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Figura 57. Camille Kachani. 2005 

 

Guga Ferraz – “Ônibus incendiado”, “Sem Título”, “Pedestre”, “Ao longo ama” e 

“Limosine” – 2004   

O artista também utiliza placas de sinalização vertical (de indicação e regulamentação) 

como matéria-prima para levantar questões e criticas sobre problemas sociais no 

cotidiano dos centros urbanos, particularmente sobre o Rio de Janeiro, cidade onde 

reside. Para refletir sobre questões como o medo, a violência nas cidades, até a ação 

que se tornou uma prática comum, um gesto de protesto na cidade como o de atear 

fogo em ônibus, pneus, criar barreiras de chamas, Guga Ferraz66 realiza suas 

intervenções urbanas aplicando adesivo vinil sobre placas de metal, apropriando-se 

diretamente (in loco) das placas encontradas em suas andanças nas ruas da cidade. 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Guga Ferraz. 2004 
 

                                                 
66 Artista representado pela galeria A Gentil Carioca. Link: 
http://www.agentilcarioca.com.br/indexpor.html  
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Diego de Los Campos – “Peitos de Asfalto” (2008) e “Os centauros” (2009)  

Nascido em montevidéu e residente no Brasil em Florianópolis desde 1999, o artista 

realizou duas intervenções urbanas em placas de sinalização de advertência. 

Aplicando contact sobre as placas, Diego investiu numa intervenção com toques de 

humor, irreverência e erotismo, ressignificando os pictogramas presentes nas placas.  

 

 

  

Figura 59. Diego de Los Campos. 2008/09 

 

Raul Mourão – “Seta de rua (para Barros, Bulcão, Colares e Volpi)” – 2010  

 

A obra do artista67 carioca consiste numa serigrafia feita com tinta acrílica sobre placa 

de polipropileno, montada em moldura de acrílico e com tiragem de 1000 exemplares. 

Remete diretamente as placas de sinalização urbana vertical, particularmente as 

barreiras e marcadores de alinhamento que integram os dispositivos de 

sinalização auxiliar e que são aplicadas ao longo das vias urbanas. O artista também 

explora na composição o uso do branco e uma cor forte, luminosa, como geralmente 

são utilizadas a cor branca e laranja, amarelo e preto na sinalização de trânsito 

                                                 
67 Web do artista www.raulmourao.com. Artista representado pela galeria Lurixs: Arte 
Contemporânea. Link: www.lurixs.com/ http:// 
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Figura 60. Dispositivos de Sinalização Auxiliar. 2010 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 61. Raul Mourão. 2010 

 

Manuel Caeiro – “Downtown” – 2007  

Nascido em Évora Portugal, Manuel Caeiro apresentou em sua primeira exposição no 

Brasil, a série de pinturas em linho intitulada Downtown68, indicando, ou melhor, 

sinalizando um olhar aguçado sobre as estruturas encontradas com freqüência em 

ambientes de construção e reforma no cotidiano urbano. As pinturas podem ser 

consideradas como sinalizadoras, visto que as estruturas aparecem revestidas, 

encobertas por cores que remetem as fitas zebradas de sinalização urbana, aquelas 

que funcionam como dispositivos de sinalização de alerta, indicando atenção quanto a 

possíveis obstáculos, situações de perigo presentes na via ou adjacentes á mesma. 

Também as cores usadas pelo artista, respectivamente o laranja e branca, são 

exatamente iguais as utilizadas nas sinalizações viárias temporárias, como obras, e, 

portanto, relacionam-se diretamente as estruturas presentes em canteiros de obras e 

pintadas pelo artista. A fita ou as cores da fita agregadas a superfície das estruturas 

arquitetônicas pintadas por Manuel Caeiro, assumem a função de sinalizar, desviar o 
                                                 
68 A exposição aconteceu em 2009 na Galeria Lurixs no Rio de Janeiro. Link: 
http://www.lurixs.com/galeria.  
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pedestre de um possível perigo, indicar atenção, um cuidado ao caminhar-transitar por 

aqui, por ali. 

