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As a Federal Government S&L, the CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) stresses respect 
for diversity through in-house committees that actively run campaigns, programs and 
actions for its employees that disseminate ideas, knowledge and attitudes of respect and 
tolerance for gender and race diversity, as well as sexual preferences and all the other 
differences that form a society.
 
It is also a major sponsor of Brazilian culture, with 252 projects lined up for sponsorship 
in 2017, absorbing investments of over US$ 17 million (R$ 55 million), particularly art 
exhibitions and plays, theatre and dance festivals and performances, music shows and 
other enriching experiences all over Brazil.  
 
Projects are selected for sponsorship through regulated public tenders, ensuring 
nationwide access and democratic participation for producers and performers, with fully 
transparent funding allocation and accountability.

Exploring boundaries, limits intersections: between art and design, the exhibition 
entitled FRONTEIRAS, LIMITES, INTERSEÇÕES: entre a Arte e o Design examines the 
links between artistic output and design, comparing works by modern and contemporary 
Brazilian artists with the output of established and upcoming local designers.  Showcasing 
different languages and creative visions, this event features works from different periods 
in a variety of styles that reflect the heterogeneity and plurality of their inspiration. The 
approach adopted by the curators aligns the poetic expressions of these artists and 
designers with different languages that create connections and underpin harmonious 
dialogs among these works. Reflections prompted by this curatorial approach address 
aspects related to the creative spirit, artistic investigation and aesthetic experimentation, 
humanization and technological progress, together with the perpetuation of design 
objects and their powers of communication and ability to represent collective and 
individual subjective concerns.
 
Through these activities, the CAIXA is fostering and disseminating Brazilian culture, 
thus rewarding local society for the trust and support it has received from its citizens 
throughout its 156 years in operation as a dynamic partner in the development of towns 
and cities throughout Brazil.  It firmly believes that life requires more than just a bank: 
it needs steady investments and active engagement in the present, commitment to the 
future and creative ways of pursuing the best outcomes for the Brazilian people.  
 

Caixa Econômica Federal
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A CAIXA é uma empresa pública brasileira que prima pelo respeito à diversidade, mantendo 
comitês internos atuantes para promover entre os seus empregados campanhas, programas 
e ações voltados para disseminar ideias, conhecimentos e atitudes de respeito e tolerância à 
diversidade de gênero, raça, orientação sexual e todas as demais diferenças que caracterizam 
a sociedade.
 
A CAIXA também é uma das principais patrocinadoras da cultura brasileira. Em 2017 estão 
previstos 252 projetos que receberão patrocínio da Caixa Econômica Federal, um investimento 
de cerca de R$ 55 milhões com ênfase para exposições de artes visuais, peças de teatro, 
espetáculos de dança, vivências e shows musicais, além de festivais de teatro e dança em todo 
o território nacional.
 
Os projetos patrocinados são selecionados via regulamento público, uma opção da CAIXA 
para tornar mais democrática e acessível a participação de produtores e artistas de todas as 
unidades da federação, permitindo a utilização dos recursos com maior transparência para a 
sociedade.

A exposição FRONTEIRAS, LIMITES, INTERSEÇÕES: entre a Arte e o Design, busca investigar 
as relações entre o fazer artístico e o design ao reunir obras de artistas plásticos brasileiros 
modernos e contemporâneos e colocá-las em franca negociação com trabalhos de designers 
notórios e emergentes do nosso país. A mostra procura apresentar as diferentes linguagens e 
visões criativas dos referidos propositores, reunindo obras de diversos períodos e estilos que 
evidenciam a heterogeneidade e a pluralidade de suas criações. O viés curatorial alinhava 
a poética de diferentesartistas e designers comlinguagensdistintas e permitecriarconexões e 
estabelecer um diálogoharmônico entre as obras. Questões relacionadas à gênese criativa, 
investigação e experimentação artística, provocações estéticas, humanização e avanço 
tecnológico, perpetuação dos objetos de design, seu poder comunicativo e sua capacidade 
de representar anseios subjetivos individuais e coletivos estão entre as reflexões suscitadas no 
desenho curatorial.

Desta maneira, a CAIXA contribui para promover e difundir a cultura nacional e retribui à 
sociedade brasileira a confiança e o apoio recebidos ao longo de seus 156 anos de atuação no 
país, com efetiva parceria no desenvolvimento de nossas cidades. Para a CAIXA, a vida pede 
mais que um banco. Pede investimento e participação efetiva no presente, compromisso com 
o futuro do país e criatividade para conquistar os melhores resultados para o povo brasileiro.
 

Caixa Econômica Federal
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Sobre aS ruínaS do mundo

Vejo as colunas do Palácio da Alvorada e imagino que belas 
ruínas elas nos darão no futuro 

André Malraux
 
Numa época em que as promessas da arte moderna acham-se 
esfaceladas como um punhado de ruínas, em que falamos com 
frequência crescente, em termos literais e metafóricos, das ruínas 
da modernidade, surge uma pergunta fundamental para a história 
da cultura: o que molda nosso imaginário das ruínas no início do 
século XXI e como isso se desenvolveu historicamente? 

