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Resumo 
 
Este artigo resulta do estágio pós-doutoral realizado em Madrid-Espanha, na Universidade 
de Alcalá de Henares, de maio a outubro de 2010, por meio da supervisão do Prof. Dr. 
Javier Maderuelo. Tem como objetivo relacionar paisagens ativadas pela arte com imagens 
urbanas construídas a partir de projetos de arte pública que ocorreram em Madrid, 
Barcelona, Valência e Huesca nas duas últimas décadas. Assim, trata de projetos de 
intervenções artísticas e as suas representações nessas cidades, observando diferentes 
formas e ideologias que estão por traz dessa prática, argumentando que arte e paisagem 
são agentes fundamentais para a construção dos novos espaços públicos da cidade 
contemporânea. 
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Abstract 
 
This article is the result of post-doctoral internship held in Madrid, Spain, at the University of 
Alcala de Henares, from May to October 2010, through Professor Dr. Javier 's  supervision. 
Aims at connecting art with landscapes activated by urban images constructed from public 
art projects that occurred in Madrid, Barcelona, Valencia and Huesca in the last two 
decades. Thus, this project of artistic interventions and their representations in these cities, 
looking at different ways and ideologies that are behind this practice, arguing that art and 
landscape are key actors in the construction of new public spaces of the contemporary city. 
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As cidades espanholas sempre apresentaram um caráter estético e de 

princípios artísticos tradicionais na forma urbana, correspondendo a visualidades de 

diferentes épocas da história. Fato tão marcante que o viajante recém chegado não 

pode deixar de perceber as peculiaridades impregnadas na sua imagem - não 

distante da representação da sua localidade e do aspecto global visível em todas as 

paragens.  

Assim, ao falar dos sítios “recorridos” para realizar esse estudo, impossível 

esquecer Ítalo Calvino e as viagens imaginárias narradas por Marco Pólo ao 

poderoso Kublai Kan, que evidencia em sua narrativa um caráter diferenciado, 

argumentando que: “as cidades, assim como os sonhos, estão construídas de 
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desejos e medos, mesmo que o seu fio condutor seja secreto, as suas normas 

absurdas, as suas perspectivas enganosas e que cada coisa esconda outra”1 

As diferentes cidades percorridas e vivenciadas na Espanha formam uma 

cartografia de imagens coletivas que por força das suas identidades e traços 

comuns, dados pela forma e significados dos seus espaços públicos como as praças 

e seus monumentos, formam paisagens ativadas e entrelaçadas pela presença da 

arte, ora respeitando a cultura tradicional, ora recriando outros usos construídos pela 

indústria do turismo e pela tendência de homogeneização das localidades.  

Segundo Maderuelo, o termo paisagem tem vários significados, entre eles 

“qualifica tanto um entorno real: um meio físico; quanto a representação desse 

entorno: a sua imagem”2. Assim, paisagem e imagem abraçam esses termos como 

representação da cidade, tanto em nível formal quanto de significado, reelaborando 

a maneira de ver o urbano e perceber a arte como arma de transformação do 

entorno real, capaz de qualificar espaços públicos novos e antigos. 

Nesse sentido, para conhecer esses universos urbanos, não só como fato do 

imaginário calviniano, mas também como paisagem e por extensão como imagem, 

entende-se a cidade, como um sistema de comunicação, conforme propõe Giulio 

Carlo Argan em seu livro História da Arte como História da Cidade - todos os 

componentes da estrutura urbana são vozes que representam a sua própria história. 

E a arte como objeto estético, no espaço urbano, não foge dessa intenção. 

A cidade é suporte da arte contemporânea, meio de construção e 

reconstrução de realidades e representações de poéticas urbanas que se servem de 

conteúdos como memória, desejo, conflito e crítica, ativando paisagens entrópicas 

que se estruturam como registro do seu tempo, superpondo épocas e criando outra 

fórmula de apresentação da arte que não é mais a das galerias e nem a dos 

museus. Arte e espaço público produzem uma realidade visual que constrói novas 

paisagens e alteram o sentido da cidade e a imagem urbana. 

