial” (Montaner, 1991, p.35) a orientação e os percursos e a disposição dos 

objetos artísticos segundo a solução obtida. 
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c) Iluminação das obras de arte 

 Parte importante da concepção dos espaços expositivos, a iluminação merece 

atenção especial, pois “os sistemas de iluminação naturais ou artificiais possuem tanto a 

missão de realçar os objetos expostos como a de delimitar e qualificar o espaço arquitetônico” 

(MONTANER, 1991, p.37). Verificamos, então, como foi resolvido o tratamento da luz nos 

ambientes dos pavilhões em análise. 

d) Materialidade de fundo  

 Os materiais empregados nos pisos, paredes e tetos dos espaços dos pavilhões são 

identificados e examinados, tendo por base as suas relações com a apreciação do trabalho 

exposto. 

 Destacamos, por fim, que a discussão acerca do tema é abrangente. Arquitetos, de 

um lado, e museólogos de outro, enunciam as suas ideias apoiadas em critérios específicos de 

seus campos de atuação profissional. Não é nossa intenção o confronto dessas posições, e sim, 

a análise estrita nos termos da arquitetura destes pavilhões e as obras de arte neles expostas. 

 

6.1 Galeria Adriana Varejão (Pavilhão de Integração)  

 O projeto do arquiteto paulista Rodrigo Cerviño Lopez para a Galeria Adriana Varejão 

foi iniciado em 2004, em terreno escolhido pelo fundador do Instituto Inhotim, empresário 

mineiro Bernardo Paz. A construção, com área de 558 m², foi concluída no ano de 2008, e 

neste mesmo, a “galeria” foi aberta a público.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 153 – Vista da Galeria Adriana Varejão. 

 
Foto: Isaias Ribeiro, 2012. 
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Um seleto conjunto de obras da artista contemporânea brasileira faz parte do acervo 

do Inhotim. Parte encontra-se exposta no interior deste cubo de concreto e outros trabalhos 

estão instalados na área externa da edificação. O volume prismático nos instiga a desvendar o 

seu conteúdo de maneira diferente da Galeria True Rouge, na qual a obra abrigada é quase 

totalmente revelada ao público por meio das esquadrias envidraçadas do contentor 

arquitetônico.  

 O autor do projeto, arquiteto Rodrigo Cerviño Lopez, é graduado pela FAU-USP (2001) 

e fundou, em 2005, o escritório Tacoa Arquitetos, em sociedade com o arquiteto Fernando 

Falcon.1 Inspirado pela escola modernista paulista, Rodrigo tem experiência em projetos de 

galerias de arte. Além da Galeria Adriana Varejão, o arquiteto projetou o galpão da Galeria 

Fortes Vilaça (2007–2008) em São Paulo.  

Seu projeto para o instituto, a Galeria Adriana Varejão, recebeu o prêmio Rino Levi, 

do IAB-SP, em 2008. O escritório Tacoa desenvolve projetos comercias, residenciais e 

participou de concursos de arquitetura, como o projeto para a sede do novo MIS-RJ (2009). 

Entre seus trabalhos, Rodrigo destaca o Galpão Fortes Vilaça (São Paulo, 2008); a Residência 

40 (São Roque, 2009 – Fig. 154) e a Vila Aspicuelta (São Paulo, 2013 – Fig. 155). 

 

  

                                                     

1 A autoria do pavilhão é projeto de Rodrigo Cerviño com a colaboração de Fernando Falcon. 

Figura 155 – Vila Aspicuelta. São Paulo.  

 
Fonte: www.tacoa.com.br 

Figura 154 – Residência 40. São Roque, SP.  

 

Fonte: www.tacoa.com.br 
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A artista carioca Adriana Varejão iniciou sua carreira profissional com uma exposição 

individual em 1988, na Galeria Thomas Cohn Arte Contemporânea, Rio de Janeiro. Expôs em 

diversos países, dentre os quais, França, Estados Unidos, Espanha e Reino Unido. Seus 

trabalhos estão em acervos de importantes museus de arte, como a Fondation Cartier pour 

l'art contemporain, Paris, França, o Hara Museum of Contemporary Art, Tóquio, Japão, o 

Stedelijk Museum, Amsterdam, Holanda, The Solomon R. Guggenheim Museum, Nova Iorque, 

EUA e a Tate Modern, Londres, Reino Unido.2  

 Na obra da artista, a arquitetura está presente principalmente através das referências 

ao período barroco no Brasil, e em especial o das igrejas de Minas Gerais. Uma realidade 

arquitetônica pintada e esculpida como se fossem paredes, azulejos, anjos, banheiros e 

saunas. A artista, internacionalmente conhecida tem predileção pelas obras com grandes 

dimensões, aspecto que nos parece propiciar a integração com o espaço arquitetônico e deste 

participar.  

 No interior do pavilhão estão as seguintes obras artísticas: Linda do Rosário (2004); O 

Colecionador (2008); Celacanto Provoca Maremoto (2004/2008); Carnívoras (2008) e, na área 

externa, Panacea Phantastica (2003/2008); Passarinhos – de Inhotim a Demini (2003 - 2008). 

 

1. Linda do Rosário. Óleo sobre alumínio e poliuretano, 195 x 800 x 25 cm, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

2 Informações presentes no site da artista - http://www.adrianavarejao.net. 

Figura 156 – Linda do Rosário. 

 
Foto: Isaias Ribeiro, 2015. 
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2. O Colecionador. Óleo sobre alumínio e poliuretano, 320 x 750 cm, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Celacanto provoca maremoto. Óleo e gesso sobre tela, 110 X 110 cm cada, 184 

peças, 2004-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 158 – Celacanto Provoca Maremoto. 

 
         Fonte: www.inhotim.org.br/ 

 

 Figura 157 – O Colecionador. 

 
 Fonte:  www.google.com/culturalinstitute, 2015 
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4. Panacea Phantastica. Serigrafia sobre azulejo (15,4 x 15,4 cm cada), medidas da 

obra: 40 x 202 x 202 cm, 2003–2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Passarinhos – de Inhotim a Demini. Pintura sobre azulejo, 100 x 382 cm, 2003–

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Figura 160 – Passarinhos – de Inhotim a Demini 

 

    Foto: Isaias Ribeiro, 2015. 

 

 

  Figura 159 - Panacea Panthastica 

 

  Foto: Isaias Ribeiro, 2015 
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Para analisarmos a arquitetura do pavilhão, contamos com o apoio da narrativa do 

arquiteto Rodrigo Cerviño sobre a concepção do projeto, por meio de entrevista concedida,3 

assim como os aspectos mais relevantes do processo projetual da Galeria Adriana Varejão e 

de interesse para nosso trabalho.  

 No projeto deste pavilhão, segundo as palavras de Rodrigo Cerviño,  

[...] a concepção se deu com a prerrogativa inicial de recompor o terreno original já 
que nele havia sido feito um corte vertical abrupto, pois esta área era usada como 
depósito de containers do Inhotim”. Inicialmente, estavam previstas somente duas 
obras para ocuparem o pavilhão: Celacanto provoca maremoto (2004 -2008), a 
escultura Linda do Rosário (2004). Havia o desejo de ser executada uma obra que 
seria uma “sala tridimensional”, um trabalho que estava em estudo, porém, não foi 
desenvolvido pela artista (Fonte: Entrevista concedida ao pesquisador). 

 

 A parceria de trabalho entre o arquiteto e a artista foi iniciada quando realizada a 

reforma do ateliê de Adriana, no Rio de Janeiro, em 2003. Para o projeto do pavilhão, Rodrigo 

Cerviño foi convidado pelo próprio Bernardo Paz. O arquiteto foi ao Inhotim, quando lhe foi 

apresentado o terreno que o colecionador havia escolhido para a construção.  

 Sobre a concepção do projeto, o arquiteto relatou que:  

[...] quando o projeto foi iniciado [2004], as obras de arte que seriam abrigadas eram 
diferentes daquelas que ocuparam o pavilhão posteriormente. Estavam previstas 
duas obras para serem expostas: Celacanto provoca maremoto4 e a escultura Linda 
do Rosário. Existia um desejo, um planejamento, da artista fazer um trabalho 
tridimensional. Seria uma sala tridimensional5. A estratégia do projeto foi de criar 
um nível de piso e recompor o terreno original pois havia sido feito um corte abrupto 
de terra e ali estava sendo usado para depósito de containers. A primeira 
prerrogativa do projeto foi de reconstituir uma topografia mais próxima da 
topografia original. Primeiramente, existiu um plano, uma proposta de criar um 
andar que tivesse acesso pela cota mais baixa e que seria todo subterrâneo. A ideia 
é que ele fosse todo subterrâneo para que essa sala tridimensional pudesse ter a 
forma que a artista desejasse para criar seu trabalho e isso não traria grande 
repercussão para posição do prédio. Seria criado um único volume, totalmente 
hermético e num segundo piso onde seriam abrigados Celacanto e Linda do Rosário. 
A ideia era criar um contraponto aos outros edifícios que existiam no Inhotim, pois, 

                                                     

3 Entrevista concedida em 20 /8/ 2014, à 15:00, via Skype. 

4 Esta obra era composta de uma parede com 1/4 do tamanho do que ela acabou ficando na versão final do 
projeto. 

5 Questionado na entrevista sobre a ideia desta sala tridimensional, o arquiteto disse não ter informações, pois 
a própria Adriana não tinha chegado a uma conclusão sobre o trabalho. Durante o período da pesquisa, não 
conseguimos retorno dos pedidos de agendamento de entrevista com a artista, feitos por e-mail e também pela 
assessoria de imprensa da Galeria Camargo Vilaça (SP) que representa a artista no Brasil. O mesmo fato 
aconteceu com relação aos outros artistas estudados nesta tese. 
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até então, sempre existia uma relação do edifício com a paisagem, que é uma relação 
de transparência. A vontade era de criar um espaço que fosse o contrário: 
hermeticamente fechado e que de fora fosse totalmente misterioso ao espectador, 
e que fosse revelado uma vez que você estivesse lá dentro. Esta estratégia (do 
volume ser completamente fechado) nos pareceu interessante pois teria uma 
interface com o lado barroco do trabalho da Varejão. Essa é a concepção original. O 
primeiro desenho que eu mostrei para a Adriana, um desenho que tinha um volume 
hermético, fechado, inserido na paisagem, exatamente como acabou ficando no 
projeto final. Na verdade, o primeiro desenho já tinha tudo isso. Posteriormente, 
Adriana desistiu da ideia de fazer essa sala tridimensional. Ela fez alguns estudos, ela 
chegou à conclusão que não iria executar a obra. Sendo assim, o desenho final do 
projeto acabou ficando o desenho preliminar (Fonte: Entrevista concedida ao 
pesquisador). 

 

 O arquiteto complementou que “na concepção inicial é sempre feito uso de croqui e 

que no caso da Adriana, o desenho inicial foi um corte, em um caderno. Tudo veio daí. Veio 

claramente desse corte” (Fig. 161).  Notamos que este dado fornecido pelo autor do projeto 

ressalta uma das particularidades do problema a ser resolvido e da abordagem escolhida pelo 

arquiteto como ponto de largada da concepção do pavilhão. 

  

A ocupação final do edifício ficou da seguinte maneira: para o andar térreo foi criada 

a tela O Colecionador (2008), executada nas medidas exatas para ocupar uma das paredes da 

sala, e a escultura Linda do Rosário (2004) foi escolhida para ser instalada no centro do 

ambiente. No primeiro piso, as quatro paredes foram ocupadas com a obra Celacanto provoca 

maremoto (2004–2008). Além destes, foram criados trabalhos específicos para o prédio, como 

as pinturas intituladas de Carnívoras (2008). Posteriormente, algumas obras foram 

adicionadas, como veremos mais à frente neste trabalho.      

       Figura 161 – Corte longitudinal mostrando o perfil do terreno. 

 

       Fonte: www. tacoa. com.br 
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 O arquiteto Rodrigo Cerviño explica outros aspectos sobre seu projeto:  

[...] que a proposta seria de que o prédio fosse feito meio tailor-made 6para os 

trabalhos. Um prédio feito sob medida. Porém, na prática, o que houve foi a relação 
foi um pouco inversa. Porque o projeto do prédio foi feito, foi apresentado e sofreu 
pouquíssimas modificações. Inicialmente, aquela praça na frente seria desocupada 
e com uma árvore para criar uma zona de sombra. Foi ocupada com um trabalho. No 
banco, lá de cima, que também não estava planejado, foi feito um trabalho. Na 
verdade, o que eu considero que o houve foi que o prédio foi feito sob medida para 
certos trabalhos, mas acabou sendo ocupado de uma forma muito diferente da que 
havia sido planejado. O que você vê, é um pouco desse jogo que houve no 
planejamento de uma coisa e depois, na verdade, ela foi ocupada de uma forma 
diferente. Neste sentido, o partido do projeto não foi modificado em momento 
nenhum pela direção do Inhotim. Foi aceito, explorado e ocupado de uma forma 
diferente da que tinha sido proposta. A concepção inicial do partido do edifício foi 
de um bloco completamente regular, quadrado, de concreto aparente e pensando 
na sua relação com o terreno. Isso foi, na verdade, o primeiro desenho que eu 
apresentei (Fonte: Entrevista concedida ao pesquisador). 

 

 Veremos, mais adiante, que na solução original do projeto foram feitas algumas 

modificações por questões orçamentárias e a arquitetura veio equacionar os problemas para 

o desempenho do pavilhão.  

 

A. Sítio 

Relação interior–exterior 

 A Galeria Adriana Varejão foi implantada na encosta de um terreno de topografia 

recomposta, em uma área de densa vegetação e próximo à nova recepção do instituto (Fig. 

162).  O local era usado para depósito de grandes contêineres e máquinas pesadas.  

O acesso principal é feito por um estreito passeio com piso revestido por placas de 

concreto pigmentado em cor acinzentada (Fig. 163). A edificação está parcialmente oculta pelo 

paisagismo que a desvela discretamente.  Imediatamente, ao sair deste caminho, o visitante é 

ladeado por um espelho d´água de cor verde azulada7 que o conduz a uma praça na qual 

vemos a primeira obra artística, Panacea Phantastica (2003–2008) porém, antes de ver o 

                                                     

6 Tailor-made: do inglês “feito por alfaiate” em tradução literal. Podemos traduzir também como sob medida. 

7 A coloração da água é obtida pelo lançamento de uma espécie de alga e a manutenção deste processo é feita 
semanalmente, segundo os funcionários do instituto. 
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trabalho, devido à proximidade com o lago, as pessoas transferem a atenção para o piso para 

atravessar esta passagem estreita e vertiginosa. Este acesso nos encaminha ao início do roteiro 

de visitação provocando suspense e curiosidade.  

 

 A primeira obra exposta, Panacea Phantastica (2003–2008) é um banco de concreto, 

revestido de azulejos brancos pintados com imagens de plantas alucinógenas (Fig. 164). O 

trabalho anuncia o elemento que vai ser dominante nas obras expostas: o azulejo. Podemos 

dizer que são “azulejos para um outro grau de consciência”, pois “se na arquitetura moderna 

o papel do azulejo é de revestimento, de protetor da arquitetura, a Galeria Varejão inverte 

essa relação, com o concreto protegendo a obra que se refere ao tradicional azulejo” (LARA, 

2011). 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 162 – Vista aérea da Galeria Adriana Varejão. 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, 22 jan 2015 

 

Figura 163 – Vista do acesso ao pavilhão. 

 
Foto: Isaias Ribeiro, 2015. 

 

 Figura 164 – Praça na entrada do pavilhão e a obra Panacea Phantastica.  

 

                    Foto: Isaias Ribeiro, 2015 
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Observamos, também, as diversas citações ao tema da azulejaria, tanto na fachada, 

como no interior da edificação, nos pisos, nas paredes e ainda a possibilidade de se ver a 

ausência do azulejo nas marcas e texturas de concreto que, ao nosso olhar, procuram 

representar o revestimento quando este é retirado do seu suporte, a parede. 

 Estamos diante de um grande bloco de concreto aparente, fechado para o exterior, 

sem aberturas. Desta maneira, podemos dizer que a alusão ao brutalismo paulista foi a escolha 

feita para manter incógnito o conteúdo exposto. E assim, também podemos dizer que a 

arquitetura, neste momento inicial da visita, é o primeiro objeto da exposição, independente 

da obra de arte.  