 

 

 

Figura 62. Manuel Caeiro. 2009 

 

Louis Pavageau – “Signal” e “Billboard” – 2006/2009  

A produção artística do artista francês está diretamente relacionada ao ambiente 

urbano, às ruas e acontece exatamente neste espaço. Em suas inúmeras ações e 

intervenções urbanas, a grande maioria realizada em Paris, o artista utiliza como 

material a fita zebrada de sinalização urbana nas cores laranja e branco, uma 

referência também a sua nacionalidade francesa. Utilizando a fita em larga escala, 

Louis se apropria, interfere, dialoga com elementos do ambiente urbano, 

estabelecendo uma relação entre objetos físicos e funcionais encontrados na cidade 

como bancos de praça, caixas de telefone, canteiros de plantas, explorando as 

qualidades formais desses objetos, à medida que elabora composições visuais com a 

aplicação da fita. As camadas, faixas e tiras feitas de fita de sinalização urbana 
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manipuladas por Louis Pavageau69 em sua arte de e na rua, ora destacam, ora 

encobrem os objetos, evidenciando composições abstratas e geométricas de forte 

expressão plástica que se destacam no ambiente urbano através da cor e aplicações 

sobrepostas, a depender do espaço e do objeto em pequena e grande escala. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Louis Pavageau. 2006-2009 

                                                 
69 O artista esteve na Bahia em 2009 para realização de uma residência artística no Instituto 
Sacatar em Itaparica. Devido a problemas de saúde veio a falecer precocemente durante a 
realização da residência. No mesmo ano foi homenageado na exposição “Residência artística 
Sacatar – Muitos destinos uma só Bahia”, realizada no MAM - Museu de Arte Moderna da 
Bahia, por conta das comemorações do Ano da França no Brasil. Web do artista: 
http://www.lignesrouges.com/.  
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Panos (Fake Streetsigns) – 2004 e 2008 

O Panos 201370 é um projeto colaborativo que transforma as placas de trânsito em 

arte, envolvendo artistas, designers e ilustradores de todo o mundo. As criações já 

foram expostas através de intervenções urbanas em duas edições (a primeira em 

2004 e a segunda em 2008) nas ruas de Lyon, na França. Nesta grande intervenção, 

as “falsas placas de sinalização” são colocadas em conjunto com as verdadeiras, as 

que fazem parte da tradicional sinalização urbana e até remetem, pelo uso da cor 

branca e vermelho e pelo formato circular, as cotidianas placas de regulamentação. 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Panos - Fake Streetsigns. 2004 e 2008 

 

 

                                                 
70 Web site do projeto: http://www.bopano.com/. Vídeo do projeto: 
http://www.youtube.com/watch?v=g1ab_faojm8  
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Rosana Ricalde e Felipe Barbosa – Jogo da Velha – 2002  

 

O interesse dos artistas pela sinalização urbana recai sobre o chão, a superfície da 

cidade, a sinalização horizontal e especificamente a marcação conhecida como área 

de conflito. Sobre ela, os artistas numa ação lúdica e performática realizada no centro 

da cidade de Fortaleza desafiam o trânsito e o tempo da cidade, jogando uma partida 

do clássico jogo-da-velha. Envolvidos na trama urbana e da brincadeira, eles fazem do 

jogo uma ação artística de apropriação, intervenção e sobre a geometria da área de 

conflito, marcam-pintam cada um o “circulo” e a “cruz”, elementos visuais que 

encaminham e definem o jogo. Eles usam o tempo-entre do trânsito intenso das 

cidades para jogar e ressignificar um esquema clássico de sinalização urbana, 

convertendo a ordem regulatória da sinalização numa área propicia a distração de 

uma brincadeira, um jogo de pares. Sobre a atuação da dupla de artistas71 na cidade e 

a obra “Jogo-da-velha”, Felipe Scovino (2008) analisa: 

