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RESUMO 
Esta pesquisa dedica-se a uma reflexão crítica acerca da relação entre instalação e 
instituição de arte. Para tanto, observamos alguns aspectos da instituição museológica que 
dizem respeito à sua dinâmica de funcionamento. Neste ensejo, arquitetura, regras de 
decoro e modos de exposição que configuram um espaço institucionalmente destinado à 
arte – o museu – serão observados. Dedicamo-nos, assim, às relações que se estabelecem 
entre arte, artista e sociedade dentro da instituição, buscando observar a forma através da 
qual a instituição se posiciona diante de novas práticas artísticas. 
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ABSTRACT 
This research is devoted to a critical reflection over the relationship between installation and 
art institution. Therefore, we observe some aspects of the museum institution in relation to its 
operating dynamics. In this opportunity, architecture, decorum rules and exposure modes 
that configure an institutional space for the art – the museum – will be observed. Thus, we 
devoted to the relationships established between art, artist and society within the institution,  
seeking to observe the way in which the institution stands before the new artistic practices. 
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Uma observação crítica da instituição museológica 

Observar a instituição de arte talvez nos permita vislumbrar uma espécie de realidade 

suspensa destinada a abrigar a arte apartada das seduções do mundo. Os museus de 

arte possuem uma arquitetura específica e propícia a sugerir um suposto divórcio 

entre a arte e o mundo exterior aos muros institucionais, revelando a realidade 

descrita pela historiadora da arte Carol Duncan, segundo a qual os museus, “desde o 

século XVIII até a primeira metade do século XX, [foram] deliberadamente projetados 

para se parecerem com templos e palácios” (DUNCAN, 2007, p. 118).  

A separação entre o domínio da arte e o da vida se faz a partir de práticas 

controladas e vigiadas que podem evidenciar rituais de passagens e de pretensa 

“purificação” através dos quais, artistas, arte e sociedade conquistam a possibilidade 

de adentrar e de permanecer nos espaços institucionais. O trânsito por entre os 

espaços da instituição não se faz deliberadamente e sem ser notado, sem ser 

observado. É esperado que os visitantes dominem os códigos de conduta e que, em 

consequência, mantenham a postura adequada.  

Neste ponto, “controlar um museu significa precisamente controlar a representação de 

uma comunidade e suas verdades e valores mais altos”. (DUNCAN, 2007, p. 119) 

Dentre outras razões, a instituição museológica fundamenta-se em seu poder de 

estabelecer aquilo que é e o que deve ser arte, de propor um conhecimento embasado 

que é reconhecido e reverenciado. A instituição de arte controla o poder de estabelecer 

o que é e o que não é arte, o que será ou não exibido (DUNCAN, 2008, p.119) e os 

modos de como se relacionar com a arte, definindo o padrão de prestígio a ser 

buscado, firmando uma identidade que parece basear-se em sua própria autoridade. 

A despeito de toda a representatividade que a instituição de arte tem diante da 

sociedade, podemos observar uma multiplicação de exposições com recordes de 

público que esbarra em uma realidade segundo a qual “visitar museus e edifícios 

históricos ainda é associado a ser culto e que tem, historicamente, conotações 

aristocráticas que são usufruídas e emuladas por alguns e rejeitadas por outros”. 

(MERRIMAN, 1997, p. 166, tradução nossa) A mobilização de grandes massas 

acompanha um cenário descrito por Luiz Sérgio de Oliveira, em elaboração sobre 

observações de Andreas Huyssen, no qual, nos últimos trinta e cinco anos, se deu uma 
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multiplicação de museus proporcional à multiplicação de público e à ocupação dos 

“espaços expositivos de visitação, [que] metamorfosearam essas instituições dos 

mausoléus de outros tempos em o novo fenômeno da cultura de massa na 

contemporaneidade” (OLIVEIRA, 2015, p. 105). 

Parece pertinente indagar que possível relação essa massa avolumada estabelece 
com a arte. Na década de 1990, Nick Merriman havia observado que “mais pessoas 
do que nunca, provavelmente, têm a oportunidade de visitar museus, mas nem 
todos tiram proveito disso somente pelo fato de visitar” (MERRIMAN, 1997, p. 170-
171, tradução nossa). Assegurar que este processo trata de um sinal de 
democratização da instituição não parece fundamentado na realidade.  