 Neste nível do terreno, o espelho d´água “invade” a entrada para a sala envidraçada 

onde se dá continuidade à visitação, no interior do pavilhão (Fig. 165). A água contribui para a 

redução da temperatura do exterior, elevada pela massa de concreto da edificação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainda no exterior, a entrada para o pavimento térreo é sombreada pelo volume do 

imenso cubo de concreto aparente, e novamente, estamos ladeados pela água numa estreita 

passarela, situação já experenciada pelo visitante. Após este caminho, chegamos ao hall de 

acesso aos banheiros e à porta principal. Neste ponto do trajeto, uma esquadria de vidro nos 

permite ver o interior da edificação pelo seu único e distante contato com o exterior.  

Esta arquitetura opaca foi a solução para preservar o conteúdo abrigado e ao mesmo 

tempo uma estratégia do arquiteto para apresentar a sua interpretação do brutalismo, apesar 

Figura 165 – Entrada do pavilhão. 

 

Foto: Isaias Ribeiro, 2015 
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dos trabalhos expostos no térreo já poderem ser vistos quase integralmente do exterior pela 

vidraça que faz a vedação da sala. 

 

B. Pavimento térreo 

Configuração espacial e discurso expositivo 

               A visitação inicia com a visão da escultura Linda do Rosário (Fig. 166) e da pintura O 

colecionador (Fig. 167).    

 

 

 

 

 

 

 

 

A escultura Linda do Rosário (2008) é uma obra que simula uma parede azulejada, 

confeccionada em pintura a óleo sobre chapas de alumínio. Ao invés de tijolos, a “parede” é 

recheada de vísceras, ossos e carne humana moldados em poliuretano.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 166– Escultura Linda do Rosário. 

 
Fonte: www.inhotim.org.br/blog/ 

     Figura 167 – Pintura O colecionador. 

 
Foto: Isaias Ribeiro, 2015. 

Figura 168 – Planta do pavimento térreo. 

 

Fonte: www. tacoa.com.br 
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Instalada no centro da sala, no sentido longitudinal, esta situação nos permite circular 

a obra e perceber os detalhes realistas da sua execução. Sobre este corpo escultural instalado 

no espaço arquitetônico, as seguintes ideias são próximas da situação que analisamos:  

As formas da escultura são corpos. Seu material, composto de diferentes matérias, 
estrutura-se variadamente. A formação ocorre num delimitar, como um incluir e 
excluir limites (das Gestalten geschieht im Abgrenzen als Ein- und Ausgrenzen). Com 
isso entra em jogo o espaço. Ocupado pela forma escultural, o espaço é definido por 
um volume acabado, penetrado e vazio. Esse estado de coisas é bem conhecido e 
ainda assim rico em enigmas. O corpo escultural corporifica algo (Der plastische 
Körper verkörpert etwas). Corporifica ele o espaço? Será então a escultura uma 
apropriação do espaço, uma dominação do espaço? Será que assim a escultura 
corresponderia à conquista científica do espaço? (HEIDEGGER, 1969, citado por 
SARAMAGO, 2008). 

 

 A obra, ao nosso olhar, se apropria do espaço, pois o seu posicionamento é 

estratégico. Corporificada no centro da sala, o embate com a obra é inevitável e não dá 

alternativas imediatas de recuo ao visitante que adentra a galeria. A forma recortada permite 

que a visão atravesse a obra e possibilite a exploração dos detalhes anatômicos constituintes 

da “parede–escultura”.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 169 – Planta do térreo com posicionamento 
das obras de arte 

  
Fonte: Elaboração do autor a partir de imagem  
disponível em www.tacoa.com.br 
Legenda:  
1 - Escultura Linda do Rosário  
2 - Pintura O Colecionador 

               Abrindo a exposição, parece-nos que 

a escultura foi articulada com a localização da 

pintura O Colecionador (2008) por meio de 

uma linha reta traçada pelo arquiteto e que 

termina neste trabalho que, por sua vez, 

ilusoriamente amplia a dimensão do espaço 

real e lança o espectador em direção a uma 

piscina do ambiente de sauna. A pintura, 

uma das referências ao Barroco, foi criada 

sob medida para a parede na qual está 

exposta como se fosse um trompe l´oeil, 

integrando-se ao ambiente. 



193 

 

Merece destaque o fato de que, na obra de Adriana Varejão, a presença da 

arquitetura é notória desde o início de suas atividades na década de 1980. Na série Saunas e 

Banhos, da qual faz parte a pintura O Colecionador, Cartaxo (2012) nos aponta que: 

Não podemos ignorar que a estrutura geométrico-arquitetônica de Saunas e Banhos 
está voltada para os espaços interiores, valendo-se da representação da caixa 
arquitetônica. Como os espaços representados pela artista carecem de presenças, a 
arquitetura em si constitui-se como referência essencial de suas pinturas. Nelas, a 
artista apresenta-nos a arquitetura no seu sentido original: o prefixo ar de 
arquitetura, que tem sua raiz no grego arché, também está presente na palavra arro 
(ocos), daí o significado do termo arquitetura: construção de ocos. Por sua vez, a 
palavra Arca (que significa grande caixa) é proveniente  do latim arcère (cortar, 
delimitar), colaborando para a compreensão que temos do espaço arquitetônico 
como aquele que define os espaços interno (finito) e externo (ilimitado) (CARTAXO, 
2012, p. 51–52. Grifos da autora).  

 

 Dessa forma, a compreensão que temos da inserção das duas obras expostas nesse 

espaço e a solução adotada pelos profissionais se abaliza pelo confronto de duas arquiteturas. 

Primeiro, a obra da artista, como arquitetura virtual, fruto da criação e de suas indagações a 

respeito do espaço arquitetônico e a segunda, a arquitetura real, concebida pelo arquiteto 

como um lugar para a primeira. Essas são integradas, a nosso ver, pois as duas linguagens se 

mantém preservadas, porém, a arquitetura que chamamos de real contamina-se com o 

conceito gerador da obra de arte (arquitetura, azulejaria, o barroco mineiro) com o objetivo 

de potencializar ambas. Por outro lado, a planta do ambiente, é criada em observância aos 

aspectos topológicos derivados das necessidades da obra de arte, de exposição ou de uma 

cenografia pretendida, todos estes aspectos provenientes do diálogo entre arquiteto e artista.    

 

Iluminação 

 No pavimento térreo, a iluminação do ambiente foi pensada de duas maneiras: pela 

luz artificial, com focos dirigidos para todas as obras expostas, e através da luz natural, colhida 

por clarabóias de vidro (Fig. 170).  Parte do sistema de iluminação artificial foi instalada 

utilizando lâmpadas halógenas em luminárias quadradas, embutidas na laje.  

 As claraboias de vidro foram instaladas como fechamento superior das paredes 

laterais que foram recuadas até o limite do terreno (Fig. 171). Esta solução, a nosso ver, 

possibilitou a entrada de luz filtrada pelo vidro semi-fosco que, ao se misturar com a luz 
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Figura 173 – Vista do sistema de iluminação. 

    

    Foto Isaias Ribeiro, 2015 

 

 

 

artificial, realçou os trabalhos expostos, reduziu sombras, além de delimitar o espaço 

arquitetônico. Pensamos, também, que a redução de iluminação artificial contribuiu para o 

conforto térmico e visual.  

  

 

Não observamos reflexos nas obras e as cores parecem valorizadas e sem distorções 

aparentes. Os focos de luz para Linda do Rosário são emitidos de luminárias instaladas na laje 

de forro do pavimento superior. Avaliamos que da altura na qual se encontram a iluminação 

da obra seria insuficiente sem o reforço da luz proveniente das claraboias. Para a pintura O 

Colecionador, além da captação da luz natural, uma sequência de refletores distribui de 

maneira uniforme a iluminação. 

 

 

  

 

 

 

 

Materialidade de fundo 

Figura 171 – Vista da claraboia a partir do 
interior do pavilhão  

 
Foto Isaias Ribeiro, 2015 

 

Figura 170 – Vista externa da claraboia. 

    

   Foto Isaias Ribeiro, 2015 

Figura 172 – Vista do sistema de iluminação. 

      

      Foto Isaias Ribeiro, 2015 
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 No que diz respeito aos materiais empregados, a sala de exposição do pavimento 

térreo apresenta pisos, paredes e laje de forro revestidos em blocos de concreto aparente, na 

cor natural cinza, medindo 1.00 x 1.00 m. Ainda incluímos a escada, também construída em 

concreto aparente. 

 Entendemos a utilização destes blocos como uma citação ao azulejo que se faz 

presente nas duas obras expostas neste espaço. Na escultura, os azulejos são de 0.15m x 

0.15m, correspondentes ao tamanho padrão e tradicional da peça. Na pintura, as paredes da 

sauna são azulejadas e nos parece obedecer, em proporção, àquelas de Linda do Rosário.  

 Podemos dizer que a cor cinza do concreto fosco e aparente configura uma base 

neutra para os trabalhos e para a luz que banha o ambiente. De resto, as esquadrias de vidro 

não interferem na exposição, cumprindo a função de vedação.  

 A escada de pisos de concreto e o guarda-corpo de vidro transparente (Fig. 174) faz 

circulação entre o térreo e o primeiro piso; flutuando sobre o espelho d´água, conduz o 

visitante ao centro da próxima sala de exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 174 – Escada vista do térreo. 

 

        Foto Isaias Ribeiro, 2013 
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C. Pavimento superior 

Configuração espacial e discurso expositivo 

 O pavimento, de planta quadrada, pé-direito alto e clima monástico, é o lugar da obra 

Celacanto provoca maremoto (2004–2008). Quatro paredes azulejadas é a visão imediata do 

visitante: é o trabalho Celacanto que reveste as quatro paredes (Fig. 175). O ambiente é 

ocupado pelas telas/“azulejos” azuis e brancos evocando o barroco mineiro. Certamente, 

estamos diante de uma obra de arte que, pelas grandes dimensões, acolhe o espectador e o 

envolve com a arquitetura do pavilhão. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sobre a obra Celacanto provoca maremoto, Schwarcz relata que: 

[...] essa viagem, inundada por azulejos, só poderia iniciar sua “operação de pouso e 
desembarque” com aquela que seria a obra mais monumental de Adriana, exposta 
no seu pavilhão em Inhotim. Quase como uma referência por sob as demais 
referências, Celacanto provoca maremoto (2004) [...] inunda a visão até onde ela 
alcança, mas não com o mar: com azulejos. A obra toma como referência uma série 
de painéis de azulejaria, e em especial aqueles dispostos na Igreja da Ordem terceira 
do Carmo, em Cachoeira, na Bahia. Nesse trabalho emblemático, como em 
Azulejões, de 2000 [...] – o objeto é o mesmo, mas o tratamento desorienta. Dessa 
vez está em questão manos a narrativa ladrilhada e mais o fluxo, o ritmo das formas; 
isso sem esquecer a palheta infinita de azuis que definitivamente invade tudo 
(SCHWARCZ, 2009, p. 139). 

 

 A obra, a nosso ver, invade o espaço, pois a composição feita por pinturas se libera 

das paredes e se instala no ambiente. Podemos tratá-la como uma instalação de parede. 

  Figura 175 – Vista interna da sala de exposição da obra Celacanto provoca maremoto. 

 
    Fonte: www.inhoti.org.br/Blog 
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Pensamos também que a escala grandiosa ofereceu a mudança de “posição” das paredes para 

ocupar espaço expositivo.  

 Por ocasião da exposição da obra na Fundação Cartier (Paris) em 2005, havia somente 

uma face que ocupava uma das paredes da galeria. Para ser instalada no Inhotim, a artista 

acrescentou mais três faces (paredes). Desta forma, nas palavras do arquiteto Rodrigo Cerviño, 

“ganhou nova dimensão, indo mais longe (aprofundando) na relação arte-arquitetura, que 

domina todo o pavilhão” e, em especial, neste pavimento da edificação.   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Destacamos que, para que a obra se integrasse ao projeto, as medidas da altura do 

pé-direito (cerca de 5.00m de altura) e das paredes foram dimensionadas exatamente para 

acomodar a instalação, formada por 184 peças de 90 x90 cm, executada em óleo sobre massa 

de gesso sobre tela.  A solução arquitetônica, em acordo com a necessidade de exposição do 

trabalho, nos faz pensar que este foi montado diretamente sobre as paredes da sala. Durante 

a visitação não percebemos uma circulação de serviço na área técnica, crida para isolar esta 

“falsa parede” das paredes reais da edificação.  

 Um banco de concreto é o único mobiliário do pavilhão, ladeando o guarda-corpo da 

escada e permitindo a fruição das quatro partes que compõem o trabalho. 

   Figura 177 – Vista da instalação. 

 

   Foto Isaias Ribeiro, 2015 

Figura 176 – Planta do pavimento térreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de desenho, 
disponível em www.tacoa.com.br 
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 Deste pavimento podemos ver as cinco pinturas Carnívoras (2008), fixadas na laje de 

forro em uma abertura longitudinal (Fig. 178). Deste ponto de vista, a experiência é diferente 

da sala de exposição do térreo, pois exige que o espectador se volte para o alto para 

contemplar ou, pelo menos visualizar a série de cinco telas, pintadas nas cores branca e 

vermelha.  

Esta nova visualização permitiu comprovar que as medidas dos trabalhos foram 

determinadas para o encaixe perfeito na estrutura da edificação, conforme relato do arquiteto. 

Deste ângulo vemos, também, a precisa localização destes trabalhos sobre Linda do Rosário, 

que se encontra no térreo. Além disto, ficamos mais próximos dos detalhes das pinturas, das 

cores e do acabamento liso das telas.  

 Pensamos que, do conjunto de obras expostas, as pinturas Carnívoras encontram-se 

em localização desfavorável no que se refere à sua visibilidade. O desconforto físico para a 

observação dos trabalhos, desde o pavimento térreo, apresenta-se como um aspecto que 

compromete o discurso expositivo frente aos demais objetos expostos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminação 

 Para a iluminação da obra Celacanto provoca maremoto, o arquiteto relatou que na 

proposta inicial do projeto havia sido planejado que esse pavimento iria receber luz zenital, 

Figura 178 – Vista interna mostrando as 
pinturas Carnívoras desde o pavimento 
térreo. 

 

Foto Isaias Ribeiro, 2015. 

 

Figura 179 – Vista das Carnívoras desde o 
pavimento superior. 

 

  Foto Isaias Ribeiro, 2015. 
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porém filtrada por um forro transparente. A proposta objetivava aproveitar a modificação da 

luz ao longo do dia e desta maneira a sala teria diversos níveis de luz. Esta ideia acabou sendo 

modificada devido a questões orçamentárias e foi adotado um sistema de iluminação artificial 

direcionado ao trabalho. A artista acabou optando por uma teatralidade maior para expor a 

obra. Desta maneira, o arquiteto abriu mão dessa iluminação zenital e negociou com a artista 

a adição de um novo elemento arquitetônico – uma rampa de acesso a um terraço que não 

tinha sido pensando no projeto original. 

 Observamos, então, que os refletores fixados na laje de forro emitem focos para as 

quatro paredes que compõem a instalação e a luz se dispersa no ambiente, contribuindo para 

uma ambiência de mistério e monástica. O lugar é silencioso e nos permite a contemplação 

sem a interferência do exterior, pois é totalmente fechado para a paisagem. 

  

Materialidade de fundo 

 Para o piso foi escolhido o acabamento em um tipo de resina brilhante, originalmente 

de cor branca, que reflete a obra e preenche ainda mais o espaço com seus azuis, sem interferir 

na sua visualização. Observamos que a laje de forro, pintada de preto, adiciona mais 

sobriedade ao espaço e ao mesmo tempo concentra a luz emitida. 

A iluminação, assim, nos impele à concentração no trabalho. Os trechos de paredes 

que aparecem por trás da obra também são pintados na cor preta e parecem disfarçar a 

circulação existente por detrás da instalação.  

Por fim, consideramos que estes materiais e cores não concorrem com o trabalho e 

são apropriados para concepção da cenografia produzida para exibir a obra. 

 

Terraço 

 O pavimento superior é ligado ao terraço do pavilhão por meio de uma rampa que, 

segundo Rodrigo Cerviño, “veio concretizar uma ideia de que o edifício funcionasse como uma 

ligação entre as duas cotas do terreno”.  
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O autor do projeto considera importante que fosse considerado um percurso 

contínuo de visitação que expressasse o seu desejo de que o edifício funcionasse com esse 

tipo de ligação. A solução criou um colchão de ar que preserva as paredes internas da insolação 

direta, no pavimento superior. O resultado demonstrou maior eficiência do ar condicionado 

desta sala pois as paredes têm pouco contato direto com o sol.  

