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Professores e Educadores,

Essa publicação propõe questões a partir da exposição 
Obras-Projeto: Novo Acervo do MuBE, inaugurada em julho 
de 2020 em nosso espaço expositivo. A exposição é parte 
do programa de expansão do nosso acervo, que visa a 
formação de um arquivo de projetos descritivos de artistas, 
que permitem futuras remontagens das obras. 

A coleção de obras-projeto do MuBE amplia a no-
ção de escultura como ocupação do espaço em diálogo 
com manifestações que se relacionam com o ambiente. 
O MuBE, ao se especializar no entendimento, pesquisa 
e preservação de obras-projeto, cria um acervo de ideias 
fundamental para a reflexão sobre o aspecto transitório de 
projetos em arte contemporânea.

Nesse sentido, o lugar da obra de arte não compre-
ende apenas sua materialidade física, mas todos os po-
tenciais lugares ativados pelo encontro. Em contexto de 
distanciamento social, quando diversos espaços coletivos 
estão temporariamente fechados, este material educativo 
pretende estabelecer um lugar de encontro entre o museu e 
a escola. 

Propomos desdobramentos e disparadores que se 
nutrem das obras da mostra e que podem adensar a com-
preensão da arte como uma instância de produção coletiva 
de conhecimento.



A publicação foi estruturada em 4 eixos: 
- QUE MUSEU É ESSE?;
- PROJETO, PROJÉTIL: PLANEJAR, IMPROVISAR, 

LIDAR COM LIMITES;
- CORPO-MUNDO-MATÉRIA;
- PRESENÇA: UM LUGAR PARA ESTAR JUNTO.

Esses eixos funcionam como fios condutores entre 
as 20 obras dos 24 artistas. E convidam à construção de 
reflexões e visam a elaboração coletiva de sentido entre 
professores, educadores, estudantes e o espaço. 

Propomos também como parte integrante desses 
debates algumas ações poéticas para serem praticadas em 
grupo. Essas propostas não são manuais, mas sugestões 
de exercícios. Em seguida, as sinopses das obras que es-
tão na exposição apresentam sucintamente uma descrição 
de cada trabalho que integra o acervo de Obras-Projeto do 
MuBE. Ao final da publicação, disponibilizamos uma lista de 
referências que povoam as nossas discussões.

Acreditamos em uma prática educativa, como defen-
deu Paulo Freire, estimuladora da curiosidade crítica e 
capaz de experimentar hipóteses de ação. Que a arte e a 
educação continuem a elaborar projetos para novas formas 
de estarmos presentes no mundo. Boa leitura! 
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Partiremos do nosso nome, Museu Brasileiro de Escultura e 
Ecologia (MuBE), para contar um pouquinho sobre nós. Mas 
antes, por que essa nossa conversa é tão urgente? Diante da 
absoluta falta de comprometimento de nossos representantes 
políticos, cresce a relevância do discurso daqueles que traba-
lham e lutam em nosso país pela democracia, pela diversidade 
de manifestações, pela difusão de informação e pela educação 
em amplo espectro. Acreditamos que a cultura é crítica e criação, 
de si e da sociedade. É insubordinação à lógica dominante, que 
tenta homogeneizar e tornar os conflitos sociais inofensivos. A 
mediação pela arte busca criar outros modos de funcionamento 
do mundo, construir visibilidades e construir inquietações sobre o 
fazer junto. Cultura é disputa de sentido. O que nos leva a pensar 
que o desenho de novos mundos deve estar nas mãos de quem 
habita esses lugares de imaginação. 

Museu: O que é um museu hoje? O que esse lugar pode 
nos oferecer? Por que falar de arte, arquitetura, ecologia? São 
alguns dos questionamentos que nos colocam em diária constru-
ção e reconstrução deste espaço. Aqui, tudo está em constante 
produção coletiva de sentido – entre a instituição, os artistas, os 
educadores, os mediadores, os curadores, o público e o próprio 
espaço. Entendemos a arte justamente como um lugar de encon-
tro e de produção de conhecimento, daí a função pedagógica do 

QUE MUSEU 
É ESSE?

Projeto de Paulo Mendes da Rocha para o MuBE, década de 1980.
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museu. O museu é um lugar que coloca em diálogo espaços e 
tempos diversos, é um lugar de projeção de sonhos coletivos 
e imaginação de universos. Um dos nossos maiores sonhos, 
aliás, é o museu como um espaço democrático e inclusivo, que 
se relaciona e dialoga com as pessoas e com a cidade.

Brasileiro: Estamos localizados no Brasil, no Estado e na 
cidade de São Paulo. Quem assina o projeto do MuBE é o arqui-
teto capixaba Paulo Mendes da Rocha e o projeto paisagístico é 
o paulistano Roberto Burle Marx. Reconhecemos as mais diver-
sas manifestações culturais produzidas em nosso país e nossas 
exposições e nosso acervo são em sua quase totalidade com-
postos por artistas brasileiros. Reverberam sempre em nós as 
contribuições do Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade 
(1928), para pensar o Brasil: “Só a antropofagia nos une. Social-
mente. Economicamente. Filosoficamente”. Vemos a educação 
patrimonial como uma prática da cidadania. Pensamos que ser 
brasileiro hoje, mais do que uma questão geográfica, é um posi-
cionamento político – o sentido de pertencimento e valorização 
às nossas complexidades, diversidades, afetividades, memórias 
coletivas. 