Se Antonio Negri observa a multidão como um conjunto de singularidades cujas 

potencialidades residem justamente nas diferenças que carreiam para o todo (NEGRI, 

2004, p.22), em oposição à noção de massa que desconsidera as singularidades em 

favor da homogeneidade e do cálculo numérico, considerar que os muros do museu 

teriam sido derrubados e que uma evidência de sua acessibilidade seria a substituição 

de um público de poucas pessoas selecionadas em favor das massas, tal qual proposto 

por Huyssen (1997), significa considerar que as massas e a noção de democratização 

do museu correspondem tão somente a números e estatísticas de visitantes. Se antes 

um público diminuto e restrito se apresentava à instituição, preponderantemente nas 

noites de inauguração das exposições ou em visitas de pesquisa, relegando à galeria 

uma rotina esvaziada de passos e de vida, recentemente os espaços dos museus 

passaram a ter como meta o aumento do número de visitantes. O que não parece 

significar, contudo, que essa massa a preencher o espaço tenha suas singularidades 

consideradas e respeitadas, posto que, se assim o fosse, não seriam massa, mas 

multidão, conforme apontado por Antonio Negri. No entanto, as massas representam 

para a instituição números que a justificam, parecendo não ser considerada, 

efetivamente, a relação entre arte e sociedade dentro do espaço expositivo.  

Conforme observado por Oliveira em uma tarde no MAC-Niterói, a grande quantidade 

de visitantes parecia mais preocupada com as fotografias e com a bela vista das 

janelas da varanda do museu, cabendo às obras as costas dos visitantes, bastando 
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lembrar as noites de vernissage, frequentada maciçamente por 
artistas que se reúnem uma espécie de “sociedade de aplausos 
mútuos” para concordarmos que, também nessas ocasiões, as obras 
formam apenas um pano de fundo para os colóquios mundanos das 
artes. (OLIVEIRA, 2008, p. 161) 

 
Varanda do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (2008)  

Fotografia: Luiz Sérgio de Oliveira 
(cedida pelo autor) 

 
Nestes termos, a relação com a arte dentro do espaço museológico se rarefaz ao se 

manter atada aos números estatísticos que buscam contabilizar os feitos da instituição à 

arte, ao artista e à sociedade. O museu enquanto ritual, conforme observado por Carol 

Duncan (2008), não parece ser capaz de criar um ambiente propício para que arte e 

sociedade se relacionem, antes, legitima-se o poder institucional de determinar o que é 

e o que não é arte; neste sentido, o comportamento exigido do público, as narrativas do 

museu em relação às obras em exposição, o trabalho da curadoria, os modos de expor 

as obras, de receber artistas e públicos, os textos de catálogos e das paredes de 

exposição são, invariavelmente, verdades incontestes proferidas com autoridade e 

deglutidas, por vezes com certa dificuldade, por aqueles que com a instituição se 

propõem a uma relação. Neste ponto, reside uma realidade que se abate sobre artistas 

e suas práticas em um processo de enquadramento institucional em busca de um lugar 

no prestigioso espaço dos museus.  

Desafios lançados 
Os ambientes chamados environments e os happenings desenvolvidos por Allan 

Kaprow se configuravam como obras da ordem do efêmero que deveriam se ater a 
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seus locais de instalação, em um sentido de conservação da experiência pretendida 

ao local onde a obra seria desenvolvida, constituindo-se como práticas diversas 

daquelas em vigor até então (REISS, 2000, p. 8).  

Se por um lado Kaprow defendia que environments e happenings se mantivessem 

atrelados a seus locais de instalação, algumas décadas mais tarde a curadora e 

historiadora da arte Miwon Kwon afirmaria que “os trabalhos site-specific 

costumavam ser obstinados com a ‘presença’, mesmo que fossem materialmente 

efêmeros e inflexíveis quanto à imobilidade, mesmo em face ao desaparecimento ou 

destruição” e que “o trabalho site-specific em sua primeira formação, então focava 

no estabelecimento de uma relação inextricável, indivisível entre o trabalho e sua 

localização, e demandava a presença física do espectador para complementar o 

trabalho” (KWON, 2008, p. 167). 