Destacamos que, diferente das outras áreas externas, a rampa é o único espaço no 

qual não existem trabalhos da artista. Uma porta de aço, pintada de preto, nos abre a 

passagem para a rampa que faz a ligação do pavimento superior (sala do Celacanto) com a laje 

de cobertura que funciona como terraço e mirante para paisagem do parque. A rampa se 

desenvolve ao redor do perímetro interno da edificação em um percurso estreito, ladeado por 

paredes de concreto aparente, encaminhando o público e criando expectativa quanto ao final 

da visitação: o terraço na laje de cobertura (Fig. 180 e 181). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 O amplo terraço é circundado pela última obra de arte instalada no pavilhão: 

Passarinhos: de Inhotim a Demini (2003–2008). Um banco de azulejos brancos com dezenas 

de pássaros pintados à mão por Beatriz Sauer, sob a coordenação de Adriana Varejão (Fig. 

182). 

 

 

 

    Figura 180 – Planta de cobertura/terraço. 

 

   Fonte: www. tacoa. com.br 

Figura 181 – Vista aérea do pavilhão. 

 

Fonte: www.inhotim.org.br 



201 

 

 

 

 

 

 

 

 

O banco nos parece flutuar sobre o piso de grandes tesselas de cimento liso. O 

mirante é aberto para a paisagem e o visitante está separado dela somente pelo guarda-corpo 

de metal. Alguns visitantes sentam no banco-obra de arte e descansam da visita, porém, a 

presença de uma passarela os convida para prosseguirem sua caminhada no Inhotim. 

 Podemos, ainda, complementar esta apreciação do pavilhão com mais uma 

observação: seguimos o roteiro de visitação pensado pelo arquiteto a partir da entrada do 

pavilhão. Porém, alguns visitantes, que vêm pela parte mais alta do terreno, entram pela 

passarela e fazem o percurso contrário, ou seja, vemos que a edificação se mostra flexível 

neste aspecto. E isso, a nosso ver, não causa prejuízo para o público que vê a exposição pelo 

fluxo inverso. Porém, ao experimentarmos essa situação, logo surgiu a sensação de termos 

entrado pela porta dos fundos. 

 A partir de 2008, observamos uma guinada na forma de pensar os novos pavilhões 

para exposição de longa duração.  Desta maneira, os arquitetos passaram a enfrentar novas 

escolhas para as soluções dos projetos para os pavilhões do Inhotim. Na Galeria Adriana 

Varejão observamos que a relação entre arquitetura e arte foi tratada, no processo de projeto, 

por meio do cuidadoso manejo das informações negociadas entre o arquiteto e a artista.   

 Em síntese, de acordo com a descrição e análise do projeto, e confrontando com as 

observações sistematizadas realizadas nas visitas à Galeria Adriana Varejão, concluímos que: 

i) no projeto do pavilhão observamos a coerência entre o discurso do arquiteto e o 

produto final realizado; 

Figura 182 – Vista do terraço. Obra: Passarinhos: de Inhotim a Demini. 

 

                 Foto Isaias Ribeiro, 2015. 
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ii) o projeto de arquitetura se desenvolveu apresentando clareza entre a concepção 

inicial proposta e a edificação construída; 

iii) no processo de projeto, o efetivo diálogo entre arquiteto e artista contribuiu e 

consolidou as estratégias elaboradas durante a fase inicial do trabalho. 

 Ainda assim, podemos acrescentar algumas particularidades a título de conclusão. Na 

Galeria Adriana Varejão, além do diálogo mantido entre artista e arquiteto, o projeto foi 

acompanhado pela equipe de curadores e paisagistas que colaborou, em acordo com o autor 

do projeto, para que fosse obtido o bom resultado do projeto, assim como para a sua 

realização, a obra construída.  

Pelo que foi exposto aqui, consideramos o pavilhão projetado pelo arquiteto Rodrigo 

Cerviño como um marco no que se refere à observância da relação arquitetura-arte no 

Instituto Inhotim. Conforme as palavras do arquiteto, trata-se de um “ projeto tailor-made”, 

ou seja, feito por encomenda, no sentido de satisfazer as necessidades das obras de arte, assim 

como da instalação das mesmas no espaço expositivo, umas das premissas da arte 

contemporânea. 

 

6.2 Sonic Pavilion (Pavilhão de Fusão) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

O Sonic Pavilion (Pavilhão Sônico) é uma 

obra de arte site-specific, abrigada em um 

pavilhão de vidro e aço, revestido internamente 

por uma película plástica. O trabalho de áudio de 

Doug Aitken (Redondo Beach, Estados Unidos, 

1968) iniciado em 2005, é constituído por um 

poço tubular de 200 m de profundidade, 

microfones e equipamento de amplificação 

sonora (Fig. 183). A ideia é capturar o som da 

terra e reproduzi-lo em um ambiente 

arquitetônico projetado pelo artista (VOLZ, 

2008). O pavilhão foi inaugurado em 2009. 

      Figura 183 – Desenho de concepção do Sonic Pavilion. 

 

       Fonte: www.dougaitken.com 



203 

 

Doug Aikten é um artista visual que transita por várias linguagens, indo do vídeo à 

instalação, passando pelas intervenções arquitetônicas e obras de site specifics, como a obra 

criada e executada especialmente para o Inhotim. 

 

A. Sítio 

 O pavilhão está implantado em um dos pontos mais alto do parque, uma clareira, na 

qual o terreno original foi preservado e que não houve movimento de terra, ou seja, foi mínima 

a interferência na topografia natural (Fig. 184). O volume de terra que forma a base do pavilhão 

é resultado da escavação feita para a realização do trabalho. Durante a construção, esse 

volume de terra foi organizado e ficou exposto no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acesso ao pavilhão é feito por uma rampa, com piso de réguas de madeira e fechada 

nas laterais por paredes de concreto aparente. É inicialmente reta, porém, ao adentrar a 

edificação, assume um percurso em espiral, conforme a figura 185.  Desta maneira, sentimos 

a experiência vertiginosa da entrada, na qual os pontos de vista se sucedem, tanto do exterior 

como do interior. A rampa é finalizada no ponto central do espaço, no qual está o furo emissor 

do “som da terra”. A nosso ver, esta caminhada espiralada é uma referência do artista ao 

tradicional rolo de filme, da fotografia e do cinema analógicos. A saída do pavilhão é feita pelo 

mesmo local de entrada. 

          Figura 184 – Vista superior do pavilhão no terreno. 

 

          Fonte: www. inhotim. org.br 
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O texto explicativo sobre a obra, constante no site do Inhotim, diz que: 

Sonic Pavilion [Pavilhão Sônico] é uma obra site-specific desenvolvida a partir de 
uma ideia pré-existente e resultado de um processo de cinco anos, entre pesquisa, 
projeto e construção. A obra se fundamenta num princípio bastante simples, embora 
ambicioso e de complexa realização. Trata-se de abrir um furo de 200 metros de 
profundidade no solo, para nele instalar uma série de microfones e captar o som da 
Terra. Este som é transmitido em tempo real, por meio de um sofisticado sistema de 
equalização e amplificação, no interior de um pavilhão de vidro, vazio e circular, que 
busca uma equivalência entre a experiência auditiva e aquela com o espaço. Doug 
Aitken encontrou em Inhotim não apenas as condições técnicas para o 
desenvolvimento da obra, mas também um contexto onde o trabalho fizesse 
sentido. Ao trabalhar em relação com a natureza e na escala da paisagem, 
a obra se torna herdeira dos Earthworks8 dos anos 1960 e 1970.  No entanto, aqui 
esta afinidade é renovada ao introduzir elementos sonoros e de tecnologia (Fonte: 
www. inhotim. org.br). 

 

 A arquitetura da obra de Doug Aitken (conhecida no Inhotim como “O som da Terra”) 

se funde com a obra de arte, ao criar tanto a proteção da mesma, como acolher os visitantes 

para que possam usufruir desta experiência sensorial.  

             Segundo relato da arquiteta Paula Zasnicoff, o artista Doug Aitken trabalha no seu 

atelier em parceria com arquitetos que colaboram na concepção do projeto de arquitetura que 

                                                     

8 Earthworks (Obras da Terra) entendido neste trabalho como Land Art. 

  Figura 185 – Vista externa e parte do interior do pavilhão. 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: www. inhotim. org.br 
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abriga as suas obras de arte. O projeto foi enviado dos Estados Unidos pelo artista, aprovado 

pela equipe de curadoria do Inhotim e teve a coordenação de execução de Zasnicoff.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que no Sonic Pavilion (Fig. 186) a fusão de arquitetura e arte 

acontece a partir da concepção do artista, com o apoio do arquiteto, para o funcionamento de 

uma obra de arte que necessita da arquitetura como mediadora do processo artístico e para 

apresentação ao público.9 

                                                     

9 Definir o que de fato escutamos no interior de Sonic Pavilion não é simples: micros ruídos são gerados no 
interior da Terra, mas a enorme cavidade também cria um espaço de reverberação contínua, cujo som é 
transformado pelo trabalho de equalização. Ouvimos um padrão nunca repetitivo, rico em frequências e 
texturas, que remete à música minimalista de Terry Riley e Steve Reich. Do último, uma possível referência seria 
a peça processual Pendulum music (1968) em que o som é gerado pelo movimento dos microfones em relação 
às caixas de som. O que Reich disse sobre sua peça parece servir como uma definição para o processo sempre 
contínuo, vivo e aberto de Sonic Pavilion: “uma vez que o processo é estabelecido e iniciado, ele funciona por si 
mesmo (Fonte: www.inhotim.org.br. Acesso em 23 de agosto de 2015). 

 

 

Figura 186 – Vista da rampa de acesso ao pavilhão.     

  

Foto Isaias Ribeiro, 2013 
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Figura 187 – Vista do interior do Sonic Pavilion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: http://bosako-work.blogspot.com.br/ 

Configuração espacial e discurso expositivo 

 No Sonic Pavilion entendemos que a arquitetura funciona como suporte para a obra. 

Nesta edificação não temos obras em exposição, como na Galeria Adriana Varejão e em outras 

tantas do Inhotim. O elemento material que nos permite o contato com a obra é feito por uma 

espécie de escotilha em aço inoxidável que delimita o furo e avança longitudinalmente no 

terreno. Deste furo, com diâmetro aproximado de 25 cm, foram introduzidos os microfones 

que captam o som.  

No ambiente, os sons captados são ampliados para concretizarem a ideia do artista, 

preenchendo o espaço de forma alternada e repetitiva. Em alguns momentos, nos faz lembrar 

de uma música percussiva e minimalista.  

      

 

 

        

 

 

 

 

  

 

Percebemos que a circunferência do furo, localizado no centro da edificação, se 

reflete no desenho da planta e da rampa, assim como na abertura que atravessa a laje, como 

uma alusão à onda que se propaga no pavilhão (Fig. 189).  Esta abertura na laje é fechada com 

um vidro translúcido que permite a entrada de um foco de luz natural que transita no piso, de 

acordo com o movimento do sol. 

   Figura 188 – Detalhe do furo. 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: http://bosako-work.blogspot.com.br/ 
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O pavilhão, projetado desta maneira pelo artista, permite ao público visitante um 

lugar de fruição da instalação sonora, capaz de permitir a concentração e instigar a 

curiosidade. Diante disto, podemos perguntar: Seria uma ilusão criada pelo artista? Este som 

é proveniente das profundezas da Terra? Os espectadores fazem estas perguntas ou, somente 

o nosso caráter investigativo nos distancia desta aventura lúdica? Não cabe neste momento 

responder a estes questionamentos, é importante aqui avaliar como a arquitetura colabora 

para que a arte encontre um lugar para se instalar e propiciar as condições necessárias para 

as experiências da criação artística. 

 

Iluminação 

 A rampa na área externa tem iluminação artificial instalada nas paredes que fazem o 

fechamento lateral, servindo de guia para o visitante. O interior do pavilhão é vedado por uma 

esquadria de vidro que capta a luz solar e banha todo o espaço. Considerando as características 

da obra de arte e o horário de funcionamento do museu (exclusivamente diurno), não foi 

necessário um sistema de iluminação artificial. 

 

Materialidade de fundo 

 A rampa de entrada é revestida de madeira em tom avermelhado, na sua porção 

exterior. A partir da porta de entrada, a rampa se converte em um banco revestido de piso de 

madeira, de cor clara que recebeu tratamento em verniz opaco. O salão ao redor do furo 

   Figura 189 - Planta executiva do pavilhão. 

          

    Fonte: TONETTI, 2013 
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também é revestido com o mesmo material, destacando a cor do metal da escotilha. No forro, 

foi empregado material de isolamento acústico que contribui para reter o som no ambiente.  

Destacamos que a esquadria de vidro foi, em parte, revestida com uma película que 

ofusca a visão da paisagem. Este é um dos aspectos que o artista utilizou para o espectador se 

voltar para a experiência sonora. Sendo assim, o pavilhão funciona como um mirante para a 

paisagem que concorre com a obra instalada nele. 

 Por fim, neste contexto, consideramos o Sonic Pavilion como uma experiência bem-

sucedida no que diz respeito à categoria de fusão entre arquitetura e arte, tornando visível a 

unicidade intencionada pelo artista. Podemos dizer que a resultante é uma obra artístico-

arquitetônica. Arte e arquitetura em acordo e de forma indissociável.  

Aqui não tratamos de potencializar a obra de arte (e suas características) e 

arquitetura, como no pavilhão dedicado a artista Adriana Varejão. O resultado encontrado no 

Sonic Pavilion, materializa, a nosso ver, o termo contentor arquitetônico. A imagem mental 

que fazemos deste pavilhão é de uma redoma de vidro, no qual contentor e conteúdo têm a 

função de permitir o acontecimento da obra de arte. 

 

6.3 Galeria Marcenaria (Pavilhão Adaptado) 

Na edificação que abrigava uma oficina da antiga fazenda, encontra-se instalada a 

Galeria Marcenaria. Em duas salas são expostos diferentes trabalhos artísticos: a instalação La 

intimidad de la luz en St. Ives (1997) do artista argentino Victor Grippo, e o registro em vídeo 

da performance De Lama Lâmina (2004) de Matthew Barney e Arto Lindsay. A arquiteta Paula 

Zasnicoff foi colaboradora na adequação do projeto do galpão aberto ao público em 2008. 

 

A. O sítio 

 O pavilhão está localizado ao lado do prédio da administração do Inhotim, próximo 

ao grande lago. Notamos que o acesso à edificação é parcialmente oculto pelo paisagismo que 

dificulta a visibilidade da placa sinalizadora, assim como a própria edificação.  
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 No que diz respeito à relação com o entorno, o galpão é fechado, não havendo 

aberturas que permitam a visão do interior. As duas aberturas para os espaços expositivos 

ficam voltadas para uma das fachadas laterais e não podemos visualizá-las do caminho que 

passa em frente à edificação. Vemos, no entanto, um elemento arquitetônico na fachada 

principal, que não reconhecemos de imediato, parecendo uma grande porta de correr 

fechada. Sendo assim, percebemos que o público não se sente convidado para se dirigir e 

explorar o lugar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

No projeto de reforma e ampliação da antiga oficina, a adição de um terraço 

promoveu proteção das intempéries para os visitantes e tem a função de distribuição aos 

acessos para as duas salas nas quais foi dividido o espaço interno do pavilhão: uma sala 

dedicada ao artista argentino Victor Grippo e a outra ao americano Matthew Barney. 

 

 

Figura 190 – Vista da Galeria Marcenaria. 

 

Foto Isaias Ribeiro, 2015 
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Sala Victor Grippo 

 No conjunto da obra de Grippo, vemos desde a pintura em óleo sobre tela, com 

aproximações com a Pop Art, assim como as proposições de ocupação do espaço arquitetônico 

com instalações e esculturas. 

 O artista é considerado pelos críticos de arte como o introdutor da arte conceitual na 

Argentina. A curadoria promove o artista da seguinte maneira: 

Victor Grippo (Junín, Argentina, 1936 - Buenos Aires, Argentina, 2002) é reconhecido 
internacionalmente como um dos mais originais e significativos criadores do século 
XX.  O artista ocupa lugar de destaque na produção artística das últimas décadas, 
sendo um dos principais nomes do grupo ligado à arte conceitual na Argentina. Um 
químico por formação, Grippo se interessava pelas conexões entre arte, vida e 
ciência, utilizando matérias orgânicas e em estado bruto ao lado de ferramentas e 
objetos do cotidiano. No Inhotim, a obra de Victor Grippo vem se somar ao conjunto 
de instalações permanentes, promovendo um diálogo com os trabalhos de artistas 
como Hélio Oiticica (1939-1980), Cildo Meireles e Tunga, artistas envolvidos na 
renovação do pensamento artístico no Brasil no mesmo período de Grippo (Fonte: 
www.inhotim.org.br).  

