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TEMA 1 - Arte, espaço e participação do público

BOM DIA!



OBJETIVOS 
DA AULA

Conhecer aspectos da obra e vida dos 
artistas: Cildo Meireles, Hélio Oiticica e Lygia 
Clark

Conceituar e definir instalação, 
monocromático, neoconcretismo

Reconhecer a proposta de participação do 
espectador na produção artística visual 
contemporânea. 



• Nasceu no Rio de Janeiro
• Iniciou seus estudos artísticos sob

orientação do pintor e ceramista
peruano Félix Alejandro

• Se dedica à criação de obras que
propõe uma experiência sensorial em
espaços arquitetônicos

CILDO MEIRELES 
(1948 - 73 ANOS)



ARTE, ESPAÇO E PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO

• Instalação: linguagem artística 
em que a obra é disposta em 
espaços que rompem com o 
modelo tradicional da galeria 
ou museu.

• A obra Desvio para o 
vermelho, de Cildo Meires, é 
formada por três ambientes 
articulados entre si. 

um espaço monocromático um convite à experimentação

• Tropicália, de Hélio Oiticia: a 
instalação é uma espécie de 
labirinto a ser percorrido pelo 
espectador.

neoconcretismo

• Movimento artístico brasileiro 
cujos componentes buscavam 
uma maior aproximação e 
interação com o público.

• Suas obras destacam-se pelo uso 
de formas geométricas e pela 
subjetividade.

• Principais artistas: Hélio Oiticica, 
Lygia Clark, Almicar de Castro, 
Franz Weissmann, Lygia Pape.

• Impregnação
• Entorno
• Desvio



ARTE, ESPAÇO E PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO
• Muitas produções de Lygia Clark 

apresentam essa característica: só 
se completam com a intervenção 
direta do público.

Lygia Clark e a série: bichos

• Série Bichos: conjunto de 
esculturas metálicas de formas 
geométricas que se articulam 
por meio de dobradiças. 

• O espectador manuseia as 
peças para dar a elas 
diferentes formas, decidindo, 
assim, a forma final da obra.



IMPREGNAÇÃO 1º AMBIENTE

É uma sala que tem um clima
doméstico, mas todos os objetos
são vermelhos. A sala é composta
de ventiladores, notebook, estante,
livros, cadeiras, entre outros.



ENTORNO 2º AMBIENTE

Uma sala pouco iluminada, muito
estreita e onde há uma garrafa
"deitada" no chão. Nele um líquido
vermelho parece escorrer pelo
gargalo da garrafa.



DESVIO  3º AMBIENTE

Tem proporções semelhantes às
do ambiente Impregnação e é uma
sala escura em que há uma pia
instalada em um ângulo inclinado.
Ao caminhar, o espectador é
surpeendido pelo som da água que
escorre pela torneira.



TROPICÁLIA
As obras propostas pelos artistas a partir dos 
anos 1960 romperam com a contemplação
estática do espectador e propuseram uma 
interação que envolvesse todos os sentidos.

Foi com base nessas ideias que o artista Hélio 
Oiticia criou as obras conhecidas como 
penetráveis, instalações em que o público 
devia adentrar seu espaço, tocando suas 
texturas, sentindo seus cheiros etc.



observe essas
instalações

O artista Hélio Oiticica trabalhou
com as cores e as formas
geométricas no espaço, a fim de
aproximar a obra do expectador.


