LABIRINTO DE CRUZETAS, 2017
Daniel Murgel inaugura com a obra “Labirinto de Cruzetas” o programa MuBE para
Brincar, espaço no jardim do museu onde serão apresentados trabalhos em que a
0EJTDPiSJPPJSw
EF$JMEP.FJSFMFT
participação do visitante
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A cruz desenhada sobre o chão é um modo de marcar o território. Uma forma simples
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composta por dois traços perpendiculares que indica um lugar. Foi com linhas em
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cruzes que Daniel Murgel marcou o piso da área externa do MuBE para que suas
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peças fossem construídas acima do nível do solo. As cruzetas surgiram da observação
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do artista sobre estruturas que sustentam caixas d’água em cidades do interior do
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país. Trata-se de um elemento típico da arquitetura feita sem o projeto do arquiteto,
como um “puxadinho”, mas que cumpre
sua função e dispensa o uso do
concreto
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Do encontro de doisBPVOJSBSUFFDJÐODJB
planos surge o diedro, essa
forma tridimensional verticalizada no
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Labirinto de Cruzetas perdeu sua função de sustentação de peso. O artista parte de
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módulos que se repetem em diferentes dimensões e, ao reuni-los e aproxima-los,
formam um grande labirinto. Trata-se de um ambiente em que os diversos públicos
podem caminhar, se distrair, brincar, se perder e se reencontrar.
Da mesma maneira que a música, em especial o samba, se tornou ícone da cultura, a
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