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RESUMO 
Este artigo aborda questões sobre o espaço expositivo das instalações no Brasil, 
observando a essência da obra desde as primeiras manifestações ambientais em meados 
do século XX. Esses conteúdos são aproximados das criações de Henrique Oliveira, dentro 
do cenário brasileiro atual. A poética do artista surge nas questões em torno da efemeridade 
da linguagem, de sua materialidade e enquanto proposições para a experiência sensorial. 
Nessas investigações, os caminhos traçados pela arte brasileira são priorizados, pontuando-
se o movimento neoconcretista e a obra de Hélio Oiticica como maiores propulsores da arte 
ambiente no país, influências também evidenciadas em “Transamazônica”, enfatizada no 
presente texto. 
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ABSTRACT  
This article discusses questions about the exhibition spaces of the Installations in Brazil, 
observing the artwork’s essence since the first environmental demonstrations in 20th 
century. These contents have a relation with the Henrique Oliveira’s creations, inside the 
present Brazilian scene. The poetics of the artist emerges in questions around ephemerality 
of language, its materiality while proposals for sensory experience. In this investigations, the 
trajectory described by Brazillian art are prioritized, pointing The NeoConcrete Movement 
and the Helio Oiticica’s artwork as the most propellant of the environment Art in the country, 
influences are also evident in “Transamazônica”, emphasized in this present text. 
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Introdução 

 […] o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o 
eterno e o imutável. 

(BAUDELAIRE, 1997, p. 25) 

 

Uma poética paradoxal, presença efêmera, criadora de seu tempo e memória, a 

instalação cria novos mundos e sua sinestesia a torna permanente nas memórias 

perenes dos espectadores que vivenciaram a obra em sua maior plenitude. Ela 

proporciona conexões afetivas, sensoriais e transcendentais. A efemeridade da 

experiência, da ocupação espacial e o tempo em sua relação íntima com o público a 

eternaliza, sobrepondo-se a sua materialidade, mesmo que perecível, criando 

universos únicos.  

Diante das características da obra, o que persiste é a experiência. O momento de 

fruição é também o momento de recriação, uma vez que o espaço é elemento ativo 

e essencial para a concretização da ideia do artista, possibilitando novas percepções 

a cada visita. O tempo é a característica fundamentalmente intrínseca ao espaço. Ao 

espectador entrar na obra, ela se torna viva e completa, atribuindo-lhe um sentido 

pleno que, por sua singularidade abriga dimensões universais. 

A instalação, assim como todos os segmentos provenientes da arte ambiente surge 

do questionamento ao espaço enquanto receptáculo da sacralização da obra 

artística. Ela é produzida na complexidade de se minimizar o distanciamento do 

espectador com a arte e sua incidência no cubo branco, onde o sagrado é precedido 

pela admiração, imortalidade, local de inibição, desconforto. As instalações surgem 

em um momento da história em que a permanência da experiência artística 

necessita sublimar os espaços demarcatórios das instituições museológicas. Ao 

tornarem-se facilitadores da fruição por meio da experiência sensorial, os espaços 

passam a abrigar não somente os objetos artísticos, mas tornam-se veículos de 

criação, sintonias, identificações com o processo de elaboração da obra, superando 

a relação estática entre o produtor e o espectador. Nesse instante a fisicalidade se 

torna sinônimo de apropriação da experiência poética, conceitos extremamente 
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familiares aos procedimentos que a arte brasileira adotou, seja nas interpretações de 

Hélio Oiticica ou de Henrique Oliveira. 

Especificidades da arte ambiente brasileira a partir da obra de Hélio Oiticica  

A arte ambiente ou ambiental tem como foco principal o espaço – incorporando-o à 

obra e/ou transformando-o –, seja ele o espaço da galeria, o da natureza ou de  

áreas urbanas. Ao identificar-se com a obra construída em escala real, o espectador 

é convocado a se colocar dentro dela, experimentando-a não como observador 

distanciado, mas como integrante do trabalho.  