Andréas Huyssen
 
 
Exposições coletivas são fundamentais para a dinamização do circuito artístico. Elas permitem 
contextualizar trajetórias particulares inserindo assim a arte no processo histórico/cultural da 
humanidade, atuando como elemento provocador ao valorizar a inovação e a criatividade. O 
conjunto de obras de diferentes artistas no mesmo espaço físico, identificados por uma ideia 
ou conceito comum, provoca no espectador a necessária reflexão, criando instigantes relações 
conceituais que transcendem os limites do gosto para se afirmarem no campo da cultura e 
da informação. Por isso a arte, meio expressivo essencialmente humano, é antes de tudo 
uma ponte entre as diversas áreas do conhecimento e da ciência. Organizar e sistematizar a 
informação permite que a história se revele em toda a sua complexidade, estabelecendo canais 
de comunicação que permitam a compreensão e a transformação do presente. Nesse sentido, 
a beleza passa a ser compreendida no seu sentido mais amplo, superando a convenção e se 
projetando como objeto poético, que une a objetividade e a fantasia, o Eu e o Outro, o mundo 
que é e o mundo que se transforma. “Fronteiras, Limites, Interseções: entre a Arte e o Design” 
no Brasil objetiva provocar uma reflexão sobre o aspecto definidor da arte do século XX: a 
instigante relação entre o homem/artista e a máquina. Nessa confluência, nessa capacidade 
de replicar e democratizar artefatos criativos, a arte e a técnica se entrelaçam. Num mesmo 
propósito, mesmo destino, desígnio, design.
 
A obra de arte sempre foi reprodutível, segundo Walter Benjamim. O objeto inovador criado 
pelo artista podia ser imitado por outras pessoas, por discípulos, artesãos, fundadores da 
difusão cultural. Ao longo do tempo, processos de reprodução técnica da obra de arte 
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ampliaram e desenvolveram o seu sentindo original. Técnicas tradicionais como a xilogravura 
e, posteriormente, a litografia permitem a conquista de novas linguagens e novos saberes. 
A revolução industrial transforma substancialmente os processos de criação artística. Com a 
fotografia o olho substitui a mão como agente criador, imprimindo uma velocidade até então 
inimaginável. O desenvolvimento fotográfico demonstrou que o valor da arte não esta no 
domínio de determinada técnica, e sim na capacidade do indivíduo remodelar e reapresentar 
ao mundo novas informações a partir de dados obtidos do real. A recente disponibilidade das 
câmeras digitais acentua esse fato, pois a mera captura de imagem de alta resolução não 
garante ao indivíduo tornar-se um agente deflagrador de processos poéticos e intelectuais. Isso 
nos permite afirmar, portanto, que uma pintura impecável em sua execução técnica não pode 
ser classificada de antemão como um objeto relevante artisticamente. O mundo estruturado 
pelos processos industriais, ao mesmo tempo em que faz surgir maravilhas modernas como 
a fotografia, afasta a arte da ideia de mero deleite estético ou de reprodução alegórica da 
realidade visível para aproximá-la da filosofia, da psicologia, da antropologia e de outras 
áreas do conhecimento humano. Se, nos primórdios da humanidade, a mão determinava a 
ação criativa, na modernidade o olho passa a ser o agente definidor. Posteriormente, com o 
advento do mundo virtual, o olho cede lugar ao pensamento.
 
O mundo moderno buscou desde o início a integração entre a arte e a indústria, substituindo 
a placidez dos antigos ateliês de arte, de caráter artesanal, pelos estúdios de criação coletiva, 
sintetizados na escola Bauhaus, que propunha a reinvenção do mundo material para refletir a 
unidade de todas as artes mediante práticas interdisciplinares que fundiam diversas disciplinas 
como metalurgia, marcenaria, serralheria, tecelagem, cerâmica, tipografia visando à produção 
de objetos ao mesmo tempo úteis e belos, adequados à máxima “forma segue a função”. Sob 
o domínio da racionalidade e do funcionalismo, esses produtos deveriam exaltar a pureza da 
forma e a clareza do método construtivo, o que possibilitaria sua produção em larga escala 
com a finalidade de um consumo amplo e democrático. Tratava-se de uma esperançosa 
Utopia: através da geometria, a arte e a indústria iriam desenhar um admirável mundo novo, 
e os futuristas enalteciam o automóvel como modelo estético da sociedade industrial.
 
A eclosão da Segunda Grande Guerra colocou o otimismo artístico contra a parede, 
bombardeado por artefatos industriais: aviões lançando bombas contra a população civil 
e tanques de guerra dizimando lavouras e plantações. A criação da bomba atômica e sua 
utilização pelos norte-americanos contra o Japão é a pá de cal na defunta ideologia otimista 
em seu propósito de um mundo justo e asséptico. Ao contrário, o Ser Humano, a indústria e 
a ciência produzem pela primeira vez um novo tipo de epidemia, a morte em grande escala.
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Nesse momento, a realidade se fragmenta entre a necessidade da reconstrução e a valorização 
de aspectos humanistas que acabam por reconhecer a diversidade e a complexidade do 
mundo. Não há mais espaço nem sentido para a Bauhaus, não há mais “less is more”, não 
há mais formas e conteúdos ideais. “O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, 
em Cardinales bonitas.  Se um dia Duchamp indagou “quem conseguirá fazer algo melhor 
que uma hélice?”, o consumo de bens industriais em massa levantou novos questionamentos 
sobre a natureza da arte. Herdeiras dos “ready mades” as latinhas de sopa Campbells de 
Warhol introduzem uma cruel ironia sobre os limites da arte e as serigrafias do artista simulam 
processos industriais que evidenciam as imperfeições visíveis na tinta manchada ou nas 
impressões fora de ajuste. Elas acentuam não tratar-se de produtos industriais e sim de obras 
de arte de caráter virótico, subvertendo o processo generalizador do consumo de massas e 
sugerindo que cada um de nós pode e deve fazer suas escolhas pessoais num panorama 
determinado por uma sociedade consumista dominada pelo marketing e pela propaganda.
 
