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Resumo 
 
Em termos de uma cronologia da história da arte, a pesquisa compreende o período que vai 
do final da década de 1950 até 1970, tendo como foco o Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro e suas correspondências com as investidas da vanguarda artística. Procuramos pela 
filosofia de Merleau-Ponty relacionar a aproximação do espaço fenomenológico com a 
produção artística e escrita que, em ligação com a produção experimental, se converteu em 
manifestações, gestos e “críticas”, individuais ou coletivas, a idéia de Instituição e cultura na 
construção de lugares na arte.  
 
Palavras-Chave: Museu de Arte do Rio de Janeiro; Arte Experimental; “Lugares” da Arte; 
“Não-Lugares” da Arte  
 
 
Abstract 
 
In terms of a cronology of art, the survery covers the period from the late 1950s until 1970, 
focusing on the Museum of Modern Art of Rio de Janeiro and its correspondence with the 
onslaught of the artistic vanguard. We seek in the Merleau-Ponty’sphilosophy, approach to 
relate the phenomenological space with the artistic prodution and writing, in the connection 
with experimental production, turned into demonstrantions, gestures and “criticals”, 
indididuals or collectives, the idea of Instituition and culture in the construction of art places.    
 
Key-words: Museum of Art of Rio de Janeiro; Experimental Art; Art Places; Art “No-Places” 
 
 
 

Nossa abordagem procura privilegiar a figura do Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro enquanto um espaço arquitetônico aberto ao ambiente, ou seja, que 

envolveu e possibilitou em eventos e diálogos artísticos a busca em promover 

vivências, experiências e interações entre seus participantes e lugar1, entre 

produção artística e território museológico. Como também, na possibilidade de uma 

relação entre corpo e ambiente, que conduz a percepção espacial de sua existência 

e aprendizagem diante dos estímulos corporais construídos nos conjuntos de 

sensações passadas por este lugar2. 

Os eventos que envolveram a vanguarda artística no/entre MAM-Rio, Parque 

do Flamengo, Salões e Manifestos do final da década de 50 até 70, estimularam 

linguagens que experimentassem na arte vivências com o espaço arquitetônico. A 
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primeira exposição de arte neoconcreta em 1959 que se transfigurou em novas 

ações e propostas desenvolvidas por artistas quanto ao percurso da arte brasileira e 

a posição do museu frente abertura de diálogos. 

O campo fenomenológico explorado pelos Neoconcretos e adeptos, os 

conduziu a estabelecer uma perspectiva em relação dos agentes envolvidos com o 

mundo experimentado através de ações no espaço vivenciado. O corpo passa a ser 

compreendido como uma ferramenta de experimentação dos atos, que em 

decorrência das experiências individuais ou coletivas refletem as percepções 

transmitidas, que conduz a uma nova relação entre sujeito e objeto. 

O desdobramento quase “reflexivo”, a reflexividade do corpo, o fato de que 
ele se toca tocando, se vê vendo, não consiste em surpreender uma 
atividade de ligação atrás do ligado, em reinstalar-se nessa atividade 
constituinte; a percepção de si (...) ou percepção da percepção não 
converte aquilo que ela apreende em objeto e não coincide com uma origem 
constituinte da percepção: de fato, não consigo, de todo, tocar-me tocando, 
ou ver-me vendo, a experiência que tenho de mim percebendo não vai além 
de uma espécie de iminência, conclui-se no invisível; simplesmente, este 
invisível é o seu invisível, isto é, o avesso de sua percepção especular, da 
visão concreta que tenho do meu corpo no espelho.

3  

Para o filósofo José Gil, a percepção da obra de arte ou olhar estético se 

constitui em três níveis: “a. ao mesmo tempo os intervalos os intervalos que separam 

os três níveis e aquilo que os une; b. o movimento que daí resulta animando as 

formas; c. o tipo de invisível que corresponde à percepção das formas das forças.” 4 

A percepção de uma obra se divide em trivial das formas visíveis e não-trivial das 

formas invisíveis. A primeira está apreendida nas formas captadas pelo olhar de um 

sujeito em uma obra, e a segunda nas formas implícitas que não são percebidas 

instantaneamente. Ambas compõem uma unidade no conjunto que constitui o “olhar” 

da obra, e ele não a percebe por etapas delimitadas, mas em seu movimento de “ler 

de maneira flexível” o que estaria explícito e subentendido na obra. Essa 

flexibilidade no ato de “olhar” torna a obra um elemento instável que contém 

inúmeros eventos sobrepostos uns nos outros em um “intervalo que de novo suscita 

pequenas percepções que fazem o olha deslizar mais profundamente em busca de 

novas estruturas.” 5  

A busca por superar a pura objetividade na arte levou-os, a partir da 

investigação subjetiva, expandir seus modos de expressão em diferentes campos de 

atuação. O corpo passou a ser explorado como motor que transfere aos sentidos o 
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contato com a experiência. As percepções são decodificações temporais que vão se 

formando e modificando de acordo com o que é aprendido, escolhido e 

compreendido pelo corpo em relação com o mundo.  

