
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SanTUÁRIO CACTU’San1 

Sandro Bottene2 

Salète Regina Protti3 

Resumo: O presente artigo refere-se à produção da instalação de arte 

contemporânea intitulada “SanTUÁRIO CACTU’San” que destaca a temática 
norteadora “cacto” e apresenta, através da poética da arte, uma narrativa visual 
sagrada constituída através de cinco partes inter-relacionadas. O espaço da 
instalação faz metáfora ao local do cactário (estufa onde se cultiva o gênero da 
planta cacto) desloca o seu significado e transforma o ambiente em um santuário de 
arte. O percurso do trabalho, num movimento ritualístico inicia com o momento 
denominado de Ofertório que, por sua vez, caracteriza-se pela construção 
tridimensional de uma releitura da obra de Leonardo da Vinci: “A Última Ceia de 
Cristo” oferecendo o corpo do cacto como alimento. Em seguida, a narrativa conduz-
se com o momento chamado de Oratório traduzido pela exibição do vídeo arte 
“Bem-Vindo: siga a luz vermelha” que discute a ideia de outros espaços sagrados e 
do ato penitente. Logo depois prossegue com a Adoração: composta por objetos que 
simbolizam o culto a uma divindade relacionada com a sexualidade do gênero da 
planta. Continua com o momento do Sacrifício destacando uma relação de vida e 
morte. Por último, o momento final representa a parte do Sepulcro caracterizado 
pela construção de túmulos simbólicos. A metodologia empregada dá-se através de 
referências bibliográficas com citações de autores, bem como da descrição da obra, 
sua contextualização iconográfica e iconológica com fundamentação teórica advinda 
da História da Arte. A proposta do trabalho justifica-se como desenvolvimento desta 
linguagem (instalação), no aprofundamento e expansão de conhecimentos sobre o 
tema em pesquisa do bacharelado e ainda, constitui-se como requisito para 
elaboração do texto requerido no Componente Curricular do Projeto de Graduação. 

Palavras-chave:  

Arte Contemporânea. Instalação. Santuário. Cactário. Cacto 
 
Abstract: The present article refers to the production of the installation of 

contemporary art entitled "SanTUÁRIO CACTU'San" that detaches the theme 

norteador "cactus" and it presents, through the poetic of the art, a sacred visual 

narrative constituted through five parts interlinked. The space of the installation 

makes metaphor to the place of the cactário (it stews where the gender of the plant 

cactus is cultivated) it moves meaning and it transforms the atmosphere in an art 

shrine. The course of the work, in a movement celebration begins with the 

denominated moment of Offertory that, for time, it is characterized by the three-

                                                             
1 Título do Artigo Científico como requesito parcial do Componente Curricular Projeto de Graduação para 

obtenção do título de Bacharel em Artes Visuais na UNIJUÍ. 
2 Aluno do curso de Bacharelado em Artes Visuais da UNIJUÍ e graduado em Artes Visuais – Licenciatura – 

UNIJUÍ (2009). sandro.bottene@hotmail.com 
3 Orientadora do Componente Curricular Ateliê VII. Professora Mestre do Departamento de Humanidades e 

Educação – DHE/UNIJUÍ. saletep@unijui.edu.br 
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dimensional construction of a reading of the work of Leonardo of Vinci: Christ's" Last 

Dinner offering the body of the cactus as food. Soon afterwards, the narrative 

behaves with the called moment of Oratory translated by the exhibition of the video 

art "Welcome: it follows the red light" that it discusses the idea of other sacred 

spaces and of the penitent action. Therefore later it continues with the Adoration: 

composed by objects that symbolize the cult to a divinity related with the sexuality of 

the gender of the plant. It continues with the moment of the Sacrifice detaching a life 

relationship and death. Last, the final moment represents the part of the Sepulcher 

characterized by the construction of symbolic graves. The used methodology feels 

through bibliographical references with authors' citations, as well as of the description 

of the work, his/her context iconography and chronological with foundations 

theoretical occur of the History of the Art. The proposal of the work is justified as 

development of this language, in the deep and expansion of knowledge on the theme 

in research of the baccalaureate and still, it is constituted as requirement for 

elaboration of the text requested in the Composition Curriculum of the Project of 

Graduation.  

Keywords: 
Contemporary Art. Installation. Shrine. Cactario. Cactus  

Cactu’s: o elemento temático como princípio  

A arte teve sua aurora no período pré-histórico quando o ser humano passou a 

manifestá-la através das primeiras imagens rupestres (registro mais antigo da 

expressão). A partir deste momento, torna-se universal e segue acompanhando o 

homem em todas as épocas, inclusive ainda hoje, na contemporaneidade. “A arte 

está relacionada à história da humanidade e suas conquistas, à natureza humana e 

seu simbolismo, à herança cultural dos grupos e ao desenvolvimento individual das 

pessoas” (COSTA4, 2004, p. 10-1). A manifestação artística firma-se definitivamente 

como pioneira, estabelecendo-se de forma evolutiva e transformadora, na 

constituição da comunicação. 

A representação de imagens, além de apresentar o poder comunicativo e 

expressivo do seu criador, demonstra uma intenção. Essa intenção, por sua vez, não 

permaneceu estática ao longo dos anos e, em cada período, constitui-se de formas 

diferenciadas para atender e suprir tais exigências para com a sociedade. “A arte é 

um encontro contínuo e reflexivo com o mundo em que a obra de arte, longe de ser 

o ponto final desse processo, age como iniciador e ponto central da subsequente 

                                                             
4 COSTA, Cristina. Questões de arte: o belo, a percepção estética e o fazer artístico. 2. ed. São Paulo: Moderna, 

2004. 144p. 
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Colônia de Cáctus. 

investigação do significado” (ARCHER5, 2001, p. 236). Percebe-se que, no 

transcorrer da história da arte, cada artista ou estilo se caracterizou por um 

determinado tema ou mais. Assim, pode-se dizer que, até certo ponto, o tema 

justifica (completa) a intenção ou o propósito da obra/objeto de arte produzida pelo 

artista/autor. 

A ideia de estilo está ligada à ideia de recorrência, de constantes. 

Numa obra existe um certo número de construções, expressões, sistemas 

plásticos, literários, musicais, que são escolhidos (mas sem que esta noção 

tenha um sentido forçosamente consciente) e empregados pelo artista com 

certa frequência. A ideia de estilo repousa sobre o princípio de uma inter-

relação de constantes formais no interior da obra de arte (COLI
6
, 2006, p. 

27). 

Ao conceber um estilo o artista, inevitavelmente, 

busca também a expressão de uma temática7 

que traduza sua produção. Este aspecto 

significativo foi, para algumas correntes ou 

estilos da arte, um importante traço dos anseios 

de uma determinada época. Na Arte Primitiva a 

representação de animais justificava a 

sobrevivência da espécie humana através da 

caça; no Renascimento, por meio do 

reflorescimento da cultura clássica antiga, o artista 

produzia imagens que destituía Deus pelo homem 

como centro do universo; no Impressionismo a 

paisagem marca a saída do artista do ateliê para o ar livre; 

no Expressionismo, os sentimentos tornam-se o ponto 

máximo de um período marcado por guerras e revoltas; no Surrealismo, a busca 

pelo onírico e os pelos sonhos vai ao encontro do inconsciente da mente; no 

Expressionismo Abstrato, os gestos tornam-se protagonistas do espaço; entre outros 

exemplos. 