Segundo Miwon Kwon, a especificidade em relação ao local estabeleceria relação 

com a decodificação ou recodificação das convenções institucionais ao expor 

mecanismos de atuação no estabelecimento de valores econômicos e culturais para 

a obra. (KWON, 2008, p. 169) Obras site-specific acabam por ganhar mobilidade e 

“o site [passa a ser] estruturado (inter)textualmente mais do que espacialmente, e 

seu modelo, um itinerário, uma sequência fragmentária de eventos e ações ao longo 

de espaços [...] estruturados para ser experimentados transitivamente, uma coisa 

depois da outra”; desta forma, a “transformação do site textualiza espaços e 

espacializa discursos” (KWON, 2008, p. 172-173). Cenário propício a obras que se, 

a priori, seriam estabelecidas no espaço de sua concepção, passaram a ser 

refabricadas, acumulando milhagens a partir da “capacidade de transferência e [de] 

mobilidade [das] novas normas de site-specificity” (KWON, 2008, p. 174).  

Os desdobramentos entre minimalismo e arte conceitual acabaram por encontrar 

outros meios não somente em termos da problematização do espaço, de construção 

de espaços dentro do espaço expositivo, de proporcionalidade e de dimensão das 

obras e de um novo lugar para o público. Conforme Allan Kaprow preconizava em 

1958, a respeito da morte de Pollock e de sua significação para a arte, o artista 

compreendia que a arte suscitaria, mais e mais, uma nova forma de observar a vida 

(KAPROW, 2006, p. 6). Artistas passariam, cada vez mais, a reconhecer no mundo a 
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existência de materiais de criação para além daqueles que as convencionalidades 

do sistema de arte postulavam.  

O público, a partir de produções artísticas que frequentemente deslocariam artista e 

indivíduos de seus locais pré-estabelecidos em favor de perspectivas outras, também 

passaria a ser convocado a agir naquilo que talvez possamos observar não somente 

em termos de objetos e de obras, mas em termos de espaços de arte, não aquele que a 

instituição viabiliza ou negocia, mas aquele que o artista constrói para que também o 

indivíduo, e não apenas o artista, entre na obra e de dentro dela passe a atuar. Trata-se 

de um olhar para aquilo que ignoramos ou que, ao menos, tentamos ignorar e que, nem 

por isso deixa de existir tão próximo a nós, a partir de uma nova possibilidade de 

materiais a ser empregados, materiais triviais, banalizados pelo cotidiano, agora 

valorizados pelo artista. Um novo ambiente parecia ser suscitado pela arte. Os 

environments de Kaprow afirmaram esta realidade, o minimalismo criticou e zombou 

das proporcionalidades dos espaços expositivos. Neste contexto, as instalações de arte 

escreveriam seu espaço dentro do espaço expositivo.  

Instalação: a arte total 
De acordo com Claire Bishop, Robert Morris e Donald Judd foram veementes em 

suas declarações que buscavam distanciar o reconhecimento da importância do 

espaço de uma situação na qual um environment é estabelecido (BISHOP, 2014, p. 

54-55). Independentemente de um debate taxonômico que busque classificar ou 

rotular, o que parece ficar patente entre minimalismo, Kaprow e instalações de arte é 

justamente a proposta de uma nova relação com o espaço para a arte, além da 

percepção de que o lugar do artista e o lugar reservado ao público em relação à 

obra passam a ser outros.  

Julie Reiss, ao analisar o processo de surgimento das instalações de arte, sua 

consolidação no cenário de Nova York e o processo de assimilação gradual das 

instalações de arte pelo mainstream de museus e de galerias, compreende que as 

instalações seriam uma forma de protestar em um momento no qual a autoridade do 

museu era questionada, uma vez que a “instalação de arte possui potencial de mudar 

a relação entre o espectador e a obra de arte, além de seu potencial de quebrar as 

regras de comportamento do museu de arte” (REISS, 2000, p. 70, tradução nossa). 
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Talvez seja possível indagar se as regras de comportamento da instituição 

museológica de fato seriam quebradas, desestabilizadas ou se, ao contrário, ao 

receber obras que problematizassem o espaço expositivo, as regras não seriam 

revigoradas face a uma conotação de abertura deste espaço àquilo que, se em um 

primeiro momento simbolizou desafio, logo a instituição encontrou os meios de 

incorporá-lo à sua rotina.  