A noção de arte ambiente entra no vocabulário da crítica no final dos anos 1960 com 

sentido amplo, designada em obras e movimentos variados. O contexto artístico, ao 

sinalizar novas experiências e perspectivas traz um novo sentido à obra de arte, 

posicionando-a enquanto elemento questionador em uma sociedade em busca de 

ícones que a represente. Dessa forma, objeto artístico passa a ser visto como um 

veículo de questionamento e não mais um ícone contemplativo simplesmente, a 

exemplo do que houve na Pop Art, Minimalismo ou Arte conceitual. Em um período 

efervescente na cena norte-americana, as décadas de 1960 e 1970 veem os 

prenúncios das instalações, nas performances, happenings, arte processual, land art 

e videoarte. Estas compartilham características em comum: linguagens que, em 

suas particularidades, convergem a arte para a realidade urbana, a ciência, a 

tecnologia e a natureza, em abordagens e modificações constantes que deslocam 

as divisas entre dança, pintura, teatro, escultura, articulando-as ao ressignificar a 

própria arte.  

No século XX, a arte é problematizada através de sua efemeridade, desafiando o 

caráter tradicional e funcional do objeto. Ela é meio de interatividade entre o artista, 

o espaço e o público ao serem desenvolvidas no vínculo espaço-tempo e na 

experiência sensorial que venha a proporcionar. Na inserção do espectador como 

parte ativa dessa obra, a fruição deixa de ser condizente à geração de significado 

apenas pela contemplação. Necessita se pronunciar nas relações humanas, 

proximidades que garantam aspectos vivenciais, experimentais. 
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Ao contrário do que ocorreu anteriormente, em períodos legitimados pelo Estado e 

pela Igreja, o artista a partir do final do século XIX passa a ter em seu estilo e 

identidade um despertar à transcendência, o que convoca sentimentos, sensações e 

reflexões. A partir do momento que a arte conceitual é estabelecida, essas questões 

são validadas priorizando-se a participação do espectador e sua experiência na 

obra. No Brasil, essa concepção de Arte foi determinante, deixando uma produção 

transformadora e influente, principalmente a partir da década de 1960. 

Ao questionar a materialidade e a concepção do objeto artístico, em seus estados de 

pesquisa e representatividade, Oiticica alcança uma poética espacial que 

presentifica ao invés de representar, dando origem a uma linguagem inovadora na 

qual inserção e atuação do espectador se tornam gradativamente imprescindíveis. 

Ao agregar materiais e raciocínios derivados do universo popular, espontâneo, as 

obras têm em sua essência questões presentes na arte contemporânea que 

agregam o espectador ao tempo-espaço. Este, anteriormente uma presença 

passiva, torna-se agente essencial para o desenvolvimento e completude do 

processo criativo, em relações recorrentes tanto em meados do século XX quanto no 

início do século XXI, nas obras de Hélio Oiticica e Henrique Oliveira, 

respectivamente.   

A poética de Oliveira estabelece uma estreita ligação com as obras ambientais de 

Oiticica, principalmente na pesquisa e identificação com materiais menos nobres 

para favorecer a experiência sinestésica do interator. O artista paulista mantém a 

universalidade de seu trabalho de todas as formas possíveis, intimamente 

relacionado com as primeiras manifestações no início do século XX, enfatizadas nas 

características da Nova Objetividade, conforme consta no “Aspiro ao Grande 

Labirinto”: 

Nova objetividade seria a formulação de um estado da arte brasileira 
de vanguarda atual, cujas principais características são: 1: vontade 
construtiva geral; 2: tendência  pra o objeto ao ser negado e 
superado o quadro do cavalete; 3: participação do espectador 
(corporal, táctil, visual, semântica, etc.); 4: abordagem e tomada de 
posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; 5: 
tendência para proposições coletivas e conseqüente abolição dos 
“ismos”característicos da primeira metade do século na arte de hoje 
(tendência esta que pode ser englobada no conceito de “arte pós-
moderna” de Mário Pedrosa); 6: ressurgimento e novas formulações 
do conceito de antiarte. (OITICICA, 1986, p. 84) 
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No que Oiticica denominou “estado da arte brasileira de vanguarda atual”, 

reconhecemos as marcas de Henrique Oliveira, projeções, perspectivas de uma 

representatividade brasileira na qual o espectador se encontra. Nela são 

identificadas as experiências aptas a sofressem mutações contínuas, nas quais o 

público é o centro, encontrando-se dentro da obra. 