Gil sugere que as novas estruturas que se apresentaram neste movimento 

condicionaram no espectador um devir no outro, de incorporar a obra ao corpo. Para 

que isto aconteça é preciso que o corpo se disponha a interagir com o trabalho, 

fundindo-se ao processo. Esta abertura tenciona a inúmeras situações que nunca 

são iguais e não compreendem um saber objetivo, pois não há como determinar a 

precisão de uma forma ou de um estado corporal. Diz ele: 

Não há um sujeito aqui que perceba ali um corpo, mas um laço vivo de 
forças constituindo o solo sobre o qual se ergue as percepções das formas; 
e a formas destas formas varia segundo a modulação da relação das forças. 
O corpo de outrem é percebido segundo as variações infinitesimais do 
afecto e do corpo-a-corpo. Podemos assim definir a percepção do corpo de 
outrem como um corpo-imagem: são sempre imagens do corpo que vemos 
quando percebemos o corpo do outro.

6
 

Também não é inteiramente subjetivo devido à presença física do corpo, 

segundo Gil, pois o corpo por si só é uma expressão, esta que se manifesta de 

maneira particular: o corpo é uma totalidade que tem necessidades e gestos 

próprios. A expressão para ele é um signo corporal que se revela através dos 

movimentos e sentidos, porém estes gestos podem se limitar a responder apenas 

suas necessidades físicas como andar ou comer. Assim, para que não haja conflito 

entre estes efeitos mútuos, há um intervalo que divide o traço expressivo exterior do 

interior, com isso conectando os movimentos de expressão com os expressos.   

O intervalo entre a expressão e o expresso de um corpo do outro e seu 

significado habita o não-lugar ou lugar-zero onde o corpo-imagem está em constante 

transformação e movimento: “é o não lugar do absolutamente possível.” 7 A arte tem 

a faculdade de penetrar nestes ambientes e inscrevê-los, as formas surgem através 

da arte, o movimento é por si só arte, um ato artístico encontra-se em espaço-tempo 

indeterminado de movimento ilimitado.       

O estudo da percepção os estimulou a buscar na experiência, múltiplos 

diálogos com as sensações passadas pelo ver, ouvir e sentir do contato com o 

objeto percebido 8. Observar no sentido de notar, de presenciar algo a ser sentido, 

que ultrapassa o que é captado com o ato de olhar e inibe o contato entre 
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espectador e obra. As maneiras de se perceber o mesmo objeto derivariam dos 

diferentes modos de comportamento presentes nas relações que se entrecruzam e 

se transformam atemporal e temporalmente. 

É preciso que nos habituemos a pensar que todo visível é moldado no 
sensível, todo ser táctil está voltado de alguma maneira a visibilidade, (...). 
Já que o mesmo corpo vê e toca, o visível e o tangível pertencem ao 
mesmo mundo. Maravilha muito pouco notada é que todo movimento de 
meus olhos – ainda mais, toda deslocação de meu corpo – tem seu lugar no 
mesmo universo visível, que por meio deste pormenorizo e exploro, como, 
inversamente, toda visão tem lugar em alguma parte do espaço táctil.

9
  

A experiência para ser vivida deve entrar em relação com os sentidos no 

mundo da percepção. Nele, os sentidos são levados a entrar em contato com as 

cores e reflexos de forma a descartar seus aspectos físicos e aparentemente reais, 

para que através da experiência as sensações não sejam negadas ou incompletas, 

mas tratada como um fator que complementa a relação estabelecida entre o homem 

e seu meio social. De acordo com Merleau-Ponty, “o homem não é um espírito e um 

corpo, mas um espírito com um corpo, que só alcança a verdade das coisas porque 

seu corpo está que como cravado nela.” 10 

A relação entre os freqüentadores, arte, arquitetura e paisagem no contexto 

das vanguardas artísticas brasileiras e o MAM, desdobram abordagens que 

envolvem o espaço real e o espaço sensorial, que somados, configuram a natureza 

das redes de sensações passadas pelos agentes participadores / freqüentadores do 

Museu. 