                                                             
5 ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 263p. 

(Coleção a) 
6 COLI, Jorge. O que é arte. 15. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. 134p. (Coleção primeiros passos; 46) 
7 Temática. [F. subst. de temático.] Substantivo feminino. Conjunto de temas caracterizadores de uma obra 

artística ou literária (FERREIRA, 2004, p. 1929 ). 
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A linguagem alimenta-se da subjetividade e da vivência do artista, ao 

mesmo tempo em que reafirma ou coloca em discussão questões oriundas 

da própria arte e da cultura. Já os conceitos emergem, então, dos 

procedimentos, da maneira de trabalhar. Uma vez pinçadas das condutas 

instauradas da obra, balizam a pesquisa teórica. (HEVIA
8
, 2002, p. 128). 

Seguindo este pensamento, de que cada artista explora ou pesquisa algo que 

instigue sua subjetividade e que complemente aspectos próprios do seu cotidiano, é 

que o artista contemporâneo tende a procurar discutir questões que possuam uma 

relação de proximidade com o assunto; uma relação interior (íntima de vida) para 

com a temática. Contudo, este “achado” nem sempre parece ser simples e fácil. O 

caminho para a descoberta, 

muitas vezes, resulta em várias 

tentativas e experiências levando 

a um encontro consigo mesmo. O 

artista passa a enxergar e a 

expressar o mundo à sua volta 

com outro olhar.  E na jornada, 

que talvez possa não ter um fim e, 

sim uma reflexão constante na 

busca de novas perspectivas para 

a produção criativa percebe-se da 

tamanha importância dos 

significados e dos conceitos discutidos na obra. “Num determinado sentido, toda arte 

contemporânea é de matriz conceitual” (TRIGO9, 2009, p. 218). O conceito atribuído 

agrega novos valores à obra e eleva sua condição artística à uma ressignificação.  

Este encontro com a temática e o artista, comigo, ocorreu em janeiro de 2008, 

no período de aula no componente curricular Bidimensional IV do curso de Artes 

Visuais – Licenciatura da UNIJUÍ. A escolha por um tema surgiu em exigência dos 

trabalhos de iniciação à pintura, que consistia em se basear sobre algo familiar e 

que possuísse certo domínio de conhecimento. A partir desse momento, o insight 

conduziu-se imediatamente à particularidade do cultivo da espécie de planta 

                                                             
8 HEVIA, Arturo. Um marco referencial para o ensino da arte. In: BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (org.). O 

meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: UFRGS, 2002, 152p. 

(Coleção Visualidade) 
9 TRIGO, Luciano. A grande feira: uma reação ao vale-tudo na arte contemporânea. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2009. 239p. 
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chamada Cacto10 iniciada por volta de 2003. O período marca o início da trajetória 

artística através de algo concreto, ou seja, a delimitação de um tema, o cacto, para o 

desenvolvimento do processo criativo. 

Inicialmente, em 2008, o tema “cacto” servia como uma “peça” recorrente na 

representação formal e figurativa, com restrição de significação ou nenhuma 

discussão aprofundada. No decorrer do curso (reta final), a temática tornou-se 

referência para todos os outros componentes curriculares práticos seguintes 

(Tridimensional II: cerâmica; Bidimensional VI: gravura; Bidimensional V: segunda 

etapa de pintura). Em 2009, após a conclusão da Licenciatura, no final do segundo 

semestre do ano, a produção de duas obras (com materiais experimentais e a 

discussão de um subtema: “Entre ferimentos e curativos”) para a participação em 

uma exposição na Sala de Exposições Java Bonamigo em Ijuí-RS (Exposição 

“Itinerante” realizada no período de 11/01 à 03/03/2010) renovou o caráter da 

produção e, principalmente, o espaço do tema.  

Em decorrência, no ano seguinte (2010), a temática norteadora transformou-se 

em protagonista conceitual na construção de narrativas plásticas no curso de Artes 

Visuais da UNIJUÍ. Agora com habilitação no bacharelado, o tema já citado passa a 

fazer parte constantemente da pesquisa, num aprofundamento na realização de 

todos os trabalhos. Assim, as propostas que seguem foram conduzidas em forma de 

“série”, e por sua vez, cada uma delas discute um subtema vinculado à temática 

central. E, partindo dessas séries produzidas ao longo do curso, a proposta do 

trabalho final baseia-se na retomada das obras, tanto no aspecto formal quanto 

conceitual organizados sob a óptica de uma nova perspectiva descrita neste artigo 

com foco para obtenção do título de Bacharel em Artes Visuais. 

Cactário: o espaço CACTU’San  

O artista, em sua produção, sempre esteve condicionado a um espaço para 

executar suas obras. Esse aspecto, na forma mais primitiva, elege as cavernas pré-

históricas (função de abrigo e proteção) como local primordial onde foram 

                                                             
10 Cacto. [Do gr. káktos, pelo lat. cactu.] Substantivo masculino. Designação comum a diferentes plantas da 

família das cactáceas, e cujos gêneros mais representativos são o Cactus, o Cereus (v. céreo) e o Opuntia (v. 

opúncia). (FERREIRA, 2004, p. 355). A opção por este tema dá-se em virtude da experiência obtida no 

exercício do ofício de cacticultor que propicia contato com diferentes espécies da planta e seu manuseio na 

estufa onde são cultivados. 
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produzidas as primeiras imagens da história consideradas manifestações artísticas. 

Este “abrigo”, numa reflexão mais estendida, torna-se o ambiente onde as ideias se 

materializaram. Além disso, através da apropriação desse mesmo local (estrutura 

que sustenta o espaço: paredes e teto), ele se transforma no suporte da produção. 

Para Cauquelin11, 

[...] o espaço só vem a ser lugar quando um objeto toma lugar nele, e que 

sem isso ele não é nada ou “vazio”, que é um incorporal sem existência, 

podemos avançar que o tempo também é um incorporal e só assume corpo 

- isto é, só se torna tempo realmente - quando uma ação se dá nele. (2008, 

p. 93). 

No entanto, a ideia mais apropriada para um espaço da prática da arte remonta 

por volta da metade do século XVI, na Renascença italiana, quando surgiram as 

primeiras academias destinadas exclusivamente aos artistas. Este espaço ampliou-

se gradativamente desempenhando um papel tanto de local de formação (do 

discípulo) quanto de refúgio alternativo (do mestre). Contudo, o termo que mais 

vigora no seio artístico é denominado por Ateliê12 que, segundo Chilvers13, é uma  

palavra de origem francesa designativa do estúdio ou da oficina de um 

artista. No século XIX, certas academias informais chamadas ateliers libres 

tornaram-se centros de reunião de artistas de vanguarda. O estudo 

desenvolvia-se em torno de um modelo, mas havia pouca ou nenhuma 

supervisão ou instrução formal (2001, p. 32-3). 

O Ateliê ao longo do tempo, porém, levando em conta as transformações da 

sociedade e o pensamento reflexivo dos artistas, acabou inevitavelmente sofrendo 

as transformações como a própria concepção de arte por parte dos artistas. Ele 

perde sua aura de espaço sagrado ao ponto de ser descartado no Impressionismo. 