De acordo com Reiss, durante as décadas de 1970 e 1980, elementos da 

contracultura foram reciclados e transformados em mercadorias, influenciando e 

impactando a história das instalações (REISS, 200, p. 131). No entanto, talvez seja 

pertinente observar que alguns artistas consideraram a “instalação de arte como 

uma espécie de mostruário que precisa de um espaço público a fim de existir, e os 

museus como os espaços públicos de maior validação” (REISS, 2000, p. 137, 

tradução nossa). Em busca de um suposto reconhecimento pela instituição, as 

instalações parecem ter percorrido caminhos digressivos que, ao fim e ao cabo, em 

larga escala, reconheceram na instituição um valor a se buscar. 

As necessárias adaptações da obra ou mesmo do espaço no qual será instalada 

evidenciam que não se trata mais de uma obra extremamente ligada ao espaço, 

tampouco de uma obra isenta de questões e de demandas institucionais. Se é possível 

observar os desafios que as instalações oferecem às instituições, também parece 

possível observar o quanto essas obras são capazes de desafiar o próprio artista, muitas 

vezes pondo em questão a realização da obra. Algumas obras possuem demandas de 

execução e de manutenção de tal ordem que somente parecem ser possíveis dentro do 

espaço institucional, de forma que a especificidade passa a ser do âmbito da 

infraestrutura e não mais em termos das significações e das provocações do espaço. 

Segundo Reiss, instabilidades teriam sido acomodadas a partir das concessões 

feitas tanto pelos artistas quanto pelas instituições (REISS, 2000, p. 156). Em que 

medida essas concessões podem significar algo produtivo à obra do artista é uma 

indagação que permanece, mesmo considerando que a realização de algumas 

obras seja condicionada ao espaço e infraestrutura institucionais. É possível ainda 

indagar se de fato as instituições teriam feito alguma concessão ou se, ao contrário, 

as concessões ficam a cargo dos artistas e do público.  
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Cildo Meireles e Através 

A produção do artista provoca o público a se mover e a se deslocar de suas zonas 

de conforto ao propor uma experiência com a arte na qual o espaço entra em 

questão. Não necessariamente o espaço físico do local, mas principalmente o 

espaço criado e erigido pela obra do artista.  

O crítico e curador Paulo Herkenhoff, em texto no catálogo da exposição Cildo Meireles, 

Geografia do Brasil, afirma que o trânsito de Cildo Meireles pelas terras brasileiras não 

teria se dado enquanto turista, tampouco teria sido necessário que o olhar estrangeiro lhe 

apontasse a necessidade de conhecer seu país e enxergar suas raízes. Antes, a própria 

vida do artista, desde a infância, o teria tocado a partir do convívio com a realidade de 

resistência indígena em decorrência do trabalho de seu pai, “autor do primeiro processo 

judiciário no Brasil contra os assassinos de uma tribo” (HERKENHOFF, 2001, p. 11), 

levando o artista a um contato plural com o Brasil, conforme argumentado por Paulo 

Herkenhoff. Neste ponto, o curador faz uma leitura geográfica a partir de questões 

espaciais possíveis de se depreender da obra de Cildo Meireles. Para o artista, no 

entanto, haveria ainda outro aspecto presente em sua obra – a memória –, ponto de 

partida e elemento catalisador (MEIRELES apud HERKENHOFF, 2001, p. 19). 

Talvez, ambos os aspectos – geografia e memória – possam ser lidos na obra de Cildo 

Meireles, uma vez que estão longe de serem excludentes: uma memória que carreia 

em si a geografia percorrida pelo artista ou a geografia que deflagra os processos da 

memória. O trânsito do artista pelo Brasil pode ser observado em sua obra que, muitas 

vezes, suscita reflexões acerca de fatores políticos e das mazelas sociais de forma 

crítica; essas perspectivas levam o artista a criar espaços de experiência com a arte 

dentro das instituições como quem desde cedo aprendeu a criar novos territórios: 

territórios de sobrevivência, de inquietação e de reflexão em cada paragem que o 

trabalho de seu pai demandasse o deslocamento da família. Neste ponto, a obra de 

Cildo Meireles parece construir espaços para experiências com a arte para além das 

restrições das instituições, dentro de uma perspectiva da experiência do indivíduo, de 

sua vivência, ainda que esta esteja situada no espaço institucional. 