É que os “museus” de arte contemporâneos, ou aqueles dedicados a esse 
mito que é a arte dita moderna, não podem ser confinados às atividades 
tradicionais da entidade – guardar e expor obras-primas. Suas funções são 
bem mais complexas. São eles intrinsecamente casas, laboratórios de 
experiências culturais. Laboratórios, imediatamente desinteressados, isto é, 
de ordem estética, a fim de permitir que as experiências e vivências se 
façam e se realizem nas melhores condições possíveis ao estímulo criador. 
11

 

A relação do o espaço real com a obra conduziu a arte a encontrar na 

paisagem diálogos entre homem e mundo vivido, a percepção do sensível 

proporciona a cada experiência instâncias transmitidas, vividas e sugeridas em 

contato com o espaço cultural.  No âmbito entre público e privado, a figura do museu 

se encontra entre esses extremos, sua utilização como um local experimental 

assumiu um caráter além do de expositor para o de integrador entre forma e corpo. 
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Assim, a atuação do artista está enquanto agente que incita esse ambiente ao 

acoplá-lo a arte, como em performances e instalações. Com isso, os limites a serem 

explorados envolvem nesses eventos “relacionais” uma nova concepção de “espaço-

museu”. 

É muito importante que desde o início, coisas e espaços sejam arrancados 
de sua estratificação cotidiana ligada à pragmática do mundo e aos hábitos 
do dia-a-dia, para apontar uma ampliação de possibilidades: ao mesmo 
tempo expansão e irrupção, para além das ordens de sentido pré-definidas, 
rumo ao perigoso limite do instante singular e múltiplo das puras sensações 
em cadeia. É preciso propor que este resíduo ou objeto ao meu lado – um 
som qualquer na rua, um elemento arquitetônico, tudo afinal – nos envolve e 
nos toca de forma decisiva (deliberadamente ou por acaso) enquanto fonte 
selvagem do sensível; e é preciso enfrentar a tarefa de responder e 
evidenciar esta pluriestimulação. Ser artista deve ser acertar as contas e 
medir forças com este traço de real do mundo, frente a frente a um excesso 
de realidade liminar que não nos abandona nunca.

12
         

O artista Vito Acconci explora através de performances um diálogo com 

espaços públicos na atuação da arte, seus trabalhos discutem que esta relação 

aciona um caráter dúbio entre os atos que são realizados por “livre-arbítrio” e os por 

“autorização”. Para ele a arte não se constitui em um espaço, mas através dele “Eu 

vou pelo local. O local se foi por mim”13, seus trabalhos sugerem ao público 

interações com o espaço que o rodeia.  

Outra questão levantada pelo artista está no uso manejado do espaço como 

maneira de reinventar sua ordenação tradicional, distorcendo o lado exterior e 

interior do prédio arquitetônico. Assim, sua abordagem tenciona as fronteiras entre 

público e privado questionando onde começa um e termina o outro, principalmente 

em locais abertos ao público e próprios para “abrigar” arte.    

   A busca em sugestionar o contato entre obra e participador na “abertura” 

por desempenhar escolhas no processo do trabalho, sugere a procura por emanar a 

imaginação e as emoções no contato com a obra, como se esta formasse um elo 

que unisse o mundo emocional com o mundo pessoal14. Umberto Eco observa a 

dinâmica do trabalho aberto como trabalho em movimento15, segundo este 

“Consistem caracteristicamente em não planejadas ou unidades estruturais 

fisicamente inacabadas”.16  

Estas manifestações buscavam relacionar a arte ao meio enquanto propositor 

de situações que se deslocam no espaço e tempo. O cuidado em estabelecer na 
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narrativa um espaço relacional com o lugar, criando transições e fluxos entre seus 

agentes, trata, na diversidade da imagem, do texto e da experiência, arranjos entre 

arte e mundo, questionando-o, imaginando-o e habitando-o, em uma multiplicidade 

de conexões como um dentre de paisagem, freqüentadores e edificação: 

3° Principio de multiplicidad: sólo cuando lo múltiple es tratado 
efectivamente como sustantivo, multiplicidad deja de tender relación com lo 
Uno como sujeito o como objeto, como realidad natural o espiritual, como 
imagem y mundo. Las multiplicidades son rizomáticas y renunciam las 
pseudomuntiplicidades ardorescentes. No hay unidad que sirva de pivote 
em el objeto o que se divida em el sujeito. No hay unidad, ni siquiera para 
abordar em el objeto o para „reaparecer‟ em el sujeto.