O papel da arte em uma sociedade modificada era objeto dos 

debates artísticos, literários e sociais do momento e os impressionistas 

tinham consciência da própria modernidade, ao incorporar novas técnicas, 

teorias, práticas e variedade nos temas tratados. Seu interesse em captar a 

impressão visual de uma cena, em pintar aquilo que o olho via, no lugar 

                                                             
11 CAUQUELIN, Anne. Frequentar os incorporais: contribuição a uma teoria da arte contemporânea. São 

Paulo: Martins, 2008, 215p. (Coleção Todas as artes) 
12 Ateliê. [Do fr. atelier.] Substantivo masculino. Oficina onde trabalham em comum certos artesãos ou 

operários. Local de trabalho de pintor, escultor, fotógrafo, etc.; estúdio. O conjunto dos artistas que trabalham 

sob a direção de um mestre. (FERREIRA, 2004, p. 219) 
13 CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de arte. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 584p. 
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Estufa Cactusan (vista externa).  

2005. Seberi-RS. 

 

 

Logo Cactusan. 2003. 

 

daquilo que o artista sabia, foi tão revolucionário quanto sua prática de 

trabalhar ao ar livre (e não unicamente no ateliê) com o intuito de observar o 

jogo de luz e das cores (DEMPSEY
14

, 2003, p. 15). 

Seguindo este mesmo discurso com mais radicalismo, os artistas 

contemporâneos, por meio do olhar sem barreiras ou fronteiras, transformaram o 

mundo a sua volta em um “big” 

ateliê. A partir de experimentos 

e situações, qualquer espaço 

pode a vir tornar-se um local 

para expressar arte. Para 

Augé15, “o mundo da 

supermodernidade não tem as dimensões exatas daquele no qual pensamos viver, 

pois vivemos num mundo que ainda não aprendemos a olhar. Temos que 

reaprender a pensar o espaço” (1994, p. 38). Este processo, versátil para alguns ou 

vazio para outros, na definição do ateliê (espaço físico), remete tanto à troca do 

espaço artificial pelo natural no Impressionismo quanto à visão de mundo particular 

adotada por diversos artistas modernistas. Assim, segundo o teórico Genet16, 

quando escreve sobre a experiência/vivência que teve ao frequentar o ateliê de 

Alberto Giacometti (1901-1966), indica que todo olhar pode ser relativo. 

Se olho para o armário a fim de saber afinal o que ele é, elimino tudo o que 

ele não é. E o esforço realizado me transforma num ser curioso: esse ser, 

esse observador, deixa de estar presente, e até de ser observador presente: 

                                                             
14 DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 304p. 
15 AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade Campinas: Papirus, 1994, 

110p. (Coleção Travessia do século) 
16 GENET, Jean. O ateliê de Giacometti.  São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2000, 95p. 
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recua incessantemente a um passado e a um futuro indefinido. Ausenta-se 

dali para que o armário permaneça, e para que entre o armário e ele se 

extingam todos os laços afetivos ou utilitários (2000, p. 48). 

A partir desta fundamentação histórica com relação ao espaço expositivo, 

como outro qualquer, um local, que a princípio era considerado tradicional, aos meus 

olhos e de outros, servindo apenas de estufa comum (ambiente onde os cactos são 

cultivados) torna-se um espaço de reflexão. Pensamentos, ideias e até mesmo de 

apropriações de materiais recorrentes para a produção das obras, passam a 

incorporar-se a este lugar. O cactário passa a ser visto como o lugar da arte.  

No cenário das produções contemporâneas, qualquer discussão 

sobre as relações espaço e criação desdobra-se para as dimensões da 

cidade, pois, bem sabemos, há muito o artista deixou de se limitar à 

fronteiras concretas de um local para realizar sua produção. Assim, os 

ateliês instalados nas cidades contemporâneas são produto de diálogos e 

de apropriações feitas pelo artista e, portanto, parte integrante e reveladora 

de seu processo criativo (MARINHO
17

, 2004, p. 70). 

O cactário18 (termo como o espaço também pode ser denominado) Cactusan 

fora construído no final do ano de 2003 sob o propósito de hobby (lazer e cultivo da 

espécie). A preferência por um determinado gênero da planta, o cáctus19, torna-me 

um Cacticultor20 instigado em compreender a prática ideal de cultivo bem como 

adquirir os hábitos dessa espécie exótica.  

O ambiente artificial da estufa construído com um propósito, ao contrário de 

seu significado, transcende e tende a retratar um espaço natural (referência à 

natureza), quase um paraíso simbólico localizado na cidade urbanizada.  

A proximidade frequente com o espaço e com seus “moradores” - os cactos, 

após alguns anos de experiência no manuseio, transformam a prática em algo 

sagrado, familiar e íntimo. Estar na estufa é um ato de celebração que acontece 

neste ambiente sagrado com os seres sagrados os quais se encontram 

transportados para o espaço da arte. O ateliê é um espaço de arte. “O ateliê aparece 

como o lugar onde o artista guarda e cultua sua subjetividade, uma porção do 

                                                             
17 MARINHO, Claudia. Espaço e criação. Os ateliês das cidades contemporâneas. In: MEDEIROS, Maria 

Beatriz de (org.). Arte em pesquisa: especificidades. v. 1. Brasília: UNB, 2004. 
18 Nome dado ao local onde são cultivadas espécies do gênero da planta cactos. 
19 Cáctus. Gênero de plantas de caule esférico ou anguloso, ou de peças globulares articuladas, o gênero-tipo das 

cactáceas (FERREIRA, 2004, p. 355). 
20 Cultivador de espécies do gênero da planta cactos. 
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Estufa Cactusan (vista interna).  

2005. Seberi-RS. 

 

 

 

 

 

 

espaço significada não apenas pelas realizações técnicas, mas também pelas 

buscas estéticas” (MARINHO21, 2004, p. 71). Ser cacticultor e ser artista são 

atividades de ofícios sagrados. O cactário é então levado para o espaço da arte, 

transformando-se no foco desta narrativa poética. O cacto torna-se um ser supremo, 

intocável e venerado, consequentemente, o mesmo ocorre com este espaço por ele 

habitado. 

 A estrutura espinhosa do cacto 

(agressiva a princípio) esconde uma 

planta altamente resistente que exige 

poucos cuidados, pouca rega e resulta 

sob um espetáculo visual sensível 

com o período da floração (através do 

desabrochar das flores). O cactário, 

como um ateliê convencional de outro 

artista, apresenta-se como um refúgio, 

um mundo particular. Um ambiente 

qualquer transformado em espaço de 

arte cheio de obras curiosas para 

serem apreciadas. 

O espaço do cactário adquire 

uma aura sagrada como de outros ambientes religiosos, ou seja, de um santuário. 

Esta relação de sacralizar o espaço vem a ser o elo representado na proposta do 

trabalho. Este vínculo de proximidade transforma a instalação e o próprio ato de sua 

construção em um ofício supremo. Tais aspectos encontram-se presentes e 

inseridos na proposta do santuário produzindo um ambiente com uma narrativa de 

arte ritualística relacionada aos afazeres dentro do cactário. 