      

 

 

Figura 191 – Vista do terraço do    
pavilhão 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     Foto Isaias Ribeiro, 2015 

Figura 192 – Vistas do hall de entrada para a 
instalação  

 

                Foto Isaias Ribeiro, 2015 
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Configuração espacial e discurso expositivo 

 A obra de Grippo exposta na Marcenaria, La intimidad de la luz en St. Ives (1997) é 

uma instalação composta por seis mesas de madeira, moldes e peças de gesso, argila, água, 

ferramentas e texto (Fig. 193 e 194). Foi originalmente concebida para um dos studios de 

Porthmeor, em St. Ives, Cornwall, Inglaterra, espaço que vários artistas dividiram durante o 

século vinte.10  

 Inspirado e fascinado pela luz do local, Grippo concebeu uma obra endereçada à 

passagem do tempo: ele criou um tipo de relógio de tempo sobre um grupo de mesas de 

trabalho, sobre os raios que banhavam o studio, no qual as várias fases do trabalho de 

escultura são expostas. Mesas tomam lugar especial na obra do artista e significam encontros 

entre o lugar comum e o extraordinário, do studio à sala de banquetes.  

 O artista encontrou no Inhotim um lugar que lhe pareceu favorável à montagem da 

instalação. A reformatação do antigo galpão foi pensada de acordo com a ideia original de 

Grippo. 

 

        

 

 

       

 

 

 

 

                                                     

10 La intimidad de la luz en St. Ives encontrou uma qualidade específica de luminosidade e em outro contexto – 
algo que Grippo antecipou quando afirmou que: “Exatamente aqui no meu studio em Buenos Aires, localizado 
no sul do cone sul da América do Sul, um fenômeno similar à St. Ives toma lugar; depois de tudo, a luz em 
qualquer lugar confere significado às coisas que tendem a ser significativas” (GOOGLE.COM/INSTITUTE). 

 

Figura 193 – Vista da sala da instalação (foto com 
flash) 

 

Foto Isaias Ribeiro, 2015 

 

Figura 194 – Vista da sala da instalação (com a 
luz do ambiente) 

 

Foto Isaias Ribeiro, 2015 
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 O caminho que leva ao trabalho inicia em um hall, de paredes pretas, dividido ao meio 

pela porta de entrada (em vidro temperado, com película preta) e prossegue por uma 

circulação pouco iluminada. Após passarmos por uma cortina de tecido preto e pesado, 

ficamos diante da instalação.  

 Na penumbra da sala, percebemos a presença de mesas com alguns objetos sobre os 

tampos, difíceis de serem identificados. Parecem ferramentas e restos de massas de cimento. 

Vemos como atrativo principal a luz que penetra pela fresta da persiana e as sombras criadas 

pelo mobiliário. O ambiente criado para o trabalho não nos apresentou detalhes que possam 

ser alvo de minúcias. A única abertura, parte da instalação, é uma esquadria de vidro com a 

persiana na qual a fresta vertical (de 3cm) permite a luz invadir o espaço para o trabalho 

funcionar.  

 Vemos que o projeto solucionou a contento o espaço destinado à instalação La 

intimidad de la luz en St. Ives, na medida em que a escolha de posicionamento da sala, na 

fachada que recebe mais luz solar, garante o perfeito desenrolar da ideia de Grippo. A obra, 

de caráter sutil e intimista não nos pareceu despertar muita curiosidade do público visitante 

que, impaciente, não espera muito tempo para ver a mudança de luz sobre as mesas e objetos 

que compõem a instalação. A ausência de luz, a falta de ventilação e o cheiro de mofo são 

aspectos interligados que, na nossa opinião, concorrem para a pouca permanência na sala. Na 

reforma poderiam ter sido pensadas soluções técnicas que evitassem estes problemas, com o 

objetivo de permitir a exposição da obra em condições mais favoráveis. 

  

Iluminação 

 Exceto pela luz natural, que faz parte da obra, não existe sistema de iluminação nesta 

sala. 

 

Materialidade de fundo 

 O piso de cimento queimado na cor natural, as paredes brancas e o teto em lambri 

de madeira pintado de branco configuram o espaço para a instalação. Estes materiais, exceto 
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o cimentado, não são visíveis devido à pouca iluminação do ambiente e não influenciam a 

exposição do trabalho. 

 

Sala Mattthew Barney  

A obra de Mattthew Barney, De lama Lâmina (From Mud, a blade) 2004, apresenta 

um filme, em cor e sonorizado, com duração de 55’22” e exibido em única sessão diária (terça 

sexta-feira, às 15h) e aos sábados, domingos e feriados em duas sessões (11h e 15h) na sala 

de vídeo do pavilhão.  

 Sobre o artista visual Mattthew Barney (EUA, 1967) podemos dizer que a sua 

produção abrange linguagens diversas como escultura, fotografia, desenho e vídeo, e nos seus 

trabalhos se combinam performance e vídeo como processos criativos. O artista cuja obra “é 

rica em metáforas e referências, se baseia em uma estética tão singular quanto exuberante” 

no grande campo da arte contemporânea. Durante os anos de 1994 a 2002, Barney criou a 

série de filmes chamada de The Cremaster Cycle.  

 O “texto de parede”,11 presente na entrada do pavilhão, explica a obra: 

O vídeo De lama Lâmina (2004) resultou de um projeto realizado em parceria com o 
músico norte-americano Arto Lindsay, envolvendo inicialmente música e 
performance. Filmado durante o carnaval de Salvador, Bahia, o longa-metragem 
representa mais do que o registro de uma performance em tempo real -  passagem 
de um enorme trator seguido por participantes de um bloco afro-, uma vez que 
também incorpora uma narrativa ficcional, entrelaçando os planos do real e do 
imaginário. O título da obra faz referência a duas divindades do candomblé: Ossanha, 
orixá das plantas, detentor das forças vitais da natureza, e Ogum, orixá do ferro, da 
guerra e da tecnologia. O conflito entre essas duas divindades constitui o princípio 
organizador da obra e reflete o interesse de Barney pela natureza dialética de 
elementos aparentemente opostos. O trator, onde as ações se desenrolam, é 
constituído por duas partes que indicam a coexistência de um mundo terrestre 
exterior e de uma esfera subterrânea oculta. Localizado entre as rodas da máquina, 
encontra-se Greenman, figura híbrida, parte homem, parte planta, enquanto, do 
lado de fora, uma personagem inspirada em uma ativista ecológica escala a enorme 
árvore carregada pelo trator. No sincretismo de Barney, a fusão da ativista com a 
árvore e a de Greenman com a máquina evocam o dualismo entre criação e 
destruição, fecundidade e morte. Ao abordar o tema do desmatamento, do frágil 
equilíbrio entre meio ambiente tecnologia, o trabalho revela ainda uma dimensão 
política. A partir deste vídeo, Matthew Barney concebeu uma obra especialmente 

                                                     

11 Assim são chamados comumente os textos explicativos sobre obras de arte, que são afixados nas paredes de galerias e 
museus.  
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para Inhotim, - uma instalação que inclui o trator utilizado nas filmagens (Fonte: 
Texto impresso e afixado em parede na entrada do pavilhão, 2008). 

   

O filme que registra a performance criada por Matthew Barney é exibido em uma sala 

com capacidade para cinquenta lugares. A estrutura de madeira aparente foi recuperada para 

suportar a cobertura do pavilhão e pintada com tinta preta. O piso da sala é de granito cortado 

em blocos que se assemelham a paralelepípedos de pavimentação de ruas. As paredes 

também pintadas de preto configuram um espaço apropriado para exibição de filmes de 

diferentes durações. No caso do filme de Barney, aproximadamente uma hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do espaço ser bem solucionado, assim como a sala de Victor Grippo, a 

frequência de visitantes é pequena, mesmo nos horários das sessões de exibição do filme. 

Figura 196 – Vista da entrada da sala de projeções. 

 

Foto Isaias Ribeiro, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 197 – Vista da entrada da sala de projeções. 

 

  Foto Isaias Ribeiro, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 195 – Still do filme que registra a performance no carnaval de Salvador, Bahia. 

      

Fotos Isaias Ribeiro, 2015 
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 O trabalho de adaptação, entendido como a resposta ao reuso empreendido, 

procurou preservar o volume arquitetônico e agenciar um abrigo para as obras artísticas, seu 

objetivo principal. Neste sentido, a pesquisa sobre os trabalhos, no que se refere às 

características formais destes, nortearam as estratégias projetuais, conforme afirmou Paula 

Zasnicoff, arquiteta que coordenou a execução do projeto.  

No caso da instalação de Víctor Grippo, a arquitetura tem a função de dirigir a entrada 

da luz exterior para que a ação proposta se realize. No projeto de arquitetura foram 

examinadas as possibilidades de ocupação do pavilhão, privilegiando a obra de Grippo, devido 

às suas demandas relacionadas com a arquitetura. 

 Para a obra de Barney, as necessidades eram menores com relação ao existente: uma 

porção do espaço foi dimensionada para funcionar como uma sala de projeções, através do 

aproveitamento da área restante que foi destinada para a instalação de Víctor Grippo. 

 Após a pesquisa de campo, por meio da observação in loco e a análise da narrativa do 

arquiteto, este conjunto de informações nos permite concluir da seguinte maneira a análise 

sobre a Galeria Marcenaria, e estender pontualmente a apreciação acerca dos espaços dos 

pavilhões de adaptação.  

i. Apesar dos esforços colaborativos que uniram curadoria e arquiteto para 

reformatar o antigo galpão, a Galeria Marcenaria não atrai muitos visitantes, não 

sendo mesmo reconhecida por eles como um dos espaços expositivos do Inhotim. 

Parece-nos que a inospitalidade da edificação e o desconhecimento dos artistas e 

as respectivas obras ali expostas são dois aspectos que contribuem para o 

desinteresse do público. 

ii. No que diz respeito ao processo de projeto, a ausência do diálogo efetivo entre 

arquiteto e artista(s) não possibilitaram a solução de um espaço que levasse 

somente em consideração as demandas específicas das obras de arte, mas que 

também seduzisse o público para visitá-lo. A visão do artista poderia ter criado 

algum elemento que destacasse o espaço para a sua obra.  

Podemos dizer que, neste sentido, a Galeria Rivane Neuenschwander, em nossa 

opinião, foi exitosa no processo de adaptação, apesar da aparente simplicidade. 

A casinha centenária é sedutora aos olhos do público. Implantada isoladamente 
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em meio a um terreno que reproduz um jardim doméstico, a edificação, ao nosso 

olhar, provoca a curiosidade do público. 

iii. Neste ponto, a nossa crítica é dirigida à manutenção dos ambientes: na Galeria 

Marcenaria, os ambientes fechados, devido às características das obras em 

exposição, se tornaram repelentes pelo cheiro de mofo que exala nos seus 

interiores. Além disso, as cortinas de tecido pesado, um tipo de veludo, ainda 

concorrem para visualmente provocar a recusa de alguns visitantes em 

permanecer nas salas, em especial para assistir ao filme de Matthew Barney que 

tem duração de quase uma hora. 

 Com o intento de contribuir para a área de arquitetura de museus, em especial, 

naqueles inseridos na paisagem natural, apresentamos, no capítulo final, os caminhos 

percorridos e os resultados obtidos na pesquisa realizada. Por meio da retomada das questões 

propostas e da hipótese de trabalho serão expostas as conclusões e perspectivas para 

investigações futuras. 
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8 Conclusões  

A relação entre arquitetura e arte se insere num vasto campo de proposições, 

situações e fatos que tratam, por meio da arquitetura, da resolução de problemas para o 

abrigo e exposição da obra de arte. A construção de espaços para a arte é complexa. 

Arquitetos, artistas e curadores são alguns dos profissionais que trabalham, de forma 

colaborativa, com o objetivo de conceber o abrigo para a obra de arte. 

As parcerias estabelecidas entre arquitetos e artistas, à procura da concepção de um 

espaço expositivo de união e integração entre arquitetura e arte, foram protagonizadas e 

registradas por luminares da história recente da arquitetura e da arte. No Brasil, diferentes 

formulações para a concretização desta integração são exemplares. Os esforços empreendidos 

pelos arquitetos Le Corbusier e Lúcio Costa, no projeto do Ministério da Educação e Saúde 

(MES, Rio de Janeiro, 1936) atestam a complexidade deste trabalho no âmbito da arquitetura 

moderna. 

No que se refere à contemporaneidade, ampliamos a observação das ações ligadas às 

parcerias entre arquitetos e artistas, analisando as relações entre arquitetura e arte 

especificamente no contexto do Instituto Inhotim. Nesta tese, observamos como o projeto 

cultural do empresário mineiro Bernardo Paz, além de expor ao público uma coleção de arte 

contemporânea, provocou a busca por soluções arquitetônicas que pudessem concretizar uma 

maneira de abrigar adequadamente suas obras artísticas.  

O colecionador escolheu as terras de sua propriedade, uma antiga fazenda nos 

arredores da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, para a criação de um lugar no qual a 

arte fosse exposta em plena natureza, introduzindo, assim, um novo tipo na arquitetura de 

museus e nos espaços para exposição de arte no Brasil.  

Nossa afirmativa se faz a partir de conclusões de uma pesquisa que, à luz de 

referências nos campos da arquitetura de museus, da análise de projeto em arquitetura, e da 

realização de observações sistematizadas, nos possibilitou responder às questões propostas1e 

                                                     

1 As questões iniciais da pesquisa foram formuladas da seguinte maneira:  

a) Como vem se estabelecendo a relação entre arquitetura e artes visuais no museu Inhotim? 

b) Os espaços expositivos do Instituto Inhotim apresentam características que os diferenciam de projetos de 
arquitetura museológica elaborados para outras instituições brasileiras que expõem arte contemporânea? Que 
aspectos lhes são específicos? 
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examinar como a relação arquitetura e arte vem se desenvolvendo no âmbito do Instituto 

Inhotim. 

O museu se configura a partir de uma solução expográfica na qual o acervo é exibido 

em parte “ao ar livre” (esculturas, por exemplo) entre a vegetação do parque e outras obras 

(como instalações e pinturas) e são abrigadas em edificações projetadas através de parcerias 

entres arquitetos e artistas. Nesta perspectiva, a arte contemporânea, que agrupa uma gama 

de processos artísticos, encontra no Inhotim um campo aberto para a concretização das mais 

diversas proposições nesse universo de criação. 

Em muitas das obras, a participação interativa do público, uma das características da 

arte contemporânea, se faz presente em instalações e obras site-specifics que funcionam nos 

pavilhões do Inhotim. No que se refere à aquisição das obras de arte, o acervo do Instituto 

vem sendo constituído de duas maneiras: de modo mais habitual, os trabalhos são comprados 

às galerias de arte (nacionais ou estrangeiras) que representam os artistas, ou de maneira mais 

singular, os artistas são convidados pela administração da instituição, via curadoria, para 

realizarem projetos artísticos em lugares específicos no parque, em meio à paisagem natural, 

e com suporte técnico especializado de arquitetos e curadores de arte.  

A revisão da literatura nos permitiu observar que a arquitetura acompanhou a 

evolução histórica do museu, desde os gabinetes de curiosidades aos mais recentes tipos 

museológicos, o que nos possibilitou, neste contexto, eleger nossos estudos no âmbito dos 

museus de arte, e mais especificamente, aqueles que se dedicam à arte contemporânea, para 

em seguida nos concentrarmos nos museus que se encontram inseridos na paisagem natural. 

Refinando ainda mais nossa pesquisa, formulamos o conceito de museu-parque como 

um tipo de museu que abriga a arte de maneira particular. Entendemos que estes museus se 

caracterizam por exibir o seu acervo de obras de arte, tanto ao ar livre como em pavilhões 

inseridos diretamente no cenário natural.  

                                                     

c) Como se deu a relação entre artistas e arquitetos, e respectivas obras de arte e de arquitetura, no processo 
projetual dos pavilhões para exposições permanentes do Instituto Inhotim? 
 
d) De que maneira as características formais das obras de artes visuais conduziu o processo de concepção dos 
projetos destas galerias? A linguagem formal das edificações tem relação com os tipos de obras de arte nelas 
expostas? 

 



220 
 

E assim, rastreando instituições que se adequassem a esta moldura conceitual, 

identificamos dois museus de arte, além do Instituto Inhotim: o Museu Insel Hombroich 

(Alemanha) e a Chinati Foundation (EUA) como exemplares de arquitetura de museus-

parques. A gênese deste tipo de museu é herdeira da tradição dos parques de esculturas (um 

exemplo é o Storm King Art Center, aberto em 1960, nos arredores de Nova York) que, ao longo 

do tempo, também incorporaram edificações para abrigar e expor parte de seu acervo 

artístico. Portanto, é neste campo da arquitetura de museus - o museu-parque - que 

investigamos a relação entre arquitetura e arte. 