Escultura: A “escultura social” de Lygia Pape e as “meta-
morfoses” de Maria Martins são algumas das produções que 
contribuíram decisivamente para a expansão do vocabulário da 
escultura. Aqui no MuBE, praticamos o alargamento desta ideia 
como tudo aquilo que nos cerca, para além do objeto tridimen-
sional. Entendemos escultura como ocupação, interação e imer-
são no espaço, indo além do universo material e incorporando 
toda a expressão que, de alguma forma, dialoga com o nosso 
ambiente. E você já reparou que o grande plano horizontal de 
concreto armado da marquise do museu parece flutuar, como 
uma “pedra no céu”?
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Ecologia: O MuBE é um museu que nasce de uma ação 
conjunta da sociedade civil em defesa da qualidade de vida na 
cidade e da preservação do verde. Carregar ecologia no nome 
nos coloca decisivamente como espaço de debate das urgên-
cias do antropoceno, de todas as argumentações que, ao longo 
de décadas, chamam a atenção para como as atividades huma-
nas estão interferindo tanto no planeta e colocando em risco a 
nossa própria sobrevivência. Talvez as complexidades e inter-
disciplinaridades que a arte e a ecologia suscitam possam con-
tribuir para nossa compreensão como coletividade e como parte 
de uma rede de relações com outros seres não-humanos e com 
o espaço. Em tempos de existências esmagadas e de saberes 
dos povos originários desconsiderados, as urgências dos versos 
de Drummond não calam: “Quantas toneladas exportamos / De 
ferro? / Quantas lágrimas disfarçamos / Sem berro?”. 
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A noção de projeto está presente nas mais diversas práticas 
sociais, culturais, artísticas e políticas. E parece ter se tor-
nado uma das maiores tarefas da contemporaneidade. Todo 
projeto parte de dúvidas, planos e vontades diante de algo 
que ainda não existe. Todo projeto é um conjunto de esboços 
de uma visão particular do futuro, que pode nos propiciar uma 
compreensão mais ampla sobre a nossa sociedade. 

Como coloca o filósofo Boris Groys (2002), “cada projeto 
é acima de tudo a declaração de um outro, novo futuro que 
presume-se acontecerá uma vez que o projeto seja realiza-
do”. A vida vivida no projeto tem uma sensação de aventura, 
é uma valiosa oportunidade de olhar o presente a partir do 
futuro ou de olhar o futuro a partir do presente.

Alguns projetos parecem se relacionar com devaneios, 
sonhos inalcançáveis ou experiências vividas em um tempo 
distante. Para Paulo Freire, “os sonhos são projetos pelos 

PROJETO, 
PROJÉTIL: 
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IMPROVISAR, 
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LIMITES
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quais se luta”. Escrever um livro, realizar melhorias em uma 
comunidade ou tentar fazer uma descoberta científica são 
projetos que podem ocupar uma pessoa por toda a sua vida. 
O filósofo Jean-Paul Sartre descreveu o estado de “ser-
-um-projeto-em-andamento” como a condição da existência 
humana.

Pode-se falar em projeto como desenho, esboço, ma-
quete, anotações. E muitas ferramentas de formulação são 
utilizadas na materialização das ideias, nos contextos mais 
variados. A artista Carmela Gross (1981) aborda a relação en-
tre representação e projeto, contida na palavra desenho: “Se, 
de um lado, o desenho tem para nós um compromisso com a 
representação da realidade, de outro, ele é também desígnio, 
intenção, propósito, projeto humano que cria uma nova rea-
lidade”. Já a artista Regina Silveira (2010) acredita que “todo 
projeto é um sonho, você sonha com ele, literalmente”. No 
seu processo de criação, ela constrói maquetes como uma 
primeira aparição do trabalho e também como documento e 
memória de suas obras.

Cada projeto é singular e único, e está localizado em um 
espaço e tempo. Paulo Mendes da Rocha, arquiteto respon-
sável pelo projeto do prédio do MuBE, acredita que a “obra é 
capaz de revelar o que um homem pensa e a visão que ele 
tem do mundo”. A exposição “Obras Projeto: Novo Acervo do 
MuBE” é um projeto realizado por curadores, educadores, 
mediadores e diversos outros agentes que atuam em rede 
no espaço do museu e fora dele. São projetos também as 
obras aqui expostas, proposições artísticas que permitem 
futuras montagens. Este texto mesmo é um projeto educativo, 
em que você é parte fundamental e potencial disparador de 
outros novos projetos.