Com o nascimento de uma nova etapa da vida humana, a utopia modernista cede lugar ao 
cinismo contemporâneo. Hoje conectados em redes internacionais de comunicação, novos 
conceitos surgem a cada momento. Mas nem sempre foi assim: durante todo o século XX 
a humanidade buscou a internacionalização de ideias e considerou a informação como 
instrumento essencial para determinar aproximações entre os centros econômicos nacionais 
e as suas periferias. Num certo sentindo, o movimento modernista reflete, com seus conceitos 
universais, uma nova etapa do colonialismo cultural e a sua transposição para países 
periféricos ou excêntricos acaba por criar peculiaridades oriundas de relações instigantes entre 
o conhecimento e o poder.

No Brasil, a ânsia modernista se instala em diversas capitais brasileiras e a icônica semana 
de arte moderna de 1922, que une aristocracia rural e intelectualidade urbana, acaba por 
sintetizar o dilema e os paradoxos do movimento internacional transposto para os trópicos. País 
jovem, com um processo de industrialização tardio, as alianças estabelecidas no campo cultural 
e político entre oligarquias conservadoras e vanguardas intelectuais acabaram por produzir 
um pensamento dialético híbrido e desafiador. É exatamente no interior dessa contradição 
intrínseca entre a produção de vanguarda internacional e a valorização de elementos artísticos 
culturais anteriores à Missão Francesa de 1815 que o modernismo brasileiro estrutura a sua 
forma e o seu conteúdo, a sua práxis e o seu conceito. Com a implementação das indústrias de 
base no Brasil, as exigências de integração artística foram se concretizando e após o final da 
Segunda Grande Guerra diversas iniciativas foram estabelecidas, como a criação dos museus 
de arte moderna de SP e RJ, a Bienal de São Paulo e a posterior fundação do Instituto de Arte 
Contemporânea do MASP.
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Destaca-se nesse sentido o pioneirismo de Lina Bo Bardi e sua ação efetiva na consolidação 
de ações que embasam o conceito essencial desta mostra aqui apresentada: o diálogo sempre 
necessário entre a artesania, a arte popular, o design, as novas tecnologias e os processos 
de criatividade e inovação. A instalação subsequente de escritórios de design no Brasil, com 
o pioneirismo de Geraldo de Barros, Ruben Martins, Walter Macedo e Alexandre Wollner, 
determina a definitiva inserção do modernismo na estrutura socioeconômica do país. Destaca-
se também a criação, no início dos anos 60, no então Estado da Guanabara e da Escola 
Superior de Desenho Industrial, influenciada por alguns conceitos oriundos da Bauhaus e 
moldada em sua estrutura pelos princípios da Escola de Ulm.

Paralelamente, a arquitetura brasileira, com a construção do conjunto da Pampulha em 
Belo Horizonte, de Oscar Niemeyer, revoluciona o caráter formalista moderno incorporando 
elementos barrocos e valorizando aspectos simbólicos. A vanguarda arquitetônica 
brasileira estipula um sentido inovador e transformador da pesquisa estética: através da 
tridimensionalidade, a arquitetura, os objetos industriais e a escultura ainda hoje respondem 
pela maioria das inquietações estéticas e estilísticas no Brasil. A criação de Brasília é definitiva 
para a consolidação desse saber que aproxima postulados internacionais e vocação nacional. 
A nova capital, que concilia clareza de método e fantasia formal, flerta sem pudor com o 
barroco, com o surrealismo e com diversos momentos da história artística do Ocidente. Brasília 
representa a apoteose, a glória e a agonia do movimento modernista em sua etapa terminal.