Nesta tese, a relação entre arquitetura e arte foi examinada no museu-parque 

Inhotim, tendo como contraponto o Museu Insel Hombroich (Neuss, Alemanha). Procuramos, 

assim, mostrar as possibilidades de soluções projetuais nas quais dois aspectos são relevantes 

para o nosso estudo - a obra artística, como um dado principal do programa de necessidades 

e das características espaciais do projeto arquitetônico, e o pavilhão construído na paisagem 

natural, funcionando como contentor e abrigo para a arte nele inserida.  

Os museus brasileiros que operam atualmente expondo arte contemporânea foram 

projetados com a função de exibirem, de maneira generalista, as obras de arte (pinturas, 

desenhos, esculturas, instalações e vídeo) em conformidade com as possibilidades dos 

espaços expositivos. Algumas instituições, como a Pinacoteca de Estado de São Paulo, 

passaram por reformas e adequações na sua arquitetura, para receber exposições de arte 

contemporânea, criando assim, salas que pudessem comportar obras de variados formatos e 

dimensões. 

Na nossa pesquisa, não identificamos novos museus (públicos ou privados) 

projetados com a função de expor arte contemporânea de acordo com as características e 

conceitos apresentados neste estudo. Exposto desta maneira, e através das características 

definidas, podemos dizer que a idealização do Instituto Inhotim, no início dos anos 1980, 

inaugurou o conceito de museu-parque no Brasil. 

Sendo assim, à luz da pesquisa e das entrevistas realizadas com os arquitetos autores 

dos projetos para os pavilhões de exposição permanente, pudemos identificar alguns aspectos 

específicos do Inhotim que o diferenciam dos projetos da arquitetura de museus no Brasil, 

especialmente naqueles que expõem arte contemporânea. As conclusões aqui apresentadas 

se referem, sobretudo, às particularidades dos pavilhões expositivos, considerando os dados 
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do sítio, a configuração espacial e o discurso expositivo, a iluminação e a materialidade de 

fundo dos projetos aqui analisados.  

O Inhotim está localizado em um grande parque rural no qual foram realizadas 

intervenções paisagísticas que preservaram a vegetação nativa, porém, inserindo diversas 

espécies vegetais, com destaque para a coleção de palmeiras. Desta maneira, foi criado um 

jardim botânico que acolhe os pavilhões expositivos e funciona como local para diversas 

pesquisas nas áreas da botânica e do paisagismo.  

Na topografia de altos e baixos do parque, os terrenos para os quais foram projetados 

os pavilhões foram escolhas da direção do museu com a colaboração da equipe de curadoria, 

em acordo com arquitetos e artistas. A ordenação de construção das edificações se deu à 

medida que novas áreas eram adquiridas por Bernardo Paz e que hoje são preservadas.  

As localizações dos pavilhões não obedecem a uma ordem pré-estabelecida, porém, 

ao longo dos planos de expansão do Inhotim, foram sendo configuradas rotas de itinerário que 

ligam os pavilhões e facilitam a visitação, a pé ou em carrinhos elétricos para seis passageiros. 

Ao público visitante é informada a localização das obras expostas ao “ar livre” e dos pavilhões 

expositivos. A eficiente sinalização e o mapa-guia do parque são fontes de elaboração de 

percursos à escolha do visitante. Além disso, uma grande equipe de jovens estagiários da 

instituição auxilia o público, inclusive com informações sobre as obras em exposição. Assim, 

um roteiro paisagístico que intercala paisagem e arquitetura é uma das características da 

instituição mineira. 

No que diz respeito à sinalização, esta característica do Inhotim difere do contraponto 

analisado – o Museu Hombroich, no qual a inexistência de sinalização é proposital, com vistas 

a tornar a experiência no parque independente da interferência da instituição. Nos pavilhões 

deste museu não vemos a presença de funcionários ou fiscais nas galerias. A segurança 

eletrônica é oculta na paisagem e nas edificações. Na recepção, o mapa-guia do museu 

oferecido ao visitante resume os principais caminhos que levam aos pavilhões, e a opção de 

se perder por aquelas terras também faz parte das propostas de experimentos sensoriais deste 

museu-parque alemão. 

O acervo do museu Inhotim foi composto inicialmente pelas obras que migraram da 

coleção pessoal de Bernardo Paz para a instituição quando da sua fundação, até a abertura ao 
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público em 2006. A arte moderna constituía, na coleção de Paz, o maior número de trabalhos, 

passando depois a incorporar a produção artística, brasileira e internacional, realizada a partir 

de 1960. Esta mudança de interesse se deu a partir da aquisição de trabalhos de dois 

renomados artistas, os brasileiros Tunga e Cildo Meireles, e foi, por aconselhamento do 

primeiro, que Bernardo Paz redirecionou a sua coleção investindo em instalações, fotografias 

e comissionando artistas para criarem obras de site-specific no Inhotim. 

Identificamos, assim que, em sua maioria, os pavilhões para exposição permanente 

abrigam obras de instalação, criadas com materiais diversos, sejam em vídeo, fotografia, 

pinturas ou em inusitadas combinações e experimentos. As obras de site-specific foram 

pensadas pelos seus autores com a colaboração da arquitetura. Estas obras de arte não podem 

existir ou acontecer sem a presença do contentor arquitetônico, ou seja, a edificação faz parte 

da obra ou se funde com ela estruturalmente.  

Os três pavilhões analisados mais detalhadamente neste trabalho abrigam pinturas, 

esculturas, instalações (sendo uma delas de site-specific) e vídeos, compondo, assim, uma 

amostra do acervo que se encontra presente nos demais espaços expositivos e, ao que nos 

parece, são estas as linguagens artísticas privilegiadas pela equipe curatorial, com a anuência 

do patrono da instituição, Bernardo Paz.  

A pintura, por exemplo, aparece na Galeria Adriana Varejão de duas maneiras: isolada 

em sua totalidade, como na obra O Colecionador, concebida com as dimensões exatas para 

ocupar uma das paredes da sala para a qual foi pensada, com a ideia de ampliar e criar uma 

ilusão de continuidade do espaço. Já as 184 pinturas que compõem a obra Celacanto provoca 

maremoto, são expostas nas paredes, se integrando no espaço arquitetônico, no conjunto, 

como uma imensa instalação de parede. As esculturas Panacea Phantastica e Passarinhos – de 

Inhotim a Demini, se instalam nos espaços externos para os quais foram criadas, ampliando 

suas características originais, na forma de mobiliário, pois são bancos de concreto revestidos 

de azulejos que funcionam como suporte para as pinturas da artista.  

O Sonic Pavilion foi concebido por Dan Aitken com o conceito de instalação site-

specific. Neste caso, o trabalho foi pensado para um determinado um lugar, com abrigo 

próprio, sendo o projeto de arquitetura concebido pelo artista e sua equipe. A execução ficou 

a cargo da arquiteta Paula Zasnicoff, funcionária do Inhotim naquele momento. 
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Na Galeria Marcenaria, as obras de arte são de tipos diferentes: uma instalação de 

Víctor Grippo e um vídeo de Matthew Barney. A instalação de Grippo foi ambientada em uma 

sala dimensionada para funcionar de acordo com as especificações do artista, ou seja, a 

edificação deveria ter uma esquadria que propiciasse a entrada de certa quantidade de 

iluminação natural em uma sala escura. A luz deveria penetrar como uma lâmina, no sentido 

vertical e atravessar o ambiente, banhando as peças que compõem a instalação: objetos 

dispostos em pequenas mesas de madeira. Na reforma da antiga oficina, este componente 

luminoso da obra de arte foi incorporado e atendido pelo projeto de arquitetura. 

A solução projetual mais simples, a nosso ver, foi encontrada para a exibição do vídeo 

de Barney - uma sala de projeção para as sessões do filme De Lama Lâmina. O espaço foi 

dimensionado para atender a um pequeno público e assim funciona, apesar da ausência de 

controle e manutenção da ventilação que tornam o ambiente desconfortável ao visitante.  

Os pavilhões expositivos apresentam um dos aspectos mais próprios ao Inhotim e que 

caracterizam a solução expográfica adotada pelo museu: o acervo é exposto em edificações 

para exposições temporárias e permanentes ou ao “ar livre”, em diferentes locais do parque, 

e permitem o contato mais próximo com esculturas e instalações.  

As “galerias” para mostras temporárias exibem exposições coletivas ou individuais de 

artistas brasileiros e internacionais. Estes espaços se assemelham às kunsthalles (galerias de 

arte, em alemão) europeias, ou, como entendemos, espaços nos quais são realizadas 

exposições temporárias, individuais e coletivas de artistas visuais.  

As quatro “galerias” (Mata, Lago, Fonte e Praça) mantêm a relação com o parque por 

meio de esquadrias envidraçadas que possibilitam a visão da natureza circundante. Estes 

pavilhões, pioneiros do Inhotim, se constituem de grandes edificações, divididos internamente 

em várias salas que apresentam as mostras.  

Os pés-direitos são altos, permitindo a montagem de obras de grandes dimensões e 

os espaços foram dimensionados para permitir a adequação das montagens de instalações, 

pinturas e obras em vídeo. A presença de paredes altas, pintadas de branco com elementos 

arquitetônicos adossados - cornijas, colunas e entablamentos - revisitam o classicismo 

arquitetônico, porém, de maneira mais simplificada. Assim, estas edificações, pelas 
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características formais descritas, nos parecem terem sido pensadas para desempenhar uma 

presença discreta em meio à exuberante vegetação do parque.  

Nos pavilhões para exposição permanente os projetos são bastante diferentes entre 

si, mas se deve destacar que as Galerias Cildo Meireles e True Rouge (do artista Tunga) se 

apresentam, nas suas formas arquitetônicas, em acordo com as escolhas projetuais de Paulo 

Orsini para as primeiras edificações do Inhotim. Contudo, os dois pavilhões inauguraram a 

opção adotada pela instituição de exposição de obras de um único artista e, em muitos deles, 

nomeá-los com o seu nome.  

Em 2008, a Galeria Adriana Varejão marca uma nova fase da arquitetura do Inhotim. 

O projeto deste pavilhão envolve, pela primeira vez, a participação efetiva do artista na 

concepção e desenvolvimento da edificação. O cubo de concreto aparente, que abriga as obras 

da artista, referencia-se na arquitetura brutalista e, a nosso ver, mais próximo das ideias do 

arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Neste caso, estamos apontando o Museu de Escultura 

Brasileiro (MuBE-SP) como fonte de inspiração do autor do projeto, o paulistano Rodrigo 

Cerviño Lopez.  

De certo que Lopez e Varejão estiveram afinados nas decisões projetuais, ao abordar 

o elemento arquitetônico ordenador do conceito apresentando nas obras de arte – o azulejo. 

No pavilhão, a presença deste material construtivo é exaltada desde a entrada principal até a 

saída da edificação, seja pelo uso do próprio azulejo nos trabalhos artísticos. Observamos que 

a forma geométrica tradicional do azulejo, o quadrado, se mostra na forma geral do pavilhão, 

no paginamento de piso e até mesmo, lembrando sutilmente a ausência deste revestimento 

quando o mesmo é retirado de uma parede, por meio das marcas residuais das formas de 

concreto que foram usadas na construção. 

No Sonic Pavilion a arquitetura envolve e promove o funcionamento da instalação, ou 

seja, esta fusão possibilita que esta tenha existência física, concluindo desta maneira o 

processo de criação do artista. É neste sentido que o artista sabe da importância dada ao lugar 

no qual a obra de arte vai “residir” e reconhece, na arquitetura, a necessidade de provisão de 

espaços qualificados para seus trabalhos funcionarem satisfatoriamente.  

Na Galeria Marcenaria, uma das edificações remanescentes da antiga fazenda, as 

necessidades dos trabalhos artísticos foram atendidas pelo projeto de reforma e adaptação 
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interna da edificação existente. Destacamos, na reforma, a adição de um terraço que funciona 

como circulação entre as duas salas expositivas e proporciona conforto e proteção das 

intempéries aos visitantes deste pavilhão. 

Nos pavilhões analisados, vemos que a relação entre interior e exterior se faz em 

justificativa a uma condição que é nascente com o projeto de arquitetura: isolar a edificação 

do exterior para se obter e deter a concentração do visitante nas obras de arte expostas. Ora, 

esta é uma prerrogativa do museu moderno quando adotou o “cubo-branco” como modelo 

de museografia e encerrou a obra de arte em ambientes monásticos, silenciosos e protegidos. 

Apesar dos pavilhões do Inhotim trazerem referências formais bastante atrativas, 

concluímos que, no contexto para o qual foram projetados, o contentor arquitetônico alcança 

êxito na sua primeira função como protetor do trabalho artístico, reforçando também a 

exposição e não somente a obra de arte, especificamente. A arquitetura, neste caso, se integra 

à proposta artística e potencializa o conjunto obra de arte– exposição–arquitetura. Neste 

resultado, a síntese formal que soluciona o programa de necessidades é obtida com sucesso 

nas obras construídas. As decisões projetuais cabem ao arquiteto, porém, em alguns casos, 

existe a participação efetiva do artista no trabalho.  

Pelo exposto nesta tese de doutorado, a nossa hipótese de trabalho2 pode ser 

avalizada da seguinte maneira: 

Em dois dos casos analisados, a relação entre arquitetura e artes visuais se 

estabeleceu no processo projetual dos pavilhões por meio do diálogo entre os profissionais 

envolvidos, isto é, arquitetos, artistas e curadores. Vimos, assim, que as informações que 

apoiaram a fase inicial deste processo, o conhecimento do problema, foram transmitidas ao 

arquiteto, em primeiro lugar, pelos artistas que trouxeram seus desejos e planos artísticos para 

a exposição de suas obras. Estes profissionais relataram aos arquitetos os detalhes de seus 

processos de criação e, em especial, na concepção dos trabalhos que seriam expostos no 

pavilhão a ser construído. Observação deve ser feita nas situações da ausência do artista, como 

no caso de Lygia Pape, que morreu em 2004. Neste caso, o arquiteto tem como opções o 

                                                     

2 Hipótese de trabalho da pesquisa: os projetos dos pavilhões para exposições permanentes do Instituto Cultural Inhotim 
foram conduzidos por estreita relação entre arquitetura e artes visuais e de acordo com as características das obras de artes 
visuais, o que confere aos espaços projetados aspectos específicos no âmbito da arquitetura de museus que podem ser pela 
avaliados pelos profissionais envolvidos no processo. 
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empenho em uma pesquisa bibliográfica, entrevistas com a família e com profissionais ligados 

às artes visuais que possam contribuir com vistas a complementar os dados na fase inicial do 

projeto de arquitetura.3  

No Inhotim, a arquitetura dos pavilhões expositivos é de caráter permanente. Não 

foram construídos pavilhões efêmeros, conforme os dados que nos constam até o momento 

da finalização desta tese. Sendo assim, a relação entre arquitetura e arte se incorpora ao 

produto arquitetônico como um dado de sua criação e história, e possível de ser avaliado pelos 

profissionais envolvidos no processo projetual, como foi possível por meio dos depoimentos 

dos arquitetos autores de obras no Inhotim. 

Os pavilhões pioneiros, que ainda não dialogavam com a arte nele exposta, abriram 

um caminho de inúmeras possibilidades de exercício projetual para novos profissionais de 

arquitetura que tiveram, no Inhotim, a oportunidade e o desafio de projetar espaços para arte, 

da maneira como vem sendo feita neste museu.  

A arquitetura criada após a inauguração da Galeria Adriana Varejão (2008) é marcante 

na paisagem do parque e apresenta, com mais potência, as obras do acervo do Inhotim. A 

relação destas edificações com a paisagem é negociada, no nosso entendimento, pelo fato de 

serem observadas as características das obras expostas e da exposição. Alguns pavilhões se 

abrem e outros se fecham para a paisagem circundante. 

No que se refere ao discurso expositivo, a análise dos pavilhões revelou a ordenação 

dos objetos artísticos e a sua articulação com o espaço expositivo de maneira mais articulada 

nos pavilhões de integração. Nestes projetos, o diálogo entre arquiteto e artista se mostrou 

como aspecto norteador para a disposição das obras de arte e sua exposição - posicionadas 

nos espaços em lugares específicos. Cada trabalho é ajustado à estrutura espacial e a uma 

superfície que permite a circulação e conforto para a visitação. 