17
 

 

  Posterior ao lançamento do Manifesto neoconcreto alguns artistas se 

destacaram em preferir conduzir seus trabalhos na abertura ao campo da 

experiência, na produção de objetos mutáveis que se relacionassem interferindo, 

reordenando e dialogando com o espaço de exposição, mostras e salões, ou de 

maneira a totalizá-los aos ambientes do MAM e Aterro do Flamengo. “O Museu, 

assim concebido, é a luva elástica para o criador livre enfiar a mão.” 18 

  A afirmação de Mario Pedrosa faz parte do depoimento contido na exposição 

Projeto Cães de Caça em 1961, o crítico considera os objetos apresentados como o 

despertar de uma produção artística influenciada pelo grupo neoconcreto. Pedrosa 

destaca Helio Oiticica, que expunha uma maquete com o mesmo nome da 

exposição, segundo ele, “agrega uma nova idéia as precedentes experiências: 

tempo vivenciado, sob a forma de participação do espectador na experiência do 

criador.” 19 

O projeto de Oiticica sugeria a construção o de um labirinto em que eram 

encontrados elementos que interatuavam com o ambiente durante o deslocamento 

do participador, estes trabalhos eram: o Poema enterrado de Ferreira Gullar, o 

Teatro integral de Reynaldo Jardim e cinco Penetráveis de sua autoria. Ao se 

desprender do “mundo externo” era sugerido se deslocar para uma „dimensão‟ de 

experiências contidas nos labirintos, a fim de proporcionar novas trajetórias e 

vivências aos participantes, como sugerido por Oiticica:   

 Os Penetráveis são estruturas labirínticas no espaço, construídas de modo 
a serem penetradas pelo espectador, ao desvendar-lhe a estrutura. Nos 
dois primeiros, a concepção de um novo labirinto, onde os espaços, 
vazamentos, placas de cor, se sucedem uma após a outra, até chegar a um 
centro, que é o “ápice” do labirinto. Ao voltar, o espectador vê faces que 
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talvez não tenha visto ao entrar, pois está fazendo um movimento inverso. 
Seria como se fossem grandes afrescos, de várias faces, onde também a 
cor do chão conta como elemento componente. O espectador, pois, 
literalmente “penetra” na obra, desenvolvendo-se numa vivência da mesma. 
Não possuem teto.

20
   

 Outro evento que destacamos foi à mostra Opinião 65, que apresentou 

trabalhos que criticavam o movimento pop enquanto influência e diálogo estético, 

por serem considerados frutos do “imperialismo americano”. Outra característica 

desta exposição está no resultado dos trabalhos apresentados, estes 

fundamentaram o que se pode caracterizar como a passagem do movimento 

construtivista dos anos 50 para um novo fazer artístico a partir dos anos 60. Foi 

nessa exposição que Helio Oiticica apresentou pela primeira vez os parangolés, 

trabalhos que discutiam temporalidade, espacialidade e poética da obra, mas 

principalmente a relação entre cor, corpo e obra. 

  A apresentação das capas, segundo o poeta Wally Salomão, era algo que 

“estava programado, mas não daquela forma bárbara que chegou, trazendo não só 

apenas seus PARANGOLÉS, mas conduzindo um cortejo que mais parecia uma 

congada feérica com suas tendas, estandartes e capas.” 21 A manifestação das 

capas vestidas pelos moradores da Mangueira, que de maneira incomum se 

apresentaram no vernissage, sustentou na proposta de Oiticica o questionamento do 

que poderia ser recebido pelo museu como um trabalho de arte e o que não.    

 Ao sair do MAM e conduzir o grupo para o jardim, o artista expôs a recusa em 

validar a existência de uma linguagem artística apenas quando esta estivesse 

presente em lugares originalmente destinados a ela, ou seja, o museu. E em 

conseqüência, o rompimento das fronteiras físicas e culturais deste lugar, para o 

artista, possibilita pensar o museu em diálogo com a vivência, no corte que marca o 

limite do que está “dentro” ou “fora” 22, o “museu é o mundo” como afirma Helio 

Oiticica.      

Parangolé é a anti-arte por excelência; inclusive pretendo estender o 
sentido de „apropriação‟ as coisas do mundo com que deparo nas ruas, 
terrenos baldios, campos, o mundo ambiente, enfim – coisas que não 
seriam transportáveis, mas para as quais chamaria o público à participação 
– seria isso um golpe fatal ao conceito de museu, galeria de arte, etc., e ao 
próprio conceito de exposição‟ – ou nós o modificamos ou continuamos na 
mesma. Museu é o mundo; é a experiência cotidiana:.