 

...o trabalho da dupla é uma reinvenção crítica da maneira 
como nosso ambiente construído determina ações, 
comportamentos e relações sociais, e por extensão, a 
dependência da sociedade em relação à preservação de 
definições pré-estabelecidas de espaço, propriedade e ordem. 
Felipe Barbosa e Rosana Ricalde interferem no tecido urbano, 
e mais do que nisso nas leis desse tecido. Aproveitando o 
próprio diagrama matemático que a cidade oferece ao cidadão 
(pedestre, motorista), constroem um organograma que se 
mantém re-atualizado a cada ação do jogo: os movimentos 
contínuos, horizontais e verticais, dinamizam toda a área, 
transferem potência para algo amorfo, modificam o sentido 
daquele “sinal” e instauram a “surpresa”. A dupla entende a 
cidade como um organismo, vivo, justamente porque mantém 
os seus fluxos ativos, evitando o seu repouso absoluto. Em 
Jogo da velha (2002), Barbosa e Ricalde apropriam-se da faixa 
sinalizadora de um cruzamento de trânsito e transformam esse 
quadrilátero com feixes cruzados num tabuleiro de jogo. É um 
trabalho “entre-tempos”. No pequeno intervalo entre o 
fechamento de um dos sinais de trânsito e a abertura do outro, 
os artistas disputam uma partida do jogo que dá nome à obra. 
Tudo gira em torno do tempo, desse momento de parada no 
tráfego. Operam, portanto, no vermelho, no débito, na falta... de 
tempo. Arriscando suas vidas e a dos motoristas, essa tática 
irônica não significa divertimento, mas recusa ao cotidiano 

                                                 
71 Web site dos artistas: Rosana Ricalde - http://www.rosanaricalde.com/ e Felipe Barbosa - 
http://www.felipebarbosa.com/. Vídeo da obra “Jogo-da-velha” disponível em: 
www.youtube.com/watch?v=UD52iDvqX8c  
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usufruto e justificável daquele espaço, reconhecendo-o como 
terreno de vivência móvel, volátil, na cidade. (SCOVINO, 2008, 
p.3) 

 

Desta forma, num corpo-a-corpo com o trânsito, eles se põem a circular e brincar 

exatamente na área da pista que segundo a regulamentação, a ordem urbana, não se 

podem parar ou estacionar os veículos, de maneira que não se prejudique a 

circulação. E nesta área a dupla para apenas para executar o gesto do jogo; pintar o 

chão. Eles se movimentam, vem e vão à medida que o semáforo abre e fecha, e assim 

jogam, se apropriam, intervêm e deixam seu rastro-registro ou marca-pintura no 

momento-instante em que aquela área, sendo ainda a área de conflito da 

normatização sinalizadora, passa a ser no momento da ação-intervenção o campo 

visual e matérico de negociação, disputa e conflito de um jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 65. Rosana Ricalde e Felipe Barbosa. 2002 
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Peter Gibson (Roadsworth) – Street 

 

O interesse do artista canadense pela cidade está muito próximo dos pés, sobre o 

pavimento urbano. Peter Gibson faz da sinalização viária horizontal, das geometrias 

lineares que demarcam o asfalto urbano, o espaço para inusitadas intervenções 

gráficas que transformam, adaptam, transfiguram os clássicos sinais e indicações do 

trânsito em objetos, situações e cenas do cotidiano. Para compor suas criações, 

Gibson72 usa a técnica do estêncil, máscaras e tintas, intervindo diretamente sobre as 

linhas, marcações, símbolos e legendas comuns a sinalização horizontal.Tratam-se de 

pinturas por cima de pinturas, uma série de “infrações artísticas” que otimizam, 

personalizam e subvertem de forma criativa, os sinais visuais apostos ou pintados 

sobre o pavimento das rodovias. Quem caminha pelas “pistas” do artista visualiza nas 

marcas longitudinais, aquelas amarelas e brancas que separam e ordenam as 

correntes de tráfego, uma tomada, um anzol ou a representação gráfica dos 

batimentos cardíacos de um eletrocardiograma. Já as tradicionais faixas de travessias 

de pedestres, aquelas que integram o conjunto de marcas transversais que ordenam 

os deslocamentos frontais dos veículos, transformam-se em velas de aniversário, 

pegadas e colunas gregas. 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Web site do artista: http://www.roadsworth.com.  
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Lie Detector                              Asphalt Packaging             All Roads Lead to Empire 