Visto assim, atestamos nestes pavilhões a observância de uma das características da 

arte contemporânea: a importância da maneira como o trabalho será exposto como a 

finalização do seu processo de criação. Além destes pontos colocados, a arquitetura autoral 

destes pavilhões atenta para os materiais que compõem os ambientes e o contentor 

                                                     
3 Esta foi uma estratégia relatada pelos arquitetos do escritório Rizoma Arquitetura, autores do projeto da Galeria Lygia Pape,  
em entrevista para este estudo. 
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arquitetônico. No interior, a materialidade de fundo e a iluminação compõem o cenário para 

que sejam desenroladas as narrativas e a condução dos visitantes no espaço expositivo. Estes 

aspectos, em conjunto, estabelecem as conexões que, a nosso ver, resultam na integração 

entre arquitetura e arte, neste contexto examinado. 

Os pavilhões de fusão, concretizam a ideia de um contentor arquitetônico específico 

que, estruturalmente, se une à obra de arte. Neste caso, a síntese formal arquitetônica, 

produto do processo artístico, prescinde do arquiteto na fase de concepção, porém, a 

colaboração da arquitetura é solicitada na fase de execução do projeto e da construção como 

mediação necessária ao artista para a concretização de sua ideia. O Sonic Pavilion (Dan Aitken) 

e Folly (Valeska Soares) expressam no Inhotim exemplos de possibilidades de unicidade entre 

obra de arte e arquitetura, porém, com a predominância do artefato arquitetônico para a 

idealizada união das duas linguagens. 

Os pavilhões adaptados exemplificam, neste contexto analisado, um contraponto às 

categorias de integração e fusão. As edificações pré-existentes no Inhotim foram utilizadas 

como continente para trabalhos que apresentam características formais possíveis de serem 

exibidas naqueles espaços. Podemos destacar que, na Galeria Marcenaria, durante o processo 

de reformatação, diferente das outras duas categorias, a falta de proximidade de participação 

do artista junto ao arquiteto não resultou na conclusão de um espaço atrativo para o público, 

assim como na exibição da instalação. Ressalva dever ser feita à edificação que abriga a 

instalação site-specific Continente-Nuvem, criada com a participação da artista, 

exclusivamente para o espaço, como é a própria natureza do trabalho.  

Sendo assim, entendemos que as características das obras de arte contemporânea 

determinantes no norteamento do projeto dos pavilhões são aquelas relacionadas às ideias e 

aos processos artísticos que estas expressam, em lugar das características morfológicas.  

Nos pavilhões de integração, em especial na Galeria Adriana Varejão, as ideias 

desenvolvidas pela artista no conjunto da sua obra (o barroco mineiro e a azulejaria) foram 

utilizadas como referência na concepção projetual.  

Na Galeria Marcenaria a luz é o elemento condutor da instalação de Víctor Grippo e 

norteador do espaço projetado para a obra no interior do pavilhão. Uma outra sala foi utilizada 
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para a exibição de um filme de Matthew Barney. Neste caso, a arquitetura existente foi 

adaptada e não houve modificações que fizessem referências às obras expostas.  

No Sonic Pavilion a obra de arte é unida ao contentor arquitetônico. Poderíamos 

observar na forma circular do pavilhão uma referência à onda sonora propagada do interior. 

Este dado foi colocado como uma possibilidade na análise da edificação. 

Por fim, salientamos que, nos projetos dos pavilhões do Inhotim, outros aspectos são 

valorizados, além das características morfológicas das obras de arte, como, por exemplo, os 

temas e os materiais utilizados pelos artistas em suas obras, temas para pesquisas posteriores. 

Os projetos de arquitetura dos pavilhões estudados são casos únicos de pesquisa e escolhas 

projetuais, exemplares para projetos “sob medida” para espaços para obras de arte. 

O estudo confirmou, assim, a posição do Instituto Inhotim no âmbito da arquitetura 

de museus de arte e nos propiciou conhecer outros exemplares semelhantes de museus-

parques.  No contexto apresentado nesta tese, o Inhotim apresenta aspectos específicos já 

citados anteriormente, no que se refere aos pavilhões aqui analisados.  

Dentre os museus-parques pesquisados, como o Museu Insel Hombroich, na 

Alemanha, os projetos dos pavilhões do Inhotim incorporam as necessidades das obras de arte 

como o item definidor das estratégias e escolhas do arquiteto. No museu alemão, por 

exemplo, as obras de arte abrigadas em pavilhões, como mostramos nesta tese, são de 

diversas categorias e linguagens artísticas. Destacamos a escultura como o tipo de obra mais 

recorrente no acervo, que é exposta em meio aos gramados, ao ar livre, ou nos pavilhões, 

porém, em exposições coletivas. Poucos são os espaços dedicados à obra de um só artista e 

mesmo assim o processo de projeto estudado não aponta o diálogo entre o autor dos projetos 

de arquitetura, um escultor, e os outros artistas que têm obras no acervo da instituição.  

Podemos então concluir que, no panorama dos espaços projetados para a arte no 

Brasil, o Inhotim se apresenta como um caso único, e mais diretamente nos remetendo ao 

conjunto arquitetônico museológico em constituição, a arquitetura que vem sendo produzida 

de maneira específica para abrigar obras de arte contemporânea, é inédita no campo do 

museu-parque de arte.  

A parceria entre arquiteto e artista conduz à produção de um projeto único de 

arquitetura que objetiva a proteção e exibição do acervo, em especial de instalações. Para a 
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produção das obras de site-specific, identificamos no Inhotim, um lugar propício para a 

atuação de artistas que tem, na paisagem, o espaço para implantar as suas obras, e que está 

se configurando como um museu aberto a experimentos artísticos e arquitetônicos.  

Destas associações conceituais, que o arquiteto administra por meio do projeto, os 

pavilhões expositivos do Inhotim apresentam uma diversidade de soluções plástico–formais 

que contribuem para que este seja um museu de arte singular e em pleno processo de 

expansão no campo da arquitetura de museus no Brasil. 

Ao final, o trabalho aponta para novas investigações sobre os museus inseridos na 

natureza relacionadas às áreas de projeto de arquitetura e sustentabilidade, materiais e 

processos construtivos, assim como a dimensão social e educativa dos museus–parques. 

Este estudo, assim delimitado, almeja contribuir para o debate entre profissionais e 

estudantes de arquitetura, artes, museologia e áreas afins, enriquecendo e ampliando as 

possibilidades de planejamento, acesso e expansão aos espaços para arte para todas as esferas 

da sociedade. 
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APÊNDICE A – QUADRO “TIPOS DE MUSEUS SEGUNDO MONTANER” 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de MONTANER (2003) 

 

 

 

 

 

 

 DENOMINAÇÃO CARACTERÍSTICAS EXEMPLOS ARQUITETO/ARTISTA ANO 

1 Museu como 
organismo 

extraordinário 

Escultural; Espetáculo 
arquitetônico; Impactante. 

Museu 
Guggenheim de 
Bilbao, Espanha 

Frank. O. Gehry 1997 

2 Evolução da caixa 
/contêiner 

Planta livre; espaço neutro; 
plurifuncionalidade; 

Centro George 
Pompidou, Paris, 

França 

Renzo Piano e 
Richard Rogers 

1977 

3 Objeto minimalista Estética minimalista; 
austeridade; atualização de 

museus. 

Museu Insel 
Hombroich 

(Neuss, 
Alemanha,1987 

Erwin Heerich 1987 

4 “Museu-museu” Reforma com Inserção de 
extratos tipológicos; 

memória arquitetônica. 

Centro Cultural 
Banco 

do Brasil, Rio de 
Janeiro 

Equipe da instituição 1989 

5 Museu que se 
volta para si 

mesmo 

Ênfase na especificidade dos 
espaços, porém se abrindo 

para o exterior. 

Fundação Iberê 
Camargo, Brasil 

Álvaro Siza Vieira 1998 

6 Museu colagem Fragmentado em várias 
edificações 

Staatsgalerie, 
Stuttgart, 
Alemanha 

James Stirling 1984 

7 O antimuseu Desmaterializado; 
ocupações em diferentes 

tipos de edificações. 

PS1 
Contemporary 
Art, Nova York 

Alana Heiss 1976 

8 Formas da 
desmaterialização 

Dissolução do espaço; 
desmaterialização do 

contentor: audiovisual; 

Museu das 
Cavernas de 

Altamira, Espanha 

Juan Navarro 
Baldeweg 

 

2001 
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APÊNDICE B – QUADRO “MUSEUS VISITADOS NA COLETA DE DADOS INTERNACIONAL” 

 

CIDADE MUSEU 

ALEMANHA 

Berlim 1.Neu Museum (ala Egito) 
2. Pergamon Museum 
3. Neunational Galerie (Mies van der Rohe) 
4. Hamburger Banhof Museum (arte contemporânea) 
5. Museu Scharf-Gestenberg (acervo de obras de Paul Klee) 
6. Museu de Arts and Crafts 
7. Museu Bergruen (acervo de obras de artistas modernos: 
exposições de Paul Klee, Kandisnky, Mondrian e outros) 
8. Museu Judaico (Daniel Liebskind) 

Munique 9. Museu Brandhorst (arte contemporânea) 
10. Pinacoteca Moderna  

Stuttgart 11. Galeria Nacional (James Stirling) 
12. Hegel Haus 

Frankfurt 13. Museu de Arte Moderna (Hans Hollein) 

Neuss 14.  Museum Insel Hombroich 
15. KIT Museum (museu no túnel) 

Monchengladbach 16. Abteiberg Museum (Hans Hollein) 

ÁUSTRIA 

Wattens 17. Museu Swarosvsky (instalações e arte eletrônica) 

BÉLGICA 

Bruxelas 18. Museu Magritte 

HOLANDA 

Amsterdam 19. Van Gogh Museum 
20. Stedelijk Museum 
21. RijksMuseum 
22. Rembrandt Haus 

Obs.: Todas as visitas foram realizadas entre junho e julho de 2014. 
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APÊNDICE C – QUADRO “LISTAGEM DE MUSEUS- PARQUES” 

 

Item Nome Especificação Autoria do 
projeto de 
arquitetura 

Localização 
 
 

Área 
 

Ano de 
abertura 

 

1 Fundação Cinatti Museu de 
arte 

Donald Judd 
(escultor) 

Marfa 
(Texas), EUA 

1.357.931 
m² 

1986 

2 Museum Ilha 
Hombroich 

Museu de 
arte 

Erwin 
Heerich 

(escultor) 

Neuss, 
Alemanha 

25.000 m² 1987 

3 Museus Kalkriese Museu de 
arqueologia 

Annette 
Gigon e 

Mike Guyer 
(arquitetos) 

Bramsche, 
Alemanha 

200.000 m² 2001 
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APÊNDICE D – LOCALIZAÇÃO DOS PAVILHÕES DE EXPOSIÇÕES DO INSTITUTO INHOTIM 

 

Legenda: 
1. Galeria Adriana Varejão  
2. Galeria Doris Salcedo  
3. Galeria Miguel RioBranco  
4. Galeria Cosmococa  
5. Centro educativo Burle Marx  
6. Grande Galeria (não executada)  
7. Nova portaria  
8. Loja Botânica  
9. Restaurante Oiticica  
10. Galeria Lygia pape  
11. Galeria Psicoativa (Tunga)  
12. Pousada Inhotim (em execução)  
13. Beam Drop  
14. Palm Pavillion  
15. Galpão Cardiff & Miller  
16. Galeria Lago  
17. Galeria Praça  
18. Galeria Cildo Meireles  
19. Galeria Fonte  
20. Espaço Tamboril  
21. Galeria Mata  
22. True Rouge (Tunga)  
23. De Lama Lâmina (Matthew Barney)  
24. Sonic Pavillion (Doug Aitken)  
25. Magic Square (Hélio Oiticica)  
26. Administração. 

 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir de imagem constante em www.inhotim. org.br 

http://www.inhotim/
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APÊNDICE E – QUADRO CRONOLÓGICO “PAVILHÕES DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE” 

 

Item Galeria Autor do projeto Ano projeto Abertura 

01 True Rouge (Tunga 1) Paulo Orsini 2003 2004 

02 Cildo Meireles Paulo Orsini 2003 2004 

03 Adriana Varejão Rodrigo Cerviño Lopes 2005 2008 

04 Doris Salcedo Paula Zasnicoff e Carlos 

Granada (Colômbia) 

2008 2008 

05 De lama lâmina (Matthew 

Barney) 

Inhotim e Paula Zasnicoff 2009 2009 

06 Sonic Pavilion (Doug 

Atken) 

Inhotim e Paula Zasnicoff 2009 2009 

07 Valeska Soares Inhotim e Paula Zasnicoff 2009 2009 

08 Cosmococas Arquitetos Associados* 2008 2010 

09 Miguel Rio Branco Arquitetos Associados 2008 2010 

10 Lygia Pape Rizoma Arquitetura** 2010 2012 

11 Psicoativa (Tunga 2) Rizoma Arquitetura 2011 2012 

Fonte: Elaboração do autor a partir de informações constantes em MONOLITO (2012) 

 *Arquitetos Associados (Belo Horizonte, MG): Alexandre Brasil, André Luiz Prado, Bruno Santa Cecília, 
Carlos Alberto Maciel, Paula Zasnicoff 
 ** Rizoma Arquitetura (Belo Horizonte, MG): Maria Paz e Thomaz Regatos  
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APÊNDICE F – QUADRO “OBRAS DE ARTES DOS PAVILHÕES PERMANENTES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Galeria Tipo de obra 

01 True Rouge (Tunga 1) Instalação 

02 Cildo Meireles Instalação 

03 Adriana Varejão Instalação,Pintura, Escultura, 

04 Doris Salcedo Instalação 

05 De lama lâmina (Matthew Barney) Instalação 

06 Sonic Pavilion (Doug Atken) Site-specific 

07 Valeska Soares Instalação 

08 Cosmococas Instalação 

09 Miguel Rio Branco Instalação, fotografia e vídeo 

10 Lygia Pape Instalação 

11 Psicoativa (Tunga 2) Instalação, desenho e vídeo 
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APÊNDICE G – QUADRO “PAVILHÕES DE INTEGRAÇÃO” 

 

Item Nome Artista Arquiteto Abertura 

1 Galeria True Rouge Tunga Paulo Orsini 2004 

2 Galeria Cildo Meireles Cildo Meireles Paulo Orsini 2006 

3 Galeria Adriana 

Varejão 

Adriana Varejão Rodrigo Cerviño 2008 

4 Galeria Cosmococa Hélio Oiticica e Neville   

D’ Almeida 

Arquitetos 

Associados 

2010 

5 Galeria Miguel Rio 

Branco 

Miguel Rio Branco Arquitetos 

Associados 

2010 

6 Galeria Psicoativa Tunga Rizoma Arquitetura 2012 

7 Galeria Lygia Pape Lygia Pape Rizoma Arquitetura 2012 
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APÊNDICE H – QUADRO “PAVILHÕES DE FUSÃO” 

 

Item Nome Artista Arquiteto Abertura 

1 Galeria Doris Salcedo Doris Salcedo Paula Zasnicoff e 

Carlos Granada 

2008 

2 Sonic Pavilion Doug Aitken Paula Zasnicoff 2009 

3 Folly Valeska Soares Paula Zasnicoff 2009 
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APÊNDICE I – QUADRO “PAVILHÕES ADAPTADOS” 

 

Item Galeria Artista Arquiteto Abertura 

1 Galeria Marcenaria Victor Grippo e Matthew 

Barney 

Paula Zasnicoff 2008 

2 Galeria Rivane 

Neuenschwander 

Rivane Neuenschwander Paula Zasnicoff 2009 

3 Galpão Cardiff & 

Miller 

Cardiff & Miller Paula Zasnicoff 2009 

4 Galeria Carlos 

Garaicoa 

Carlos Garaicoa Paula Zasnicoff 2012 
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APÊNDICE J – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO SISTEMATIZADA 

 

Dados da obra arquitetônica 

 

 Arquiteto: Sobre o profissional ou escritório, trajetória profissional e obras, referências da 

obra do arquiteto, projetos realizados no Inhotim. 

 Artista: Resumo da trajetória do artista profissional e de sua obra, especialmente aquelas 

expostas no Inhotim. 

 Data do início do projeto. 

 Data do término da obra. 

 Área construída. 

 As obras de arte: listagem das obras em exibição no pavilhão. 

 O sítio: Localização no parque, topografia, fotos do entorno, vistas externas, vistas aéreas 

(se disponíveis). 

 Partido formal (formas geométricas usadas nos volumes). 

 Configuração espacial dos ambientes. 

 Descrição as obras de arte e como estão expostas. 

 Revestimentos, tubulação aparente, concreto, paredes estruturais. 

 Elementos arquitetônicos (portas, janelas, rampas, escadas e outros).  

 Percursos de visitação das obras. 

 Iluminação dos ambientes e das obras. 

