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com poucos recursos (por opção dos próprios artistas, que tiram proveito da 

precariedade dos meios em favor de suas ações), e conseguem intervir sutilmente no 

cotidiano dos cidadãos das grandes cidades. 

 

Especificamente no Brasil, alguns artistas como Artur Barrio, Hélio Oiticica, 

Antonio Manuel e Paulo Bruscky (entre outros) fizeram intervenções em locais fora dos 

centros oficiais de arte, criticando o sistema convencional de circulação de “obras de 

arte”, buscando novos espaços e suportes. Não houve, de fato, uma grande produção de 

Arte Ambiental, mas algumas ações pontuais que dialogam com essa linguagem, como 

“Situação T/T 1”, de Artur Barrio, que fez “desenhos” nas margens de um rio com papel 

higiênico, como aponta seus escritos: 

 

P.......H.................................1969 

Do emprego do papel higiênico como situação criadora de formas em relação a ele mesmo e 

aos aspectos do meio ambiente 

             EM FUNÇÃO DO VENTO 

             EM FUNÇÃO DA ÀGUA 

            EM FUNÇÃO DA CIDADE 

           EM FUNÇÃO DO CORPO 

Do corpo como fonte de apoio auxiliar no desenvolvimento de formas no espaço através do 

papel higiênico 

         ENROLAMENTO 

                       DESENVOLVIMENTO 

               Do momentâneo                           Do perecível 

Do registro fotográfico como captação de alguns desses momentos de transformação constante,  

inscritos na situação do momento perecível, registrado também por intermédio de slides, filmes, 

etc. ou simplesmente pela retina. 

Da realização de trabalhos coletivos a partir dessa idéia.99 

                                                 
 
 
99 Escritos de Artur Barrio retirado do catálogo Artur Barrio organizado por Ligia Canongia, editora 
Modo, 2002. p.15. 
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20. Artur Barrio  Situação T/T 1  (1969) 

 

É interessante notar a importância do corpo e da efemeridade dos gestos 

nesse trabalho de Barrio, que ilustra perfeitamente o momento que vivia a arte brasileira 

no final dos anos 1960, em que o experimentalismo ganhava força em detrimento de 

uma arte monolítica e distante da relação direta com a vida.100 

 

Foi também o momento em que, além da experiência do corpo, a arte 
brasileira começava a discutir o primado do visual, a questionar a pureza dos 
meios e suportes artísticos, e a pensar a alteração do lugar da arte.101 

 

Se o lugar da arte era colocado em questão, e se ela poderia efetivamente 

estar em toda parte, certamente poderia estar em qualquer lugar do nosso entorno. Paulo 

Bruscky e Daniel Santiago acreditaram que ela poderia estar no céu, ao desejar colorir 

as nuvens no projeto Aurora Artificial de 1976. Esse projeto, nunca realizado, propunha 

colorir os céus de Recife, mas para que isso fosse possível, a dupla procurou patrocínio, 

inicialmente em 1976, com um anúncio no Jornal do Brasil: Composição Aurorial: 

Exposição Noturna de Arte Especial visível a Olho Nu na Cidade do Recife.102 No 

                                                 
100 CANONGIA, 2002, p.195. 
101 Ibidem. 
102 Trecho retirado do anúncio feito no Jornal do Brasil em 1976. 
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anúncio, os artistas pernambucanos explicavam como esse “fenômeno” seria possível, e 

quais eram suas intenções: 

 

A equipe propõe expor uma aurora tropical artificial colorida provocada pela 
excitação dos átomos dos componentes atmosféricos a 100km de altitude. 
Os átomos voltarão espontaneamente ao estado natural depois da exposição. 
A exposição não polui o espaço, não altera o tempo, nem influencia a 
astrologia, é um acontecimento de arte contemporânea.103   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Anúncio feito por Paulo Bruscky e Daniel Santiago no Jornal do Brasil em 1976 

 

Segundo os artistas, não houve nenhum interessado em patrocinar o projeto, 

que, apesar de parecer absurdo e ambicioso, é perfeitamente possível. Não satisfeitos 

com a falta de patrocínio para a realização da Aurora Artificial, Bruscky e Santiago 

enviaram uma carta para a NASA nos Estados Unidos, convidando-os a participar do 

projeto. Na carta, explicam novamente suas intenções e terminam suas colocações com 

certo ar de ironia: 

 