No século XXI a ideia da arte como instrumento de vanguarda e laboratório de pesquisas 
estéticas a serem apropriadas posteriormente pelas instâncias produtivas cede lugar a um 
mundo regido pela velocidade da comunicação. A materialidade tradicional da arte é, hoje, 
transmutada, podendo ser agora high tech, digital e mesmo virtual, desempenhando novos 
e surpreendentes papeis no mundo globalizado. A própria figura do artista como criador 
é posta em questão. Estratégias como sampler, remix, concebem colagens ou ambientes 
manipuláveis e experiências estéticas multissensoriais. Essas novas tecnologias trouxeram 
designers, videomakers, matemáticos, cientistas da computação e diversos outros profissionais 
para o universo da arte. Nas grandes exposições, e mesmo nas feiras de arte, a fotografia e 
o vídeo são consumidos por um número cada vez mais expressivo de pessoas, criando assim 
um mercado em expansão que comercializa inclusive imagens virtuais através do universo 
cibernético. Hélio Oiticica proclamava que “o museu é o mundo”, questionando os limites 
físicos da instituição “protetora” da arte. O que ele pensaria hoje desses mundos infinitos que 
cabem em nossos tablets ou celulares; o que ele pensaria do nível de interação disponível 
num portal de notícias ou quando acessamos acervos de vídeos disponíveis on-line? As novas 
tecnologias nos levaram às redes sociais nas quais a agilidade das postagens desafia as 
antigas categorias artísticas como a gravura, a pintura e a escultura.
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A indústria da comunicação nunca esteve tão disponível ou pelo menos nunca se apresentou 
nessa escala assustadora. Mas será que nossa capacidade de expressão está ocorrendo de 
maneira consciente ou inovadora? Somos hoje sujeitos da comunicação ou apenas repassadores 
alienados de pixels e outros detritos digitais? Os videogames, por exemplo, evoluíram para 
se tornar parafernálias multissensoriais, mas a ação criativa e semântica do telespectador foi 
realmente conquistada ou ele continua uma figura incapaz de articular e definir esses jogos de 
significados que agora se conectam a uma trama virtual e global? São enormes os desafios 
da contemporaneidade; as estratégias de dominação e de poder definem as grandes redes 
de comunicação, comprometidas com o capitalismo financeiro e sua crueldade inexorável 
que hoje provoca reações de caráter radical e surpreendente em diversos países do mundo, 
criando perigosos antagonismos entre o conservadorismo, assustador em sua faceta religiosa 
e reacionária, e a natural exigência de progresso da humanidade, que valoriza a diversidade 
e a liberdade da opinião como elemento embasador da plenitude do Ser.
 
Evidentemente a mostra “Fronteiras, Limites, Interseções: entre a Arte e o Design” não se propõe 
a dar conta de toda essa complexa situação aqui comentada. Mas, ao apresentar exemplos 
significativos de diálogo e comunhão entre as artes, ela modestamente procura acender uma 
chama em meio à escuridão. Apesar de todos os problemas e dificuldades, os produtores e 
agentes culturais brasileiros procuraram responder às questões de nossa época e com isso 
construir uma linguagem própria e transformadora. Para tanto é preciso encontrar e rever 
obras e conceitos do nosso passado recente e identificar canais de comunicação com o que 
é produzido atualmente. Torna-se cada vez mais necessário criar estratégias que possibilitem 
ao público novas percepções de mundo, nelas atuando de maneira transformadora e cidadã. 
Nesse sentindo, a interferência da arte é fundamental para que essas tecnologias não se tornem 
objetos inanimados e desprovidos de sentindo. A ação regeneradora da arte é fundamental 
no processo de humanização dos avanços tecnológicos, provocando-os, criticando-os num 
diálogo essencial para o desenvolvimento do conhecimento e para construção de um mundo 
que atenda às expectativas de conforto, felicidade e curiosidade intelectual que deve marcar 
uma nova etapa da humanidade em busca do equilíbrio e da harmonia com a realidade do 
planeta que habitamos.
 

Marcus de Lontra Costa
Curador

Colaboração: 
Álvaro Seixas e Silvio Duarte

1 Alegria, Alegria”, Caetano Veloso. 
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ruinS of the World
 

“I see the columns of the Palácio do Alvorada presidential palace 
and I imagine what beautiful ruins they will make in the future” 

André Malraux 

“At a time when the promises of modern art are crumbling like a 
handful of ruins, when we speak ever more frequently in literary 
and metaphorical terms of the ruins of modernity, a question 
arises that is fundamental for the history of culture: what shapes 
our imaginary concepts of ruins at the start of the XXI century and 
palaces developed historically?” 

Andreas Huyssen

Collective exhibitions are crucial for boosting the dynamics of any artistic circuit, allowing the 
contextualization of specific trajectories and thus inserting art into the historical and cultural 
processes of humankind, serving as a spur through showcasing the value of innovation and the 
creative spirit.  Gathering together works by different artists at the same location, united by a 
single idea or concept, prompts the necessary reflection among observers through compelling 
conceptual links that transcend the boundaries of taste, finding a firm footing in the field 
of culture and information.  This is why art – an essentially human means of expression – 
primarily builds bridges among the many fields of knowledge and science.  Organizing and 
systematically structuring information displays history in all its complexity, establishing channels 
of communication that allow comprehension and transformation of the present.  This means 
that beauty is understood in its broadest sense, overstepping conventions and projected as 
a poetic object blending reality and fantasy, the I and the Other, the world that is the world 
transforming.  Consequently, this exhibition – entitled Fronteiras, Limites, Interseções: Entre 
a Arte e o Design – explores boundaries, limits and intersections between art and design 
in order to trigger reflections on the defining aspects of XX century art: the fascinating links 
between man/artist and machine.  At their confluence, art and technique entwine through this 
ability to replicate and democratize creative artefacts in pursuit of a common purpose, destiny, 
designation, design.  