 Materiais e sistemas construtivos. 
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APÊNDICE K – ROTEIRO DE PERGUNTAS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS 

ARQUITETOS 

 

1) De que maneira as características formais das obras de arte visuais conduziram o processo 
de concepção nos projetos de pavilhões do Inhotim, de sua autoria ou nos quais teve a sua 
colaboração? 
 

2) Como se deu a relação entre o arquiteto e o artista, e respectivas obras de arquitetura e 
de arte, durante o processo de projeto?  
 

3) Em sua opinião, como vem se estabelecendo a relação entre arquitetura e artes visuais no 
museu do Inhotim? Existe um marco nesta relação? 
 

4) Em que medida a equipe de curadoria do Instituto Cultural Inhotim participou do processo 
de projetação da galeria?  
 

5) Descreva, por favor, de forma geral o seu processo de concepção em arquitetura. Utiliza 
esboços, desenho (a mão livre, com instrumento ou no computador), maquete, escreve 
sobre os projetos?  
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APÊNDICE L – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS ARQUITETOS 

 

1. Entrevista com o arquiteto Rodrigo Cerviño Lopez (Galeria Adriana Varejão). 

Data: 20/08/2014, à 15h, via Skype. 

 

Isaias Ribeiro (IR): De que maneira as características formais das obras de artes visuais da 

Adriana Varejão conduziram o processo de concepção do projeto? 

Rodrigo Cerviño (RC): Na verdade, quando o pavilhão foi projetado, as obras que ele iria 

abrigar eram diferentes, na verdade, das que acabaram ocupando ele posteriormente. Quando 

o projeto foi desenvolvido só estavam previstas para integrarem o pavilhão o Celacanto 

provoca maremoto, mas se constituía, então, de uma parede só, ele era um painel, na verdade, 

1/4 do tamanho que ele acabou ficando no pavilhão e a escultura Linda do Rosário. Então 

existiam praticamente essas duas obras. E quando eu fui lá [ no Inhotim] pela primeira vez 

existia um desejo, um planejamento, na verdade, da artista fazer um trabalho tridimensional, 

uma sala tridimensional. Então, a ideia quando eu concebi, o terreno já havia sido definido 

pelo Bernardo Paz. A estratégia do projeto foi de criar um nível de recompor o terreno original, 

havia sido feito um corte abrupto porque naquela altura ele havia sido usado para depósito de 

containers. A primeira prerrogativa do projeto foi de reconstituir uma topografia mais próxima 

da topografia original. Também existia um plano de criar um primeiro andar, que fosse um 

andar de acesso pela cota mais baixa, esse seria andar todo subterrâneo. A ideia então é que 

ele fosse todo subterrâneo para que essa sala tridimensional pudesse ter a forma que a artista 

desejasse e isso não traria grande repercussão para posição do prédio, e se ocupar o solo, isto 

traria uma liberdade grande para a forma que ela desejasse. E ai a ideia, então, de criar um 

único volume  totalmente hermético, num segundo plano e este volume abrigaria então o 

Celacanto e a Linda do Rosário... a ideia era de criar um contraponto aos outros edifícios  que 

no inhotim não existia até então porque sempre existia uma relação com a paisagem que é 

uma relação de transparência e a vontade era de criar um espaço que fosse, na verdade, o 

contrário... fosse hermeticamente fechado e de fora fosse totalmente misterioso ao 

espectador, e que fosse revelado uma vez que você estivesse lá dentro. Esta estratégia pareceu 

também ser interessante pois ela teria uma interface com o lado barroco do trabalho da 

Varejão... do volume ser completamente fechado. Então essa é a concepção original... o 
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primeiro desenho que eu mostrei para a Adriana...um desenho que você tinha um volume 

hermético, fechado, inserido na paisagem exatamente como acabou ficando no projeto final... 

na verdade, o primeiro desenho já tinha tudo isso... posteriormente, a Adriana, ela desistiu da 

ideia de fazer essa sala tridimensional... ela fez alguns estudos, ela chegou à conclusão que 

(6:56) e o desenho final acabou ficando o desenho preliminar, foi isso. E aí foi pedido que neste 

desenho preliminar fossem fechadas aquelas duas paredes contíguas à parede onde acabou 

ficando [...] para que criasse uma sensação de que [...] fosse empurrado e que também 

utilizado pelo parque. 

 

IR: Rodrigo, você já até falou nesta primeira resposta um pouco da segunda pergunta: como 

se deu a relação entre a artista e o arquiteto e as obras? A Adriana interferiu na concepção 

inicial com algum desejo além de que essas obras fossem abrigadas da forma como você estava 

propondo - hermeticamente fechadas, nesse momento inicial da concepção projetual? 

RC: O que eu considero que houve foi mais uma proposta de prédio que fosse feito meio 

tailored-made, para os trabalhos. Um prédio feito sob medida. Mas na prática o que houve foi 

que houve uma relação um pouco inversa. Porque o projeto do prédio foi feito [inaudível], mas 

quando projeto foi apresentado ele sofreu pouquíssimas modificações. A artista desistiu 

daquela sala no subsolo, a Linda do Rosário desceu para o primeiro andar, o Celacanto provoca 

maremoto em vez de ter somente uma grande tela passou a ter 4 telas na parte de cima, foram 

criados trabalhos específicos para o prédio como as Carnívoras, que são aquelas plantas e 

aquela praça na frente foi ocupada com um trabalho. Inicialmente, aquela praça era 

desocupada e com uma árvore para criar uma zona de sombra e foi ocupada com um trabalho 

e o banco lá de cima, que também não estava planejado foi feito um trabalho. Na verdade, o 

que eu considero que houve foi que o prédio foi feito sob medida para certos trabalhos mas 

acabou sendo ocupado de uma forma muito diferente da que havia sido planejado. Então, na 

verdade, o que você vê lá é um pouco desse jogo que houve. No planejamento de uma coisa 

e depois, na verdade, ela foi ocupada de uma forma diferente. A concepção inicial do partido 

do edifício de um bloco completamente regular, quadrado, de concreto aparente e a sua 

relação com o terreno. Isso foi, o primeiro desenho que eu apresentei. Neste sentido, o partido 

do projeto não foi modificado em momento nenhum pela direção. Foi aceito, explorado e 

ocupado de uma forma diferente da que tinha sido proposta, totalmente! E houve pequenas 
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modificações por questões de orçamento.  Inicialmente, a gente tinha planejado esse andar 

de cima para receber luz zenital [...] sempre uma luz indireta, um forro transparente. A ideia 

de ser transparente para ter sempre luz indireta. A gente teria essa luminosidade natural que 

ao longo do dia ia mudando. E isso acabou mudando o orçamento preliminar que o museu 

estava esperando gastar. A artista também acabou optando por uma teatralidade maior: uma 

coisa menos natural do que com essa luz que vinha lá de cima[...] então se acabou abrindo 

mão dessa iluminação zenital e se negociou com a artista de se ganhar uma coisa que não 

tinha que seria essa rampa de acesso a um terraço que ainda não tinha e era uma coisa para 

a gente muito importante.  

Era muito importante, mas que era uma coisa puramente para satisfazer uma vontade da 

arquitetura, uma necessidade, vamos dizer assim, do trabalho dela [da arquitetura] para que 

isso ocorresse... ela [a arquitetura] conseguiu me convencer e conseguimos ganhar essa rampa 

lá para cima. 

 

IR: E não era uma necessidade também de direcionar um percurso dentro da galeria, essa 

rampa que atravessa e leva o usuário para outro nível do terreno?  

RC: Não! Sempre foi uma vontade nossa que esse percurso fosse um percurso contínuo. Que 

o edifício funcionasse como uma ligação entre essas duas cotas, tivesse duas paredes e não 

uma, tinha uma questão didática muito grande. Uma vontade nossa que o edifício funcionasse 

com esse tipo de ligação. Não era um espaço que ia ser ocupado por trabalho nenhum, enfim. 

E que no final eles acabaram concordando e ela [a rampa] funciona, na verdade, também, para 

maior eficiência do ar condicionado. Ela cria, na verdade, um colchão que preserva as paredes 

internas da insolação direta. O ar condicionado dessa sala onde está o Celacanto é muito mais 

eficiente, pois, ela nunca tem contato direto com o sol. 

 

 

IR: A equipe de curadoria do Instituto participou em algum momento do processo de 

projetação, o curador indicando, por exemplo, espaçamentos ou dimensionamento de salas?  

RC: Não. Não houve interferência nenhuma, de nenhum curador. O projeto foi apresentado ao 

Paulo Herkenhoff para fazer uma assessoria informal ao museu na época. Paulo viu o projeto. 



255 
 

Na verdade, essa mudança de fechar a parte de cima, da sala transparente e trocar o custo 

disso pelo custo de fazer a rampa, veio depois dessa apresentação ao Paulo Herkenhoff. Acho 

que a Adriana chegou a conversar com Allan Schwartzmann, mas eu não estava presente na 

conversa, foi uma conversa da qual eu não participo. 

 

IR: Como vem se estabelecendo a relação entre arquitetura e artes visuais após a inauguração 

do seu projeto para Adriana Varejão? 

RC: No fundo é um pouco disso: O Inhotim tem uma característica em termos de arte que pode 

ser visto como vários museus, permite um espaço de experimentação [...] é um museu todo 

fragmentado, essa fragmentação ela gera para nós arquitetos um fato interessante... a gente 

não tem de forma pragmática, um programa. O que é muito original [...] o museu tem essa 

característica fragmentada, normalmente, quando a gente projeta um museu, a gente projeta 

como um espaço genérico... você não sabe de antemão o que ele vai abrigar, você faz o projeto 

para ele abrigar qualquer coisa. Então ele acaba lhe dando muito mais um contexto urbano, o 

espaço no qual ele onde está inserido, o fato da relação com a cidade e o espaço artístico, o 

espaço de exposição acaba sempre sendo um espaço neutro ou neutro com um espaço com 

uma característica que responde a uma questão da arte que vai ser colocada lá, mas é uma 

questão que é colocada pelo arquiteto a priori... você pega o museu X que tem uma 

característica pop, mas é independente da linguagem que vai ser colocada  

Quando eu conheci o museu Inhotim o que existia lá eram grandes galpões que eram usados 

para exposições temporárias, existia um pavilhão que abrigava de um só artista, o True Rouge, 

do Tunga..., mas ele tinha uma unidade formal grande com o resto dos pavilhões que eram 

pavilhões que tinha um modo construtivo que é relativamente barato, eram paredes de 

alvenaria, na verdade, construções. Eram grandes galpões com alguns pequenos ornamentos. 

Era uma arquitetura de certa forma muito genérica ... o "projeto" [ galeria da Adriana] 

procurou criar uma relação diferente da arquitetura com a arte por um lado procurava se abrir 

mais como um elemento de interesse, não se subtrair, ser um elemento na paisagem, ser 

apreciado como tal e, que procurasse ser uma arquitetura mais complexa, com questões 

estruturais, de uma função mais complexa, do que era realizada lá, para tirar partido. Ser um 

prédio feito específico para uma arte específica, para um trabalho específico e tentar 

responder a estas questões. Então, o pavilhão procurou responder a estas questões. Eu acho 



256 
 

que depois que o pavilhão foi feito mudou um pouco o jeito de encarar a linguagem que [...] 

ainda sinto falta da arquitetura... de mais escritórios colaborarem além do meu. [...] 

relativamente estáveis. Explorar diferentes arquitetos, abrir espaço para que houvesse 

concursos, para que a arquitetura fosse protagonista em alguns momentos. O que eu acho que 

acontece lá é que eles sempre entendem a arquitetura como um acessório. A arquitetura não 

é muito mostrada lá, a protagonista é a arte. Uma das críticas que eu ouvi, de um artista, é 

que uma arquitetura muito forte, perceptiva, ela competiria com o trabalho que está 

mostrando. É uma crítica que já ouvi e eu não concordo absolutamente com isto, eu acho o 

contrário. Acho que se deixa de ganhar, de se potencializar com uma arquitetura forte [...] o 

que acontece ali no pavilhão [da Adriana] diante da sabedoria que ela teve na ocupação. O 

que ocorre ali é uma mútua potencialização - prédio potencializa o trabalho, o trabalho 

potencializa o prédio [...] o fato que vejo nesta crítica é que uma arquitetura do prédio ser 

mais autoral ela diminuiria o trabalho. Eu não acredito. Ela cresce o trabalho.  

 

IR: Você emprega o termo pavilhão. Porque? 

RC: Era o nome que a gente tinha. Para mim sempre foi chamado assim, de pavilhão, durante 

o projeto. Depois o nome oficial que foi dado foi galeria, mas eu me refiro ainda como pavilhão 

porquê... talvez caberia ser chamado mais apropriado que pavilhão. Tem uma tese da USP que 

talvez valesse apena você consultar, sobre Inhotim e outras coisa mais. Ela vai tratar de 

pavilhões, fala da Serpentine, vai falar dos diversos estágios dessa figura do pavilhão.  Eles 

chamam de galeria lá porque sempre teve uma vontade de unificar. Tudo é galeria: Galeria 

Mata, galeria isso, galeria aquilo...eu acho que essa questão de eles chamarem mais de galeria 

é mais para unificar... chamar de pavilhão Mata...??? Durante o processo de projeto, de 

construção... a gente sempre chamou de pavilhão. Ganhou o nome de galeria logo depois que 

foi inaugurado... foi uma decisão da curadoria do museu. 

 

IR: Sobre o seu processo de criação, independentemente de serem espaços voltados para a 

arte, pois sei que você projetou o Galpão da Galeria Fortes Villaça. No momento que você 

começa a concepção, é feito através de esboços, você registra com desenho a mão ou já no 

computador, faz maquete, recorta, escreve? 
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RC: Depende do projeto.... No caso da Adriana...veio de um corte... no caderno... veio 

claramente desse corte ... tudo veio daí. No caso do galpão, não, o processo foi muito mais 

complicado...  A gente apresentou um primeiro projeto... que acabou não sendo feito nada do 

existe lá...acabou optando por uma coisa diferente. A galeria foi aquela coisa clássica, uma 

linha que era o terreno... na concepção inicial é sempre o croqui.  

 

 

2. Entrevista com a arquiteta Paula Zasnicoff (Galeria Doris Salcedo, Galeria Miguel Rio 

Branco, Galeria Marcenaria e Sonic Pavilion). 

Data: 15/09/2014, à 14h, via Skype. 

 

Isaias Ribeiro (IR): Como se deu a relação entre o arquiteto e a artista, e respectivas obras 

arquitetura e de arte, durante o processo de projeto?  

Paula Zasnicoff (PZ): Cada caso é um caso, mas tem que se informar, estudar bastante a obras 

dos artistas [...] saber um pouco mais sobre a obra... o curador também tem esse papel, de 

informar e ter um diálogo entre a arquitetura e a arte...  A arquitetura está lá para servir e 

existir para o que o artista quer. No caso de Doris Salcedo, tivemos o acesso da equipe dela[...] 

da equipe que trabalha comigo. A equipe cuida parte de arquitetura e de montagem da obra... 

não tivemos uma conversa de trabalho diretamente com ela [Salcedo] mas através dessa 

equipe dela. Neither era uma obra que já existia (...)tinha direções para como fazer a 

montagem (...) tem a parte de conversas com os curadores, como é a maneira de se expor a 

obra, isso é discutido. A gente tem um diálogo muito frequente, muito grande com a 

curadoria... e eles fazem muito essa interface entre o artista e o arquiteto.  Também existe os 

casos... o Miguel [RioBranco] tem esse partido, essa ideia {...} varia muito e caso a caso...  

 

IR: Em sua opinião, como vem se estabelecendo a relação entre arquitetura e artes visuais no 

museu do Inhotim? Existe um marco nesta relação? 

PZ: A arquitetura foi amadurecendo junto com a extensão... essas primeiras galerias que 

chamam de generalistas, são as primeiras, o lugar nem era ainda aberto ao público (...) eram 
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generalistas mesmo. Era o que era viável no momento... então, a galeria da Adriana foi que 

teve bastante repercussão, a primeira vez, embora a True Rouge já tinha um diálogo do artista 

com arquiteto (...) foi abrindo caminho..., mas a Adriana foi a primeira que teve um diálogo do 

artista com arquiteto (...) teve um certo impacto da arquitetura, mas foi sim um marco nesse 

processo da arquitetura. Mas depois veio um processo de amadurecimento da instituição 

mesmo o Inhotim foi aberto ao público (...) uma coleção de caráter privado que foi aberta ao 

público  

 

IR: Descreva, por favor, de forma geral o seu processo de concepção em arquitetura. Utiliza 

esboços, desenho (a mão livre, com instrumento ou no computador), maquete, escreve sobre 

os projetos?  