23
 

Posteriormente, essa exposição incentivou o lançamento das mostras Opinião 
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66 e Nova Objetividade. O manifesto Esquema Geral da Nova Objetividade foi 

originalmente publicado no catálogo da exposição Nova Objetividade Brasileira, em 

1967, no MAM-Rio. Nele, Helio Oiticica expôs sua posição diante questões que para 

ele eram pertinentes à realidade da vanguarda artística brasileira, onde a expressão 

“Nova Objetividade” serviria como tradutor desta situação.  

Toda minha evolução de 1959 para cá tem sido na busca do que vim a 
chamar recentemente de uma “nova objetividade”, e creio que esta a 
tendência específica na vanguarda brasileira atual. Houve como que a 
necessidade da descoberta das estruturas primordiais do que chamo “obra”, 
que se começaram a revelar com a transformação do quadro para uma 
estrutura ambiental (isto ainda na época do movimento neoconcreto do Rio), 
a criação desta nova estrutura em bases sólidas e o gradativo surgimento 
dessa Nova Objetividade, que se caracterizam em princípio pela criação de 
novas ordens estruturais, não de “pintura” ou “escultura”, mas ordens 
ambientais, o que se poderia chamar de “objetos”. 

24       

O experimentar na/a arte permitiria um universo plural e habitável para ação 

da vanguarda artística brasileira, no projeto de na “construção” de uma identidade 

cultural peculiar e própria. Entre os trabalhos expostos, destacam-se as Caixas de 

Humor Negro: a de Barata e Formiga [1967] de Lygia Pape; Eu e o Tu [1967] de 

Lygia Clark e Tropicália [1967] de Helio Oiticica. Sobre os trabalhos expostos na 

Mostra, duas caixas uma contendo baratas enfileiradas em um fundo espelhado e a 

outra com formigas ao lado de um pedaço de carne ao centro, tendo a inscrição “a 

gula ou” na parte superior e “a luxúria” na inferior, destacamos o relato feito pela 

artista sobre as Caixas:  

Na Caixa das Formigas, saúvas vivas passeavam sobre um pedaço de 
carne, renovado quase diariamente, e sobre uma espiral onde estava 
escrito o gula ou o luxúria. (...). Com elas, o que me interessava era mostrar 
a coisa Viva, já que penso em arte e vida como parcelas que se misturam, 
sendo o meu maior empenho o de me entranhar na vida em termos de arte. 
Por isso, nunca me interessei muito em fazer uma exposição, no sentido 
convencional de reunir trabalhos no interior de um museu ou de uma 
galeria. A arte, prefiro o ato de experimentar a arte, ou a vida. 

25
 

 

 Unido em uma poética de “diálogos intrapessoais” e coletivos com o corpo, 

espaço e vida nas obras de Clark, Eu e o Tu corresponde a um casal coberto por 

uma vestimenta que liga bolsos e cavidades da roupa do parceiro. Ambos com olhos 

vendados percorrem no tatear do corpo alheio, sensações de proximidade e 

intimidade a partir de sugestões simbólicas de seu próprio sexo. Brett ao narrar à 

ação das obras com esta proposta tidas como Nostalgia do corpo, atribui: 

Tais obras nos permitem experimentar sensações latentes não nas partes 
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masculinas/femininas de nossa identidade particular, como descobrir se, ao 
nos comunicarmos, somos capazes de nos entregarmos ao outro ou se 
devemos permanecer fechados dentro de nós mesmos e em outras áreas 
de nossa percepção do eu. 

26
 

 

  Nesse mesmo evento foi exposto o projeto ambiental de Oiticica intitulado 

Tropicália, este Penetrável implicava num ambiente tropical com areia, araras, 

plantas e pedrinhas. Sua ambientação transmite a inspiração trazida na arquitetura 

descontínua da favela, o participador ao entrar encontra ao caminho propostas 

“táteis-sensoriais” em seus labirintos, ao final se passa por um corredor escuro que 

tem ao fundo uma televisão ligada desintonizada, segundo Oiticica transmitindo a 

“permanente sensação de estar sendo devorado (...) – é a meu ver a obra mais 

antropofáfica brasileira. O problema da imagem é posto aqui objetivamente – mas 

sendo ele universal, ponho também esse problema num contexto típico nacional, 

tropical e brasileiro.” 27  

As margens do MAM foram registradas uma de suas primeiras Situações, a 

P.....H.................................................... 1969. Nele o artista Artur Barrio utiliza rolos 