Dentro do contexto, menciona-se “Rhodislândia”, de 1971, uma das obras mais 

marcantes de Oiticica, na qual ele cria um ambiente, convidando os alunos da 

Universidade de Rhode Island a entrarem e, como co-autores, a desenvolverem-na 

sob expressões coletivas e pessoais. O espaço era composto por cômodos 

separados por cortinas quase transparentes, no qual os participantes pisavam sobre 

pedras, galhos secos e pequenos bancos espalhados, um espaço de criatividade. O 

artista pode ver a mutação de sua obra, mediante acompanhamento constante da 

atuação dos visitantes, desde o início até a finalização da exposição, um ininterrupto 

processo de criação e fruição compartilhado. 

Identifica-se, na obra dos dois artistas, a apropriação de materiais e a permanência 

no espaço para efetiva vivência individual ou em grupo, em conexões que priorizam 

em maior ou menor grau a intuição e a reflexão. Em um mundo contemporâneo, a 

essência de Oiticica e dos neoconcretistas ainda permanece viva.  

O espaço na obra de Henrique Oliveira: trajetória 

A Arte contemporânea é caracterizada pela liberdade do artista desde o uso de 

materiais até a linguagem que aborda. Ela amplia seu espectro de atuação, não 

trabalhando apenas com objetos concretos, mas principalmente com conceitos, 

questionamentos e atitudes.  Nessa pluralidade, destaca-se a obra de Henrique 

Oliveira. 

Artista plástico (2004) e mestre em Poéticas Visuais (2007), ambas as formações 

pela Universidade de São Paulo, Henrique Oliveira atuou inicialmente como pintor, 

estendendo-se às esculturas e instalações temporárias. No decorrer de sua trajetória 

artística, vem explorando diferentes possibilidades de ocupação espacial nas 

linguagens que aborda. Assim, transcendeu os limites da pintura plana para algo 

inimaginável e que interagisse diretamente com configurações em escala real, 
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transformando restos em material prima, usados em instalações gigantescas. 

Nesses processos, observa-se também a proximidade com Oiticica.  

O uso de materiais descartados constitui um dos aspectos mais fortes da poética de 

Oliveira.  Em uma fase inicial a madeira está apenas em seu entorno, já que, ao 

retornar a sua cidade natal, Ourinhos, em 1997, após estudar comunicação social 

em São Paulo, monta um ateliê junto à marcenaria de seu pai, decidindo dedicar-se 

à pintura (apesar de já produzir desde 1990 de uma maneira intuitiva, sendo atuante 

no meio artístico brasileiro). 

O artista tem influências marcantes em sua obra, citando-se Nuno Ramos e Paulo 

Whitaker, seus professores no Museu Brasileiro de Escultura, os quais despertaram 

a sua poética durante seu retorno a São Paulo em 1998. Assim, ele iniciou sua 

produção com pinturas repletas de cores, que exalam uma atmosfera sensível 

através do seu gestual expressivo abstrato. Oliveira denominou essa primeira série 

“Tapumes”, nome dado aos grandes pedaços de madeira que cercam construções e 

terrenos sem uso, significado que permeia e conecta sua pesquisa plástica desde o 

início, agregando o aparentemente sem valor ao seu trabalho. O que é apenas 

secundário, que e recebe pouca atenção no contexto diário urbano é o material 

principal de sua obra, além de muitas outras relações estabelecidas desde o início, 

como as intervenções e a simbologia ao seu redor. 