Para iluminar esse caminho tortuoso da produção artística na cidade 

contemporânea, sobre arte pública, Javier Maderuelo argumenta que: 
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“A idéia de „arte pública‟ não se esgota em um tipo de forma, 
modelo, imagem ou material, não é um estilo que se reconhece por alguma 
característica formal ou material de um tipo de formas, modelos, imagens ou 
material, mas que tem muitas facetas e interpretações. De fato, a etiqueta 
„arte pública‟, foi utilizada indiscriminadamente para qualificar obras que 
ocasionalmente se constroem no espaço público, as que parecem ter uma 
„utilidade‟ publica, mesmo que se encontrem em domínios privados, as que 
são realizadas de forma coletiva por grupos de vizinhos, as que têm sido 
criadas pelos meios de difusão pública como a televisão ou a internet e, 
como não, aquelas obras que especificamente respondem a um ideário que, 
desde os anos oitenta, reclamaram este título”

3
.  

Nesse sentido, esse estudo volta-se a relações entre arte e cidade, 

analisando a Arte Pública Contemporânea a partir da percepção de projetos de 

intervenções artísticas em Madrid, Barcelona, Valencia e Huesca, que se 

destacaram nos últimos 20 anos, pois se acredita que o elo entre essa prática 

artística e essas cidades é resultante de determinadas ideologias que constituem 

paisagens urbanas ativadas e voltadas a enfatizar a arte no espaço urbano como 

condutor desse processo que se estende por toda a Europa.  

Esse estudo desdobra-se em dois caminhos distintos que se entrelaçam e se 

relacionam pelo mesmo interesse: o de ativar a cidade por meio da arte e o da sua 

representação como elemento de construção da paisagem urbana. A narrativa 

busca, através da presença da arte no espaço público das cidades espanholas 

referidas, investigar e avaliar as interseções que se manifestam e que se superpõem 

na paisagem, definindo diferentes imagens urbanas que recorrem à arte como 

estratégia para revitalização de centros históricos, e definir identidade e 

embelezamento urbano por meio de projetos de arte pública como mais uma fala e 

representação do território vivenciado pelo homem urbano. 

De maneira geral, a arte no espaço urbano atual apresenta certo hibridismo, 

ainda apresenta resquícios da estética modernista misturados com obras de caráter 

mais atual; embora os meios de comunicação e da globalização estejam cada vez 

mais presentes na sociedade e, por extensão na paisagem contemporânea, 

refletindo tanto o aspecto formal da obra, quanto conceitual e crítico. 

 Como resultante desse processo de transformação da arte e da visualidade 

atual, a Arte Pública surge como uma resposta estética à representação e às 

alegorias da cidade na contemporaneidade, de maneira que se incorpora à 

paisagem com obras de um discurso que vai desde o embelezamento urbano até 
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uma postura crítica e de aproximação com as comunidades e com o público que as 

observa.  

A arte pública na Espanha é resultante da arte moderna e contemporânea, e 

preenche uma demanda de obras de caráter artísticos na cidade como meio de 

revitalização urbana e construção de identidades. Apresenta-se como outro 

horizonte para a arte, tanto em nível de concepção – desde a encomenda e a sua 

recepção, até o seu resultado final – quanto de significado, que se refere à 

intervenção na paisagem e à produção de uma nova imagem urbana. 

Essa prática está muito próxima do que se costuma chamar, por urbanista e 

arquitetos, de intervenção urbana; quase sempre faz parte de um projeto de 

desenho urbano, objetivando a revitalização de espaços públicos, por meio da 

construção de jardins de escultura, em parques, museus ou em qualquer outro tipo 

de espaços abertos da cidade. Essas obras se apresentam no ambiente urbano com 

motivos de ornamentação, quer com obras sem conexão com o espaço em torno e 

sem relação com a comunidade local, quer como meio de reelaboração e 

significação do espaço, e respeito com o público local. 

