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Resumo 

Arte e arquitetura partilham cada vez mais questões comuns dentro do que se 

pode entender como “campo ampliado” (WISNIK, 2012) da cultura, dissolvendo 

antigas fronteiras disciplinares para a compreensão do mundo contemporâneo, no 

qual a cidade genérica regida por produções imateriais de valor, como o capital 

financeiro, é expoente. Parte necessária à manutenção deste sistema são os 

espaços residuais, fisicamente evidentes em renovações urbanas a partir de ações 

especulativas, ou imateriais, porém existentes, barreiras entre público e privado, ou 

entre diferentes classes sociais. Tamanha dificuldade de se lidar com esses 

resíduos, são ignorados e subutilizados, quase invisíveis. Porém, nesses lugares 

onde o tecido da cidade afrouxa, ficam evidentes os valores, dinâmicas e fraquezas 

contemporâneas. Daí a potência de intervenções artísticas e arquitetônicas que 

chamam a atenção para esses locais, abordando questões como espacialidade, 

efemeridade, participação e evento para tensionar o público e privado, quebrar com 

o cotidiano programado e exercer uma crítica propositiva. 

Assim, o presente trabalho analisa e compara práticas recentes no contexto 

brasileiro de três artistas-arquitetos – Lotes Vagos de Louise Ganz,  Vazadores e 

Calçada de Rubens Mano e Amnésias Topográficas I e II e Espaços Públicos 

Invisíveis de Carlos Teixeira – para entender como eles lidam com a realidade desse 

mundo capitalizado e fragmentado e ao mesmo tempo dinâmico e virtualizado. 

Enfim, entender como, por meio da crítica e prática artística e arquitetônica, eles 

contribuem para a reflexão sobre essas próprias profissões e para a compreensão 

do mundo contemporâneo. 

Introdução 

 Rubens Mano, Louise Ganz e Carlos Teixeira são formados em arquitetura e 

urbanismo, porém apresentam diferentes visões sobre suas práticas em relação a 

esta formação. Mano acredita nunca ter exercido a profissão, pois desde a 

graduação trabalha no meio artístico. No entanto, suas obras discutem a 

possibilidade de uma arquitetura efêmera que se relacione rapidamente com a 

paisagem (MANO, 2014). Teixeira, por sua vez, não se vê como artista, acredita que 

tudo que faz gira em torno da arquitetura, de modo diferente de um estritamente 

pragmático (TEIXEIRA, 2014). Ganz, com formação em ambos os campos, crê que 

não há mais uma dicotomia entre eles, são movimentos misturados (GANZ, 2014). 



No entanto, o conjunto de obras selecionadas para análise e comparação – 

Calçada e Vazadores, de Rubens Mano; Lotes Vagos, de Luise Ganz e Amnésias 

Topográficas I e II e Espaços Públicos Invisíveis, de Carlos Teixeira – relaciona-se 

com o modo projetual de se fazer arquitetura atualmente, por partir de uma pré-

existência, do território e de seus usos. Nesse sentido, aproxima-se também de 

artistas dos anos 1960/70 que desenvolveram trabalhos site-specific, ou seja, que só 

fazem sentido num lugar específico, atribuindo valor ao lugar e objetivando sua 

ocupação, como Robert Smithson e Gordon Matta Clark (MAMMÌ, 2012). 

Assim como estes, as obras aqui escolhidas saem da galeria para pensar 

modos de ação que enfrentem a cidade real e atual (BOURRIAUD, 2009). Para isso, 

provocam a ruptura do cotidiano programado propondo usos conflitantes com as 

expectativas dos lugares em que se dão, e suscitam, assim, novas relações e 

especulações sobre possibilidades de cidade. De alguma maneira, todas as ações 

selecionadas trabalham lugares como dimensões abertas à reconstrução de seus 

sentidos (PALLAMIN, 2000) por meio de apropriações efêmeras que subvertem a 

lógica do lugar, tensionando público e privado, seja fornecendo energia elétrica 

gratuita, franqueando a entrada para uma exposição de arte paga, usufruindo de 

terrenos baldios, acessando espaços exclusivamente residenciais ou simplesmente 

especulando ocupações de lugares públicos mas que não estão sujeitos a uma 

apropriação de mesmo caráter. 