According to Walter Benjamin, works of art have always been reproducible. The innovative 
item created by an artist may be imitated by other people, disciples and craftsmen who are the 
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founders of cultural dissemination.  Over time, technical processes for reproducing works of art 
have extended and expanded their original meanings.  Traditional techniques such as woodcuts 
and then lithographs paved the way for new languages and new knowledge. The Industrial 
Revolution substantially transformed creative artistic processes, with photography replacing the 
hand by the eye as the creative agent, at speeds undreamed of until them.  The development 
of photography shows that the value of art is not underpinned by a specific technique, but 
rather lies in individual abilities to reshape and represent new information to the world, based 
on data drawn from real life.  The recent appearance of digital cameras underscores this fact, 
as merely shooting a high-resolution picture does not turn just anyone into an agent sparking 
poetic and intellectual processes.  This consequently leads to the assertion that a painting, no 
matter how impeccable its technical rendering, may not be unquestioningly classified as an 
artistically relevant object.  While giving rise to modern marvels such as photography, a world 
structured by industrial processes nudges art away from the idea of mere aesthetic pleasure or 
allegorical reproductions of a visible reality, instead bringing it closer to philosophy, psychology, 
anthropology and other fields of knowledge.  Back in the mists of time, if the human hand was 
the main agent for expressing creativeness, in contemporary times the eye became the defining 
factor.  But with the advent of the virtual universe, the eye is now yielding ground to the mind.

From the start, the modern world strove to integrate art and industry, replacing placid arts 
and crafts studios by collective creation in group ateliers, well synthesized by the Bauhaus 
school.  This movement proposed to reinvent the material world, reflecting the unity of all the 
arts through interdisciplinary practices that encompassed skills as diverse as metalworking, 
carpentry, wrought iron, weaving, pottery and printing, pursuing the ‘form follows function’ 
maxim in order to produce objects that were both useful and beautiful.  Following this rationale 
and aligned with the tenets of functionalism, these items were intended to showcase purity 
of form and clarity of construction, thus allowing large-scale production that would ensure 
democratically broad consumption.  This was a wistful Utopia: through geometry, art and 
industry would design a brave new world, with futurists invoking the automobile as the aesthetic 
model of an industrial society.
 
However, World War II pushed artistic optimism up against the wall, literally bombarded by 
industrial artefacts as warplanes bombed civil populations and tanks churned through crushed 
crop fields.  The development of the atomic bomb and its use against Japan by the USA threw 
the last spadeful of earth on the coffin of this positivistic ideology, once so eager to create a 
fair and aseptic world.  Instead, human beings, industry and science triggered a new kind of 
epidemic: death on a massive scale.  
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At that time, reality was ripped apart by needs to rebuild and rising appreciation of humanistic 
aspects that led to acknowledgements of global diversity and complexity.  There is no room for 
the Bauhaus now, nor does it make much sense; there is no longer any ‘less is more’, there are 
no more ideal shapes and contents.  “The sun shatters into crimes, spacecraft, guerilla warfare 
and beautiful Cardinals’ (1).  If Duchamp once asked “who could make anything better than 
a spiral?”, mass consumption of industrial goods has raised further questions about the nature 
of art.  As heirs, Campbell’s ready-made soup cans painted by Warhol introduce a cruel irony 
into the boundaries of art, his silkscreens simulating industrial processes that replicate visible 
flaws in patchy ink and blurred printing.  They underscore that they are not industrial products 
but rather viral works of art, subverting the maceration of mass consumption and suggesting 
that each of us can and must make personal choices in contexts defined by a consumer society 
dominated by marketing and advertising.

With the advent of a new stage in human life, modernistic utopias are losing ground to 
contemporary cynicism.  Today hooked up through international communications networks, 
innovative concepts stream steadily through these links.  But things were not always like this: 
throughout the entire XX century, people strove for the internationalization of ideas, viewing 
information as a vital tool for building closer connections between national economic hubs 
and their outskirts.  To some extent, the universal concepts of the modernist movement reflect 
a new stage in cultural colonialism, and its transposition to outlying or ex-centric countries 
has resulted in specific characteristics rooted in compelling relationships between knowledge 
and power.

In Brazil, the drive towards modernism appeared in several State capitals, firming up its position 
with the Modern Art Week in 1922.  Linking Brazil’s rural aristocracy to its urban intelligentsia, it 
clearly synthesized the dilemmas and paradoxes facing the international modernist movement 
transposed to the tropics.  A young nation coming late to industrialization, political and cultural 
alliances already established between conservative oligarchies and intellectual avant-gardes 
resulted in a challengingly hybrid dialectical rationale.  It was precisely within this intrinsic 
contradiction between cutting-edge international output and the appreciation of artistic and 
cultural elements predating the French Mission (1815) that Brazilian modernism structured 
its shape and content, its praxis and content. As heavy industry laid down solid foundations 
in Brazil during the XX century, the demands imposed by artistic integration firmed up and 
several initiatives blossomed after World War II, including the establishment of Museums of 
Modern Art in São Paulo and Rio de Janeiro, the São Paulo Biennial and subsequently the 
Institute of Contemporary Art at the Museum of Modern Art in São Paulo.
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A pioneer in this field was modernist architect Lina Bo Bardi, who helped consolidate actions 
underpinning the essential concept of this Exhibition: the always vital dialogue between 
handcrafts, folk art, design and new technologies, together with the processes of creation and 
innovation.  The subsequent appearance of design firms in Brazil, led by trail-blazers Geraldo 
de Barros, Ruben Martins, Walter Macedo and Alexandre Wollner, resulted in the definitive 
inclusion of modernism in Brazil’s social and economic structure. Particularly noteworthy was 
the opening of the College of Industrial Design (Escola Superior de Desenho Industrial) during 
the 1960s in Rio de Janeiro, influenced by concepts reaching back to the Bauhaus movement, 
with a structure shaped by the principles of the Ulm School of Design. 