Apresenta-se como uma ferramenta utilizada com freqüência para alterar a 

paisagem na escala da cidade, principalmente por meio da instalação de esculturas 

nos espaços públicos abertos como podem ser observado nas cidades em tela. A 

ocupação do território por meio da arte faz parte de estratégias para enfatizar a 

identidade urbana e facilitar o acesso à arte e à cultura visual dessas cidades. 

Nesse sentido, a arte pública vem diferenciando-se pelos aspectos de 

durabilidade ou pela efemeridade de alguns projetos que sugerem a idéia de 

intervenção urbana. Entretanto, uma e outra manifestação artística têm como 

denominador comum a alteração da paisagem; ambas têm como palco a cidade, 

tornando-se território para pensar o espaço público e a sua complexidade, por meio 

dos diferentes agentes coexistentes em todos os ângulos de ver a cidade. 

Nas últimas décadas, a imagem da cidade na Espanha a partir de estratégias 

voltadas a arte tornou-se referência para o mundo, à medida que projetos 

emblemáticos, no limiar entre arte, arquitetura e design, transformaram cidades cada 
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vez mais conhecidas por meio desse tipo de intervenção. Projetos assinados por 

profissionais de sucesso em âmbito internacional passaram a ser atitude comum 

para criar novas paisagens e visualidades urbanas que se querem globais e 

conectadas com a tendência de construir imagens de cidades de sucesso e bem 

administradas. Para exemplificar, é só lembrar o caso do museu Gunguehaim de 

Frank Guehry em Bilbao e o da Cidade da Musica e da Arte, de Calatrava, em 

Valência. Observa-se que ambos estão relacionados a atividades culturais, à autoria 

de arquitetos da moda e a projetos que pouco se diferenciam da plástica de uma 

obra de arte visual. 

Nesse sentido, a arte pública se conecta com essa estratégia de marketing 

cultural para realçar ainda mais o aspecto artístico da cidade contemporânea, que é 

dado não só pela arquitetura dos seus edifícios, mas também por equipamentos 

urbanos onde a arte e o design vão ser agentes fundamentais. Aí, a arte pública 

interage com a sua diversidade de formas e conteúdos, dependendo dos 

expectadores e interesses de cada comunidade onde a obra está inserida – a cidade 

não só vai ser conteúdo para os artistas elaborarem suas obras, como também vai 

ser espaço e equipamento para instalação dessas obras. 

De uma maneira mais alargada, a cidade pode ser vista como uma grande 

obra de arte pública – sua arquitetura, obras tridimensionais ou não, ações –, ou 

seja, abrangeria desde o plano da cidade ideal dos arquitetos até os seus usos, 

conflitos e ações dos habitantes, que constroem e reconstroem a cidade todos os 

dias – a cidade não seria só o cenário da arte, ela mesma seria a própria arte em um 

eterno devir. 

A obra de arte nunca corresponde a uma fala neutra. Surge como um ato 

político, direcionado por instituições culturais e curadores da esfera pública ou 

privada, que têm a comunidade e os espaços públicos como fonte de comunicação e 

divulgação de seus ideários representados na paisagem. 

Nesse contexto, obras de arte pública tornam-se elementos da estrutura 

urbana com objetivos estéticos ou de crítica social, representando falas que se 

reproduzem no espaço urbano e na imagem da cidade, como consequência de 

paisagens ativadas por modelos de projetos artísticos que se apresentam de acordo 



2871 

 

  

com as intenções de quem os patrocina. Isso pode ser visto em projetos artísticos 

executados nas últimas décadas, como por exemplo:  

Equipamentos para uma cidade européia, Madrid – 92. Esse projeto se apresenta 

como uma grande intervenção urbana em Madrid, em nível de revitalização e 

conservação da estrutura dessa cidade na década de 90, e prevê a restauração de 

palácios e museus, alem da construção de parques e jardins, coincidindo com o 

novo paradigma de renovação da cidade e da imagem urbana realizado para a 

abertura das Olimpíadas de Barcelona em 92. 