De acordo com Claire Bishop, as obras de Cildo Meireles seriam caracterizadas pela 

utilização de materiais não-convencionais e em grande quantidade, afirmando ainda 
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que o artista buscaria “transformar inteiramente as características de toda uma sala, 

gerando significado através das associações simbólicas dos materiais” (BISHOP, 2014, 

p. 37, tradução nossa). A utilização de materiais do cotidiano do mundo se dá mediante 

sua representatividade e simbologia, seja aquele que diz respeito ao cenário brasileiro, 

como a inserção da indagação Quem matou Herzog? em cédulas de cruzeiro2, seja 

aquele que extrapola as fronteiras nacionais e que cravou em cédulas de dólares ou em 

garrafas de Coca-Cola a inscrição Yankees Go Home!, parte da série Inserções em 

Circuitos Ideológicos de 1970, compreendendo que “o recipiente sempre carrega 

consigo uma ideologia. Minha ideia inicial foi baseada no reconhecimento de um 

‘circuito’ que existe naturalmente. Uma ‘inserção’ neste circuito é sempre uma forma de 

contrainformação” (MEIRELES, 2007, p. 182, tradução nossa).  

Há, ainda, as instalações de Cildo Meireles que somente parecem possíveis no âmbito 

do espaço museológico. Se, de acordo com Claire Bishop, Cildo Meireles utiliza 

materiais não convencionais e, frequentemente, em grande escala (BISHOP, 2014, p. 

37), talvez uma possível exceção seja  a obra Cruzeiro do Sul, 1969-1970, cujo excesso 

não parece ser da ordem do material, mas da ordem da significação de um objeto que 

cabe na ponta do dedo indicador e que ganha atenção espacial em uma sala de 200 

metros quadrados; a partir de uma iluminação que destaca o quase-imperceptível, 

depreendido da simbologia que o pinho e o carvalho evocam em referência aos índios 

Tupis e seu encontro com a cultura “branca”, em sua aproximação com o dado de 9 mm 

(HERKENHOFF, 2001, p. 34). 

Se Claire Bishop entende que a obra do artista é capaz de transformar por completo 

uma sala de exposição (BISHOP, 2014, p. 37), por outro lado, a obra do artista não 

parece imprimir transformações no espaço expositivo. Antes, a perspectiva de 

transformação do espaço talvez seja mais frequente em obras site-specific que, 

conforme descrito por Miwon Kwon, teriam estabelecido relação indissociável com o 

espaço e sua localização (KWON, 2008, p. 167). A obra de Cildo Meireles parece 

apontar para um cenário no qual a instalação possui certa mobilidade, aspecto 

também ressaltado por Claire Bishop ao argumentar acerca da possibilidade de 

reconstrução das instalações do artista (BISHOP, 2014, p. 39). 
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Através, 1983-1989, foi instalada pela primeira vez no Kanaal Art Foundation em 

Kortrijk, Bélgica em 1989 (RIVITTI, 2007, p. 8 e MATOS, 2014 p. 60), anos antes de 

ser instalada em Inhotim, evidenciando que, como outros projetos do artista, sua 

mobilidade não se preocupa em modificar por completo o local no qual é instalada, 

mas parece se dedicar à construção do espaço necessário para a proposição de 

experiência com arte que tem o público como alvo. 