Meanwhile, with the construction of the Pampulha complex in Belo Horizonte by Oscar Niemeyer, 
Brazilian architecture was revolutionizing modern formalistic aspects through incorporating 
Baroque elements and showcasing symbolic aspects.  Avant-garde Brazilian architecture 
stipulated an innovative and transformative meaning for aesthetic research: through their 
three-dimensional nature, architecture, industrial items and sculpture today account for most 
aesthetic and stylistic concerns in Brazil.  The construction of the nation’s futuristic capital, 
Brasília, was a definitive step towards firming up this expertise, linking international postulates 
to national vocations.  Reconciling clarity of method with formal fantasy, this new capital 
shamelessly flirts with both Baroque and Surrealism, alluding to several stages in the artistic 
history of the Western world.  Brasília is an apotheosis, reflecting the glory and the agony of 
the modernist movement in its terminal stage.

In the XXI century, the idea of art as an avant-garde tool and aesthetic research laboratory 
for projects that can be later absorbed by the production sector is losing ground to a world 
ruled by the speed of communications.  The traditional materiality of art is today transmuted 
and may be high-tech, digital or virtual, playing new and surprising roles in a globalized 
world.  Even the figure of the artist as creator is questioned.  Strategies such as sampling 
and remixing encompass collages and manipulable environments with multi-sensorial aesthetic 
experiments and experiences.  These new technologies are ushering designers, videomakers, 
mathematicians, computer scientists and many other professionals into the universe of art.  At 
major exhibitions and art fairs, photographs and videos are appreciated by increasingly large 
crowds that form a ballooning market that can even sell virtual pictures through cyber-galleries.  
Visual artist Hélio Oiticica proclaimed that “the museum is the world”, querying the physical 
boundaries of these institutions as the “protectors” of art.  What would he think of today’s 
unbounded universes that fit into our cell phones and tablets? How would he feel about the 
levels of interaction available through news portals or accessing video collections available 
online? New technologies bring us social networks where high-speed posts challenge older 
artistic categories such as engraving, painting and sculpture.



27

The communications industry has never been so easily available or at least has never been 
presented on this startling scale.  But are our capacities for expression keeping pace in aware 
or innovative ways? Are we the real subjects of communication, or merely dazed conduits 
for pointless pixels and other digital debris? For example, videogames have evolved to the 
point of becoming multi-sensorial paraphernalia, but do they really offer their players semantic 
and creative action? Or are contenders still unable to articulate and define these plays of 
meanings that are now linked into a virtual global network? The challenges of the contemporary 
world are massive, with strategies of domination and power defining media communications 
networks, committed to financial capitalism and its inexorable cruelty that is today prompting 
radical and startling reactions in various countries, building up dangerous antagonism among 
conservatives, frightening in religious aspects and reactionary in terms of the natural demands 
imposed by the progress of humankind, which underscores diversity and freedom of speech as 
key elements underpinning the plenitude of being.

Although exploring boundaries, limits and intersections between art and design in Brazil, this 
exhibition of Fronteiras, Limites, Interseções: Entre a Arte e o Design evidently does not attempt 
to portray this entire complex situation in which we live.  However, by presenting significant 
examples of dialogue and communion among the arts, it modestly attempts to light a flame in 
the darkness.  Despite so many headaches and hurdles, Brazil’s culture producers and agents 
have always known – and still know – how to provide smart answers with talent to questions 
from the world in which we live, thus constructing a specific and transformative language.  
To do so, it is necessary to rediscover and review works and concepts from the recent past, 
identifying channels of communication with what is being produced today.  It has become 
increasingly necessary to create strategies that offer new worldviews to the public, working 
on them in transformative and citizen-friendly ways.  Along these lines, the intervention of art 
is vital for preventing these technologies from becoming inanimate objects that lack meaning.  
The regenerative spirit of art is crucial to the humanization of technological progress, criticizing 
each step in a provocative dialogue that is essential for the development of knowledge and the 
construction of a world that responds to expectations of comfort, happiness and intellectual 
curiosity, thus ushering in a new stage for humankind, in the pursuit of harmony and an even 
balance with the reality of the planet on which we live.