Em 1992, Madrid foi eleita a capital da cultura européia, e para a celebração 

desse título incentivou o desenvolvimento de atividades culturais e artísticas, 

transformando a imagem da cidade ainda mais cosmopolita e com infraestrutura de 

acordo com o século XXI 

Esse projeto não só tratou de conservação e renovação de edifícios, como 

também da construção de novos parques públicos, como é o caso do Parque Olivar 

de la Hinojosa, atual parque D. Juan Carlos I, que apresenta um conjunto de 17 

esculturas realizadas exclusivamente para esse espaço. Um dos aspectos 

importantes desse projeto foi a inserção da arte pública como um dos meios de 

construção de uma paisagem urbana moderna e renovada, privilegiando os 

aspectos culturais e da vida na Cidade.  

Assim, um dos principais atrativos desse parque é a representação dessas 

obras de arte ao ar livre, com intenções distintas e organizadas segundo princípios 

próprios de cada obra e dos seus respectivos autores, sendo distribuídas sem uma 

lógica exata e sem um discurso uníssono em relação ao espaço avantajado que o 

parque apresenta. 

As obras instaladas nesse parque são esculturas de artistas renomados de 

vários cantos do mundo, como México, Peru, Espanha, Israel, Japão e Argentina, 

entre outros, de forma que não representam uma cultura específica do espaço 

delimitado, mas uma linguagem própria da escultura atual, que pode ser facilmente 

observada em diferentes partes do globo. 
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Dentre esse conjunto de obras destacam-se visualmente: Espaço México de 

Andrés Castillas e Margarita Garcia Cornejo, ambos do México; Os cantos da 

encruzilhada de Leopoldo Maler, da Argentina; Passeio entre duas arvores de Jorge 

Castillo, da Espanha. 

Essas obras de Arte Pública permanente oferecem ao público o caráter 

colossal dos antigos monumentos e a releitura dos espaços onde estão instaladas. 

O Espaço México, por exemplo, apresenta-se como grande ponto focal do parque, 

podendo ser observado como referência da paisagem e de suas intenções, por meio 

de um grande anel vermelho, no alto de um monte construído para essa obra; como 

se fosse uma pirâmide, esse signo paira no parque, remetendo às tradições 

mexicanas. Outra obra importante é “Os cantos da encruzilhada”, que se destaca na 

paisagem do parque por meio da visualidade da palavra NÓS, também instalada em 

uma zona elevada, dialogando com o grande anel vermelho da obra vizinha. Além 

disso, vale lembrar a obra Passeio entre duas árvores, do artista espanhol, situada à 

margem de um lago, composta por um emaranhado de formas em ferro, 

representando o contraste entre natureza viva e morta. 

Nesse sentido, as obras instaladas nesse parque são responsáveis por 

paisagens ativadas pela arte, desdobrando-se em um acervo permanente que 

sugere a dinâmica desse espaço, ora como elemento de orientação, ora como 

objeto da estética local, contribuindo para uma imagem urbana de acordo com 

aquelas da esfera pública, que sustentava Madrid como a capital européia da cultura 

e em dialogo com eventos que ocorreram em outras cidades espanholas, na mesma 

época, como as Olimpíadas de Barcelona e a Exposição Universal de Sevilha.  

Projeto Madrid aberto - coordenado por Jorge Diez, tem uma peculiaridade diferente 

dos outros projetos que se apresentam nesse artigo: acontece anualmente, desde 

2004, estabelecendo-se como atividade freqüente da agenda cultural de Madrid e 

tem caráter efêmero. Além disso, esse projeto caracteriza-se pela participação de 

obras de artistas internacionais que se realizam, nos últimos anos, em paralelo à 