Projeto de Glossary Rainbow, de Regina Silveira, 2019

pantone P4-15u
pantone P160 -8u

pantone P 145-7u
pantone 143-6u

pantone P 154-8u
pantone P 154-7u

pantone P 124-5u
pantone P 127-5u

pantone P 109-6u

pantone P 104-7u
pantone P 106-6u

pantone P 96-8u
pantone P 96-7u

pantone P 91-6u
pantone P 83-5u

pantone P 10-8u

pantone P 10-8upantone P 154-8u

pantone P 109-6u pantone P 124-5u

pantone P 96-7u pantone P 106-6u

pantone P 40-8u pantone P 62-15u

pantone P 10-8u
pantone P 7-8u

pantone P 24-8u
pantone P 17-8u

pantone P 34-8u
pantone P 35-7u

pantone P 45-8u

pantone P 52-16u

pantone P 40-8u

pantone P 62-15u

pantone P 91-6u

pantone P 83-5u

pantone P 80-15u



pantone P4-15u
pantone P160 -8u

pantone P 145-7u
pantone 143-6u

pantone P 154-8u
pantone P 154-7u

pantone P 124-5u
pantone P 127-5u

pantone P 109-6u

pantone P 104-7u
pantone P 106-6u

pantone P 96-8u
pantone P 96-7u

pantone P 91-6u
pantone P 83-5u

pantone P 10-8u

pantone P 10-8upantone P 154-8u

pantone P 109-6u pantone P 124-5u

pantone P 96-7u pantone P 106-6u

pantone P 40-8u pantone P 62-15u

pantone P 10-8u
pantone P 7-8u

pantone P 24-8u
pantone P 17-8u

pantone P 34-8u
pantone P 35-7u

pantone P 45-8u

pantone P 52-16u

pantone P 40-8u

pantone P 62-15u

pantone P 91-6u

pantone P 83-5u

pantone P 80-15u



14

Falar de matéria é falar de parte do que nos constitui, do que 
está presente em todos os segmentos da nossa vida. Somos 
formados e rodeados por matéria e a utilizamos para concretizar 
nossa experiência de ser e estar no mundo. Vivemos em redes 
de relações, onde, segundo o filósofo, sociólogo e antropólogo 
Bruno Latour (2000) não há separação entre as pessoas e as 
coisas, entre os humanos e os não-humanos, uma vez que 
todos estes só podem ser pensados em sua relação com os 
primeiros.  

Cozinhar um alimento, por exemplo, é parte de um longo 
processo que se finaliza na cozinha por intermédio do fogo, um 
elemento que modifica aquela matéria e narra a sua história 
antes mediada pela terra e a água. Já fazer uma escultura é dar 
forma a uma matéria bruta, como a argila, a madeira, o bronze 
ou o mármore. O filósofo Gaston Bachelard (1991) coloca o 
ser humano como matéria de si mesmo e como uma potência 
de possibilidades: “tudo me é massa, eu sou massa em mim 
mesmo, (...) minha própria matéria é ação e paixão, sou verda-
deiramente uma massa primordial”. 

A produção da artista Anna Maria Maiolino anuncia ampla 
relação com a matéria, em seus desenhos, pinturas, gravuras, 
instalações, escritos. “Quando você tem intimidade com os 

CORPO-MUNDO-MATÉRIA



15

CORPO-MUNDO-MATÉRIA

materiais, você nunca sabe quando começa a incorporação do 
acaso ou quando tudo é uma determinação. Porque você está 
tão íntima com os processos que você não sabe onde começa o 
processo e onde começa a sua vontade, é uma coisa só”, relata. 
Já as reflexões do artista André Komatsu sobre o espaço e os 
conflitos sociais permeiam as escolhas materiais de suas escul-
turas e instalações. “(Re)apresentar, através da matéria, formas 
que entram em um discurso de crítica e reflexão sobre o estado 
da arte e do mundo contemporâneo”, conta. 

As possibilidades de experimentação de materiais e de 
ideias são infinitas. No contexto em que se insere a arte con-
temporânea, o principal material pode ser a linguagem. Traba-
lhos que eram antes considerados apenas esboços ou planos 
passam a ser lidos como obras de arte. A imaterialidade é 
característica do acervo do MuBE (Museu Brasileiro da Escul-
tura e Ecologia), composto por obras projeto. São proposições 
e materiais descritivos de diversos artistas, que possibilitam a 
montagem de suas obras em diferentes espaços e momentos. 
Nesse sentido, podemos pensar que a arte deixou de estar 
vinculada a um meio específico e que artistas criam valendo-se 
de uma infinidade de materialidades e constituindo formas de 
presença.
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Artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica contribuíram deci-
sivamente para essas transformações, fundando novas relações 
técnicas, poéticas, políticas e estruturais em meios tradicionais, 
como a pintura e a escultura, e abrindo novos sentidos de espa-
ço e tempo, comprometidos com a participação ativa do público. 
Lygia trouxe justamente a relação com o corpo como motor da 
sua série Bichos (1960-1964). São estruturas transformáveis, 
cuja forma é apreendida quando seus elementos entram em 
ação pela manipulação do participante. 

Já Hélio, negou a atitude contemplativa do quadro e levou 
o público para dentro da obra de arte em Penetráveis (a partir 
de 1960): “Já não quero o suporte do quadro, um campo a priori 

No ar, Laura Vinci, 2017-2020
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onde se desenvolva o ‘ato de pintar’, mas que a própria estrutu-
ra desse ato se dê no espaço e no tempo”, relatou.

Uma noção expandida de escultura é uma compreensão 
praticada pelo MuBE em sua programação. Chegamos ao en-
tendimento de escultura como ocupação do espaço, indo além 
do universo material e incorporando toda a expressão que, de 
alguma forma, dialoga com o nosso ambiente. Escultura é tudo 
aquilo que nos cerca. A arte pode ser e estar no espaço, o que 
reforça a ideia de escultura como algo além do objeto tridimen-
sional e traz uma nova reflexão sobre essa questão.
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Se a ideia de presença e de lugar estão interligadas, que 
lugar, então, seria esse em que nos fazemos presentes? Mais 
do que um espaço de orientação (que permite responder a 
pergunta onde estou?), lugar pode ser pensado como espaço 
de pertencimento e vivência. Para o geógrafo Milton Santos, 
é no lugar e no cotidiano compartilhado entre pessoas que se 
forma a base para a vida comum. 