Em suma, os trabalhos de Mano, Ganz e Teixeira deslocam espaços 

desconexos conferindo-lhes uma qualidade nova, “o lugar é o mesmo de sempre e, 

no entanto, outro” (SANTOS, s/d), de modo que “ressignifica o espaço e o sujeito, 

bem como a cidade e a cidadania.” (SANTOS, s/d). Neste sentido, as discussões 

trazidas por estas obras se mostram atuais e relevantes para questionar os 

desequilíbrios urbanos e o quadro de privatização dos espaços da cidade, bem 

como pensar uma construção e desenvolvimento destas, contribuindo, assim, para a 

reflexão e a prática da arte, arquitetura e urbanismo contemporânea. 

Objetivos 

Este projeto propõe debater questões espaciais e sociais comuns aos campos 

da arte e da arquitetura na cidade contemporânea, entendo-as como elementos 

essenciais no desenvolvimento de trabalhos em ambos os campos. Mais 

especificamente, pretende-se investigar como intervenções artísticas e 



arquitetônicas efêmeras se dão em espaços denominados nesta pesquisa de 

“invisíveis” pelo fato de muitas vezes passarem despercebidos, como aqueles 

residuais gerados pela lógica de reprodução da cidade e as barreiras entre público e 

privado ou entre diferentes classes sociais. Assim, algumas perguntas foram 

tomadas como pontos de partida: qual é o limite entre a obra artística e obra 

arquitetônica? Como ambas promovem relações interpessoais na cidade? De que 

maneira criticam e refletem sobre sua lógica e conflitos? 

Metodologia 

Com duração de um ano (agosto de 2013 a agosto de 2014), esta pesquisa 

foi organizada da seguinte maneira: durante a primeira fase de trabalho, uma 

bibliografia básica foi selecionada, lida e fichada, com a finalidade de conceber o 

embasamento teórico e o conhecimento específico sobre as obras e arquitetos 

selecionados, complementada com participações em atividades relacionadas com a 

pesquisa, como o debate Usos e desusos da cidade, promovido pela X Bienal de 

Arquitetura. Dentre as leituras, destacam-se textos dos próprios artistas, como os 

livros Intervalo transitivo (MANO, 2003), Lotes Vagos: ocupações experimentais 

(GANZ e SILVA, 2009) e Entre (TEIXEIRA, 2010), além de textos de críticos de arte 

sobre seus trabalhos, como de Laymert Garcia dos Santos, Thaís Rivitti e Janaína 

Navarro. Também foram incluídas na bibliografia as revistas Número e Urbânia, que 

apresentam uma coletânea de textos e entrevistas pertinentes à proposta da 

iniciação. Não se perdem de vista escritos de autores teóricos como Nicolas 

Bourriaud, Alberto Tassinari, Brian O’ O'Doherty, Lorenzo Mammì, Vera Pallamin e 

Guilherme Wisnik que discorrem sobre questões espaciais encontradas nos 

trabalhos dos artistas escolhidos. 

Após seis meses de imersão na pesquisa, os artistas selecionados foram 

entrevistados, o que se revelou de suma importância para as reflexões, pois 

colocaram em questão teorias, conceitos e imagens criadas sobre os trabalhos a 

partir exclusivamente de leituras e interpretações alheias, ou seja, que não partiram 

da vivência própria das obras. Para as entrevistas, foi usado um roteiro básico inicial 

e comum a todos que direcionou a conversa conforme o interesse da pesquisa. Esta 

importante estratégia permitiu comparar mais nitidamente as diferentes posições e 

experiências dos artistas, incorporando outras questões e curiosidades surgidas 



durante as conversas. Depois disso, todo o material coletado foi sistematizado e 

examinado para a produção, enfim, do artigo acadêmico e do relatório final. 

Desenvolvimento 

Esta pesquisa parte da constatação de que Ganz, Mano e Teixeira têm 

formação em arquitetura e, apesar de opiniões díspares sobre essa profissão e 

trajetórias profissionais distintas, todos os trabalhos selecionados relacionam-se na 

medida em que tomam a cidade como campo de experimentação e propõem a ela 

novas possibilidades de existência, concretizando-se entre os campos da arte e da 

arquitetura e participando da reflexão sobre urbanidade (PALLAMIN, 2000, p. 18). 