Feira Internacional de Arte Contemporânea ARCO, alcançando, espaços da cidade 

para além da feira – como o Passeio do Prado-Recoletos-Castellana, da cidade de 

Madrid – dotando esses espaços de uma referência para arte em nível mundial. O 

coordenador desse projeto diz que: 
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“Madrid Abierto é um programa de intervenção artística que trata de 

ativar o espaço público refletindo desde a arte contemporânea ao nosso 

entorno político, social e cultural. As práticas artísticas que buscam novos 

espaços de atuação desde planejamentos pluridisciplinares e contextuais, 

junto com os conceitos de esfera pública, território e identidade, estão no 

núcleo teórico e programático de alguns projetos”4  

Assim, esse projeto se caracteriza também por uma ampliação do conceito de 

arte pública, pois a sua realização não está restrita a obras escultóricas tradicionais, 

mas a obras que dialogam com o espaço determinado e com outra estrutura de 

organização e reflexão crítica da proposta de intervenção. Em geral, as obras são 

voltadas à construção de uma paisagem renovada, temporariamente, e brincam com 

os sentidos do público e não se esgotam as possibilidades das esculturas 

tradicionais. 

A arte pública alcança outro patamar, por estar inserida no contexto lúdico e 

mercadológico de um evento. A obra é reflexiva, pois abre espaços para outros 

olhares da cidade e a diálogos entre críticos, artistas e comunidade, apresentando 

trabalhos com linguagens e poéticas pertinentes a cada artista e às suas percepções 

dos conflitos que se desdobram nos espaços públicos da cidade. 

O projeto Madrid Aberto não pretende enfatizar os discursos que afirmam a 

necessidade da obra de arte estar fora dos museus e das galerias, de possibilitar 

uma maneira de levar a arte ao público de forma mais direta. Ao contrário, pensa em 

enfatizar novas construções e estratégias espaciais e críticas de uso do espaço 

público, fomentando essa idéia não só através de convites para artistas renomados, 

mas por meio de uma convocatória pública internacional que objetiva se tornar um 

canal de difusão dos projetos apresentados. 

Os projetos selecionados e apresentados nos espaços urbanos determinados 

falam além do aspecto formal da pura visualidade dos espaços públicos, muitas 

vezes correspondendo a uma crítica ácida aos conflitos vivenciados em diferentes 

cidades e às tipologias diferentes de intervenção. É o que ocorre com No more, no 

less, de Jota Castro que, por meio da linguagem publicitária, intervém no espaço 

urbano com cartazes; ou com a obra de Maider López, que acrescenta a paisagem 
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urbana à estrutura visual de uma rua com bandeirolas coloridas por toda a sua 

extensão. 

Outras formas de intervenção também fazem parte da peculiaridade desse 

projeto e da sua contemporaneidade. Isso pode ser visto nas projeções de 

Speculator, Tudo pela práxis ou Bland out, de Lorna Martí. Esses, e outros trabalhos 

desse evento, sugerem outro formato de Arte Pública e outra maneira de se 

apropriar dos espaços da cidade e, por conseqüência, da paisagem: primeiro, por 

serem obras de caráter efêmero, segundo, por serem críticas aos diferentes conflitos 

urbanos que, de uma maneira ou de outra, acontecem em quase todas as cidades. 

Projetos artísticos para as olimpíadas de Barcelona – 92. Os jogos Olímpicos de 

1992, sediados em Barcelona, ocasionaram uma série de transformações na 

paisagem: desenho urbano, grandes edifícios e equipamentos para os espaços 

públicos foram ingredientes que não faltaram para renovação que a cidade 

apresentou aos olhos do mundo, evidenciando Barcelona como uma singular 

referência urbanística e arquitetônica.  

Nesse contexto, os aspectos culturais foram incrementados por meio de um 

planejamento estratégico muito fiel aos seus objetivos, com a intenção de reforçar a 

identidade dos espaços e da imagem urbana, utilizando obras de artes nos espaços 

públicos como uma ação para promover essa transformação. Assim sendo, a arte se 

espalhou pela cidade, proporcionando ao transeunte acesso a obras de artistas 

renomados. 

