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bras em formato de caixa e de livro. é esse o fio condutor 
de Aberto fechado: caixa e livro na arte brasileira, que apre-
senta 90 obras de 23 artistas brasileiros, entre eles Hélio Oiti-

cica, Lygia Clark, Waltercio Caldas, Lygia Pape, Tunga e Cildo Meireles. 
O inglês Guy Brett, que realiza sua primeira curadoria em museu bra-

sileiro, foi um dos primeiros críticos a falar sobre a arte brasileira e foi 
responsável pela projeção de artistas como Hélio Oiticica na Europa. Foi 
dele a curadoria da lendária exposição do artista na Whitechapel Gallery, 
em Londres, em 1969, quando a obra Tropicália seria alçada ao título de 
obra genuinamente brasileira, dando nome ao mais importante movi-
mento cultural do país naqueles anos. Para Guy, a sensibilidade de Oitici-
ca seria capaz de afetar a arte americana e europeia. 

Tamanho poder de influência tem colocado o neoconcretismo como 
um dos ápices das artes plásticas no Brasil. Aberto e fechado não é uma 
resposta sobre o porque de nossos artistas usarem o suporte in box para 
a reprodução de suas inquietações, mas é um apanhado que nos leva a re-
flexões sobre a razão do paradoxo envolvido nessas produções: “Espaços 
separados do f luxo do mundo, um finito dentro do infinito, seja ele visto 
cosmologicamente ou socialmente”, escreve o curador.

Toda a desordem da vida parece estar implícita nesse vocabulário geo-
métrico, onde a forma e a cor saltam aos olhos. Algumas obras pedem 
que o espectador as vivencie. Elas exprimem tipos possíveis de fruição e 
escondem em si a ambição de produzir uma nova forma de arte, ao alcan-
ce da mão, condensando em si “uma realidade circundante incontrolável, 
seja ela a natureza tropical ou o tumulto das cidades”.
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Exposição traz obras produzidas na segunda metade do século XX 
por ícones da arte brasileira. Curadoria de Guy Brett, responsável pela 
difusão de artistas nacionais na Europa, mostra fenômeno recorrente 
nas artes plásticas do país Por Marcelo de Trói

obra de abrir e fechar
Penetráveis

Acima, caixas de cigarros são a matéria-prima da obra Pulmão (1987), de Jac 

Leirner, que passou três anos colecionando os maços que fumou. Em Ninhos (1969), 

penetrável de Hélio Oiticica, o público é convidado a interagir com o ambiente 

edênico formado por caixas e lençóis. A ideia é que ele crie seu próprio ninho: 

“Porque desejos fluem e flutuam dentro ou fora do barco”, disse o artista que 

ficou conhecido pela criação do parangolé, espécie de vestimenta performática. Os 

penetráveis de Oiticica anteciparam as instalações na arte contemporânea
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OAberto fechado: caixa e livro na arte brasileira

Pinacoteca do Estado – Praça da Luz, 2 – São Paulo, tel. (11) 3324-1000, 

aberta de terça a domingo, das 10h às 18h | R$ 6 e R$ 3 (meia). Grátis 

aos sábados e às quintas. Até 13/1/2013.

Em Cabeças (1968), de Antônio Dias, dez caixas pretas apre-
sentam apenas uma fenda na parte superior, como uma espécie 
de cofre. O artista explica que tudo pode ser depositado na caixa, 
maldições, sonhos, pesadelos, desejos, segredos, mas nada pode 
ser retirado a não ser que você destrua a caixa. 

Em outra obra, de Cildo Meireles, Estojo de geometria (1977-
79), uma caixa guarda duas machadadas soldadas na posição do 
corte, dois pregos soldados pela ponta perfurante e um conjunto 
de giletes coladas em forma de bloco. A máxima de que a “união 
faz a força”, nessa obra de Cildo, é completamente descartada, 
pois é essa união que inutiliza a força destruidora das ferramen-
tas: unidos por soldas, machadinhas não cortam, pregos não 
perfuram, e lâminas em bloco perdem o poder de corte.

A Caixa Brasil (1968), de Lygia Pape, traz madeira revestida 
com tecido vermelho e com mechas de cabelos loiros e castanho-
-escuros, lisos e crespos, que remetem à miscigenação brasileira 
e não deixam de evocar certa estranheza com o material huma-
no encaixotado. É também de Pape a obra O ovo (1968), uma 
caixa de papel que tem o propósito de uma pessoa ficar trancada 
dentro dela; o invólucro é rompido e a pessoa “nasce” daquele 
objeto. 

Por que o interesse dessas vanguardas brasileiras em confec-
cionar obras em caixas, veículos restritos, fechados, que reme-
tem às bibliotecas, aos arquivos? Para a curadoria, responder a 
essa pergunta pode ser a chave para entender as experiências e os 
insights que nossa arte tem a oferecer. 

O espectador deve desfrutar a belíssima exposição e procurar 
interagir com as obras que clamam por sua participação. 

Forma em destaque

Acima: Livro da construção (1959), de Amélia Toledo, um livro que não tem sequências e tem possibilidades de forma: “O assunto dele é a forma”, diz a artista. Abaixo, Cubo aberto (1958-

59), de Sérgio Camargo. A obra em ferro é expoente do construtivismo latino-americano: corte preciso e jogo de luz e sombra onde a percepção visual se confunde com a tátil. Na página 

ao lado, de cima para baixo, Matisse, talco (1978), de Waltercio Caldas: o título é o único elemento claro do trabalho. Imagem e texto são cobertos pela opacidade do talco e parecem reagir 

em busca da transparência, causando uma espécie de ansiedade no espectador. Estojo de geometria, de Cildo Meireles, em que o artista faz uma espécie de brincadeira com o fascismo: 

neutralização por oposição. Livro de carne (1978-79), de Artur Barrio, fotos de um livro feito a partir de carne bovina: arte efêmera criada originalmente para se decompor diante do público