Marcus de Lontra Costa
Curator

 
Contributors: 

Álvaro Seixas and Silvio Duarte 

1 Caetano Veloso, “Alegria, Alegria”
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ABRAHAM PALATNIK
Sem título, dec. 1950
Mesa em ferro, madeira e tinta friável s/vidro, 36 x 160 x 70 cm 
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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ABRAHAM PALATNIK
Sem título, 2016

Relevo, tinta alquídica s/acrílico, 68,5 x 56,5 x 4 cm
Acervo do artista | Galeria Nara Roesler
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AMELIA TOLEDO
Moving Fields, 1995
PVC, água, tenso ativo e corante 
Múltiplo – medidas variáveis
Coleção da artista
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AMELIA TOLEDO
Medusa, 1969

Novelo de tubos em PVC flexível contendo ar, água, óleo e corantes
Múltiplo – medidas variáveis

Coleção da artista
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AMILCAR DE CASTRO
Sem título 
Escultura alumínio, 15 x 12 x 8 cm
Coleção Márcio Gobbi

Sem título 
Escultura em ferro – múltiplo, 15 x 13 x 11 cm 
Coleção particular

FRANZ WEISSMANN
Sem título

Escultura, 35 x 31 x 8 cm 
Coleção Márcio Gobbi

Sem título
Escultura , 30 x 27 x 8 cm 

Coleção particular
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ATHOS BULCÃO
Cubo Igrejinha Nossa Senhora de Fátima
Acrílico, 10 x 10 x 10 cm 
Coleção particular

IONE SALDANHA
Sem título 

Têmpera e bambu, 213 x 15 cm 
Coleção Cely, Ronie e Conrado Mesquita



34

JOAQUIM TENREIRO 
Cadeira de espaldar alto
Jacarandá e palhinha, 105 x 50 x 47 cm
Coleção particular
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JOAQUIM TENREIRO
Mosaico em azul, dec. 1970

Óleo s/madeira, 180 x 120 cm
Coleção Cely, Ronie e Conrado Mesquita
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OSCAR NIEMEYER
Chaise Longue Rio, 1978
Cadeira de balanço em madeira prensada laqueada e palhinha, 87 x 60 x 170 cm
Coleção particular
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LINA BO BARDI
Cadeira Bardi’s Bowl, 1951
Estrutura tubular de ferro e couro, 83,0 x Ø 68,0
Acervo Instituto Lina Bo e P.M. Bardi

PAULO MENDES DA ROCHA
Cadeira Paulistano

Aço e vaqueta, 82 x 72 x 74 cm
Acervo Futon Company / Objekto
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SÉRGIO RODRIGuES
Poltrona Mole com banqueta, 1957
Madeira maciça, tiras de couro e estofamento de couro, 74 x 90 x 105 cm
Coleção Jones Bergamin
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ZANINI CALDAS
Poltrona N

Jequitibá e tecido, 70 x 72 x 53 cm
Coleção particular

ZANINE CALDAS
Banco 
Madeira, 83 x 70 cm 
Coleção Cely, Ronie e Conrado Mesquita
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BARRÃO
Terrina Noé
Faiança, 32,8 x 33 x 37 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

MARTHA MEDEIROS
Enxame

Faiança, 35,5 x 45 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

TUNGA
Transbordá-lo
Faiança, 40 x 32,6 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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ANGELO VENOSA 
Rio 450 anos, 2015 
Porcelana, 7,7 x 42,1 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

ARTUR BARRIO
Transportável nº 0, 2002

Tecido, barbante e pão, 13 x 25 cm 
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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CARLOS MOTTA
Luminária Nave

Peroba Rosa de redescobrimento, Imbuia, Amendoim, ferro 
oxidado, policarbonato e filtros de café usado, 148 x 50 x 200 cm

Acervo Atelier Carlos Mota
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CILDO MEIRELES
Zero Cruzeiro, 1978
Litografia offset sobre papel, 6 x 15 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

Zero dólar, 1978-1984
Litografia offset sobre papel, 7 x 15,5 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

Moeda, 1978
Níquel, Ø 1,5 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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DAISY XAVIER
Cisne, 2012

Madeira, 102 x 154 x 92 cm
Acervo Anita Schwartz Galeria de Arte
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IOLE DE FREITAS
Sem título

Policarbonato, 273 x 85 cm
Coleção particular

HUGO FRANÇA 
Poltrona Ré, 2016
Madeira Pequi, 86 x 94 x 44 cm
Acervo Atelier Hugo França
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JOSÉ RESENDE
Passante

Escultura em aço inoxidável, 60 x 4,5 cm
Coleção Márcio Gobbi 

Passante, 1990
Escultura em aço inoxidável, 179 x 16 x 49,5 cm

Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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OSMAR DILON
TU EU, 2010

Acrílico - tridimensional, 13 x 13 x 14 cm
Acervo Tramas Arte Contemporânea

TU EU, 2010
Acrílico e madeira - bidimensional, 75 x 75 cm

Acervo Tramas Arte Contemporânea

NELSON FÉLIX
Sem título, 2012
Mármore e bronze, 23 x 36 x 12 cm 
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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PAULO ROBERTO LEAL
Módulo nº 18

Acrílico e papel, 100 x 100 cm
Coleção Cely, Ronie e Conrado Mesquita
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ROBERTO MORICONI
Antivolume, 1980
Aço Inox, 100 x 100 cm 
Coleção particular
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TUNGA
Sem título, 2012

