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RESUMO: A proposta de pesquisa busca reconhecer meios híbridos entre arte e design, 
propondo, a partir desta reflexão, o mapeamento e a identificação de superfícies 
diferenciadas, que considerem a intersecção entre os campos, potencializando seu emprego 
e destinação. Na pesquisa realizada destacam-se exemplos de superfícies contemporâneas 
presentes em instalações inseridas, na maioria das vezes, em diferentes contextos urbanos. 
Essas instalações apresentam como ponto de interesse em comum os recursos 
tecnológicos, os quais proporcionam resultados inovadores. 
 
Palavras-chave: arte; design; tecnologia; superfície; instalação. 
 
 
ABSTRACT: The proposed research seeks to identify hybrids media between art and 
design, proposing, from this reflection, the mapping and identification of different surfaces, 
consider the intersection between the fields, increasing its employment and destination. In 
the study highlight are examples of contemporary surfaces present in inserted installations, 
most often, in different urban contexts. These installations have as a point of common 
interest the technological resources, which provide innovative results. 
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Superfícies e manifestações artísticas 

As diferentes superfícies geradas em instalações, muitas vezes presentes em 

ambientes públicos, colocam em evidência as relações entre arte e design, através 

de uso de meios híbridos. Na pesquisa realizada destacam-se artistas que 

produzem superfícies tendo a inovação e tecnologia como ponto de interesse, com 

emprego de novos conceitos e valores, dialogando com produções no âmbito da arte 

contemporânea. Nesta perspectiva, os conceitos e valores hoje empregados são 

brechas ocasionadas pelo rompimento da arte tradicional e, nessa ruptura artística, 

surgem distintas produções. A arte conceitual, por exemplo, permitiu que artistas 

explorassem o espaço e o tempo, fazendo com que fossem repensados como meio 

de se fazer arte. As galerias e museus não satisfaziam mais as novas produções, e 

foi por volta de 1960, que houve a abertura de espaços alternativos de arte. De 
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acordo com Silva (2012) os espaços alternativos, ao contrário das galerias não 

tinham como propósito vender arte, mas sim, expor arte. Dessa forma, espaço e 

tempo tornam-se elementos constituintes de uma instalação artística. Através do 

espaço, a arte concedeu a liberdade de expressar-se independente de sua temática, 

podendo ocorrer fora de recintos institucionalizados.  

A contemporaneidade da arte permitiu ao artista a liberdade de descobrir novos 

meios, espaços, tempos e materiais para assim dialogar com o espectador através 

de sua obra, proporcionando formas de transmitir seus anseios e manifestar sua 

poética. Dessa forma arte e design rompem fronteiras para que novas concepções 

surjam. O design encarrega-se de avaliar o que o público solicita no âmbito das 

possibilidades e condições de produção de uma proposta; a arte por sua vez, 

explora valores tanto sonoros quanto visuais, por exemplo, chamando a atenção 

para a estética, para a intuição e para o emotivo. A manifestação artística assim 

concebida complementa a necessidade pelo novo, na busca de ruptura de tradições, 

validando a união dessas linguagens em novas releituras. 

 

Percurso histórico do surgimento das Instalações 

Até o século XX, a arte tinha definido seus suportes e técnicas tendo a pintura, o 

desenho e a escultura como principais. Porém, a partir do século XX,o campo 

artístico começa a buscar outras formas de expressão e sentido. A mudança nas 

concepções e propostas em arte inicia com o surgimento das vanguardas europeias, 

que trouxeram muitas experimentações. O começo desse século veio com ideias 

não centradas apenas na estética, mas sim no que a arte poderia expressar para o 

espectador, ou seja, a arte estava mais focada na ideia do que na própria obra em 

si. Foi a partir do questionamento proposto por Marchel Duchamp1com seus ready 

mades2,que surge uma nova concepção de arte. A intenção de Duchamp não era 

desvalorizar a obra, mas sim fazer com que se questionasse o valor da obra. 

Igualmente, neste sentido, deixa-se de ter a preocupação com suportes tradicionais 

e passa-se a agregar materiais e formas inusitados. O artista é quem define o que é 
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arte, utilizando objetos do cotidiano que são legitimados ao se inserirem em um 

espaço próprio do campo artístico, como galerias, museus, mostras.  