Arte Contemporânea  

Com os experimentos artísticos dos modernistas e a liberdade compositiva por 

parte dos mesmos, a formação de um campo versátil e expandido da arte constituiu-

se (e ainda constitui-se) através de aspectos inovadores ou com revisitações do 

                                                             
21 MARINHO, Claudia. Espaço e criação. Os ateliês das cidades contemporâneas. In: MEDEIROS, Maria 

Beatriz de (org.). Arte em pesquisa: especificidades. v. 1. Brasília: UNB, 2004. 
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passado representados por meio de valores ressignificados para a época atual. Sua 

compreensão, por vezes, faz-se confusa aos olhares ingênuos do expectador ou 

crítica para a percepção dos mais apurados teóricos. De certo modo, a arte do 

presente abandona a sensibilização do espectador e “passou a um caminho 

conceitual, dirigido ao intelecto” (TRIGO22, 2009, p. 42). O âmbito contemporâneo da 

arte transgride a sociedade constantemente na produção que “está acima do 

alcance da compreensão das pessoas” (TRIGO23, 2009, p. 46). A arte atual 

condiciona-se num sistema complexo que deixa o público inseguro e deslocado 

quanto seu papel. 

O problema de avaliar a arte contemporânea é que ela ainda está viva 

e em crescimento. A história irá dizer quem viverá na memória e quem 

desaparecerá. O que é claro, entretanto, é que desde 1960 os movimentos 

vêm e vão num piscar de olhos. O fio condutor comum a todos é a oposição 

ao Expressionismo Abstrato. É como se a sombra projetada de Jackson 

Pollock se estendesse tão longe que os ramos futuros tivessem que se 

esgueirar por baixo da árvore até encontrarem seu próprio lugar ao sol 

(STRICKLAND
24

, 2004, p. 168). 

O panorama contemporâneo apropriou-se de todos os espaços, inclusive o 

cyberespaço, sob a óptica de um “buraco negro” que consome e suga diversas 

linguagens, temas, tendências e materiais. Ao contrário de outros períodos, como o 

Modernismo que negava o passado, a arte contemporânea assume seu papel 

transformador e ultrapassa limites até então estabelecidos para percorrer um 

caminho sem restrições.  

A arte contemporânea possui, ao mesmo tempo, um caráter evolutivo e um 

marco de ruptura, ou seja, ela surge através de constantes modificações 

introduzidas pela arte moderna e seu rompimento dar-se-á, principalmente, pelo 

abandono do suporte convencional: da bidimensionalidade. Assim, “[...], aos poucos, 

devido à necessidade de trilhar novos caminhos, a arte buscou novos conceitos de 

suporte e material” (VENTRELLA; ARRUDA25, 2006, p. 74). A introdução dessa 

                                                             
22 TRIGO, Luciano. A grande feira: uma reação ao vale-tudo na arte contemporânea. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2009. 239p. 
23 Idem. 
24 STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. 13. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 

2004. 198p. 
25 VENTRELLA, Roseli; ARRUDA, Jacqueline. Projeto educação para o século XXI: 80 série. São Paulo: 

Escala educacional, 2006. 112p. (Coleção Série Link da Arte) 
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materialidade, bem como a procura e experimentação de novos suportes resultaram 

na criação de uma arte amplamente livre e imaginativa. 

As transformações na arte pós-moderna são notáveis, pois a própria cronologia 

da história da arte perde seu rumo sequencial. Os movimentos artísticos 

organizados dão espaço para o surgimento de correntes, gêneros e estilos que são, 

na verdade, constituídos por um repertório de individualidades e pluralidades. “Há, 

de fato, ruptura entre dois modelos apresentados, o da arte moderna, pertencente 

ao regime de consumo, e o da arte contemporânea, pertencente ao de 

comunicação” (CAUQUELIN26, 2005, p. 87). A nova ordem da arte se apropria de 

várias tendências (novas e antigas) ao mesmo tempo, caracterizando-se muitas 

vezes mais pela ideia do que pela relação à estética da obra. 

No mundo da arte, a ideia de pós-modernismo começou a surgir na 

década de 60, com a emergência de tendências como a arte pop, o 

minimalismo, a arte conceitual e a performance. Restrospectivamente (sic), 

exemplos nascentes dos pós-modernismo poderiam ser detectados muito 

antes em obras de artistas como Duchamp, cujos redy-mades zombavam 

da preciosidade do objeto de arte (HEARTNEY
27

, 2002, p. 12). 

São tantas as alterações, inovações, inclusões e até exclusões de padrões, 

que a arte instaura-se como um campo sem fronteiras. “O espaço da arte 

contemporânea - pós-moderna, para muitos - seria o espaço da arte moderna 

depurado de elementos espaciais não modernos ainda persistentes na sua fase de 

formação. A arte contemporânea seria a arte moderna sem resquícios pré-

modernos” (TASSINARI28, 2001, p. 10). O Pós-Modernismo marca a globalização da 

arte quando, também, a mesma deixa de concentrar-se em um único bloco 

(território) e, passa a desenvolver-se internacionalmente, em vários pontos 

geográficos do planeta ao mesmo tempo.  

A arte contemporânea, por outro lado, não dispõe de um tempo de 

constituição, de uma formulação estabilizada e, portanto, de 

reconhecimento. Sua simultaneidade - o que ocorre agora - exige uma 

                                                             
26 CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins, 2005. 168p. (Coleção 
Todas as Artes) 
27

 HEARTNEY, Eleanor. Pós-Modernismo. São Paulo: Cosac Naify, 2002. 77p. (Coleção Movimentos da arte 

moderna) 
28 TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac Naify, 2001. 165p. 
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junção, uma elaboração: o aqui-agora da certeza sensível não pode ser 

captado diretamente (CAUQUELIN
29

, 2005, p.11). 

A arte contemporânea não abandona conceitos modernos, ao contrário, ela 

utiliza-se deles buscando a experimentação de vários de seus elementos em 

conjunto, consequentemente, fazendo surgir o modelo pós-modernista. “Para um 

estudioso do assunto, o Pós-Modernismo talvez se pareça com o reflexo de Narciso 

na água: ele se desintegra no momento em que se tenta pegá-lo” (HEARTNEY30, 

2002, p. 7). Contudo, uma das características marcantes é o rompimento do espaço 

em que a obra de arte acontece, pois, 

no desejo de romper com os espaços limitados das exposições 

convencionais e não se contendo com a apreciação apenas visual, as 

instalações e os objetos que dela fazem parte foram criados para serem 

visitados, sentidos, ouvidos, cheirados e até manipulados. É como se você 

pudesse entrar dentro de um quadro e participar da cena retratada 

interagindo com a obra, isto é, fazendo parte do contexto que o artista criou 

e, muitas vezes, até atuando como protagonista (pessoa que ocupa lugar de 

destaque em um acontecimento)  (VENTRELLA; ARRUDA
31

, 2006, p. 72). 

Da mesma forma que rupturas aconteceram em relação ao uso do espaço na 

arte contemporânea, também as questões relativas ao suporte se modificaram. 

Neste exercício de transpor a estufa para o espaço da arte, vêm com ela também os 

seus “objetos cactus”. A relação de proximidade/rotina com este espaço, do cactário, 

facilita a construção do agora espaço de arte denominado como santuário. Estes 

passam a ser suporte/lugar da arte, ou seja, sua inspiração. 