Ferro, ferrite e vidro, 32 x 20 x 38 cm 
Coleção Cely, Ronie e Conrado Mesquita
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UBI BAVA
Você integra a composição - Série homenagem ao espectador
Acrílico e espelhos parabólicos, 80 x 80 cm
Coleção Cely, Ronie e Conrado Mesquita
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WALTERCIO CALDAS
Como imprimir sombras, 2012

Acrílico moldado e gravado, 32 x 23 x 5 cm 
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

Escultura para Todos os Materiais não Transparentes, 1985
Granito algae stromatolite, 30 x 30 cm 

Coleção Jones Bergamin
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ADRIANA VAREJÃO
Qualquer coisa, 1998

Fotografia, 56 x 37,5 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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ARTUR LESCHER
Rio de Parede, 2017
Aço inox e aço galvanizado, 210 x 35 x 15 cm
Acervo do artista | Galeria Nara Roesler
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BEATRIZ MILHAZES
Bambu em amarelo e marrom, 2016

Serigrafia, 66,5 x 30 cm 
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

BEATRIZ MILHAZES
O passeio em rosa em marrom, 2016
Serigrafia, 70 x 50 cm 
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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BRIGIDA BALTAR
Renda cobogó, 2009
Pó de tijolo moldado, 27 x 36 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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CHU MING SILVEIRA
Orelhão, 1971

Fac-símile, 42 x 59 cm 
Acervo Djan Chu Silveira
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EDUARDO COIMBRA
Janelas 2, 2017
Fotografias em duratrans adesivadas em acrílico, caixas de luz de 
alumínio, circuito luminoso com LED’s, 156 x 156 x 9 cm 
Acervo do artista | Galeria Nara Roesler
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EMMANUEL NASSAR
Sem título, 2013 

Acrílica s/madeira e s/tela, medidas variáveis
Coleção Raquel Silva
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ERNESTO NETO
Sem título
Corda e madeira, 323 x 40 x 22 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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FRANKLIN CASSARO
Levitação Monetária, 2014
Gaiola, ventilador, notas de reais
40 x 44 x 20,5 cm
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

FERNANDA GOMES
Sem título, 2013

Madeira, metal, cordão, 
14 x 10,5 x 5 cm

Acervo Galeria Luisa Strina
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HILDEBRANDO DE CASTRO
Brise, 2012 
Acrílica s/tela e acrílica s/MDF, 40 x 80 cm cada
Coleção particular
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IRMÃOS CAMPANA
Cadeira Favela

Madeira, 76 x 63 x 61 cm 
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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JOSÉ BECHARA
Sem título
Alumínio, medidas variáveis
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

MANECO QuINDERÉ 
Luminária Jacarandá 

Madeira, 183 x 29 cm 
Coleção Maneco Quinderé | Paulo Alves
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MAURÍCIO BENTES
Escultura abstrata, s/d
Metais e ligas, 120 x 20 cm 
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

NAZARETH PACHECO
Balanço

Acrílico, cristal e agulhas, 500 x 26 x 50 cm
Acervo da artista | Casa Triângulo
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RAUL MOURÃO
Sem título
Escultura em ferro, 81 x 46 x 35 cm 
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

VERA MARTINS
Espíritos, 1999

Tela desfiada sobre suporte de ferro, 
112 x 15 x 15 cm cada

Coleção da artista
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WILSON PIRAN
Volúpias nº9, 2015

Escultura em aço inox e pintura 
automotiva, 50 x 46 x 26 cm

Coleção do artista
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WILSON PIRAN
Delírio, 1999 | Desejo, 1992 | Devaneio, 1999 | Harmonia, 1999 | 
Liberdade, 2002 | Luxúria, 1999 | Paixão, 1996 | Perdição, 1999 | 
Piração, 1998 | Sensação, 1999
Palavra-objeto, madeira e purpurina, medidas variáveis
Coleção do artista
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CHRISTUS NOBREGA
Labirinto I, 2017
Pigmento mineral sobre linho, 150 x 100 cm
Coleção do artista
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COLETIVO MOLECULAGEM
Sem título 2014

Monitor, lâmpadas e acrílicos, 125 x 70 x 25 cm
Acervo Amarelonegro Arte Contemporânea
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ESTELA SOKOL
Black sun, 2011
Basalto pintado, 70 x 70 x 3 cm
Acervo Anita Schwartz Galeria de Arte
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FELIPE BARBOSA 
Condomínio XO, 2010

Aço inoxidável, 45 x 13 x 18 cm cada  
Coleção do artista
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GUSTAVO BITTENCOURT 
Banco Iaiá 
Estrutura cromada, assento em madeira e 
palha natural, 160 x 38 x 45 cm
Coleção Atelier Gustavo Bittencourt
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MARCELO ROZEMBAUM 
Luminária

Madeira, 190 x 59 cm 
Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea
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MARIANA MANHÃES
Fissura (Leiteiras), 2009
Fotografia, 55 x 51,5 cm
Acervo Múltiplo Espaço Arte
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RENATO BEZERRA DE MELO
Entre o verde e o violeta, 2014/2016

Antigas etiquetas de papel, tinta de caneta 
Letraset, 180 x 10 cm

Acervo Galeria Inox Arte Contemporânea

FLORIANO ROMANO
Sem título
Assemblage, 9 x 10 x 7 cm
Coleção do artista
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