de papel higiênico enquanto instrumento de “situação criativas de formas em relação 

a elementos e aspectos do meio ambiente: Em função do vento, em função da água, 

em função da cidade, em função do corpo”.28 Barrio enfatiza o emprego do “corpo” 

como mecanismo e suporte para a constituição das formas do papel higiênico no 

ambiente. Por ser um trabalho precário, outro recurso empregado foi o registro do 

ato por fotografia e vídeo.  O caráter transitório do projeto torna a documentação 

uma captura de um feixe do fluxo de instrumentos que interferem e potencializam a 

inconstância e de reconfiguração do espaço dos trabalhos de Barrio: 

O registro de meus trabalhos através de fotos, filmes etc, é encarado 
apenas como um sentido de informação divulgação do mesmo, sendo que 
nunca em sua totalidade, já que fotos etc nunca registram os aspectos de 
uma pesquisa, pois algumas dessas pesquisas estendem-se por semanas, 
meses etc. Portanto, renego em função de meu trabalho renego o 
enquadramento da foto etc como situação de obra ou suporte em função do 
mesmo, pois que independente dos recursos de registro, o trabalho é 
levado a efeito, desligando ou não desse cordão desse cordão informativo a 
meu bel prazer ................. 
..........................................................................................................................
................................................................................................................OU 
NÃO .....................................................

29       
  

A proposta em desenvolver uma anti-arte ao construir de objetos provindos do 

cotidiano e lugares antes não habitados pela arte enquanto linguagem artística. Artur 

Barrio apresenta no Salão da Bússola, Situação...Orhhhh...ou 
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5.000...T.E...em...N.Y...City...1969, onde parte da obra continha as chamadas 

Trouxas ensangüentadas, T.E. Foram utilizados materiais descartados como sacos 

de papel, jornal, espuma e saco de cimento que deram início a uma série de 

trabalhos nesse perfil. O trabalho dividia-se em duas etapas, sendo a primeira a sua 

exposição no Salão da Bússola e a segunda no jardim do MAM. 

A combinação de materiais precários preconizava a mudança de um objeto 

tido como detrito na elevação de “obra de arte”, juntamente a negação da idéia de 

“obra acabada” 30, de contemplação e a condição de perecimento de seus elementos 

constituem pontos presentes na forma, matéria e espaço da Situação de Barrio. 

Durante o período de permanecia do Salão – em torno de um mês – ficou aberto aos 

visitantes interferir e acoplar elementos na proposta. A segunda etapa começou ao 

término do Salão da Bússola onde Barrio reuniu os materiais e as trouxas e 

depositou no jardim do MAM, ao registrar a experiência o artista revela através do 

fragmento extraído abaixo: 

2) FASE EXTERNA: 
Transportei o meu lixo (meu trabalho), 1) para 2), dentro de um saco (...), 
para a base de concreto reservada a uma escultura consagrada e adquirida 
pelo M.A.M. do Rio. 
Abandono desse trabalho no local às 18:00 hs.  
No dia seguinte, fui informado, ao voltar ao M.A.M. que os guardas do 
M.A.M tinham ficado num maior rebuliço, devido as T.E. terem provocado a 
atenção de uma rádio-patrulha que periodicamente passava no 
local,...................imediatamente, os policiais telefonaram ao diretor do 
M.A.M. para saber se aquele trabalho pertencia realmente ao museu, ou, o 
que era aquilo....................... 
Com a burocracia do M.A.M. impedia uma pronta resposta e conseqüente a 
ação de seus guardas, só no dia seguinte, às 13:00hs,  é que o trabalho foi 
retirado e recolhido aos depósitos de (lixo) do Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro.

31
       

            

Embasado na teoria de Deleuze do “espaço de nomadismo”, Nelson Brissac 

ao analisar a interferência no ambiente e na configuração dos espaços 

arquitetônicos, destaca: “O nômade ocupa o território pelo deslocamento, por 

trajetos que distribuem homens e coisas num espaço aberto e indefinido: os terrenos 

vagos, os vazios criados pela implantação de infra-estrutura, os espaços públicos 

abandonados, os vãos entre as edificações.” 32 As Situações de Barrio operam de 

maneira descontínua, nômade, que intervêm e maculam os vãos dos espaços, sua 

atuação põe em jogo os limites de circulação, exposição, institucionalização e 

transmissão da arte, através de experiências que “desconcertam” o equilíbrio entre 