PZ: Os projetos são de autoria dos cinco arquitetos (nomes), a gente tem uma liberdade de 

trabalhar em equipe. No projeto de colaboração a gente faz um pouco de t.d.… pesquisa, 

croqui, maquete ... como no caso do Miguel, apresentou ao museu o partido e as ideias. São 

escritas no memorial...descrição... o projeto aqui é feito em reuniões para o 

desenvolvimento... 

 

IR: Das Galerias que você chama "parte indissociável da obra de arte", tipo Sonic Pavilion, 

Matthew Barney, em qual delas você avalia que a relação entre arquitetura e arte foi mais 

eficiente, desde do ponto de desenvolvimento projeto até o final com produto realizado, essa 

aqui funcionou? 

PZ: Todas funcionam e em todas tem no seu processo a arquitetura fazendo parte da 

concepção a não existe uma só que é melhor quanto a isso, em todas elas arquitetura cumpriu 

o seu papel de forma que a obra seja uma experiência única e que responda ao que o artista 

concebeu nesse sentido... não vejo de uma maneira que essa seja melhor que aquela.  

 

IR: Você trabalhou no Sonic Pavilion e no Matthew Barney.... 

PZ: Sim. 
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IR: Dando uma assessoria técnica, uma colaboração. Em qual das duas, tecnicamente, você 

acha que o desafio foi maior na arquitetura, para fazer esse contentor para obra?  

PZ: Nessa ótica foi o Matthew Barney. Na concepção, dele mesmo, tinha a ideia de fazer uma 

geodésica as dificuldades de mão de obra para fazer a geodésica, estudar a espessura, calcular 

levou muito. Tecnicamente não foi tão fácil 

 

IR: Nas minhas pesquisas eu não encontrei o tempo exato de permanência, de seu trabalho, 

no Inhotim, como colaborador, poderia me dizer? 

PZ: Lá dentro...  Eu entrei 2005, fiquei lá dentro até 2007, e sai mas continuei colaborando com 

o escritório. 

 

IR: Houve um momento que o Inhotim, a curadoria resolveu uniformizar todos as edificações 

de galerias. Para você como aqueles tipos de construções elas podem ser chamadas de 

galerias, claro, que a curadoria está chamando assim, mas o que você acha desta mudança de 

nomenclatura em alguns...? 

PZ: Na verdade, estas edificações nunca foram chamadas de pavilhões, arquiteto é que prefere 

chamar, um dos curadores do Inhotim, o Jochen Volz, que agora é curador da Serpentine 

Gallery, que tem a abertura dos pavilhões de verão, a leitura que tu tens do pavilhão, é do 

pavilhão temporário, mais aberto, mais livre tem sua vida ... a galeria tem um projeto que se 

justifica pela sua ambiência e a relação o entorno...  

 

 

3. Entrevista com a arquiteta Maria Paz (Rizoma Arquitetura). 

Data: 22/04/2015, às 14h30, presencial, no escritório em BH/MG. 

 

Isaias Ribeiro (IR): De que maneira as características formais das obras de arte visuais 

conduziram o processo de concepção nos projetos de pavilhões do Inhotim, de sua autoria ou 

nos quais teve a sua colaboração? 
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Maria Paz (MP): Eu acho que vou falar primeiro sobre a Lygia Pape que foi nosso primeiro 

projeto, que é um projeto muito diferente do projeto Tunga [Psicoativa]. Em relação à Lygia 

Pape, a gente tinha dimensões da sala principal já dadas pela obra. Como é uma única obra 

permanente, os curadores já nos passaram desde o início uma dimensão do que seria a sala 

principal que era um cubo de 21 a 21 a 6 [m] de altura. Então a gente tinha mais ou menos, a 

dimensão do prédio, porque, como é uma obra só, também não tem muita área de circulação, 

a área técnica era super pequena só para ar condicionado e guardar material de limpeza. 

Então,  a gente já tinha, através da dimensão da obra, uma dimensão mais ou menos já dada 

pela própria obra e o que aconteceu foi que, é claro que a gente teve um período de estudo 

sobre a obra da Lygia Pape, não só sobre a obra da Lygia Pape mais sobre todos os artistas no 

Neoconcretismo e  movimento Neoconcreto e a gente queria fazer uma coisa que fosse 

geometrizada assim como a obra, assim como todo o conjunto da obra da Lygia Pape é, mas 

também que principalmente que completasse a experiência de fruição da obra. Muito mais do 

que ter um pavilhão simplesmente formal, que essa forma, desse pavilhão, de certa forma, 

influenciasse na experiência do visitante, então o que a gente fez foi pegar esse cubo, que já 

tinha sido dado pelos curadores, a gente colocou um corredor ao redor de toda a sala, no 

fundo esse corredor se transforam em área técnica e o que a gente fez foi tentar tirar um pouco 

a direcionalidade desse cubo, já que a obra também, é uma obra que te convida a andar ao 

redor dela, que é uma obra que não tem muita direcionalidade, à medida que você vai 

andando, você vai descobrindo novos fios, então a gente queria desorientar um pouco o 

visitante quando ele entrasse no prédio, para que ele não tivesse muito a ideia clara, de que 

ele está num prédio que só tem uma entrada, uma sala no meio e ele vai sair pelo mesmo 

lugar. A gente queria que ele entrasse, e que passasse por um corredor quase que totalmente 

escuro mesmo, só as paredes inclinadas, então por isso, a gente girou o topo desse cubo em 

relação a base, criando aquela triangulação das fachadas, para que as paredes fossem mesmo 

inclinadas e assim a gente conseguisse, um pouco, desorientar o visitante e ele chegar na sala 

e meio que... (riso) não é transformado mas partir de uma, experiência super. visual, que é a 

experiência do parque, para uma experiência um pouco mais sensorial, então a partir do 

momento que ele entra no edifício, ele perde um pouco esse sentido dos olhos, então muita 

gente começa a tatear, (risos)... e isso, retiraria um pouco o visitante da experiência anterior 

para ele chegar quase que purificado na sala de fruição da obra, além de também uma sala 

escura e a iluminação é muito importante, pois precisava desacostumar o olhar da claridade, 
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mudar para  escuridão, e ter esse tempo, é muito importante, entre a entrada e sala da obra. 

Aí, eu acho que a forma foi muito... eu acho que aconteceu meio que por acaso, mas que 

ajudou em todos os sentidos. Ele não é um prédio formal por ser, por mil motivos, mas ele 

tem esse motivo, de primeiro remeter à obra da artista, depois de levar o visitante a achar a 

sala com toda essa desorientação, com essa ideia de desorientar o visitante mesmo e depois 

também a gente queria que ele tivesse um caráter meio de tempo de templo, ou uma coisa 

meio ou uma caverna, ou coisa assim, e também um pouco de uma coisa meio espiritual 

mesmo, de você estar livre de tudo o que mundano, vamos dizer assim. Então eu acho que 

não só as características formais da obra, mas também essas características sensoriais mesmo, 

de o que que seria experimentar aquela obra de arte, qual seria a situação ideal para a fruição 

daquela obra. Então, acho que no caso da Lygia Pape, foi por aí. (6:23) 

No caso do Tunga, já foi bem diferente, primeiro que porque é um pavilhão que não tem só 

obras permanentes. É um pavilhão que tem obras permanentes e temporárias. E ele [Tunga] 

queria que fosse uma retrospectiva da vida dele como artista, da carreira dele como artista, 

mas uma retrospectiva contínua, que não acabou por ali, ele ainda está vivo, ainda está 

produzindo. Então ele queria que aquele pavilhão ... que é dele... Ele vai lá e troca as obras de 

arte, as que são temporárias, algumas são permanentes. Então, nesse caso, as características 

formais são muito variadas porque a gente tem desde gravura, até filme, instalações enormes. 

A gente não teve tanto essa relação assim de entender quais as obras quais as obras que 

estariam lá dentro, como foi o da Lygia Pape... uma obra que... realmente, o prédio foi feito 

para ela ..., mas a gente queria um prédio que fosse feito para o conjunto da obra do Tunga, 

pensando também que isso vai continuar em constante mudança. O pavilhão do Tunga 

também teve uma diferença que foi super... a gente teve a colaboração do artista. Foi um 

projeto feito em parceria... e ele deu muito palpite, ele já tinha uma ideia espacial do que ele 

pensava para aquela Galeria. Ele é arquiteto também... o que faz toda diferença porque 

realmente ele tem uma ideia (interrupção...) 

 

IR: Você acha que foi bom trabalhar com um artista com formação em arquitetura? 

MP: Eu acho que foi e como ele nunca exerceu a profissão, ou se exerceu foi muito pouco... 

ele não tinha uma ideia muito fechada. Ele deu muita liberdade... ele só falou em termos de 

proporção, do tipo de atmosfera muito mais nesse sentido do que na coisa formal. 
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Agora, no Tunga, ele falou que obra dele fosse vista como um conjunto mesmo. Ele não queria 

salas separadas. Ele queria que as obras se misturassem entre elas... e ele também queria que 

o contexto fizesse parte daquela experiência, o contexto da mata. A obra dele é uma obra que 

permite isso, o que não era o caso da Lygia Pape, não precisa ter controle de luz, de 

climatização... então é um prédio que não um ar condicionado, ele é todo ventilação natural, 

a iluminação é quase toda natural... e aí o que a gente pensou nessa Galeria foi de ao invés de 

pensar o edifício como um edifício finalizado, e então a gente pensou nas articulações e aí 

entra muito aquela história do cubo-branco, de que, que seria o cubo-branco... como seriam 

as articulações do cubo-branco?... A ideia de você ter uma coisa bem hierárquica... você tem 

um corredor que leva para a sala, tem uma entrada do edifício, daquela sala... você percorre 

a sala e depois sai pelo mesmo lugar por onde entrou, ou sai por outro lugar mas tem sempre, 

mas sempre tem um percurso muito bem delimitado. A gente queria fugir disso... já que ele 

queria que sua obra fosse vista como um conjunto. A gente pensou que a obra deveria ser 

vista de vários pontos de vista diferentes, com várias trajetórias possíveis... que as pessoas 

pudessem ficar meio que perdidas no edifício, mesmo... então agente criou dois acessos 

principais que chegam naquela varandona que circunda o edifício todo, na varanda você já 

pode subir os níveis diferente, por dentro pode circular... tem aquela rampa interna que leva 

a outro pavimento. Agente queria que cada um fizesse ali a sua própria experiência e ao 

mesmo tempo que elas pudessem compreender a obra de uma maneira mais completa, não 

ter só uma visada, não ser só aquela cosia de andar em volta... você conseguir ver de cima, 

você conseguir ver de fora, você tem aquela coisa do vidro que reflete um pouco a natureza 

para dentro e reflete a obra para fora do edifício... criar um edifício em que as obras estivessem 

completamente integradas entre si, mas também com o contexto... 

 

IR: E vocês sabiam que obras seriam expostas? 

MP: Não... na verdade nem Tunga sabia. O pavilhão começou com treze obras e hoje ele tem 

mais de trinta... a princípio a gente desenhou o pavilhão para treze obras só. A gente sabia das 

permanentes, depois a medida que o prédio foi sendo construído, ele foi vendo que as 

dimensões... que caberia muito mais coisa do que ele tinha previsto, então ele preferiu colocar 

mais obras do que deixar as obras mais separadas. 
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IR: Algumas matérias, de algumas revistas falam que vocês tiveram uma inspiração moderna... 

vocês confirmam isto ou foi um processo que levando a isso? 

MP: É... Acho que a forma final aconteceu. Acho que a gente pensou muito mais numa ideia 

de articulações, mesmo... ele tinha uma coisa desse núcleo central muito forte, de tudo 

acontecer em volta daquilo, a ideia da varanda é muito importante, primeiro pela insolação e 

depois também por que ele [Tunga] queria a galeria fosse toda... não só ele..., mas também 

foi uma coisa que a gente pensou muito... que todos os espaços da galeria fossem espaço de 

exposição, então a varanda virou um espaço de exposição também. Além disso, ela ajuda a 

criar essa transição menos drástica entre exterior e interior.  

 

IR: Pensando na obra que está no subsolo, você poderia falar sobre aquele espaço?  

MP: Aquela obra não é permanente, não tenho certeza... aquela sala foi pensada para ser uma 

sala de projeção de vídeo... desde o início era uma sala diferente das outras... é a única sala 

que não é aberta. 

 

IR: Outra sala... aquela que tem as cortinas... que tem os cristais... aquela ambientação já 

estava prevista no projeto? 

MP: Já estava prevista no projeto... na verdade ela era um pouco diferente. Aquela plataforma, 

mais alta, espécie de um palco, onde fica um vidro espelhado e aqueles elementos de vidro... 

era para ser no nível do piso e depois o pessoal da curadoria achou que não seria interessante. 

Já que era uma coisa de vidro, as pessoas pisariam em cima... então acabaram levantando 

aquilo... acho que foi só isso que teve de mudança. Agente já pensou aquela sala para aquela 

instalação, depois foi que ele acrescentou aquela mesinha que fica muito próximo à instalação. 

 

IR: Você acha que existe um marco nessa relação no Inhotim? 

MP: Eu acho que o marco foi a galeria da Adriana varejão. Na época a Adriana exigiu que fosse 

o rodrigo Cervino que fizesse o projeto, já ela tinha uma amizade com ele, já tinha feito projeto 

do ateliê dela... então como ela tinha esse relacionamento já próximo com ele... ela exigiu que 

fosse ele e ela trabalhou de maneira muito próxima com ele... ou melhor, ele trabalhou de 
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maneira muito próxima com ela. Então eu acho que foi um edifício que realmente mudou a 

maneira de pensar a arquitetura dentro do parque... antes disso, os pavilhões eram muito 

mais... os pavilhões temporários que foram pensados muito antes de o Inhotim se tornar um 

museu, pavilhões feitos por artistas também..., mas não tinha tido ainda esse relacionamento 

próximo entre o arquiteto e o artista. E eu acho que aquele prédio é um ótimo exemplo de 

como funciona essa parceria entre arquiteto e artista, o prédio é quase que uma segunda pele 

da obra do artista, ele é totalmente pensado a partir das obras do artista. 

 

IR: A partir da Galeria Adriana Varejão a relação arquiteto e artista se torna mais evidente na 

arquitetura do parque? 

MP: A partir daí os projetos são desenvolvidos por arquitetos e sempre tem uma parceria com 

o próprio artista ou com a curadoria, ou até mesmo assim... no caso da Lygia pape, por 

exemplo, apesar de ser um projeto que foi desenvolvido só com a curadoria, agente teve que 

passar pela aprovação da família da Lygia pape... tem um envolvimento com uma parte do 

artista, mesmo que não seja ele próprio. 

 

IR: E a curadoria? Eles influenciaram muito as decisões projetuais? 

MP: No Tunga não... ele nem participaram do processo. Participaram ada escolha do terreno 

que feita junto com agente, curadoria e nós e o Tunga não participou desta etapa, mas a partir 

daí ... o projeto ficou só entre agente e o Tunga e não passou mais pela curadoria. 

 

IR: Os arquitetos são conhecidos nacionalmente... 

MP: O conceito da curadoria de só trazer arquitetos jovens e acho que eles fazem isso porque 

é muito mais fácil...  Para arquitetos menos renomados lidar com o artista e os desejos dele... 

sem colocar o próprio ego no meio e dá uma visibilidade enorme. Para a gente que é um 

escritório pequeno, super jovem, a gente não teria esse reconhecimento se não fosse pelo 

Inhotim. 
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IR: O processo de projeto da arquitetura dos arquitetos... 

MP: A gente sempre começa com uma pesquisa de referências, E  no caso de uma galeria de 

arte, por exemplo, que eu acho que é um tema que tem muita teoria envolvida... a gente faz 

uma pesquisa teórica também... em outros casos, fazemos uma pesquisa de referência,  mas 

não tem necessidade de uma pesquisa teoria... depois que a gente faz essa pesquisa de 

referência, a gente começa atentar a conhecer o terreno e o programa... a gente faz gráficos, 

diagramas, coisa desse tipo... eu gosto de fazer a mão... é uma etapa mais conceitual... 

entender o que é o projeto, qual é o problema e a partir daí a gente começa a passar para o 

computador as ideias... então é assim... os diagramas vão se tornando desenhos no final das 

contas, sempre chega o momento que a gente tá naquela fase entre diagrama e projeto... É 

nessa fase que a gente passa para o computador, que a hora realmente de colocar as  

dimensões, encaixar o programa dentro do terreno e ai a gente faz cortes, planta e 3d vem 

sendo desde o início, não acontece me etapas separas... maquetes a gente faz mas não é 

sempre, infelizmente pois a gente gostaria de sempre fazer maquete.. Que é bom para a gente 

entender também. 
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ANEXO A - PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 
DO INSTITUTO INHOTIM 

 

 