Nesse sentido, foi por volta da década de 1960 que essas novas posturas ganham 

força e é a partir de Duchamp que vários outros artistas perceberam as possíveis 

formas de se fazer arte baseadas predominantemente no pensamento, centrando-se 

mais na ideia, na reflexão do que no resultado final. Com isso, os artistas sentiram a 

necessidade de registrar seus processos, então passaram a utilizar a fotografia, 

vídeos, diagramas para transmitir os significados e conceitos.  

A partir destas mudanças, uma nova linguagem viria a surgir, a instalação. Essa 

linguagem estaria associada a espaço e tempo, porém estes dois elementos sempre 

estiveram presentes na arte, mas neste caso tanto o espaço e quanto o tempo 

tornam-se essenciais para a proposta existir. Dependeria, também, de outro fator 

constituinte, o público, cumprindo um papel de forma participativa/interativa, pois 

sem este a obra, na maioria das vezes, não existe de forma plena.  

Manifestos iniciais do que se constituía a instalação puderam ser observados na 

obra Merzbau, de Kurt Schwitters3, que assim como Duchamp, também transgrediu 

as linguagens artísticas tradicionais. De acordo com Torres (2002), a obra 

construída em seu próprio ateliê, constituía-se de madeira, gesso e objetos 

recolhidos pelo artista.  
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Figura1. Merzbaude Kurt Schwitters,1923-43. 

O artista considerava seu trabalho em constante mudança, onde a partir da 

apropriação de objetos encontrados, levava-os para casa e os transformava ou os 

revestia com outros materiais. Com esse processo iniciaria o surgimento de outras 

formas, atingindo outros espaços dentro do ateliê, a obra assemelhasse como o 

próprio artista diz: “com uma cidade”. As instalações como arte, iniciam com Kurt e 

posteriormente, vários outros artistas europeus experimentaram, assim como os 

minimalistas que seriam considerados também precursores das instalações Torre 

(2002). Com isso, as instalações adquiriram seu lugar dentro da história da arte e 

tornaram-se arte.  

Por volta dos anos de 1980 e 1990, essa linguagem já estava espalhada por todo o 

mundo. No Brasil, artistas de diferentes linguagens que desenvolviam, passaram 

também a experimentar. Nesse sentido, a liberdade que a contemporaneidade 

proporcionava aos artistas, as possibilidades de experimentação foram inúmeras e 

diante das instalações isso também ocorreu. O ato de instalar, tirar objetos 

tridimensionais de seu contexto e inserir em outro, estava contido dentro de uma 

reflexão de espaço a ser ocupado, tempo decorrido e observador que participa e faz-

se necessário como parte da obra.  
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Meios híbridos: superfícies contemporâneas em diferentes espaços 

Ao associar arte e design pode-se questionar até onde os dois se delimitam e até 

onde suas fronteiras se cruzam possibilitando gerar um meio híbrido. Arte e design 

carregam conceitos diferentes, porém estão cada vez mais associados nas diversas 

criações, por vezes a arte assume a função de questionar e o design assume o 

papel de solucionar.  Nesse sentido, na arte ou no design contemporâneo, a criação 

se manifesta de diversas formas, sendo em um produto novo, em uma nova forma 

de fazer, em um modo distinto de expressão. Vincular arte, design através da 

tecnologia e inovação como áreas que se combinam positivamente a cada nova 

ideia, conduz a possibilidades de reinvenções sem deixar de lado a preocupação 

com demais valores e demandas do público, usuários ou consumidores. Neste 

âmbito, as linguagens artísticas contribuem para produção de estímulos perceptivos 

e criativos novos em relação ao ambiente e contexto onde se inserem as superfícies. 

Em meios sonoros ou visuais, as produções artísticas podem evidenciar a estética, a 

intuição e o emotivo, situações que também podem ser exploradas pelo design. O 

avanço tecnológico, assim como o uso de novas tecnologias na arte, abrangendo 

também a hibridação de procedimentos analógicos e mídias digitais traz ao campo 

artístico a possibilidade de geração de novas vivências perceptivas, sejam visuais ou 

sonoras nos espaços urbanos contemporâneos. As superfícies arquitetônicas e os 

espaços urbanos ganham uma ampla gama de padrões, apresentados em 

estruturas artísticas capazes de proporcionar experiências estéticas particulares. Ao 

mesmo tempo, fomentam a reflexão acerca do espaço da cidade, da memória 

urbana, proporcionando a interação entre espaço, transeuntes e obra. 