arte e espaço expositivo. 
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O final dos anos 60 foi marcado por alguns eventos, como a manifestação 

coletiva Arte no Aterro em 1968, no qual derivou o nome Apocalipopótese. Foi um 

evento marcado pela indicação da proposta experimental da anti-arte como um “fato” 

presente no meio cultural brasileiro. Trabalhos como Urnas Quentes, de Antonio 

Manuel, Ovos, de Lygia Pape, e Dog’s act, de Rogério Duarte, causaram impacto e 

influenciaram uma série de propostas nos anos seguintes. A situação lançada no 

que já foi construído, cria através das formas, cores e signos uma condição de 

transito na paisagem entre MAM, Aterro e Apocalipopótese. A junção de uma ação 

que incorporou ao mesmo tempo uma atitude de rompimento com a sala de 

exposição do museu, mas que não negou o diálogo entre proposições, arquitetura e 

mar. 

Grupo aberto, que seria isso; posso imaginar um grupo que participem 
pessoas “afins”, ou seja, cujo tipo de experiências sejam da mesma 
natureza; mas numa experiência desse calibre, o ponto comum seria a 
predisposição e os participantes admitirem uma direta interferência do 
imponderável: a desconhecida „participação coletiva‟ -- como nas marchas 
de protesto (aliás, creio eu, a grande passeata dos cem mil teria sido a 
introdução para a APOCALIPOPÓTESE: sua impressão e vivências gerias 
ainda me são presentes ) – (...) os ovos de Lygia Pape seriam o exemplo 
clássico de algo puramente experimental, por isso mesmo diretamente 
eficaz; estar, furar, sair o contínuo „reviver‟ e „refazer‟, na tarde, na luz, na 
gente: o ovo é o que de mais generoso pode se dar: é nascer e alimentar, 
aqui também -- o ovo do ovo.

33
  

O clima que envolvia o Apocalipopótese descrito pelos participantes, ora 

descontraído, ora tenso. Em meio ao sincretismo de propostas, em Dog’s act de 

Rogério Duarte em conjunto com um adestrador de cães praticou uma espécie de 

ato performático com os animais, evocando a utilização violenta dos cães na 

repressão policial a manifestantes contrários ao governo. Em um jogo de encobrir e 

desvendar as Urnas Quentes de Antonio Manuel: caixas de madeira lacradas que 

continham materiais variados como textos, fotos, objetos que expressavam críticas a 

ditadura militar. Era dado ao participante um martelo no qual este poderia quebrar a 

caixa para revelar o que estaria contido na urna, a sugestão do artista era: “Uma 

idéia radical, de você ter que usar também da violência para descobrir a coisa em 

si”.34
  

 O ovo de Lygia Pape é um objeto de forma cúbica, oca, montada com uma 

estrutura quebradiça, nele é proposto que o participante rompa-o para entrar em seu 

núcleo levando em conta o momento vivido por ele. A experiência não se resumiria 
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apenas a manipular o objeto, mas também em vivenciá-lo. A finalidade da obra está 

no processo experimentado entre ambiente, corpo e Ovo35 em contado, onde o 

objeto tornou-se uma condição para que a obra então se revele através de um 

movimento aberto no começo e fim.  

Essas ações sugerem o museu como um local que significou “refúgio” e 

referência para artistas, como também para os frequentadores de seus eventos e 

espaços. Esses ventos rompem com as delimitações criadas entre o Parque - 

espaço de lazer - e o MAM – espaço expositivo de obras de arte -, relação esta 

descrita por Torquato como uma extensão “do concreto armado ao mar” em um 

“espaço-corpo coletivo” 36, referencia esta, ao evento Orgramurbana realizado em 

1970 por Helio Oiticica.  

Trata-se de construir no construído, de criar lugar sem romper com a 
paisagem que se partiu. Um espaço pleno de significado, um lugar 
carregado de símbolos da sociabilidade. Uma arquitetura voltada para 
poesia da situação, impregnada pelo entorno, reinvestida de seu poder de 
evocação. Tentativa de restabelecimento de urbanidade, arquitetura de 
pequenos gestos e lembranças: redescoberta da cidade e discrição 
arquitetônica. Pressupõem um pertencimento. A arquitetura torna-se 
transformação do que está dado, quando o lugar é o fundamento do 
projeto.