 
Cildo Meireles 

Através, 1983-89 
Vários materiais, 600 x 1500 x 1500 cm 

(Fonte: http://www.livincool.com) 
 

Através parece demandar uma adaptação espacial na arquitetura muito mais do que 

suscitar uma relação de significações a serem estabelecidas com o local. Se, por um 

lado, as observações de Allan Kaprow apontavam para a necessidade de uma obra que 

não se deslocasse de seu local de concepção como estratégia para evitar o caminho da 

instituição e as consequentes relações comerciais (SNEED, 2011, p. 177), por outro 

lado, a perspectiva da mobilidade em relação aos espaços parece ter propiciado às 

instalações, dependentes da instituição para sua realização, alguma reserva ao 

estabelecer em seu interior o espaço de experiência do público. Talvez neste ponto 

possamos observar que “Malhas da Liberdade e Através poderiam ser pensados como 
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um certo meta-rizoma, que revela, ademais, o modelo da obra de Meireles e suas 

aberturas. O tempo cultural é outro” (HERKENHOFF, 2001, p. 16). Mesmo em espaços 

de controle e cerceamento, o artista talvez encontre meios de desestabilizar a dinâmica 

das instituições “na medida em que museus e galerias constituam um espaço sagrado à 

representação, eles se tornam como o Triângulo das Bermudas: qualquer coisa que 

você coloque ali, qualquer ideia, é automaticamente sugada e neutralizada pelo 

contexto de exibição” (MEIRELES, 2007, p. 182, tradução nossa). 

Neste ponto, outra noção de espacialidade, diferente e em diálogo com aquela 

descrita por Herkenhoff, parece se abrir – a espacialidade que a própria obra instaura. 

Uma espacialidade que parece ignorar as paredes institucionais ao estabelecer suas 

próprias regras de convívio. Neste ponto, Através parece emblemático, posto que, 

antes de mais nada, a obra estraçalha o silêncio museológico previsto dentre as 

regras gerais da instituição, já a partir do primeiro momento em que o visitante inicia 

seu caminhar, o que se manterá até o final da caminhada. Um labirinto quadrado, 

grande, cujo solo é movediçamente composto por cacos e mais cacos de vidros, 

sendo capaz de evidenciar que “os sons tornam perceptíveis as distâncias, contudo, e 

portanto permitem uma experiência espacial que se desprende do visual e se 

configura temporalmente” (RIVERA, 2012, p. 24). Condições de visualidades não 

convencionais se estabelecem na obra de Cildo Meireles e podem se dar desde o 

indivíduo que adentra Através, sozinho ou acompanhado, até os momentos em que a 

obra comporta um grande contingente de passantes, elevando a frequência dos 

ruídos produzidos pelo pisar e repisar dos cacos de vidro, acrescidos de camadas de 

(não)visualidades dos corpos que percorrem o espaço.  

As paredes de Através são compostas por camadas de transparências distintas de 

materiais nem sempre translúcidos, como cerca de madeira, arame farpado, grades, 

ferros, vidros, dentre outros. Materiais que embaralham e mesmerizam o olhar na 

busca por compreender o caminho que se caminha. Em duas de suas quinas, 

aquários com peixes transparentes nadando em grupo para a mesma direção – um 

espelho daquilo que se passa no espaço da obra. No centro, uma bola composta por 

centenas de camadas de plástico celofane transparente e que, desde o início, 

mesmo antes de se pisar o labirinto, já exibia sua soberba iluminada pela luz da 
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galeria. Uma espécie de chama transparente a atrair para si os passos e os olhares 

daqueles que, com os calçados adequados de acordo com as normas de segurança 

da instituição, garantiam o direito de pisar e de participar do espetáculo. 

 
Cildo Meireles 

Através, 1983-89 
Vários materiais, 600 x 1500 x 1500 cm 

(Fonte: http://www.inhotim.org.br) 
 
 

                                                 
Notas 
1 Este artigo é uma homenagem ao artista e professor José Luiz Kinceler. Gratidão à sua enorme generosidade e 
ao seu coração grandioso, às boas gargalhadas e por tudo que fica.  
2 O cruzeiro foi a moeda corrente no Brasil de 1942 a 1967, ano em que passou a vigorar o cruzeiro novo, 
permanecendo até 1970, quando novamente a moeda corrente foi o cruzeiro, permanecendo até 1986. Após o 
cruzado (1986-1989) e o cruzado novo (1989-1990), o cruzeiro volta a ser a moeda em circulação de 1990 até 
1993, quando passa a vigorar o cruzeiro real que daria lugar ao real em 1994. 
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