Assim, o suporte contemporâneo procede igualmente como foi o processo da 

troca da figuração pela abstração na pintura moderna, isto é, gera polêmica pela sua 

versatilidade. “O espectador, junto a uma obra contemporânea, pode perceber as 

alterações que a obra provoca no espaço em comum e cotidiano em que vive por 

meio dos sinais do fazer, mas também pode perceber que ela está ligada ao espaço 

cotidiano não o imitando” (TASSINARI32, 2001, p. 76). O suporte diversificado 

                                                             
29 CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins, 2005. 168p. (Coleção 

Todas as Artes) 
30 HEARTNEY, Eleanor. Pós-Modernismo. São Paulo: Cosac Naify, 2002. 77p. (Coleção Movimentos da arte 

moderna) 
31 VENTRELLA, Roseli; ARRUDA, Jacqueline. Projeto educação para o século XXI: 80 série. São Paulo: 
Escala educacional, 2006. 112p. (Coleção Série Link da Arte) 
32 TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac Naify, 2001. 165p. 
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modifica também o conceito de obra de arte contemporânea: “o conceito de arte e 

de seus artistas está fixado, segundo Favoretto na tradição romântica, que identifica 

obra como obra-prima, ou seja, uma obra sacralizada, que revela um conceito 

específico de beleza” (SCHMIDLIN33, 2006, p. 3). Não existe mais um único 

ambiente específico para realizar-se. Para Archer34, “[...] ‘a arte da Instalação’, [...], 

‘de lugar específico ou não, surgiu como um idioma flexível; na verdade, tão flexível 

que pode funcionar, ao mesmo tempo, como forma de desconstruir o museu e 

reconstruí-lo’ [...]” (2001, p. 223). Por isso, a constituição de arte fora do museu 

acarreta na perda desse título (tradição de obra-prima), mas, em contrapartida, 

aproxima o público e torna-se democraticamente acessível. 

No entanto, faz-se necessário ressaltar que diante desse novo diálogo a arte 

insere-se no nosso meio diariamente. Das tantas questões que circulam no campo 

visual, os próprios centros urbanos, considerando sua totalidade e sua 

efervescência, tornam-se ambientes apropriados para a introdução da arte intitulada 

pública, permitindo assim que experiências e espaços da vida privada sejam 

exibidos num lugar acessível ao apreciador de arte. 

Instalação 

Durante muito tempo, o desenho, a pintura, a escultura e a arquitetura 

preencheram o espaço das linguagens da arte. No entanto, ocorre uma ruptura com 

a entrada da Arte Moderna no século XX e a perda de fronteiras na Arte 

Contemporânea (final da década 60), consequentemente, a apropriação de novas 

tecnologias, ocasionando uma supervalorização de novas linguagens visuais como a 

instalação, a fotografia e em decorrência disto também, o vídeo.  

Contudo, nesse período fértil do campo da arte, surgiram derivações e 

experimentos que originaram outras linguagens e discussões pertinentes sobre o 

papel da arte. O período torna-se marcado por dúvidas, insatisfações e 

questionamentos sobre o que produzir? de que maneira? e por que? A arte Pós-

                                                             
33 SCHMIDLIN, Elaine. Isto é arte? São Paulo: Instituto Arte na Escola, 2006 (DVDteca Arte na Escola – 

Material educativo para professor-propositor) 
34

 ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 263p. 

(Coleção a) 
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Moderna mostra o inusitado e o transformador através do conceitualismo – Arte 

Conceitual. Segundo Jimenez35,  

se o termo “contemporâneo” tem sentido cronológico, a arte contemporânea 

não chega a designar a totalidade da arte de hoje, mistura de práticas ao 

mesmo tempo tradicionais, clássicas, modernas e atuais. Catherine Milet 

mostra que a expressão “arte contemporânea” suplanta, desde os anos 80, 

as designações “vanguarda”, “arte viva” e “arte atual”. Se tomamos em 

consideração a centena de movimentos, de agrupamentos e de tendências 

que se sucederam e por vezes entrecruzaram, desde a Segunda Guerra 

Mundial, da Action Painting às tecnimagens, percebemos imediatamente 

que a arte dita “contemporânea” é aquela que sempre pretende renovar as 

formas antigas e tradicionais de criação. Ela é identificável precisamente 

graças a seu grau de inovação, de imprevisto, de inédito, á sua vontade de 

chocar ou de provocar, sem que se prejulgue por isso que ela seja 

reconhecida e apreciada por todos (2003, p. 62). 

A discussão de temas ou assuntos atuais passa a permear todas as produções 

e os espaços da arte. E, uma das linguagens que incorpora essas questões, de 

certa forma complexas, é a Instalação36, que aceita uma variedade de materiais e de 

outras linguagens inseridas dentro do diálogo construído. Segundo Bamonte37, 

a instalação, ao longo da história, vem sendo considerada descartável sob o 

ponto de vista material e intelectual, como obras que não contribuem para o 

enriquecimento da história da arte. Muitos tratam-na como algo banal, uma 

decorrência de modismos. Entretanto, ao seguir estes parâmetros, esquece-

se de que estas constituem manifestações artísticas inseridas em um 

contexto social-político-econômico, no qual a expressão plástica é um de 

seus maiores reflexos. [...] As instalações constituem mecanismos 

descartáveis compatíveis com o avanço tecnológico que se vive. Não 

caracteriza a obra de arte permanente, muitas vezes disputada e negociada 

no mercado de arte, mas desintegra-se como materiais transitórios, em uma 

rapidez sintonizada ao desenvolvimento tecnológico que torna 

computadores desatualizados no momento em que são vendidos (1999, p. 

103). 

A instalação é um tipo de linguagem que discute sua própria existência. “Os 

elementos espaço-tempo são colocados em questão, principalmente, quando se 

pergunta se uma instalação deixa de existir, enquanto obra, a partir do momento em 

                                                             
35 JIMENEZ, Marc. Pós-modernidade, filosofia analítica e tradição européia. In: ZIELINSKY, Mônica (org.). 

Fronteiras: arte, críticas e outros ensaios. Porto Alegre: UFRGS, 2003, 191p. 
36 Instalação. Termo que entrou em voga na década de 70, designando assemblagens* ou ambientes* 

construídos numa galeria ou museu para uma exposição em particular (CHILVERS, 2001, p. 271). 
37

 BAMONTE, Joedy Luciana Barros Martins. Instalação: o prazer e as dificuldades na pesquisa de arte. In: X 

Encontro Nacional da ANPAP. São Paulo, 10, 11 e 12 de novembro de 1999. Anais. v. 1. Palestras, história e 

crítica de arte, conservação e materiais, curadoria. 
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que é desmontada” (ECKERT38, 2009, p. 257). A instalação, após o término de sua 

exposição passa a residir na memória dos espectadores e no registro fotográfico e 

fílmico da obra. Além disso, resquícios da obra podem estar presentes em 

rascunhos, projetos e maquetes que contam detalhes de uma obra que não existe 

mais fisicamente.  

Esta linguagem não se delimita em seguir uma regra, ao contrário, utiliza-se de 

uma liberdade tanto material quanto conceitual. No entanto, pode-se ressaltar um 

fator característico dentre todas as produções que se refere ao uso de um espaço 

temporário (quando a obra possuir este caráter). Para Eckert39, “as obras sempre 

foram instaladas, mas, na arte contemporânea, a palavra instalação sofre 

transformações e se reatualiza para designar obras concebidas, especialmente, para 

um dado espaço ou, ao menos, adaptadas a esse espaço” (2009, p. 252). E mais, 

percebe-se, portanto, a instalação como herdeira dos ready-mades de 

Marcel Duchamp, quando o artista leva à galeria objetos produzidos em 

série como reação de indiferença visual ou total ausência de “bom” ou 

“mau” gosto, das colagens de Kurt Schwitters, no contexto do Dadaísmo, 

que apresentavam características teatrais na ocupação do espaço; do 

Construtivismo, de El Lissitzky, que tomava o espaço e o tempo como a 

única base possível para a construção da arte; do Espacialismo, de Lúcio 

Fontana, com suas telas cortadas que integravam a arte ao ambiente em 

geral; e dos Happenings, de Allan Kaprow, que rompiam com os limites dos 

espaços concretos através do movimento (ECKERT
40

, 2009, p. 253). 