 

Workin' the Asphalt Fields           Clothes Peg 

Figura 66 . Peter Gibson. (2002-2007) 

 

Nas proposições artísticas apresentadas acima, nota-se um interesse 

temático e estético comum que recai sobre a cidade, a vida urbana, 

acompanhado de um recorte, um enfoque dentre a ampla visualidade e 

materialidade urbana que é o de trabalhar com o sistema de sinalização 

urbano-viária, tema altamente integrado a vida cotidiana na cidade. Em 

suas criações, elaborações e intervenções, esses artistas situam os sinais 

de transito em outros planos e perspectivas, não apenas pelo viés funcional 

e normativo, como o de acordo com o código brasileiro de transito que os 

definem como “elementos destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o 

trânsito dos veículos e pedestres” (Código Brasileiro de Transito, 2008, 

p.105), mas a partir de outras observações que envolvem a exploração das 

potencialidades visuais e plásticas destes elementos. Também nota-se o 
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caráter de subversão dos códigos e orientações através de provocações 

políticas e poéticas, a fim de desestruturar percepções dominantes ou 

mesmo ativá-la para uma experiência mais sensível e menos objetivada e 

automática da cidade, a partir de investigações estéticas, outros olhares e 

ressignificações de estruturas funcionais cotidianas que compõem a vida e 

sua organização na cidade. Acompanhando as linhas destes pensamentos, 

caminharemos para outro ponto deste percurso-olhar poético da cidade, no 

qual serão examinados os desdobramentos práticos desta pesquisa e 

reunidos em torno do PP-Projeto Pista, exposição individual que apresentou 

um conjunto de obras resultantes do enfoque e investigação poético-

estética e conceitual, bem como do processo criativo que envolveu a 

pesquisa em torno da sinalização de trânsito.  

 

4.3  PP - Projeto Pista  

Todo o processo de apreensão do mundo é 
feito, normalmente, em função de uma obra 
ou de um projeto que vai além da 
construção de uma obra específica. 

(Cecília Salles, 2004) 

 

Partindo do desejo não de apresentar uma obra ou obras finalizadas, mas um conjunto 

de obras que sugerissem a idéia de um processo, uma produção artística em 

andamento, advinda de um processo de pesquisa e elaboração criativa e também da 

convergência para um micro-tema específico, definido a partir do recorte de uma 

poética voltada para a cidade e em curso conforme foi visto, antes e durante a 

pesquisa do mestrado, surgiu o desejo e a motivação para compor e reunir numa 

exposição, obras que integrassem o que foi denominado por mim como PP - Projeto 

Pista. O conceito de projeto utilizado aqui norteia-se no apontamento de Cristina Freire 

(2006) sobre a dimensão projetual, apontada como uma “característica bastante 

significativa na produção artística contemporânea”. Segundo a autora, “o projeto é 

índice de uma obra ausente e ocupa um lugar hibrido, entre a obra de arte e sua 

documentação ou entre a idéia e sua realização” (FREIRE, 2006, p.38). Desta forma, a 

idéia de organizar e apresentar uma exposição com caráter de “Projeto” veio não 

apenas da necessidade de identificá-la ou nomeá-la, preencher a lacuna de um titulo 

que uma exposição solicita, mas justifica-se pela adoção de um procedimento que 
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agrega a noção de apresentar numa mostra obras em percurso de estudo, elaboração, 

com potencialidades transformativas e evolutivas no que tange matéria e conceito, uso 

de materiais, suportes, exploração de linguagens, maneiras de apresentação, diálogos 

e apropriações dos espaços expositivos, inclusive não perdendo de vista a amplitude 

do tema, sua vastidão material, visual e conceitual, que já favorecia e continua 

favorecendo a construção de uma série de novas proposições artísticas e 

reformulações de obras já apresentadas. Conferindo a exposição o caráter de um 

projeto inacabado e em progresso, aponto e acabo por reforçar o sentido continuo e 

processual como características que integram uma pesquisa em poéticas visuais. 