Na presente pesquisa, leva-se em consideração o conhecimento de profissionais e 

suas produções na área da arte e do design, assim como a integração de novos 

materiais na produção plástica, possibilitando obras, objetos e superfícies 

diferenciadas e inovadoras. Um dos exemplos que se destacam aqui é a produção 

do grupo The Principals (Christopher Williams4; Charles Constantine5 e Drew 

Seskunas6), o trio trabalha aliando arte, design e tecnologia. São profissionais que 

criam, em espaços públicos, instalações que integram som, luz e movimento. Uma 

dessas instalações denominada Wave Dilfert (wave, movimento ondular; dilfert, 
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absorção como uma esponja),como o próprio nome diz, absorve as mudanças de luz 

e sombra que ocorrem dentro do seu meio.  

 

Figura 2.Wave Dilfertde The Principals, 2012. Cliente:The Feast, Localização: Essex Street Market, 

Lower East Side, NYC. 

As instalações interativas geradas pelo grupo permitem a troca entre pessoas e 

ambiente. Nesse sentido, a instalação vai além de um aspecto funcional ou estético-

formal, passa a relacionar-se com a arquitetura local também, remetendo às 

reflexões que a arte conceitual traz, sendo necessário repensar o que é espaço. 

Outro exemplo de instalação interativa criada pelo grupo, que pode ser citado neste 

contexto é Quilt Cosmic, composta por mais de três mil peças que trabalham em 

conjunto para criar um movimento fluído respondendo a presença das pessoas que 

por ali passam. Esse projeto foi iniciado em parceria, entre The Principals e os 

alunos do Instituto de Arte de Nova York. 

 

Figura 3. QuiltCosmic de The Principals, 2012. Cliente: ModelCitizens, Bonnaroo Music Festival, 

Localização: SoHo, NYC, Manchester Tennessee. 
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Outro exemplo que se destaca é a instalaçãoEspaçoTrashque se preocupa com 

uma questão social. O grupo inspirou-se na luta de um amigo contra a esclerose 

múltipla. Com isso, montou a instalação para reunir fundos para o National MS 

Society7. Segundo descrição do grupo em seu próprio site, a esclerose múltipla 

corrói vias neurais que inibem a capacidade de controlar os músculos, levando a 

diferentes formas de paralisia. Na instalação são colocados sensores mioelétricos 

nos usuários para ler os movimentos dos músculos em áreas ativas para controlar 

áreas inativas. Essa instalação foi concebida dentro de um espaço onde se 

encontram sensores que são ligados ao antebraço do participante, permitindo que 

os músculos se contraiam e a instalação responda ao movimento. Esse espaço é o 

primeiro de uma série explorando biônica e arquitetura, projetado para conscientizar 

e levantar fundos para uma doença que afeta milhares de pessoas por todo o 

mundo. O grupo pode unir arte, design, tecnologia e inovação em uma estrutura 

voltada para o social. 

 

Figura 4. Espaço Thashde The Principals, 2014. Cliente: Reclaim3, Localização: TriBeCa, NYC. 

O grupo The Principals vem desenvolvendo sistemas que desmistificam as 

complexidades do espaço através das informações de seus usuários, tornando-as 

acessíveis através da troca de sensações presentes nesse mesmo local.  



   
 

3825 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Levando-se ainda em consideração a notável contribuição da tecnologia na criação 

de instalações na contemporaneidade, destaca-se o trabalho de Usman Haque. 

Com formação em arquitetura, cria ambientes responsivos, instalações interativas, 

dispositivos de interface digital, além de iniciativas com participação em massa. Em 

suas instalações observam-se, além de novas possibilidades e perspectivas 

estéticas, a importância da memória do local, da participação do transeunte, do 

público, na obra e também o som presente no cotidiano. 