As discussões que promovem permeiam, portanto, arte, arquitetura, urbanismo, 

política e cultura, uma vez que “toda intervenção na cidade é necessariamente 

plural” (PEIXOTO, 2002, p. 12). Os trabalhos aproximam-se de um fazer 

arquitetônico contemporâneo que parte de uma pré-existência, dos usos e 

ocupação, ao mesmo tempo em que se usufruem de uma espontaneidade e 

maleabilidade possibilitada pelo fazer rápido e efêmero mais característico do campo 

da arte. Como coloca Sansão Fontes, em contrapartida às intervenções caras, 

permanentes e de grande escala, os projetos temporários se dão no âmbito do 

pequeno, das relações sociais, provocando participação, interação e subversão de 

situações reais específicas (SANSÃO FONTES, 2011, p. 30). Em diálogo com o 

espaço, os trabalhos selecionados – Lotes Vagos, Vazadores, Calçada, Amnésias 

Topográficas I e II e Espaços Públicos Invisíveis – buscam essas estratégias. 

O trabalho Lotes Vagos foi uma série de 16 intervenções experimentais 

realizadas durante 2005, 2006 e 2008, entre as cidades de Belo Horizonte, Sabará e 

Fortaleza. Idealizado por Louise Ganz, contando com a posterior colaboração de 

Breno Silva, propunha ocupar e transformar lotes privados em espaços públicos 

durante um período, por meio do empréstimo pelos seus proprietários e do uso pela 

população (GANZ, 2009, p. 9). Nessa ação, a artista procurava realçar e subverter 

os territórios vazios que pontuam a cidade, comumente percebidos como áreas 

“desocupadas” ou “marginais”, compreendendo-os como uma rede potencial de 

invenção capaz de gerar oportunidades de convivência, ocupação e configuração do 

espaço urbano. Construídos pela própria população local numa micro escala de 

transformação do espaço habitado, as intervenções (plantio de horta, banquetes, 

etc) problematizavam os modos de vida social atuais abordando questões de 



propriedade, ambiente e comunidade numa esfera distinta da especulação e 

homogeneização (GANZ, 2009, p. 7). Diferente de um lugar distanciado, a obra é 

para ser vivida e construída. Espectador passa a ser o sujeito integrante, ativador. 

Assim, espaço pode ser entendido aqui como “lugar praticado”, expressão de Michel 

Certeau que se refere a uma espacialidade temporizada, antropológica, histórica e 

corporal (PALLAMIN, 2000, p. 39), e arquitetura, entendida como possibilidade de 

movimento (WISNIK, 2012, p. 42).  

Rubens Mano também realiza trabalhos com forte caráter político provocativo, 

introduzidas no espaço público de maneira muitas vezes sutil, como inserções 

“silenciosas” que não procuram provocar a descontinuidade do espaço, mas sugerir 

outros fluxos existentes no ambiente urbano por meio de um processo de 

ressignificação. (MANO, 2003, p. 75). Sua obra Vazadores (São Paulo, 2002), 

elaborada para a 25ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, no qual Mano 

representava São Paulo, uma das sete cidades exibidas, foi pensada a partir da 

experiência espacial de Mano: uma incongruência entre o tema proposto naquele 

ano – a metrópole, sob curadoria de Alfons Hug – e a implantação da mostra num 

espaço fechado para a cidade e gerenciado sem muitos questionamentos (MANO, 

2014, p. 4, 5). O artista propôs dois atravessamentos: um simbólico, que acabou não 

realizado, e outro físico. Este se constituía de uma estrutura em forma de 

paralelepípedo, discreta e sem indicação, que mimetizava e interceptava a fachada 

principal do edifício de modo a formar um pequeno corredor com duas portas 

basculantes sem fechaduras, permitindo a livre passagem (gratuita) de qualquer um. 

Nessa operação, o artista tencionava o debate sobre cidade, inclusão e as diversas 

instâncias que determinam ocupação e uso do espaço urbano, assim como 

problematizava estruturas espaciais e mentais da sociedade (WISNIK, 2012, p. 155), 

buscando um “real enfrentamento entre a cidade e suas representações” (MANO, 

2003, p. 63). Como aponta Mano, o trabalho não era finalizado em sua fisicalidade, 

logo, as experiências que poderiam ser proporcionadas ali pela construção eram 

essenciais à sua natureza (MANO, 2014, p. 7). Experiências estas que Mano conta 

ter buscado garantir como possibilidade, mas que fugiram propositalmente ao seu 

controle (MANO, 2014, p. 6). Segundo Mano, era justamente essa gama diversa de 

alternativas que lhe interessava. 