Acredito que este tipo de pesquisa tem a potencia de não encerrar-se, esgotar-se ou 

limitar-se a realização de um objeto, mas aproveita as incompletudes como um 

elemento pertinente e valorável no processo de criação. 

A idéia de “Pista”, parte complementar do titulo da exposição-projeto, me veio depois 

de vasta pesquisa em decorrência da necessidade de encontrar uma palavra que 

sugerisse e apontasse ao mesmo tempo para o espaço de inspiração, idealização e 

investigação da pesquisa conceitual e criativa, ou seja, a rua, a estrada, a pista 

propriamente dita, o espaço físico urbano matérico e poético, fruído, experimentado 

através dos deslocamentos cotidianos, juntamente com a noção deste termo que 

agrega o sentido de “vestígio”, “rastro”, “indícios”, “os passos de”, “seguir as pistas de” 

para se ir-chegar a algum lugar, alcançar uma compreensão, acessar o universo que 

cerca a poética criativa materializada nas obras expostas. Os significados encontrados 

tanto no dicionário, que define Pista como sendo “vestígio, rastro, indicação, 

orientação, estrada” (HOUAISS, 2003, p.405), como no CTB – Código de Trânsito 

Brasileiro (2008) que compreende a Pista como a “parte da via normalmente utilizada 

para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença 

de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais” (Código de Trânsito 

Brasileiro, 2008, p.105), foram complementares, satisfatórios e reforçaram a decisão 

pelo titulo. 

A elaboração do PP - Projeto Pista foi acompanhado de muitos escritos, esboços de 

obras, reflexões surgidas a partir dos estudos teóricos e encontros com a produção 

artística contemporânea relacionada à poética artística. Nesse período, ainda 

cursando disciplinas da grade curricular do Mestrado em Artes Visuais, fiz diversas 

anotações e registros de um grande número de proposições artísticas integradas ao 

percurso criativo da pesquisa, algumas que fizeram parte do PP - Projeto Pista, outras 

se encontram em fase de estudo estão diretamente relacionadas a poética da 

pesquisa. A criação e o uso do Diário de Processo Criativo, ferramenta importante no 
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itinerário criador de um artista-pesquisador e incentivado pela professora e artista Dra. 

Maria Virginia Gordilho Martins (Viga Gordilho), orientadora da disciplina Teoria e 

Técnica de Processos Criativos do Mestrado em Artes Visuais, constituiu-se numa 

importante ferramenta e prática cotidiana para o registro de planos de obras, idéias, 

dúvidas, pensamentos visuais. 

 

 

Figura 67. Diário de Processos Criativos. (2009 em diante) 

 

Uma inquietação freqüente durante este período foi encontrar o espaço para 

realização da exposição. Este aspecto parecia muito relevante, pelo desejo de 

encontrar um espaço expositivo que agregasse valor visual e conceitual a proposta. 

Estava trabalhando o tempo inteiro com a criação de obras apoiadas na possibilidade 

de um diálogo direto e efetivo com o espaço de exposição, de maneira que se 

pudesse aproveitar e explorar características físicas do ambiente, a localização e 

relação com o entorno, desejando, por exemplo, encontrar um espaço no centro da 

cidade, região com forte significado e valor afetivo na construção do projeto poético da 

pesquisa. Também a constatação de que algumas obras que estavam sendo 

desenhadas para o PP - Projeto Pista apontavam com muita força e sentido para 

resoluções no formato de instalações, demandou muito cuidado quanto a pesquisa do 

espaço expositivo, bem como de suas características e peculiaridades estruturais. 
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Conforme veremos adiante, das seis obras que compuseram o projeto, três se 

trataram de instalações no sentido mais preciso do termo, definido por Cristina Freire 

(1999) como “a operação artística em que o espaço (entorno) torna-se parte 

constituinte da obra” 73 (FREIRE, 1999, p.91).  