37
     

E expressado por Oiticica como a integração e transparência entre corpo, museu e 
mar: 

 Eu cheguei à idéia de palavra-cenário através de uma experiência em 
ORGRAMURBANA (Manifestação realizada, no Museu d‟ arte moderna em 
23 de agosto de 1970), onde as faixas frases que se situavam do concreto 
armado ao mar eram manipuladas pelos participantes ou se estendiam ao 
meio do aglomerado que curtia o som de Naná nos tambores de óleo. Era já 
então a palavra ação num espaço Mondrianesco, onde o corpo integrava a 
palavra, sem instrumentação de suportes materiais.

38
 

Mesmo não sendo aprovado pelo XIX Salão de Arte Moderna, realizado no 

MAM-RJ em 1970, pode-se destacar a ação de Antonio Manuel em O corpo é a obra 

ou corpobra39, no qual, o artista apresentou-se nu na estréia da exposição. 

Confrontando o circuito que restringe, institucionaliza e instrumentaliza a arte e seus 

modos de atuação, ou seja, de poder realizar experiências em espaços públicos sem 

serem institucionais. Antonio Manuel ao inscrever seu próprio corpo, em uma mistura 

de insatisfação e ironia que questionava os critérios de seleção e julgamento dos 

trabalhos a serem expostos, gerando por parte da organização recusa de sua 

performance como “obra”.  
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 O ambiente de inquietude motivado pelos artistas no Salão inclui a passagem 

e intervenção de Barrio na mostra em resposta ao manifesto40 escrito pelo mesmo 

contra júris e salões de arte. Ao entrar no museu, o artista interferiu sobre o trabalho 

de Cláudio Paiva, feito de fita gomada no chão com terra e embrulhos de jornal, a 

atitude subversiva de participação e “passagem” impulsionou a experiência, 4 dias/4 

noites: 

Naquela época estava eu em uma fase de interferência direta, ou seja, de 
fazer um trabalho ou entrar num Salão sem ser obrigado (sem obrigar-me) a 
passar por um júri ou regulamento que condicionava. Portanto, achei que o 
trabalho de Paiva estava à altura do que pretendia realizar. (...) Em minha 
atuação entoei um canto acompanhado de uma gestuação condizente. Foi 
um ato de criação pura que pouca a pouco transformou-se numa dança em 
que eu e a obra nos misturamos. (...) Então, interferi, transformando, 
recriando... Isso tudo está ligado ao que vinha fazendo anteriormente. 
Depois disso saí do MAM e continuei caminhando, desenvolvendo meu 
Trabalho Processo 4 DIAS 4 NOITES.

41
       

  “O lugar da arte” foi um assunto que paulatinamente esteve entre os trabalhos 

e gestos de Antonio Manuel, Artur Barrio e demais artistas envolvidos em um 

momento de limite e tensão existentes no freqüentar, cursar e conviver no MAM. Ao 

mesmo tempo negavam a “Instituição museu” na tentativa de expandir seus 

territórios de ação e romper com padrões pré-estabelecidos constroem uma 

turbulenta e intensa relação expressas em atitudes voltadas à coletividade e a 

produção experimental, ou seja, na busca por um território aberto a trans/form/ação.   

“Um espaço produzido pelo movimento – em contínua variação, aberto e 

turbulento, em que os fluxos se distribuem -, em vez de fechado, feito para coisas 

lineares e sólidas.” 42 A relação do museu com o fluxo de artistas e não-artistas que 

o percorriam e freqüentavam, é transmitida através de gestos e relatos vivenciados 

em um momento de instabilidade e conflito político. Ao expandir o espaço de 

produção da obra, em propostas refletidas no museu, espaço urbano, vida, etc., o 

trabalho de arte passou a entrecruzar e produzir transitoriedade, territorialidade e 

mobilidade através de um processo contínuo entre esses corpos.  

In the present cultural context, the phenomenon of the „work in 
movement‟ is certainly not limited to music. There are, for example, 
artistic products which display an intrinsic mobility, a kaleidoscopic 
capacity to suggest themselves in constantly renewed aspects to the 
consumer.43  
 

A interação e consonância entre seus freqüentadores e o Museu de Arte 
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Moderna do Rio de Janeiro, se estendeu em um contato e processo de construção 

de experiências artísticas abertas a um campo de possibilidades e sugestividades 

[suggestiveness]44. Um espaço arquitetônico movente que envolveu e possibilitou a 

interação entre homem e lugar, na busca de experiências que situassem a produção 

da vanguarda artística ao território museológico. Esta inter-relação entre corpo e 

ambiente conduz a uma percepção espacial de sua existência e aprendizagem 

diante dos estímulos corporais construídos a partir dos conjuntos de sensações 

passadas por este lugar relacional. 
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