Como podemos estar presentes e juntes em contexto de 
isolamento social? As novas maneiras de ativismo pelas ja-
nelas que incluem projeções e panelaços, a intensificação do 
uso das redes sociais e aplicativos como formas de comuni-
cação, as videoaulas nos convidam a pensar acerca de novas 
ideias de lugar, de deslocamento e de encontro. No MuBE, 
mesmo com o espaço expositivo temporariamente fechado, 
encontros continuam a se estabelecer em visitas virtuais, 
ateliês à distância, conversas ao vivo com artistas e também 
aqui mesmo - nesse texto.

PRESENÇA: 
UM LUGAR 
PARA ESTAR 
JUNTO
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Terra, Carmela Gross, 2017
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O lugar da obra de arte não compreende apenas sua 
materialidade física, mas todos os potenciais lugares ativados 
pelo encontro. Toda obra estaria em constante construção 
coletiva; entre artistas, instituições, educadores, curadores, 
mediadores, o público e o próprio espaço. Como vimos no 
eixo materialidade, as obras participativas de Hélio Oiticica e 
Lygia Clark foram fundamentais para a negação da ideia da 
obra de arte fechada em si mesma e do espectador passivo. 

Converso sobre qualquer assunto (2008-2012), de Eleo-
nora Fabião, e Escuto histórias de amor (2005-2013), de Ana 
Teixeira, partiram de encontros e trocas nas ruas de diversas 
cidades. A psicanalista e pesquisadora Suely Rolnik coloca 
que o plano onde se dão os encontros é, ao mesmo tempo, 
um espaço produzido pelo “corpo vibrátil” e onde atua esse 
mesmo corpo. Esse plano é onde “o contato com o outro, hu-
mano e não-humano, mobiliza afetos, tão cambiantes quanto 
a multiplicidade variável que constitui a alteridade”. 

Em Restauro (2016), de Jorgge Menna Barreto, o ato 
de se alimentar e a ideia de uma escultura ambiental mobili-
zaram a criação de um restaurante durante a 32a Bienal de 
São Paulo, operado em colaboração com agrofloresteiros. O 
alimento foi o protagonista da relação com o público, mediado 
pelo nosso sistema digestivo. Já Carmela Gross escreveu 
a palavra terra num luminoso azul no alto da marquise do 
MuBE. Terra (2017) só pode ser vista do alto ou por docu-
mentação fotográfica, mas à noite é possível notar uma aura 
azul sobre a laje do museu. Sua presença também se dá pela 
imaginação, já que o público pode “imaginar, pensar, supor ou 
procurar ver” o trabalho.

É a partir da elaboração coletiva de sentido que se criam 
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universos possíveis. A educação e a arte talvez nos tragam 
pistas para elaborar o futuro pós-pandêmico sugerido por 
Bruno Latour: “a última coisa a fazer seria voltar a fazer tudo 
o que fizemos antes”. Repensar a nossa presença no mundo, 
“sabendo que antes de dar cada passo é necessário saber 
que (...) empurramos o mundo na direção que o queremos 
levar”, como pontuou Carla Zaccagnini.

Se as portas estão fechadas, abriremos janelas. Como 
escreveu Yoko Ono em Conversa de Ar, em 1964, o que está 
sempre presente entre nós e nos conecta talvez seja mesmo 
o ar. “Dizem que o ar é a única coisa que compartilhamos. 
Não importa o quão perto estamos uns dos outros, sempre 
existe ar entre nós. Também é legal que dividamos o ar. Não 
importa o quanto estejamos separados, o ar nos liga”.



22Projeto da obra Terra, Carmela Gross, 2017
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AÇÕES 
POÉTICAS 

Corpo vibrátil 

- Corte um pedaço de barbante ou qualquer outro fio resisten-
te. 
- Amarre uma das extremidades do fio em alguma parte do 
seu corpo.
- Eleja um parceiro para se conectar à outra extremidade do 
mesmo fio.
- Os dois corpos devem caminhar e explorar o espaço juntes, 
sempre conectados pelo fio.
- Experimente diferentes comprimentos de fios e diferentes 
partes do corpo para ligação.
- Para aumentar o desafio, conecte mais corpos.
- Ao fim da atividade, proponha uma conversa:
Como o meu corpo é afetado pelo espaço e também afeta 
outros corpos?