Com o passar do tempo, os trabalhos começam a ganhar corpo e a dialogar 

diretamente com a escultura e as instalações, na concretização da madeira como 

elemento principal de toda produção do artista. Na obra “Tapumes”, apresentada 

pela primeira vez no Centro Universitário Maria Antonia, o artista traz volume para a 

fisicalidade da obra. A madeira salta do plano e o espectador pode perceber suas 

características palpáveis, tridimensionais. Por trás das ripas há uma corporeidade 

que transforma todas as características técnicas da madeira, dando-lhes formas 

orgânicas e maleabilidade, jamais imaginadas antes. Inicia-se a relação inovadora 

entre obra e corpo, gerando movimento ao que antes era plano, opaco e reto. A vida 

permeia na cor natural da Madeira, conferindo-lhe o tom da epiderme humana, 

associada diretamente ao corpo humano. 
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No momento em que o artista se apropria do espaço, expondo uma instalação no 

Centro Cultural São Paulo (um ano após a realização de “Tapumes”), a madeira 

utilizada traz as marcas da passagem do tempo. Os tons avermelhados 

estabelecem-se na transitoriedade, no envelhecimento, quando os materiais já têm 

marcas em si, desde o exterior ao interior do corpo. Nessa obra, ele explora ainda 

mais as formas sinuosas, cria movimentações e fortalece a vivacidade do material 

em suas mãos. Com o passar do tempo, continua sua produção através da pintura, 

relacionando-a intimamente à obra ambiental.  

Hoje vejo com alguma clareza dois momentos na trajetória deste 
artista – que detém ainda uma aparência quase adolescente (!)– e 
que parece, dia e noite absorvido por seu trabalho: um momento, que 
ele denomina de “Tapumes”, por se utilizar do material utilizado nas 
cercas de compensados que delimitam as construções em execução 
nas ruas de cidades no Brasil. São esses “tapumes”, objetos de 
tapar, como a pintura moderna, como ele mesmo lembra, sem ilusão 
de profundidade, tendo implícito o princípio da planaridade, e a 
seguir pintados de uma forma meio aquosa, sem maior preocupação 
formal e sim contendo uma força muito grande em seus movimentos 
arrancados, “rasgados”. É a fase de afirmação de Oliveira, quando as 
ondas violentamente encapeladas de suas superfícies sugerem o 
movimento mais fascinante para o surfista audacioso. Orgânicos, 
verdadeiros tsunami sempre, pela quase vertigem de suas 
ambientações. É a fase elaborada com restos, dejetos catados, 
buscados, encontrados e montados em suas instalações. (AMARAL, 
2011) 

Henrique Oliveira estabelece uma conexão ímpar entre as linguagens que utilize. Ao 

pintar sobre madeira e deixar com que farpas e pedaços, naturalmente localizados 

no material, ganhem espaço, associando a ampliação da paleta de cores e as 

pinceladas gestuais e impulsivas, faz com que a massa pictórica pinturas interaja 

diretamente com a dimensão especial na qual a obra está exposta. Nessa trajetória, 

ao longo dos últimos quinze anos, a visceralidade corpórea se encontra com a 

representatividade da pintura, em ramificações que trazem os desgastes do caos 

urbano para dentro das galerias.  

Em 2010 e 2011, ao utilizar uma casa abandonada em Porto Alegre como plano 

para a intervenção, traz “Tapumes” como um elemento vivo à arquitetura. Em obras 

montadas para Bienais, como a VII Bienal do Mercosul (“Casa dos leões”), trabalha 

a intervenção sem que seja invasiva, fazendo com que o espectador tenha a 

sensação constante de que as formas irão se mover, expandir, multiplicar-se. As 
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curvas, tons, formas inchadas que gritam para fora da estrutura parecem encaixar-

se não cabendo mais dentro do corpo no qual foram inseridas. Parecem querer 

alcançar o mundo exterior que as rodeiam, ultrapassar os limites de janelas, portas, 

calçadas.  

Em “A origem do terceiro mundo”, obra montada para a 29ª Bienal de São Paulo,  ao 

público é permitido entrar, explorar e vivenciar a experiência sinestésica de maneira 

mais completa. Nessa obra estão presentes as três linguagens abordadas pelo 

artista: pintura, escultura e instalação, em uma intensidade e organicidade maiores 

que repercutem no convite à participação da obra. O espectador explora, perscruta, 

descobrindo a textura, o cheiro, andando por caminhos inclinados, passando por 

curvas, equilibrando-se. A entrada a essa instalação remete à vagina de uma 

mulher, e seu interior, a uma estrutura envolvente que sugere múltiplas 

comparações e análises, tendo na concepção de imersão física, a ideia de uma 

caverna. Nessa obra, é possível ver o processo de transformação do interior que 

transcende e origina a vida, carregando também em seu título a referência política, 

na ironia frente à existência de um terceiro mundo.  Os elementos constitutivos da 

obra também remetem a uma das primeiras grandes instalações, a 

Merzbau (apresentada em Hannover, em 1937), obra-prima do artista alemão Kurt 

Schwitters (1887–1948), determinante no desdobramento do processo artístico de 

Henrique Oliveira.  