As questões relativas ao “onde” (espaço) que também interferem e dialogam 

diretamente com o projeto expositivo e o sentido das obras, particularmente das 

instalações, foram resolvidas com o conhecimento da abertura do edital de pautas 

para ocupação da Galeria ACBEU em Salvador-Ba, inaugurada em 1975 e 

considerada um dos mais prestigiados espaços para exibição de artes visuais no 

Norte-Nordeste do país. A galeria faz parte do prédio que compõem a Associação 

Cultural Brasil - Estados Unidos, centro de excelência no ensino da língua inglesa em 

Salvador, localizado na Av. Sete de Setembro no bairro da Vitória, muito próximo a 

minha residência. Com a informação de abertura do edital, motivado também por um 

desejo antigo de realizar uma exposição naquela galeria e principalmente pela 

conclusão de aquele seria o espaço mais apropriado para acolher o PP - Projeto Pista, 

formatei e submeti a proposta definindo de forma bastante organizada e detalhada a 

disposição das obras naquele espaço. Na submissão do projeto, inclusive utilizando a 

planta baixa disponibilizada pela coordenação da galeria, fui enfático no sentido de 

ressaltar como as características estruturais da galeria tinham a meu ver, 

consonâncias visuais e conceituais com o projeto de exposição. Das qualidades 

potenciais identificadas no espaço da Galeria ACBEU, destaco as seguintes: 

 

• A localização da galeria, já mencionada acima, muito próxima ao lócus poético-

afetivo da pesquisa, portanto, ao centro da cidade Salvador onde está minha 

residência. O percurso de casa a galeria é realizado a pé; 

 

• Características arquitetônicas, construtivas, como a área de exposição 

disponível, compreendendo 21.70 metros lineares, o pé direito de 2,25 metros 

e principalmente as paredes e tetos brancos, sendo o piso e o rodapé de 

granito na cor cinza claro74. A parede e o teto, devido as suas características 

materiais e visuais, favoreciam e colaboravam no destaque, por exemplo, das 

                                                 
73 Ainda segundo Cristina Freire, é “a partir da década de 60 que o termo Instalação deixa de 
indicar apenas a montagem (a instalação de uma exposição). Antes do uso geral do termo 
Instalação, que se popularizou só nos anos 70, as expressões Ambiente, Environment e 
Assemblage nomeavam, mais frequentemente, operações nas quais os artistas reuniam os 
mais diferentes materiais num dado espaço”. (FREIRE, 1999, loc.cit.). 
 
74 Informações disponíveis no site da galeria http://www.acbeubahia.org.br/cultural/  
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cores presentes nas obras, todas próximas ou equivalentes as utilizadas na 

sinalização viária; 

 
•  A proximidade da galeria em relação à rua, a calçada e a “pista”, bem como o 

fato das paredes e portas de acesso da galeria serem de vidro blindex 

transparente, permitindo uma visualização da rua para quem se encontra no 

interior da galeria e do interior da galeria para quem caminha pela calçada. 

Esse jogo visual contribuição significativamente para a montagem e o sentido 

da obra instalativa que veremos mais adiante, intitulada de “Área Isolada”. 