Conversa de ar

O ar é o que está sempre presente entre nós. Apesar de invi-
sível, incolor e inodoro, ele existe, tem peso e ocupa espaço. 
- Pelo vento: o vento é o ar atmosférico em movimento natural 
– escute o som, sinta tocar em seu rosto ou observe o movi-
mento dos galhos das árvores.
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- Pelo céu: observe as nuvens, elas são aglomerados de go-
tas de água em suspensão no ar, que dão origem às chuvas. 
- Pelo preenchimento de espaços: observe o pneu da bicicle-
ta, o botijão de gás, o balão, a bola.
- Pela respiração: inspire vigorosamente, sinta o ar entrando e 
saindo dos pulmões e note o movimento da sua barriga e do 
tórax.
- Pelo som de uma garrafa: o som é uma vibração que se 
propaga pelo ar –assopre dentro de uma garrafa de vidro e 
escute! A coluna de ar dentro da garrafa entra em vibração 
emitindo uma onda sonora.
- Pelos ruídos do nosso corpo: o ronco é um ruído gerado 
quando o ar da respiração se movimenta com muita velocida-
de. Já o espirro é uma expulsão brusca e sonora do ar pelo 
nariz e pela boca.
- Pela nossa fala: os sons da fala são produzidos por um 
conjunto de órgãos, chamado aparelho fonador. As vogais em 
português, por exemplo, podem ser orais (produzidas quando 
o ar sai pela boca) ou nasais (produzidas quando o ar sai pela 
cavidade nasal).
- Pelos instrumentos musicais: os instrumentos musicais de 
sopro são os instrumentos em que o som é produzido pela 
vibração de uma coluna de ar, como a flauta, o trompete e o 
saxofone.
- Pelo embaçamento: expire com a boca sobre o espelho do 
banheiro ou o vidro da janela e note o embaçamento. Ele é 
causado pelo vapor d’água produzido pela respiração que se 
condensa na superfície do vidro.
- Pela ação de desenhar com um canudo: coloque tinta dentro 
de um potinho e aspire com um canudo. Mire em uma folha 
de papel e note como o movimento de assoprar gera diferen-
tes desenhos.
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- Pela queima de uma vela: coloque uma vela acesa em um 
recipiente fechado sem ar e veja o que acontece. 
- Pelo movimento dos barcos: Velejadores podem se locomo-
ver sem o uso de remos ou motor.
Proponha exercícios de observação dessas situações 
cotidianas e de outras mais que você lembrar. Ao final, 
sugira uma atividade de registro e de conversa: Como 
percebemos a presença do ar?
 

(Re)presença dos alimentos

Aquilo que a gente come se relaciona diretamente com o nos-
so sistema digestivo, com os nossos pensamentos e também 
com a paisagem que habitamos, como sugere Jorgge Menna 
Barreto. E se utilizarmos as sobras dos alimentos como maté-
ria para o desenho da nossa própria paisagem? 
- Alho-poró, cebolinha e capim-limão: corte o ramalhete na 
altura de 10 cm acima da raiz e coloque em um copo cheio de 
água próximo a uma janela ensolarada. Quando as raízes co-
meçarem a crescer, plante em um vaso com terra ou continue 
cultivando no copo.
- Repolho, alface e aipo: coloque a extremidade com raízes 
em um recipiente com água. Quando as raízes crescerem, 
criando folhas, borrife as folhas com água, mantendo-as úmi-
das. Depois, replante-as na terra, deixando apenas as folhas 
acima do chão.
- Batata comum e doce: separe pedaços de aproximadamen-
te 5 cm de largura que tenham um par de gemas (são tipos 
“olhinhos”, que dão origem ao brotamento) e deixe secar. 
Depois de secos, plante esses pedaços a 8 cm de profundi-
dade e com os “olhos” voltados para cima. Quando as raízes 
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começarem a aparecer, adicione mais terra.
- Alho: Plante um dente de alho em um vaso, com a raiz para 
baixo. Assim que novos brotos aparecerem, corte-os para que 
a planta concentre sua energia na produção do bulbo.
- Pimentas e tomate: Quando cozinhar, separe as sementes. 
Coloque-as em solo fértil com bastante luz, que irão crescer 
rapidamente.
- Cebola: Plante uma parte da cebola com a raiz para baixo. 
As raízes vão regenerar e em pouco tempo você terá novas 
cebolas.
- Abacate: Retire a semente e lave com água fria. Perfure-a 
levemente com quatro palitos de dente e apoie sobre um copo 
cheio de água. Mantenha em local ensolarado e troque sempre 
a água. Quando o broto alcançar 10 cm, você pode plantá-lo.
Sugira um processo de reflexão acerca desse ciclo dos 
alimentos. De onde ele vem? Como nosso corpo participa? 
E como somos capazes de reiniciar esse ciclo em nossa 
casa?

Em que lugar nos fazemos presentes? 

Estimule uma roda de conversa. 
- Quais são os espaços de pertencimento e vivência para 
você?
- De que maneiras o seu corpo ocupa e habita esses espaços?
- Quais os outros corpos presentes nesses espaços?
- Quais os significados e afetividades relacionados a esses 
espaços?
Sugira um debate com a turma. Há lugares compartilhados 
entre nós?
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A memória presente

Sugira uma atividade de observação do espaço. Isso pode 
ser feito em casa ou no ambiente coletivo onde vocês se 
encontram.
- Escolha um espaço para se acomodar.
- Observe a composição desse espaço por alguns instantes.
- Mesmo com os olhos fechados, conseguimos descrever os 
corpos presentes à nossa volta. Sabemos em que direção 
está a janela ou a porta, onde fica a mesa e a cadeira, como 
os objetos estão dispostos e até mesmo os espaços vazios 
entre eles.
- Coloque essa memória visual à prova! Sem olhar novamen-
te, tente desenhar ou listar o maior número de elementos e a 
disposição deles no espaço em relação a você.
- Agora mude de ambiente. Quais as diferenças aqui em 
relação ao meu corpo?
Ao final, todes apresentam suas percepções. Proponha 
comparações entre os espaços que as pessoas se encon-
tram.