A experiência com a visibilidade e a invisibilidade do espaço urbano já havia 

sido discutida por Rubens Mano no trabalho Calçada (São Paulo, 1999). Esta obra 



nasceu de um convite ao artista pela Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom 

Retiro. Analisando aquele espaço, Mano observou a pouca conexão entre o “espaço 

público aberto”, da rua, e o “espaço público fechado”, do centro cultural. A rua 

mostrava-se muito frequentada, cheio de transeuntes entre o comércio e o metrô, 

enquanto o espaço do centro cultural era relativamente pouco utilizado, passando a 

maior parte do tempo despercebido. Assim, o artista propôs a extensão da tubulação 

elétrica do jardim do Centro Cultural até a calçada, disponibilizando energia elétrica 

24h gratuitamente. Esta intervenção transformou do uso cotidiano do espaço ao 

redor que se tornava quase uma entidade material, na medida em que os taxistas 

trouxeram para seu ponto de taxi uma televisão e que o senhor que serviu de 

inspiração do trabalho pôde enfim demonstrar a qualidade do som dos discos que 

ele ali vendia. O trabalho, portanto, busca a conexão entre espaços, operando com 

uma lógica característica da arte contemporânea, que, conforme as palavras do 

crítico Alberto Tassinari: “[...] não transcende espacialmente o mundo e o espaço em 

comum, mas antes nasce deles e retorna à vida cotidiana acrescentando-lhe novos 

sentidos.” (TASSINARI, 2001, p. 88). 

O artista mineiro Carlos Teixeira também partiu da transformação do uso do 

espaço para realizar suas obras Amnésias Topográficas I (Belo Horizonte, 2001) e II 

(Belo Horizonte, 2004). Nelas, o artista, em parceria com o grupo de teatro de rua 

Armatrux, concebeu um  novo significado ao espaço labiríntico de pilotis gerado pela 

implantação de edifícios residenciais em um terreno em declive no bairro Buritis, em 

Belo Horizonte. A intervenção convertia essa área de difícil acesso, ignorada pelos 

condôminos e com aspecto de depósito de entulho em um espaço ativado e 

revelado como cenário dos espetáculos Invento para Leonardo (2001) e Nômades 

(2004), ambos escritos por Paulo Azevedo, com dramaturgia concebida 

especificamente para esses lugares. A partir dessa intervenção foi possível 

experimentar arquitetura, paisagismo e recuperação ambiental em uma cenografia 

dada no espaço antes desconexo. Teixeira comenta que o espetáculo funcionou 

como um urbanismo efêmero, apontando para desequilíbrios urbanos e invertendo a 

lógica da privatização de um país em que as cidades são cada vez menos públicas – 

vistas como obstáculos, ou até mesmo como inimigas. 

Outro trabalho, Espaços Públicos Invisíveis (Nova York, 2008, não realizado), 

seria também um processo colaborativo, entre o arquiteto e Cia. Suspensa de 

Dança. A obra buscaria lugares que poderiam ter algum potencial de ocupação 



pública, mas que não eram utilizados dessa maneira, “espaços que tenham usos 

pré-definidos e que possam ser questionados por meio de um evento [...] conflitante 

com as expectativas de uso desses espaços” (TEIXEIRA, 2010, p. 258). Vários 

foram elencados como potenciais e uma intervenção na estação de trem e metrô 

Central Station foi preliminarmente desenvolvida e representada graficamente para o 

concurso. Assemelhando-se à colocação de Mammì, “se é o espaço quem detém o 

valor, o objetivo do artista será, antes de tudo, sua ocupação.” (MAMMÌ, 2012, p. 

102). Nesse sentido, apesar de não realizada, a proposta desperta a reflexão e 

investigação sobre a ocupação dos espaços públicos mais emblemáticos da cidade. 

Assim, as evidentes reflexões espaciais desenvolvidas pelos trabalhos e as 

relações entre indivíduo e espaço colocadas nos fazem questionar os limites entre 

arte e arquitetura. Independente do que pode ser discutido nesse sentido, a potência 

dos trabalhos está na premissa de execução, apropriação e confronto de ações em 

espaços urbanos e cotidianos, de forma prática e efetiva. 

Resultados 

Algumas das opiniões e teorias que a princípio orientaram esta pesquisa, 

como uma visão dicotômica entre arte e arquitetura e urbanismo, que considerava 

que todos os trabalhos selecionados eram exclusivamente artísticos, mostraram-se 

precipitadas. Foram, portanto, revistas, e concluiu-se que nestes casos tais campos 

do conhecimento estão profundamente imbricados e contaminados uns pelos outros, 

de modo que suas fronteiras disciplinares foram diluídas. Ou seja, estas obras se 

encaixam muito mais naquilo que Guilherme Wisnik (2012) apresentou como “campo 

ampliado” do que em estritas classificações compartimentadas. 