Vejamos então como foi definida e estruturada a proposta de exposição do PP - Projeto 

Pista, a partir dos estudos com a planta baixa do espaço e de visitas in loco. O projeto 

apresentado à galeria foi composto por um texto reflexivo, apresentando a linha de 

pensamento conceitual e a poética da exposição, acompanhado da descrição 

gráfica, esboços projetivos das obras, distribuídos na seguinte ordem: 

Obra 1 – Área Isolada: instalação (portas e paredes de vidro blindex) 

Obra 2 – Garagem Central 24h: instalação - intervenção pictórica (parede) 

Obra 3 – Área de Conflito: instalação (piso) 

Obra 4 – Sinal de Transeto: desenhos (parede) 

Obra 5 – Desvia: Impressões em papel (parede) 

Obra 6 – Geo-METRI-cidades: fotografias (parede). Esta obra não constou no projeto 

submetido no edital de pautas, sendo posteriormente, durante o período de montagem 

da exposição na galeria, agregada a exposição. 

 

Abaixo constam as páginas do projeto exatamente como foram submetidas ao edital 

de pautas da Galeria ACBEU.  
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Figura 68. PP – Projeto Pista. 2010 

 

Objetivando um entendimento claro do projeto, no intuito de facilitar a compreensão e 

clareza em relação à distribuição das obras no espaço expositivo pleiteado, procurei 

evidenciar no projeto gráfico o posicionamento das obras em função dos diálogos e 

implicações visuais e conceituais, ou seja, destacando a importância e a participação 

do espaço expositivo não apenas como suporte para as obras, mas parte integrante 

delas, inclusive, responsáveis pela possibilidade de concretização de algumas obras, 

em particular das instalações. Desta forma, conforme veremos a frente, a posição das 

obras no espaço expositivo correspondeu integralmente ao previsto no projeto, graças 

aos estudos prévios do espaço expositivo, como também da adequação das obras 

devido as suas dimensões, a área de ocupação disponível pela galeria. Visualizadas 

em planta baixa, as obras foram posicionadas da seguinte forma: 
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Figura 69. Distribuição das obras (planta baixa da Galeria ACBEU). 2010 
 

Um aspecto importante a ser ressaltado sobre o edital de pautas da Galeria ACBEU, é 

que para os artistas contemplados com pauta a instituição garante os seguintes itens: 

• Cessão da pauta sem custos (aluguel do espaço) para o artista. 

• Planejamento e coordenação de montagem das exposições. 

• Impressão de 1 mil unidades de convites em papel couchê 250 gramas, 

policromia e verniz UV total na frente, verso em preto. 

• Divulgação nos meios de comunicação de massa, através da distribuição de 

press-releases elaborados pelo artista. 

• Inclusão das imagens (fotografias dos trabalhos da exposição apresentadas 

pelo artista) e do press release na Galeria Virtual, no site da ACBEU. 

• Liberação do espaço físico da Galeria ACBEU três dias antes da abertura para 

a realização da montagem. 

• Distribuição de 280 convites por correio, para as principais autoridades e 

instituições cadastradas na mala direta da ACBEU e envio de uma versão 

digital do convite para 2.900 endereços de e-mails cadastrados a depender de 

novos cadastros, essa quantidade sofrerá acréscimo75. 

 

Portanto, no que diz respeito à produção e montagem das obras, a possível 

contratação de equipe de montagem, produção de catálogo, realização de coquetel de 
                                                 
75 Informações extraídas do edital de pautas da Galeria ACBEU, disponível no site 
http://www.acbeubahia.org.br/outros/Regulamento-atualizado.pdf  

     ACESSO 
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abertura, os gastos são de inteira responsabilidade do artista. Cada exposição tem 

período de duração fixado em 15 dias.  