Nossa atividade é sem fins lucrativos. Apenas nos interessa o aspecto 
estético das auroras artificiais, entretanto, se tivermos a honra de trabalhar 
com V.Sra., precisamos de alguns dados técnicos a respeito daqueles 
fenômenos  fotomagnéticos. Gostaríamos de saber, entre outras coisas, se 
pode haver fusão de cores para a criação de matizes e se é possível controlar 
a forma da aurora artificial.104 

 

                                                 
103 Idem. 
104 Trecho retirado da carta enviada à NASA por Paulo Bruscky e Daniel Satiago, em 1981. 
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                                     22. Walter de Maria Campo Relampejante (171-77) 

 

Os artistas não obtiveram resposta. O projeto continua guardado, mas a idéia 

permanece viva nas cabeças de Bruscky e Santiago, que ainda torcem pela sua 

realização. O projeto da Aurora Artificial remete ao Campo Relampejante, ação 

realizada pelo artista norte americano Walter de Maria, em 1971. O artista fez 

“desenhos” nos céus dos Estados Unidos com relâmpagos atraídos por hastes de ferro 

posicionadas estrategicamente em um campo isolado do Novo México. 

 

No conceito de “deriva”, os situacionistas propunham uma nova forma de 

andar pela cidade, como foi dito anteriormente. No projeto “Mala”, de 1974, (e repetido 

em 2001) mais uma vez Paulo Bruscky 

faz referência ao situacionismo francês, 

ao propor uma situação inusitada aos 

transeuntes de Recife. A mala produzida 

por Bruscky era deixada em diferentes 

locais da cidade, e as pessoas que a 

encontrassem eram convidadas a 

transportá-la para outros lugares, 

conforme as instruções escritas fixadas 

no objeto. Contrária às manifestações de 

Land Art, esta intervenção no meio  

                                                                               23.  Paulo Bruscky    Mala    (1974/2001)                                                                                                                                            
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urbano se faz de forma sutil, e conta com a participação ativa dos transeuntes.  

 

     Muito mais do que uma interferência na paisagem, o artista pernambucano 

interfere diretamente no cotidiano dos cidadãos, incitando sua curiosidade e 

disponibilidade para romper com o “automatismo” do seu dia-a-dia, como sugeriram os 

situacionistas há meio século.  

                                                                

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. Paulo Bruscky    Mala    (1974/2001) 

 

 

Em uma recente exposição na galeria Amparo Sessenta em Recife, Paulo 

Bruscky simulou uma mala em um bloco de cimento que se encontrava na rua da 

galeria, fazendo apropriações lúdicas dos aparatos comuns da vida urbana. Ao vestir-se 

elegantemente – com terno e gravata – para ser fotografado junto à suposta “mala”, 

talvez o artista quisesse fazer referência ao excesso de burocracia da atual sociedade, 
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questionando a vida “séria” e automatizada das metrópoles. Essa hipótese se confirma 

com o título da exposição em questão: De homens, máquinas e sonhos.105  

 

Em Intervenções Urbanas – Exercícios para a cidade n° 1 – Silhuetas, 

Bruscky mais uma vez propõe uma perambulação inusitada pela cidade, em que as 

pessoas deveriam seguir as instruções escritas nos folhetos distribuídos pelo artista 

pernambucano, que se inicia dizendo:  

 
Qualquer pessoa poderá participar deste exercício artístico, bastando para 
isso seguir as instruções abaixo.106 

 

 

 

 

25. Paulo Bruscky   De homens, máquinas e sonhos (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 A exposição De homens, máquinas e sonhos foi realizada em 2007 na Amparo Sessenta Galeria de 
Arte, localizada no bairro do Pina em Recife / Pernambuco.  
106 Trecho retirado do panfleto produzido por Paulo Bruscky em 1980. 
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                                                               26. Paulo Bruscky  

                        Intervenções Urbanas - Exercícios para a cidade n° 1 – Silhuetas 

                                                                       (1980) 

 

 

 

27. Artur Barrio Trouxas Ensangüentadas (Situação T/T 1 -2ª parte) 

(1970) 

 

Vale salientar a fundamental importância que possui a participação dos 

transeuntes nessa ação artística, que apenas se completa com essa interação. Bruscky se 

insere na dinâmica da cidade, utilizando um aparato que lhe é peculiar – os panfletos – 

para deflagrar sua proposta, convidar as pessoas a fazer parte de uma ação que, muitas 