Uma de suas obras Evoke, um projeto especialmente feito para o Illuminating York 

20078, é uma projeção de vídeo animada que ilumina a fachada da Igreja de York. O 

público participa ao usar suas próprias vozes (em tempo real, como a frequência, o 

ritmo e a cadência vocal), para evocar padrões de luzes coloridas que surgem em 

fundações do edifício e se alçam em direção ao céu, dando à superfície da Igreja a 

ilusão de se derreter com a cor. 

Outra obra do artista que se destaca é Primal Source, uma instalação realizada em 

uma praia de Santa Mônica, na Califórnia. Sendo uma instalação com caráter 

performativo permaneceu ao longo da noite, na praia, onde entrou em contato com o 

público que se dirigiu ao local. Para a realização dos efeitos visuais da obra utilizou-

se da névoa para realizar a projeção de imagens efervescentes de acordo com a voz 

do público. 

 

Figura 5. Primal Source de UsmanHaque, 2008. 

Ainda em Primal Source, respondendo aos sons que provêm da multidão, os modos 

do sistema alterados a cada minuto, dependendo de como se dá a participação da 
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multidão (mais rapidamente quando o ruído é maior). Cada modo respondeu de uma 

maneira um pouco diferente para as vozes individuais e sons captados por oito 

microfones distribuídos em frente à instalação. Usman Haque produziu também a 

obra Another Life que é uma das maiores obras de arte permanente em espaços 

públicos da Europa. A instalação está em Bradford na Inglaterra, integrada à 

infraestrutura do parque da cidade.  

 

Figura 6. Another Life de Usman Haque, 2012. 

O projeto Another Life conta com fontes, aparelhos produtores de neblina, 

iluminação ambiente e lasers controlados por computadores, que de acordo com a 

resposta e interação dos visitantes cria e desenvolve diferentes padrões visuais com 

movimentação, possibilitando novos arranjos conforme a atuação e intervenção do 

público, fazendo com que a cada dia o projeto Another Lifeseja diferente do dia 

anterior. Dessa forma, a obra possui uma grande adaptabilidade e versatilidade no 

arranjo tanto das imagens, dos sons, das fontes e demais elementos que participam 

dessa instalação no City Park de Bradfordno Reino Unido. 

 

Considerações Finais 

De um modo geral este estudo buscou discutir intersecções presentes em 

superfícies diferenciadas presentes em instalações. Ressaltaram-se as significativas 

potencialidades que surgem diante da integração entre arte e design em processos 

inovadores, seja por meio da integração da tecnologia ou pelo meio artesanal. Nos 

exemplos destacados, mostrou-se a importância da linguagem digital pode 

proporcionar para diferentes criações. De acordo com Santaella (2008) a linguagem 
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digital permite a produção e a manipulação de quaisquer elementos de texto, som e 

imagem, incluindo uma ampla margem de possibilidades, tanto gráficas, em 

animações computadorizadas, imagens digitalizadas, como esculturas cibernéticas, 

lasers controlados por computador, eventos cinéticos e telecomunicacionais. A arte 

e o design associam-se, e, ao relacionar tais aspectos, existentes em instalações 

percebem-se as inúmeras possibilidades de superfícies que surgem e as 

potencialidades de resultados significativos para ambos os campos no âmbito das 

produções contemporâneas. 

 

NOTAS 

                                                           
1 Marchel Duchamp (1887-1968), artista plástico dadaísta, nascido nos EUA. 
2Tipo de objeto, propostopor MarchelDuchamp, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos 
em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados 
(museus e galerias). 
3Kurt Schwitters (1887-1948),artista plástico que pertenceu às vanguardas europeias, nascido na Alemanha. 
4Christopher Williams, atuante na indústria de Nova York, por cerca de 10 anos.  
5Charles Constantine, escultor e mestre em Design Industrial, nascido nos EUA. 
6Drew Seskunas, arquiteto, nascido nos EUA. 
7 Sociedade Nacional de Esclerose Múltipla, associação que mobiliza pessoas e recursos para conduzir a 
pesquisa para a cura e para enfrentar os desafios dos portadores dessa doença. 
8Festival, que faz projeções em lugares históricos de York. 
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