A construção de instalações também “podem ser site-specific, isto é, 

concebidas para um lugar específico, ou idealizadas para diferentes locais” 

(DEMPSEY41, 2003, p. 249). O planejamento da obra para um determinado local 

seja ele fechado ou aberto, pequeno ou grande, público ou privado, constrói um laço 

quase sempre indissociável entre os materiais, o espaço físico e o tema discutido.  

As obras que são planejadas para ocupação de um espaço comum podem ser 

expostas em diversos ambientes e possuem uma característica de maleabilidade 

ajustável. Enquanto que aquelas projetadas para um determinado espaço físico não 

suportam a troca de sua exposição para outro ambiente.  

                                                             
38 ECKERT, Alexandra. A instalação: reflexões sobre sua prática e seus domínios. In: COSTA, Clóvis Martins; 

JOHN, Richard (org.). Vetor. Novo Hamburgo: FEEVALE, 2009. 
39 Idem. 
40 Idem. 
41 DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 304 p. 
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Além disso, deve ser destacada também a participação do público em contato 

com a obra exposta. Essa particularidade que a linguagem da Instalação propicia ao 

espectador difere-se da proposta, do local, dos materiais, da intenção e até mesmo 

da postura das pessoas que irão circular no espaço. 

Na instalação, o espectador pode participar passiva ou ativamente, 

dependendo do estímulo fornecido pelo artista. A participação passiva 

decorre da forma como se determina sua trajetória ao redor dos elementos. 

Já a participação ativa resulta na interação direta do público, que manipula 

os elementos, seleciona materiais e integra-se aos objetos expostos, 

passando ele próprio a fazer parte da obra (ECKERT
42

, 2009, p. 259). 

O espectador, na instalação, adentra na obra, quando essa possibilitar, 

constituindo-se como parte do cenário espacial e da narrativa conceitual. Ele 

constrói discursos e diálogos previsíveis e pode provocar tantos outros elementos 

surpresos e imprevistos.  

Encontra-se, na arte contemporânea, principalmente na prática da 

instalação, uma extraordinária elasticidade, um hibridismo entre o bi e o 

tridimensional. Essa insubordinação às leis e à ordem constituídas, ao longo 

de séculos de história, pelo sistema das artes, destruiu, transformou e 

revolucionou a pintura tradicional, assim como a distinção entre materiais 

nobres, pobres e novos na escultura. Somente essa liberdade de buscar e 

experimentar encontra eco na produção atual (ECKERT
43

, 2009, p. 255) 

Assim, sobre a liberdade formal dos materiais e da própria inserção de diversas 

linguagens (desenho, pintura, escultura, vídeo, entre outras) na ocupação de um 

mesmo espaço resulta na formação de um diálogo conciso através de tais 

elementos organizados transformando o ambiente narrativo em uma instalação, o 

que justifica a opção desta linguagem para desenvolvimento da proposta em 

apresentação. 

SanTUÁRIO CACTU’San  

A exposição intitulada “SanTUÁRIO CACTU’San” constitui-se de uma 

instalação que aborda a discussão do tema recorrente “Cacto” desenvolvido ao 

                                                             
42 ECKERT, Alexandra. A instalação: reflexões sobre sua prática e seus domínios. In: COSTA, Clóvis Martins; 

JOHN, Richard (org.). Vetor. Novo Hamburgo: FEEVALE, 2009. 
43 Idem. 
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A criação. 2010.  

Sandro Bottene.  

70 x 102 cm. Instalação de parede. 

Técnica mista experimental.  

Coleção do Artista. 

longo de outros trabalhos e, mais do que isso, constroe uma relação simbólica 

ressignificando o espaço da exposição como espaço do cactário. A instalação 

procura transcender significados quando eleva a temática (cacto) como ser ou 

elemento sagrado e, simultaneamente consagra o espaço como um santuário44 de 

arte. O aspecto do sagrado, abordado neste espaço, advém de tantos outros que o 

ser humano constituiu ao longo de sua formação religiosa e/ou espiritual. Desde os 

tempos mais antigos, inclusive na Pré-História, e posteriormente, nos dias atuais, a 

humanidade mantém uma característica muito forte em relação à adoração de um 

ser superior cultuado em um 

ambiente destinado a rituais, 

encontros ou celebrações do 

ente adorado.  

Tais aspectos “sacros” 

representados e resgatados 

nesta instalação remetem aos 

trabalhos desenvolvidos, 

primeiramente, na série 

intitulada “Devoradores do 

sagrado45” (2010) e 

recentemente, na série “Corpo 

e sexualidade – sagrado46” 

(2011). Contudo, outra 

referência neste trabalho deve-

se em retomar a ideia de 

ambiente já discutida em outra instalação intitulada “Ambiente aberto: o preencher 

do vazio47” (2010) realizada em forma de exposição coletiva. Desse modo, trata-se 

                                                             
44 Santuário. [Do lat. sanctuariu.] Substantivo masculino. 1. Lugar consagrado pela religião; lugar santo. 2. O 

local mais sagrado do templo judaico de Jerusalém, onde se guardava a Arca da Aliança. 3. Templo, igreja, 

basílica, capela. 4. Sacrário, relicário [...] (FERREIRA, 2004, p. 1804). 
45 Devoradores do sagrado. Série produzida de agosto à dezembro de 2010 no componente curricular Ateliê IV 

no curso de Artes Visuais – Bacharelado – UNIJUÍ, que discute a relação entre elementos religiosos destacando 

o corpo do cacto como corpo de Cristo. 
46 Corpo e sexualidade – sagrado. Série produzida de março à julho de 2011 no componente curricular Ateliê V 

no curso de Artes Visuais – Bacharelado – UNIJUÍ, que aborda a narrativa sobre o corpo e a sexualidade do 

planta hermafrodita através da perspectiva sagrada. 
47 Ambiente aberto: o preencher do vazio. Instalação produzida no componente curricular Ateliê VI, de agosto 

à dezembro de 2010, no curso de Artes Visuais – Bacharelado – UNIJUÍ, que discute a particularidade da 

coleção de espécies do gênero da planta apresentando uma relação de diálogo entre o espaço fechado (restrito) da 
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Tríptico VI. 2011.  

Sandro Bottene. 

30 x 45 cm. Técnica mista experimental. 

Coleção do Artista. 

 

de dar prosseguimento tanto à temática mencionada inúmeras vezes, quanto à 

idealização da construção de um espaço que retratasse poeticamente/obviamente 

toda produção artística decorrente no 

bacharelado. 

O aspecto sagrado torna-se 

importante e constitui-se até na 

própria denominação do trabalho 

quando, simbolicamente, delimita-

se uma “aura” de propriedade e 

insere, já no título da exposição, o 

“autor” (San = Sandro) através da 

organização formal das fontes 

visualizadas no início e no fim 

(três letras) que dão nome à obra. 

Trata-se de escrever com uso do 

recurso simétrico e expressar 

uma numerologia já presente como característica marcante em outros trabalhos48. 