Uma dessas atitudes foi a exposição “Configurações Urbanas”, sob a 

responsabilidade de Gloria Moure, em que se utilizou obras de artistas internacionais 

que tivessem seus trabalhos voltados a espaços públicos abertos e objetivassem 

criações específicas, diferentes do ornamental e do monumental utilizados nesse 

tipo de obra. Sobre a montagem dessa exposição a curadora afirma que: 

“Configurações urbanas é uma exposição que exigiu uma boa dose 
de entusiasmo e entrega por parte de todos os envolvidos que trabalharam 
nela. Em primeiro lugar, devido ao fato da sua inauguração ocorrer no 
contexto dos eventos programados para a Olimpíada Cultural, o que 
assegurava a sua audiência e a sua participação e difusão internacional da 
imagem da cidade. Em segundo, porque esta exposição permanente 
coincidia com o projeto geral de regeneração urbanística empreendido em 
Barcelona, uma vez que a urbe se abre até o mar. Em terceiro, pela 
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exigente ideologia estética subjacente à mostra, pelo notório esforço que os 
artistas convidados deveriam ter e, também, pelos condicionantes físicos e 
temporais que marcaram a criação e realização das obras concretas”

5
. 

Uma das obras mais significativas dessa exposição, e que ainda está 

instalada no passeio marítimo de Barcelona, é o trabalho de Rebecca Horn, El 

lucero herido, 1992, que se destaca na praia da Barceloneta como um grande 

monumento formado de blocos de ferro e vidro de maneira desordenada, que se 

configura como forte referencial de orientação e de concentração dos usuários do 

lugar. 

Outras intervenções artísticas na cidade também resultaram desse momento 

propiciado pelas Olimpíadas, como pode ser visto em trabalhos de artistas nacionais 

e internacionais que foram instalados em praças e jardins de quase toda a cidade, 

não só como objetivo de formar uma imagem urbana voltada a aspectos artísticos e 

culturais de Barcelona, mas também proporcionar ao público acesso à arte em todos 

os espaços da cidade, dando continuidade a uma tarefa que já vinha sendo 

desenvolvida desde os anos 80. Dentre essas intervenções artísticas, é importante 

lembrar os trabalhos de artistas renomados como os dos Americanos Claes 

Oldemburg, Match Cover, 1992 e Roy Lichtenstein, Cara de Barcelona, 1992 - que 

se destacam pela sua monumentalidade e linguagem de fácil entendimento a toda 

população, e que remetem às poéticas individuais de cada um desses artistas. 

Nessa linha de representações, que se destaca por estar em uma escala 

adequada ao ambiente e a esse novo tipo de monumentalidade, distinta dos 

tradicionais monumentos de homenagem e celebração, destacam-se também as 

obras de Antonio Llena, David e Golias, de 1992, e Andreu Alfaro, Ones, de 2003. A 

obra de Alfaro é importante, pois, ao se repetir em Madrid, marca o seu nome e a 

sua poética como paradigma de intervenção artística no espaço urbano e construção 

da paisagem, repetindo no espaço da cidade formas curvas em aço inoxidável como 

grande elemento de identidade urbana e marco referencial dos arredores. 

Cabanyal Portas Abertas: ativismo e luta social – Valência – 1998. Esse projeto 

surgiu da necessidade de lutar contra a renovação do bairro de Cabanyal, proposta 

pela prefeitura de Valência, que ameaçava demolir 450 casas, dando um novo perfil 
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para o Cabanyal, e, inclusive, afastar os antigos moradores em função de uma 

imagem urbana renovada e estranha aos usos do antigo bairro. 

Cabanyal é um bairro histórico que surgiu a partir de uma vila de pescadores 

e que mantém uma arquitetura e usos próprios do lugar. O valor desse bairro está 

relacionado à manutenção de suas características primordiais, dada por conta da 

relação de vizinhança que ainda não foi afetada pelos efeitos da vida urbana 

moderna. 

Há um conflito estabelecido entre a vizinhança local e a prefeitura de 

Valência, que tem como objetivo construir uma grande avenida, o que 

descaracterizaria o seu ambiente natural, que vem sendo discutindo há vários anos. 