Bichos de papel

- Partindo das obras Protocorpo, de André Komatsu, e Bi-
chos, de Lygia Clark, explore a materialidade de uma folha de 
papel.
- O papel é o suporte mais comumente utilizado para dese-
nhar e escrever. A proposta é de executar outras ações com 
este material: dobrar, cortar, amassar, rasgar, colar, molhar.
- Proponha que os participantes explorem as potencialidades 
e fragilidades dessa matéria para a construção de objetos 
tridimensionais. 
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Ao final, montem uma exposição no chão do espaço onde 
estiverem. E discutam o que foi criado, que relações cada 
projeto tem com o espaço e quais outros materiais po-
dem render novas investigações.

Arquivo de texturas

Frottage é uma técnica utilizada para copiar a forma e a tex-
tura de um objeto, colocando uma folha de papel sobre ele e 
esfregando com um material de desenho.
- Utilize lápis, giz de cera, pastel, carvão, caneta ou qualquer 
outro material que você preferir e faça fricção numa folha de 
papel apoiada sobre uma superfície texturizada.
- Experimente os resultados surpreendentes produzidos ao 
esfregar os ladrilhos do chão, as imperfeições da parede, 
diferentes tipos de pedras, folhas de árvores, ou qualquer 
objeto que contenha uma mínima textura.
- Construa a sua própria coleção de texturas, elegendo dife-
rentes matérias.
Convide os participantes a elaborar um livro coletivo com 
todas essas páginas.

Igual, mas diferente

A proposta é de repensar as ações cotidianas e os objetos 
cotidianos.
- Eleja três objetos cotidianos.
- Proponha três novas utilizações para cada um desses obje-
tos, descontextualizando-os.
- Discuta as funções originais práticas e as des-funções pro-
postas pela turma.
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Vocês podem depois construir uma enciclopédia de obje-
tos imaginários.

Materialidade sonora

Explore a sonoridade dos objetos em casa, sem instrumentos 
musicais.
- Separe objetos que você tem em casa e os organize em 
similaridades sonoras.
- Objetos plásticos: potes de sorvete, garrafas, tampas, co-
pos, baldes, pá de lixo.
- Objetos metálicos: latas, panelas, talheres, chaves, moedas.
- Objetos silenciosos: espumas, tecidos, algodão.
- Objetos preenchidos: recipientes repletos de areia, terra, 
grãos (feijão, milho, arroz, lentilha), pedrinhas, água.
- Objetos de papelão: caixas de sapatos, embalagens de 
remédios, caixinhas de fósforos.
- Objetos de madeira: caixas, tocos, colheres, vassoura, 
cadeiras.
- Explore as diferentes estações de pesquisa e investigação 
sonora.
- Você também pode dispensar os objetos e usar o seu 
próprio corpo! Note os diferentes sons produzidos a partir das 
diferentes partes do corpo.
A partir dessa polifonia, façam uma radionovela ou um 
álbum da banda da turma.

Simultaneidade

- Proponha uma caminhada pelo espaço segurando um espe-
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lho e observando a imagem que é projetada nele. 
- Note como se dá o deslocamento a partir destas duas pers-
pectivas.
- A convivência de diferentes instâncias (realidade/sonho e 
presente/futuro) é característica de todo projeto. 
Desafie a turma a propor outras ações em que vivencia-
mos diferentes perspectivas simultaneamente.

Projetos para novas formas de presença no mundo

Repensar a nossa presença no mundo é o que sugere Bruno 
Latour: “a última coisa a fazer seria voltar a fazer tudo o que 
fizemos antes”. O filósofo formulou seis perguntas essenciais 
para a projeção do futuro pós-pandêmico. Elencamos aqui 
algumas delas para discussão em grupo. Proponha essas 
perguntas entre os participantes e veja quais são os pontos 
em comum da turma, para a proposta de um projeto coletivo.
- Quais atividades agora suspensas que você gostaria que 
não fossem retomadas? 
- Descreva por que essa atividade lhe parece prejudicial 
ou sem sentido e de que forma o seu desaparecimento ou 
substituição tornaria outras atividades que você prefere mais 
fáceis ou pertinentes?
- Quais atividades agora suspensas que você gostaria que 
fossem retomadas e ampliadas? 
- Descreva por que essa atividade lhe parece positiva e de 
que forma a sua ampliação tornaria outras atividades que 
você prefere mais fáceis ou pertinentes?
Levante questões para cada uma das atividades que você 
listar.
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SINOPSES 
DAS OBRAS

Protocorpo, 2017
André Komatsu (São Paulo, Brasil, 1978)
Protocorpo é uma instalação que parte da estrutura do piso da área 
externa do MuBE. A partir das placas de concreto do piso e das 
frestas entre elas, o artista cria uma série de estruturas, com forte 
referência à tradição geométrica e construtiva. Como versões agi-
gantadas dos Bichos de Lygia Clark, as estruturas, ao contrário de 
maleáveis e manipuláveis, são enrijecidas e estáticas, em diálogo 
com a arquitetura de concreto aparente do museu.