Henrique Oliveira é um artista que, desde sempre, explorou camadas, conectando 

diferentes linguagens, contrastou o tradicional cubo branco, escancarando limites, e 

introduzindo dentro da tradicional materialidade e limpeza exímia das grandes 

galerias, elementos ásperos e rudimentares que foram rejeitados, encontrados nas 

ruas, que remetem ao abandono e ao descarte.   
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Henrique Oliveira (1973) 

Tapumes, 2009 
Madeira e PVC s/ parede, dimensões variáveis 

 Casa dos Leões, VII  Bienal do Mercosul, Porto Alegre (RS) 
(Fonte: http://www.galeriamillan.com.br/, 2016) 

 
 

 
Henrique Oliveira (1973) 

A origem do Terceiro Mundo, 2010 (entrada da obra) 
Madeira, madeira compensada, PVC e metal, 4,9 x 45 x 5 m  

29ª Bienal Internacional de São Paulo, Pavilhão da Bienal, São Paulo (SP) 
(Fonte: http://www.galeriamillan.com.br/, 2016)  
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Henrique Oliveira (1973) 

A origem do Terceiro Mundo, 2010 (visão interna) 
Madeira, madeira compensada, PVC e metal, 4,9 x 45 x 5 m  

29ª Bienal Internacional de São Paulo, Pavilhão da Bienal, São Paulo (SP) 
(Fonte: http://www.galeriamillan.com.br/, 2016)  

 
 

Transarquitetônica 

Alvará de construção e permissão, 1600 m² ocupados, dois meses, mais de 200.000 

parafusos, madeira, tijolos, taipa, PVC, madeira compensada, galhos de árvores e 

outros materiais. Esses foram os requisitos para a obra de Henrique Oliveira se 

tornar uma das mais significativas no cenário artístico atual brasileiro, em uma 

reflexão poética sobre a arquitetura, a flexibilidade do abrigo, desde as construções 

modernas contemporâneas até as criadas nos primórdios da humanidade.  

A aparência totalmente orgânica composta por galhos, troncos e tapumes remete a 

um fragmento de floresta. Dela emergem muitos conceitos e questionamentos frente 

à reflexão sobre a rotina que compõe a vida contemporânea, em todas as facetas e 

mutações pelas quais a configuração de espaço e lugar sofreram ao longo do tempo 

para a adaptação humana. Em seu arcabouço traz a fragilidade da transitoriedade, 

das marcas de passagem, das evoluções e dos regressos.  

A poética de Oliveira ultrapassa os limites da contemporaneidade e dialoga com 

problemáticas atuais, desde os materiais que a compõem – taipas, madeiras, 
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parafusos e galhos, a reflexão – até a intrincada e complexa técnica usada para 

construí-la. Nessas conexões, a referência à Arte Povera se torna inevitável. A 

ascensão de materiais simples em composições que desconstruíram a noção de 

arte vigente, e, incentivavam a participação do público, tendo ligação direta com as 

instalações e abordando como questão primordial a fluidez dos materiais perecíveis. 