Dessa forma, surgiu a necessidade de lutar e se organizar de acordo com os 

objetivos da comunidade, o que resultou em um projeto de intervenção artística que 

abrange diferentes setores da comunidade. Emilio Martinez Arroyo, professor da 

Faculdade de Belas Artes, diz que: 

“O Cabanyal Portas Abertas é um projeto de intervenção artística 
que reivindica a reabilitação do bairro do Cabanyal, em Valencia. Se trata 
de um dos barrios declarado bem cultural pelas autoridades. É um antigo 
bairro de pescadores, que se estende paralelo a praia da cidade. O projeto 
inicia em 1998, quando a equipe do governo de Valencia, do partido 
popular, fez pública as suas intenções com o bairro”

6
.  

Esse projeto caracteriza-se pelo objetivo de atender aspectos do ativismo 

social desta comunidade, que abre as suas portas para abrigar intervenções 

artísticas que falam em favor da preservação do bairro, quer em espaços privados 

que se fazem públicos, quer em espaços abertos como ruas e calçadas.  

Nesse sentido, acredita-se que esta é uma forma consciente de caracterizar 

essas intervenções de arte pública, porque abrangem um público específico e 

atuante, em um mix entre arte, política e participação da comunidade que luta por 

um objetivo comum para construção do seu espaço físico e social. Em geral, esses 

trabalhos têm uma relação diferenciada dos outros, não só porque são coletivos – 

transitam entorno de um objetivo comum – como também tem um cunho social e a 

participação da comunidade que luta pelo seu espaço e pela permanência de seus 

referenciais. Assim, a comunidade apresenta uma imagem de luta pela sua 

identidade e ativa a paisagem por meio da arte, para subverter a ordem publica  
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Projeto Arte e Natureza: Huesca – 1993. Apresenta a obra de arte em espaços 

abertos, em situação diferente daquela apresentada nos outros projetos, pois propõe 

a instalação de trabalhos artísticos em espaços naturais, em posição contrária ao 

espaço urbano. Entretanto, nem por isso afasta-se do conceito de arte pública, ou 

dos conflitos e especificidades que esse tipo de intervenção solicita, como: o 

material e a perenidade da obra; a escala e o entorno; os conteúdos específicos do 

lugar. 

Segundo a proposta desse Projeto, de autoria do Professor Doutor Javier 

Maderuelo, “a idéia que se apresenta neste projeto consiste em articular uma série 

de ações cujo fim é estudar e potenciar as relações entre arte e natureza, utilizando 

como marco a província de Huesca”7, em Aragão, no norte da Espanha. 

O projeto propõe a criação e instalação de um conjunto de obras, articuladas 

e instaladas nessa província, de acordo com as especificidades de cada 

espaço/paisagem não urbanizado - selecionado por artistas de reconhecimento 

internacional. Caracteriza-se pela forte preocupação com a gestão, incluindo o 

processo de capitação de recursos e construção e manutenção da obra, além do 

cuidado e participação das possíveis comunidades do entorno e do público em geral, 

providenciando cursos, seminários e publicações sobre o tema, criando um centro 

de documentação e oferecendo bolsas de investigação para estudos de doutorado. 

Nesse sentido, o autor do projeto diz ainda que:  

 “se trata de dar um passo a mais com o compromisso com a arte e 
com a difusão da imagem de Huesca como lugar em que as artes e a 
natureza podem dialogar. [...] esse esforço requer não só entusiasmo e um 
esforço econômico, mas também um compromisso claro que é necessário 
fazer e aceitar desde o primeiro momento, já que não se trata de instalar 
uma série de obras e abandoná-las depois a sua sorte”

8
.  