Sobre a montagem da exposição, o cuidado no estudo e detalhamento do projeto 

viabilizou certa agilidade nesta etapa, mesmo se tratando das obras mais trabalhosas, 

como por exemplo, a instalação “Área Isolada”. A montagem da exposição durou três 

dias intensos e exaustivos com jornada de trabalho em turno integral, inclusive em um 

dos dias foi necessário utilizar o período da madrugada e contou com a colaboração 

de dois assistentes e também da profissional responsável pela galeria. Seguindo o 

mesmo esquema organizativo supracitado, com relação à definição e estrutura do 

projeto expositivo e sua organização no espaço da galeria, abordarei e mostrarei a 

parti daqui o processo de montagem das obras, aspectos desse processo, bem como 

das obras em si. Vejamos: 

 

Obra 1 – “Área Isolada”: instalação (portas e paredes de vidro blindex) 

Essa obra foi pensada e concretizada como uma instalação-intervenção, utilizando 

como matéria-prima em escala grandiosa, fitas plásticas de sinalização adesivada e 

zebrada nas cores preta e amarela, revestindo completamente as paredes e portas de 

vidro blindex da galeria. Consistiu num desdobramento das duas versões da obra 

“Área de Isolamento” já mencionada, distinguindo-se destas por sua realização numa 

área externa, enquanto as anteriores foram montadas em áreas no interior da galeria, 

e sobre outra superfície, no caso o vidro, enquanto as outras foram instaladas sobre 

piso e paredes. A idéia de intervir e aproveitar o vidro da galeria veio exatamente pelo 

intuito de potencializar o sentido, o código regulador atribuído a fita de sinalização 

zebrada, utilizada no espaço urbano em situações especiais, temporárias e de 

emergência e ao mesmo tempo jogar com essa convenção, tendo em vista que o uso 

da fita, no contexto obra, simulava um possível impedimento, uma restrição, um “não 

ultrapasse”, instalando assim um conflito, uma dúvida, uma tensão entre um “poder ou 

não” adentrar a galeria. Também levantava a possibilidade de reformas, fechamento 

ou condenação do espaço, já que com a cobertura total dos vidros pelas fitas, foi 

temporariamente eliminada a visão interior do espaço e assim não se sabia o que 

estava acontecendo lá dentro. No mesmo tempo, esse fechamento, obstrução, essa 

impossibilidade de visualizar o espaço interior da galeria, funcionou como choque, 

provocação, curiosidade e chamariz para que as pessoas ao questionarem sobre a 

possível situação da galeria, acabassem descobrindo que se tratava de uma obra que 

integrava uma exposição. A falsa proibição de acesso ao espaço funcionava então 

como um convite a entrada, pois, contrario a razão de uso das fitas zebradas nas 
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operações de trânsito, situação comum nas ruas das cidades, na obra, a matéria-

prima da sinalização viária e deslocada do seu contexto cotidiano, ao instalar um 

embate, uma dúvida no corpo entre parar, entrar ou seguir a diante, dava a esse 

mesmo corpo exatamente o contrário, ou seja, a chance de entrar, atravessar o 

espaço. Para isso era preciso comunicar-se com a obra, interrogar a autoridade do 

dispositivo de sinalização e transpor o falso obstáculo. No final da exposição, a 

instalação, a obra, temporária como o uso das fitas no contexto urbano, acabou como 

um grande emaranhado de fitas coladas, descartadas e depositadas no lixo. Pela 

escala da obra, seu processo de montagem foi exaustivo e demandou o uso de muitos 

rolos de fita. Essa aplicação multiplicada conferiu a obra um grande e forte impacto 

visual, visto que a padronagem da fita e o uso repetitivo, a colagem tira a tira, causava 

um interessante efeito de confusão óptica, um movimento pulsante, característica 

comum as obras do movimento artístico denominado de “arte op” ou “ótica”, termo que 

é uma abreviação da expressão em inglês “optical art”, sendo esta uma forma de arte 

que explora determinados fenômenos óticos com a finalidade de criar obras que 

pareçam vibrar ou cintilar76.  

 

 

 

 

                                                 
76 Os artistas envolvidos com essa vertente realizam pesquisas que privilegiam efeitos óticos, 
em função de um método ancorado na interação entre ilusão e superfície plana, entre visão e 
compreensão. Nas composições - em geral, abstratas - linhas e formas seriadas se organizam 
em termos de padrões dinâmicos, que parecem vibrar, tremer e pulsar. Fonte: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia  
 

 