Instigando a experiência do espectador, a relação tempo e espaço com a vivência e 

o público participante, lê-se: 

[...] Transarquitetônica não se configura somente como tal, mas 
como um lugar, um trabalho de arquitetura que engloba pintura e 
escultura. Vivenciando seus diversos ambientes, ao mesmo tempo 
em que recebe vários estímulos que envolvem praticamente todos os 
seus sentidos, o visitante é instado a refletir sobre as diversas 
transformações passadas pela arquitetura desde o racionalismo 
modernista – que é a tônica que rege o edifício de Niemeyer onde a 
peça está inserida – até as cavernas que serviam de abrigo ao 
homem e à mulher há milênios.  
Transarquitetônica recupera a dimensão narrativa presente em 
alguns (poucos) trabalhos anteriores de Henrique Oliveira e, numa 
proporção que busca o épico, repropõe a fusão entre as mais 
diversas modalidades artísticas.  
E em definitivo, essa instalação de Henrique Oliveira demonstra ser 
possível para a arte atual ser o que ela pode e deve ser, mesmo 
quando se constitui a partir de imagens de si mesma, o que, como 
aqui referido, pautou toda a sua produção, desde as primeiras 
pinturas. (CHIARELLI, 2014) 

Em proporções gigantescas, as raízes invadem e serpenteiam o espaço expositivo, 

envolvendo colunas, abraçando-as, tornam-se ativas no espaço, parecendo estar 

vivas em toda sua força, expansão e inquietação, fazendo do espaço museológico 

um elemento ativo da obra. Ela não é apenas um espaço de vivência, é um 

emaranhado de túneis com pluralidades de caminhos. Quem percorre a fascinante 

instalação Transarquitetônica tem seus sentidos incitados desde o início ao intuir 

construções feitas no Brasil rústico. Sob o título que remete a um espaço que não 

leva a lugar algum, a obra atravessa, perpassa, permeia o grande espaço planejado 

por Niemeyer e, em meio a labirintos criados pela instalação o espectador é 

colocado sem rumo vigente, não chegando a lugar algum e tendo como final o 

próprio início. Instiga-se discursos individuais, a crítica social, ambiental, política. 
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O início da instalação tem o contraste com sua aparência orgânica exterior, marcado 

pela luminosidade de lâmpadas frias, projetada em paredes brancas que também 

remetem a galerias e ao cubo branco. O espaço limpo, intocável é contrastado 

gradualmente, a cada novo passo em que a rusticidade é manifesta e a natureza se 

faz presente, até chegar à outra extremidade da obra. Na flexibilização arquitetônica, 

dá-se a evolução utópica que adentra o universo real. Paredes de pau a pique, 

tijolos, fios, fiações e lâmpadas. Diferentes texturas, cheiros, sons e possibilidades 

sugerem vivências, resgatam memórias em um ambiente vivo, que age e transforma 

o visitante. 

 

 
Henrique Oliveira (1973) 

Transarquitetônica, 2014 (visão externa da obra) 
Madeira, madeira compensada, PVC e metal, 5 x 18 x 73 m  

Museu de Arte Contemporânea, São Paulo (SP) 
(Fonte: http://www.galeriamillan.com.br/, 2016)  
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Henrique Oliveira (1973) 

Transarquitetônica, 2014 (visão interna da obra) 
Madeira, madeira compensada, PVC e metal, 5 x 18 x 73 m  

Museu de Arte Contemporânea, São Paulo (SP) 
(Fonte: http://www.galeriamillan.com.br/, 2016)  

 
 

Considerações finais 

Ao aproximar as obras de dois artistas brasileiros, pertencentes a duas gerações 

distantes e que trabalham a mesma linguagem, podemos observar a maneira como 

a produção nacional se configurou, com suas abordagens e características próprias, 

voltadas à compreensão de um contexto cultural específico, em contraponto a 

conteúdos mais abrangentes e universais. Estudar os ambientes de Oiticica nos faz 

mais sensíveis à obra de Henrique Oliveira, conferindo semelhanças e influências 

sobre a produção recente contemporânea que legitimam a construção de uma arte 

nacional representativa. A poética de “Transamazônica” traz à tona a existência de 

obras voláteis e nos convida à reflexão sobre o papel da arte de transcender a 

própria noção de permanência e materialidade na obra que se esvai em montagens 

únicas, deixando-nos sua mensagem, sensações e reverberações, características 

das obras ambientais. São conteúdos que nos desafiam diante do mercado de arte e 

nos conduzem a maiores profundidades, encontradas no imaginário dos artistas e 

essenciais para a compreensão da experiência da vida. 
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