Você também quer sair dessa vida sem sentido, 2017
Antônio Ewbank (Franca, Brasil, 1983), Chico Tony (Itajubá, Brasil, 
1981) e Edu Marin (São Paulo, Brasil, 1976)
Você também quer sair dessa vida sem sentido é uma instalação 
localizada na parte externa do museu. Em um chuveiro sobre um 
deque, os visitantes podem refrescar seus corpos, relaxar e contem-
plar a paisagem. O título do trabalho, ao invés de buscar uma res-
posta universal, formula uma pergunta. Ele aborda o sentido da vida, 
questionamento que ao longo de toda a existência humana se coloca. 
O trabalho constrói um espaço para uma reflexão que não é só da 
mente, mas também do corpo em relação ao espaço, à arquitetura e 
à paisagem urbana.
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Transparência e fuxico, 2017
Avaf – Eli Sudbrack (Rio de Janeiro, Brasil, 1968)
Transparência e fuxico é uma extensa e colorida pintura mural, feita a 
partir da série “DECAL”. Decalques são arquivos digitais que podem 
ser reconfigurados livremente. É possível alterar cores, dimensões e 
até o próprio desenho. Podem ser pintados, impressos em vinil au-
toadesivo, montados como papel de parede, ou em madeira, tecido, 
espelho, placa de espuma. Podem se tornar cortinas, murais, tapetes, 
projeções, vestidos, sapatos. A série questiona a autoria, tornando o 
detentor dos decalques um colaborador do Avaf. 

Terra, 2017
Carmela Gross (São Paulo, Brasil, 1946)
Terra é um luminoso azul com a palavra “terra”, localizado no alto da 
marquise do MuBE. A obra só pode ser vista do alto ou por docu-
mentação fotográfica, mas à noite é possível perceber uma aura 
azul sobre a marquise do museu. Sua presença também se dá pela 
imaginação, já que o público pode imaginar ou supor a obra a partir 
da notícia de sua existência.

Onde o pau a flora, 2006
Claudio Cretti (Belém, Brasil, 1964)
Onde o pau a flora é uma espécie de paisagem artificial, composta 
por grama, tocos de madeira, um poste e lâmpadas. O tapete de 
grama se enrola sobre si mesmo e se transforma em objetos que emi-
tem luz, como uma potência de vida não-humana. Uma estranheza e 
enigma sobre essa paisagem paira no ar. Que possibilidade tem esse 
espaço e como lidar como essa natureza?

Labirinto de cruzetas, 2017
Daniel Murgel (Niterói, Brasil, 1981)
Labirinto de cruzetas é uma instalação interativa em que o ponto de 
partida são as cruzetas, estruturas típicas da arquitetura popular, 
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utilizadas para a sustentação de caixas d’água. Do encontro de dois 
planos surge o diedro, forma tridimensional em forma de cruz. Nessa 
obra, o diedro é verticalizado e sem a função de sustentação de peso. 
O artista parte de módulos que se repetem em diferentes dimensões 
e, ao reuni-los e aproxima-los, formam um grande labirinto. Vielas e 
becos fazem com que os visitantes abandonem as referências es-
paciais e penetrem em caminhos incertos. A experiência abre outras 
possibilidades de nos relacionarmos com o espaço, com a cidade e a 
arquitetura.

Concreto Abstrato, 2020
Detanico Lain – Angela Detanico (Caxias do Sul, Brasil, 1974) e Rafa-
el Lain (Caxias do Sul, Brasil, 1973)
Concreto/abstrato parte da estrutura do piso da área externa do 
MuBE para criar um sistema de escrita que relaciona pilhas de obje-
tos às letras do alfabeto. Uma placa de concreto corresponde à letra 
A, duas à letra B, três à letra C e assim por diante. Aqui, as pilhas 
compõe “concreto” e “abstrato”, palavras que se aproximam e se 
distanciam, em um permanente diálogo. 

Retro 73, 1973
Gerty Saruê (Viena, Áustria, 1930)
Doada para o MuBE, a instalação Retro 73 foi exposta pela primeira 
vez na 12a Bienal de São Paulo, em 1973, nomeada à ocasião como 
Metrópole. A artista se apropria de elementos da indústria de pré-fa-
bricados, pintados com listras vermelhas, azuis e brancas, para criar 
volumes, espaços, linhas e túneis, subvertendo sua lógica e funcio-
nalidade e estabelecendo diálogos com estruturas urbanas e com a 
própria arquitetura do museu.

No Ar, 2017
Laura Vinci (São Paulo, Brasil, 1962)
No Ar é uma obra que opera a partir de um sistema de asperção. 
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Pequenos bicos de aspersão, funcionando em alta pressão, são 
acionados por uma bomba que faz com que a água saia com tanta 
força que suas gotas ganham uma característica incomum, ficando 
entre o estado gasoso e o líquido. O resultado é uma névoa efêmera 
que “vaza” para fora dos limites do museu conforme o vento. A obra 
se relaciona com a ideia do arquiteto Paulo Mendes da Rocha de que 
o MuBE seria uma “pedra no céu”, formando uma “nuvem” sobre a 
qual a marquise flutua.

so.bre.por, 2016
Lea Van Steen (São Paulo, Brasil, 1965) e Raquel Kogan (São Paulo, 
Brasil, 1955)
so.bre.por é uma instalação interativa produzida por transparência e 
reflexão, que propõe uma nova experiência de olhar. Ela acontece 
pela reflexão da paisagem em grandes folhas de vidro pivotantes 
manipulados pelo público. À medida que se empurra o vidro para 
direita ou esquerda, a paisagem refletida sobre ele se movimenta em 
conjunto com a imagem real do espaço, criando uma sobreposição 
dinâmica. Essa imagem manipulada pelo ir e vir dos vidros surpreen-
de pela dimensão, inversão e velocidade, assim como a percepção 
do próprio corpo e de outros no espaço.