A entrevista com Rubens Mano realizada em seu ateliê em São Paulo, e as 

dos mineiros Louise Ganz e Carlos Teixeira, em Belo Horizonte, proporcionaram 

uma aproximação com os artistas/arquitetos e seus ambientes de trabalho muito 

enriquecedora, visto que acrescentaram algumas ideias particulares como a noção 

de movimento (GANZ, 2014) e evento (TEIXEIRA, 2014). Ademais, contribuíram 

para a análise e comparação das obras, visto que Carlos Teixeira, por exemplo, 

colocou que algumas delas trazem objetos, relações e cuidados domésticos para o 

espaço público enquanto outras levam acontecimentos públicos para espaços 

privados (TEIXEIRA, 2014). Outro exemplo que acrescentou reflexões à pesquisa foi 

a fala de Louise Ganz sobre seus próprios trabalhos, colocados muito mais como 



negociações do que como um imaginário coletivo confluente, visão ingênua e 

destorcida muito corriqueira (GANZ, 2014). 

Além disso, a viagem à capital mineira permitiu um contato mais próximo com 

a realidade dessa cidade, sua densidade e ritmo. Esta também proporcionou uma 

aproximação com o grupo de teatro Armatrux, cuja sede pôde ser visitada para o 

encontro e conversa com Tina Dias e Raquel Pedra, duas atrizes pertencentes ao 

grupo que se envolveram com Amnésias Topográficas I e II, trabalhos de Carlos 

Teixeira realizados em 2001 e 2004 respectivamente. 

A pesquisa foi uma oportunidade para exercitar o raciocínio e a metodologia 

científicas, desde a aplicação de normas de apresentação até como levantar dados, 

organizá-los e transformá-los em conhecimento. Finalmente, o contato com artigos, 

livros, artistas/arquitetos e outros pesquisadores instigaram interesse em vários 

outros campos de conhecimento, os quais se pretende pesquisar futuramente, como 

a própria noção de “público” no Brasil, ou mesmo o significado de contemporâneo. 

Considerações finais 

As entrevistas com os artistas/arquitetos foram muito proveitosas, visto que 

colocaram em questão esta dupla formação. Nas conversas, cada entrevistado 

revelou uma diferente visão sobre sua prática relacionada à arquitetura, porém todas 

se assemelharam no desfoque dos limites entre esses dois campos. A graduação 

em arquitetura e urbanismo permite realmente uma abertura de possibilidades para 

além de si própria, que são investigadas conforme o interesse individual. Entretanto, 

suas questões e ensinamentos parecem estar sempre presentes em qualquer que 

seja a possibilidade escolhida. 

Todas as obras aqui selecionadas agem na cidade real e atual, enfrentando 

seus problemas e pensando oportunidades. Dentre a poluição visual e informativa 

naturais da urbanidade, estas obras, concebidas para lugares específicos, buscam 

seus sentidos na paisagem. Publicamente acessíveis, são muito mais democráticas 

do que obras expostas em galerias, que naturalmente filtram seus apreciadores. 

Desde que se perceba a obra, qualquer pessoa está sujeita às experiências, 

vivências e relações proporcionadas por esta, o que favorece múltiplas 

interpretações, reflexões e apropriações. 

O caráter efêmero comum às obras analisadas permite, com recursos 

relativamente escassos, rapidamente ativar espaços e discussões públicas. Com a 



qualidade de trabalhar o imaginário, esses trabalhos partem de uma leitura urbana 

para romper o cotidiano programado e subverter a lógica dos espaços em que se 

dão, permitindo experiências e vivências antes bloqueadas e impensáveis. Já as 

intervenções permanentes podem até provocar o mesmo num primeiro momento, 

porém, com o tempo, são incorporadas às próprias dinâmicas usuais, perdendo sua 

força como deslocamento. 

Enfim, intervenções artísticas/arquitetônicas efêmeras que autam e pensam 

sobre a cidade contemporânea parecem muito pertinentes e coerentes com as 

dinâmicas atuais de renovação urbana, uso e valorização do solo, e com as 

constantes mudanças de paisagem, sugerindo, por meio de uma crítica propositiva, 

caminhos para compreender, fazer e viver a urbanidade. 
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