Assim, para constituir-se formalmente 

esse “santuário” foram delimitadas algumas 

questões levando em conta os elementos 

comuns encontrados em templos, igrejas ou 

qualquer lugar cuja função esteja ligada à 

religiosidade. Para tanto, o ambiente 

produzido fora dividido em cinco partes ou 

denominado como cinco momentos: Ofertório, Oratório, Adoração, Sacrifício e 

Sepulcro. Tais ações ritualísticas, como também podem ser compreendidas, 

remetem a algumas situações do cotidiano enquanto outras expressam questões 

fortes realizadas por culturas passadas.  

A distribuição destas cinco partes da exposição (sequência narrativa) foi 

organizada conforme o texto fixado na parede que dá início ao percurso da mesma.  

                                                                                                                                                                                              
estufa onde os cactos são cultivados e o espaço aberto (coletivo) da exposição (Mostra Acadêmica I - 2010) onde 

outros trabalhos dos colegas dividiam o mesmo ambiente. 
48 Em trabalhos anteriores questões de ordem numérica e quantidade foram levadas em conta, como por exemplo 

um conjunto de 99 copos brancos e apenas um vermelho no trabalho “Bem-Vindo: siga a luz vermelha”. Não por 

acaso, em outra instalação foram usados 30 vasos, no trabalho “Ambiente aberto: o preencher do vazio”, 

remetendo a idade do artista caracterizando simbolicamente o aspecto numérico. 

Logo da exposição. 2011. 

Título da exposição. 2011. 
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Neste primeiro momento, utiliza-se um símbolo, 

o marco zero, que caracteriza a exposição do 

santuário e a partir dele o percurso da narrativa do 

trabalho acontece. Sob uma perspectiva sagrada, 

como todas as partes do trabalho, o logo se constitui 

com uma forma vazada de um cacto dentro de um 

círculo. A “mandala” emblemática remete visualmente a 

elementos característicos presentes na cultura egípcia 

tais como: a imagem do sol, a utilização de tiras de 

algodão cru e o forte apelo da cor dourada simbolizando 

a austeridade do ouro como recurso empregado para 

enfatizar a importância tanto do local (templo) quanto do 

ser que ali se encontra presente. Justificando assim, a 

opção desses materiais e imagens no que remete o seu 

caráter de sacralidade. 

Ofertório 

A narrativa visual da instalação inicia com o momento denominado de 

Ofertório49. Para tal descrição utilizou-se da famosa passagem da Bíblia que se 

refere à Última Ceia de Cristo e os doze discípulos, consagrada através da obra de 

mesmo nome de Leonardo Da Vinci. Representação já muitas vezes apropriada, 

citada, relida em pintura e outras linguagens por diversos artistas em distintas 

épocas da sociedade. “A Última Ceia era um assunto adequado a refeitórios de 

mosteiros. O momento habitualmente escolhido era aquele em que Cristo partiu o 

pão e bebeu o vinho: o tema da transubstanciação” (CARR-GOMM50, 2004, p. 173-

4). O ato de ofertar algo se apresenta como uma das ações mais antigas executadas 

em diversos espaços sagrados. Tal ato, o de depositar oferendas aos deuses ou 

divindade, serve como forma de doar-se e retribuir, de alimentar-se e viver. Assim, 

ao retratar a ceia de Cristo buscou-se reforçar esse elo de sagrado do momento 

                                                             
49 Ofertório. [Do lat. tard. offertoriu.] Substantivo masculino. 1. A parte da missa em que se oferece a Deus o 

pão e o vinho. 6. Dádiva, doação, oferecimento, oferenda, oferta (FERREIRA, 2004, p. 1429). 
50 CARR-GOMM, Sarah. Dicionário de símbolos na arte: guia ilustrado da pintura e da escultura ocidentais. 

São Paulo: EDUSC, 2004. 241p. 

Emblema do santuário. 

2011. 
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Oferta: Ceia Cactu’san. 2011. 

simbólico e da forma significativa que tal cena demonstra nesta instalação e para a 

religião. 

A tradução da cena da 

ceia transfigurou-se a 

partir de uma mesa 

(4,00 x 0,50 m) 

suspensa por 

fios de nylon sob 

a qual estava 

estendida uma toalha 

(tecido de cetim branco, 

que remete a um manto 

sagrado) com impressões 

de imagens de doze 

pratos (através de 

tinner e cópias xerografadas P&B) 

respectivamente representando 

cada discípulo. No centro, um 

prato produzido com partes e 

restos de cacto dissecado adquire 

caráter primordial de alimento 

sagrado que possui um sentido de 

ofertar o próprio corpo como Cristo 

o fez em sua ceia. Neste mesmo 

ponto central da mesa, encontra-

se suspenso um objeto composto 

com porta-retratos com forma de 

um pé de cacto que ocupa o lugar 

de Cristo justificando o tema como 

elemento protagonista da cena. E finalizando a composição da ceia, os discípulos 

estão representados por doze molduras de porta-retratos vazados, também 

suspensos por fios de nylon distribuídos simetricamente (seis em cada lateral) ao 

lado da figura central ocupada pela figura simbólica do cacto. Nesta composição o 
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Oratório Cactu’san. 2011. 

espectador é provocado a completar/interagir com a obra ao posicionar-se nas 

molduras e ocupando o espaço (retrato) como um dos discípulos. 

Oratório 

A narrativa da instalação segue com 

a parte da obra que se refere ao ato 

penitente no Oratório51. Tal seguimento 

procede-se como complemento do 

primeiro (ofertar) justamente que após 

oferecer/partilhar com a divindade ocorre 

um momento de reflexão ou 

agradecimento através de orações. Este 

momento do santuário compõe-se 

visualmente da exibição do vídeo arte: 

“Bem-Vindo: siga a luz vermelha52” (6’, 

2010), dos vestígios (copos com velas) 

utilizados na instalação que resultou neste 

vídeo e de um genuflexório central 

composto de forma lateral e simétrica por 

degraus preenchidos com novos copos 

com velas. 

A ação acontece sob forma de ritual 

quando o espectador, num ato sagrado, 

participa da instalação ao ajoelhar-se no 

genuflexório como sinal de respeito e 

símbolo de fé através da oração. O vídeo e 

sua trilha sonora despertam um momento 

de reflexão discutindo referências de 

                                                             
51 Oratório. [Do lat. oratoriu.] Substantivo masculino. 3. Nicho ou armário com imagens religiosas; adoratório. 

4. Capela doméstica. 5. Certa congregação religiosa. (FERREIRA, 2004, p. 1446). 
52 Bem-Vindo: siga a luz vermelha. Vídeo arte produzido no Componente Curricular de Tridimensional III, de 

março à julho de 2010, no curso de Artes Visuais – Bacharelado – UNIJUÍ, que apresenta uma narrativa 

simbólica e ritualística convidando o espectador a conhecer dois ambientes sagrados: um espaço físico externo 

(casa/morada do artista) e um espaço físico interno (cactário/estufa/morada dos cactos). 
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memória, de gestos sagrados, de expressões interiores, de submissão a um ser 

divino. Além disso, o vídeo dialoga com a exposição quando, durante sua exibição, 

recria um novo espaço ao expandir-se deste local e revela outros espaços 

“sagrados” (casa/estufa) recorrentes tanto no aspecto da temática como na 

reminiscência de outros trabalhos. 