Norte, sul, leste, oeste, 2017
Lucia Koch (Porto Alegre, Brasil, 1966)
Norte, sul, leste, oeste é uma instalação que se relaciona com a lo-
calização do MuBE em relação ao globo e também com o movimento 
do Sol. No interior do museu, há quatro quadrados recortados no teto, 
que têm seus vértices apontando para os pontos cardeais. São clara-
boias que foram reabertas e filtradas por placas de acrílico, púrpura, 
vermelho, violeta e laranja, para norte, sul, leste e oeste. Dependen-
do da incidência da luz do sol, a projeção se locomove no interior do 
prédio e, em dias nublados, as cores se misturam.
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Prismatic Appearance, 2019
Lydia Okumura (Osvaldo Cruz, Brasil, 1948)
Prismatic Appearance é uma instalação em forma de prisma deline-
ada por fios coloridos e linhas pintadas sobre a parede e o piso que 
conferem um aspecto tridimensional. A ideia de volume e as sombras 
projetadas das linhas se revelam e se escondem conforme o movi-
mento do público ao redor da obra, criando uma confusão visual e 
questionando sua percepção do espaço.

After nature, 2019
Manata Laudares – Franz Manata (Belo Horizonte, Brasil, 1964) e 
Saulo Laudares (Belo Horizonte, Brasil, 1976)
Em After nature, pequenos alto-falantes instalados em árvores do 
jardim de esculturas do MuBE reproduzem uma peça sonora com-
posta a partir da edição dos sons naturais captados em áreas verdes 
remanescentes nas cidades grandes. O canto do Bem-te-vi macho é 
lentamente desconstruído e transformado em notas de piano. Bancos 
de cimento posicionados abaixo das árvores demarcam o espaço 
e convidam o público a experimentar, em tempo expandido, essa 
ecologia acústica e sonora reconstruída e deslocada para este novo 
contexto.

Transtorno Espacial, 2017
Marcelo Cidade (São Paulo, Brasil, 1979)
Em Transtorno Espacial, o artista parte das grades do teto para cons-
truir esta instalação. Retiradas de seu local original e de sua função, 
as grades projetadas pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, antes 
horizontais, são posicionadas na vertical, criando uma espécie de la-
birinto ou enclausuramento. Estabelece um diálogo com um elemento 
da própria arquitetura do MuBE.

Penetra, 2017
Marcius Galan (Indianapolis, Estados Unidos, 1972)
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Em Penetra, o artista reproduz um fragmento do portão de entrada da 
Fundação Ema Klabin, localizada em frente ao MuBE, e o instala na 
grade que circunda o MuBE. A grade em forma de lança, geralmente 
de conotação agressiva e de separação, subverte essa lógica ao 
criar uma aproximação com o museu vizinho. É também uma reflexão 
sobre a relação do museu com a cidade e sua organização fundiária 
com muros e grades que dividem o espaço público e privado.

Holofote, 2019
Nicolás Robbio (Mar del Plata, Argentina, 1975)
Holofote é uma obra composta por um “moving light” no poste de 
iluminação exterior do museu, que cria uma espécie de circuito de 
busca dentro da área delimitada pelas grades. A obra se torna um 
instrumento de controle reconhecível, subvertendo a ideia de segu-
rança. A obra só é vista à noite, numa relação entre a cidade escura e 
o museu fechado.

Paisagem sonora, 2005-2007
Pedro Palhares (São Paulo, Brasil, 1978) 
Paisagem sonora é uma instalação que conecta as pessoas e o espa-
ço do museu a partir do som. Canos de PVC, de tamanhos variáveis 
e suspensos por cabos de aço, amplificam os sons do ambiente ao 
aproximarmos o ouvido, mesmo quando o museu está silencioso. Os 
diversos canos e os encontros entre eles criam uma “sinfonia” a partir 
de sons cotidianos e permitem distintas experiências em grupo ou 
individuais.

Livro-objeto #1, 2019
Raffa Gomes (São Paulo, Brasil, 1984)
Em Livro-objeto #1, o público é convidado a sentar-se em uma ca-
deira para sentir as vibrações emitidas por caixas de som localizadas 
em seu interior. A escultura sonora tensiona a lógica de percepção do 
som e a forma como o nosso corpo guarda memórias sonoras, não 
somente pelos ouvidos.
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Glossary (Rainbow), 2019
Regina Silveira (Porto Alegre, Brasil, 1939)
Glossary (Rainbow) parte da palavra “luz” em diferentes idiomas, 
tipografias e cores. Quando iluminada pelo sol, as diversas palavras 
são projetadas no piso do museu. A luz traz uma dimensão de união, 
como se a partir de um grande glossário o público pudesse ler a 
palavra luz em diversas outras línguas.

Sumidouro, 2018 
Regina Silveira (Porto Alegre, Brasil, 1939)
Sumidouro é um vídeo feito para o MuBE em que as vigas e gra-
des do teto da grande sala são prolongadas virtualmente por uma 
perspectiva devoradora, em direção ao infinito. A artista propõe uma 
experiência em que dilata e distorce o espaço, como se pudéssemos 
viajar e nos perder no interior da imagem projetada sobre as paredes 
de concreto. 
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