As obras resultantes desse processo de prática artística, até mesmo pela 

clara iniciativa do título do projeto (Arte e Natureza), remetem às poéticas da land art 

e à ocupação de espaços abertos e distantes do espaço urbano institucionalizado, 

tendo como cenário paisagens naturais específicas da região em foco, de forma que 

os artistas indicados para participar desse processo tenham em consideração a 

presença do espaço natural e a inserção da obra nesse contexto, ressignificando o 

lugar e a forma natural. 
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No contexto desse trabalho, o Projeto Arte e Natureza apresenta-se com 

ideologias diferenciadas pelo seu entendimento de arte e natureza e, principalmente, 

pelo cuidado pedagógico e de investigação de todo o processo. Entretanto, não 

deixa de ter seu aspecto mercadológico e da construção de uma imagem 

relacionada ao turismo cultural e à idéia da região como propícia à arte e a belas 

paisagens naturais. 

No que se refere às obras construídas segundo as diretrizes desse projeto, 

destacam-se as diferentes formas de ver a arte pública inserida na paisagem 

natural. São exemplos disso a obra de Siah Armajani, Mesa de pic nic para Huesca, 

2000, que apresenta um caráter funcional e de utilidade, no caso um ponto de 

encontro e vivência, no meio de um bosque, de maneira que possa ser utilizado pela 

comunidade de forma concreta e sem a intenção do objeto estético tradicional; a 

obra de Richard Long, Um círculo em Huesca, 1994, que surge a partir de longas 

caminhadas que demarcam o espaço natural, sem intervir de maneira direta na 

paisagem, de acordo com a poética da land art; e a obra de Ulrich Rückrien, Estela 

XXI, 1995, constituída por um conjunto de pedras que marca o ambiente, como um 

grande stonehange. 

Os projetos artísticos apresentados delimitam um fazer da arte pública que 

quase sempre repete as mesmas tipologias na paisagem, ou seja, a ideia de 

estetização urbana e de crítica social, transformando a paisagem via arte. Essas 

relações ficam claras quando as obras são percebidas como representação de 

intenções ideológicas dos patrocinadores dessas falas - desses discursos, 

manifestos, como arte pública. 

Projetos como “Equipamentos urbanos para uma cidade européia” parecem 

de fundo ornamental e que buscam na forma um significado para os espaços a partir 

do seu uso como meio de orientação para os frequentadores do local. Observa-se a 

monumentalidade das obras como referência ao aspecto modernista do parque e à 

aparente adequação espacial aos lugares de instalação dos trabalhos artísticos que 

se acumulam como acervo desse espaço, de forma que identifica uma tipologia de 

arte pública como de caráter permanente como os antigos monumentos. 
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Similar a essa idéia, o projeto artístico para as Olimpíadas de Barcelona de 

1992 traz uma ideologia de estetização da imagem urbana e da arte pública como 

conseqüência desse processo, mostrando uma imagem de cidade moderna e bem 

administrada e acreditando que a arte está acessível a todas as classes sociais. 

De outra forma, as obras do Projeto Madrid Aberto se inserem nesse contexto 

como de ordem efêmera, reflexiva e mais adequada à sintonia da cidade 

contemporânea, abrangendo pensamentos e conceitos que se aliam para debater 

sobre o espaço urbano e seus interstícios, como preconceito e questões de 

identidade e da memória, contrastando com a arte pública permanente que, em 

geral, está preocupada com problemas de estética. 

Na esteira desse projeto, o ativismo e luta social no bairro do Cabanyal 

apresenta-se como arte pública que não necessariamente está em um espaço 

aberto e consta de vários eventos artísticos e de mobilização social. Entretanto, a 

sua motivação está relacionada à causa de uma determinada comunidade e, 

portanto, de interesse de um determinado público, de modo que representa mais 

uma voz no discurso da arte e da cidade. 

Nessa perspectiva, o Projeto Arte e Natureza aproxima mais a produção da 

arte e da sua espacialidade em um lugar específico. Demanda a paisagem natural 

como grande fomentadora da poética e da pratica artística, formando lugares 

atrativos e instigadores da percepção estética, sem esquecer os cuidados 

necessários para isso e para a busca de uma identidade por meio da arte e nos seus 

usos, traduzindo a paisagem em significado, conteúdo em imagem. 
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