Ocorre uma questão de inversão temporal, ou seja, as velas que compõe o 

centro da instalação, usadas na execução da performance exibida através do vídeo 

apresentam-se apagadas. No mesmo espaço um novo conjunto de copos e velas 

são expostas simetricamente ao genuflexório também apagadas. Num processo 

atemporal todas as velas são acessas nessa relação. A presença das chamas no 

vídeo acaba por acender as velas já citadas, construindo um discurso entre imaterial 

(passado) e material (presente). Tal relação acaba discutindo, inevitavelmente, a 

constante prerrogativa da memória “viva”, de acontecimentos passados possuírem 

uma marca tão expressiva que continuam a figurar no momento atual. 

Nesta parte, como nas demais, a presença do tecido, como pano de projeção, 

exposto em forma de pregas, plissados e drapejados remetem a contextos do 

sudário (manto sagrado como anteriormente) bem como, do erotismo e da 

sensualidade em virtude da sensação visual de movimento provocada pela 

organização do tecido. Esta variação entre sagrado e profano acaba sendo 

apresentada em outros momentos da instalação quando o tecido é usado numa 

simbologia quando alterna de um para outro. 

Adoração 

No percurso da instalação, o próximo momento apresenta-se composto por 

imagens ou ícones de Adoração53. O ato de idolatrar ou adorar um deus 

demonstrou-se fortemente recorrente em diversas culturas e períodos da civilização 

humana. Nesta parte, trata-se de cultuar o ser supremo – o cacto – elevando-o como 

deus na arte. Para tanto, apropriou-se da estética do trabalho produzida no Ateliê V 

(série Corpo e sexualidade: sagrado) já mencionada anteriormente que, utilizava os 

recursos da presença da cruz, do ostensório (custódia onde se ostenta a hóstia 

                                                             
53 Adoração. [Do lat. adoratione.] Substantivo feminino. 1. Ato de adorar. 2. Culto a uma divindade. 3. Culto, 

reverência, veneração. 4. Amor excessivo; idolatria. 5. Gosto imoderado de alguma coisa. 6. Quadro que 

representa a veneração dos Reis Magos ao Menino Jesus (FERREIRA, 2004, p. 54). 
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Ícone de adoração. 2011. 

 

consagrada) e de elementos da mitologia grega mesclados ao contexto da temática 

cacto em forma de papel artesanal, transformando-se em relíquia pela simbologia do 

corpo de Cristo/corpo dos cactus. 

Sobre a questão simbólica da 

mitologia grega utilizou-se reproduções de 

imagens de obras de divindades atribuídas 

aos deuses Hermes e Afrodite que, segundo 

a mitologia grega, são considerados os pais 

de Hermafrodito (o próprio termo deriva da 

junção do nome de ambos: dos deuses – 

Hermes + Afrodite = Hermafrodita). Tal 

relação deve-se ao quesito da planta cacto 

ser uma espécie dotada de ambos os sexos, 

ou seja, a flor (parte responsável pela 

reprodução dos cactus) constitui-se de duas 

partes - o gineceu (órgão reprodutor 

feminino) e o androceu (órgão reprodutor 

masculino), cada qual com suas respectivas 

divisões. A flor, denominada como 

Monoclina ou Hermafrodita (dotada de 

órgãos reprodutores dos dois sexos; 

bissexual).  

Esta parte do trabalho constitui-se de 

duas placas de vidro transparente (sentido 

de pureza, harmonia e equilíbrio) nas quais 

se encontram transferidas as imagens 

mitológicas ocupando o papel hierárquico ou 

ainda ocupando o lugar de Maria e José (pais 

de Cristo). No centro, o fruto desta união, através de uma cruz dourada (sentido de 

sagrado) composta por porta-retratos, situa-se a divindade representativa do 

santuário: o cacto. O mesmo, por sua vez dispõe-se envolvido por uma faixa de 

tecido de cetim lilás interligado as imagens dos deuses remetendo a ideia de cordão 

umbilical. Ao mesmo tempo, novamente, esse tecido recria uma alusão ao sudário 
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Marcas do sacrifício. 2011. 

de Cristo cobrindo seu corpo, bem como uma relação de sensualidade e 

sexualidade perante o ser hermafrodita e a exibição das imagens dos deuses nus. 

Sacrifício 

O percurso ritualístico do santuário 

segue com o momento representado pelo 

Sacrifício54. Esta parte do trabalho alcança 

um sentido dramático levando em conta 

tanto a relação conceitual quanto o caráter 

plástico dos trabalhos apresentados. O 

significado deste momento possui uma 

dimensão sagrada de suma importância ao 

transmitir o ato de sacrificar a divindade, 

ou seja, trata-se de abordar o tema da 

morte, da perda deste ente querido. 

A representação da cena acontece 

através da construção de uma relação 

praticada por algumas culturas antigas que 

acreditavam que, sacrificando uma vida, 

em oferecimento aos deuses, suas preces 

seriam atendidas prontamente, isto é, 

realizar um sacrifício em troca de um bem 

maior. Ao referir-se sobre sacrifício, 

inevitavelmente vem a nossa mente uma 

relação de sangue55 e da cor vermelha 

justamente porque é ele que dá 

continuidade da vida, a circulação deste 

                                                             
54 Sacrifício. [Do lat. sacrificiu.] Substantivo masculino. 1. Ato ou efeito de sacrificar (-se). 2. Oferta solene à 

divindade de produtos da terra e animais. 3. Oferta pessoal ou coletiva à divindade, simbolizada na destruição de 

um bem ou na imolação de uma vítima. 4. A morte de Cristo (FERREIRA, 2004, p. 1788). 
55 O sangue utilizado como pigmento nas obras foi coletado em um laboratório de análises clínicas com os 

devidos procedimentos de segurança em relação a riscos de saúde. Este mesmo procedimento foi realizado em 

2010 para execução dos outros trabalhos. O meu tipo sanguíneo é O+. 
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mantém-nos vivos. Nestes trabalhos, o elemento ou pigmento: sangue encontra-se 

presente em cada peça das obras reforçando o significado de sagrado e 

autenticando o momento do santuário. 

Para tanto, organizou-se sobre um cubo uma porção de pedras (usadas no 

manuseio da planta) e sobre estas, uma placa de psai56 acrílico cristal contendo um 

fragmento de cacto dissecado recoberto de pigmento sanguíneo. Este objeto remete 

ao local chamado de “Pedra do sacrifício” onde o sangue derramado de uma vítima 

é oferecido aos deuses. Outra relação presente no trabalho também é a referência 

do sacrifício realizado por Cristo ao ser morto na cruz visto que se trata de um tema 

sagrado relacionado com uma divindade. 

Para completar a cena encontram-se expostos outros três trabalhos referentes 

realizados no curso, no Componente Curricular do Ateliê III (2010), de série 

intitulada: “Entre Ferimentos e Curativos”. Nestas obras também há presença do 

pigmento sangue reforçando o significado do momento do sacrifício. Estes trabalhos 

apresentam uma inserção de várias agulhas que remetem a ideia de perfurar, cortar, 

sangrar, presentes em outras relações de sacrifício. 

Neste momento da instalação o elemento mais evidente é a cor representada 

no sangue que remete ao sacrifício. Este elemento atribui à obra seu caráter 

pulsante, visceral, orgânico de um momento dramático e decisivo entre a vida e 

passagem para a morte deste ser supremo. O fragmento do cacto exposto neste 

ritual é apresentado como uma reflexão sobre o corpo presente transformando-se 

em matéria subjetiva, como quer a arte. 

Sepulcro 

E por fim, a narrativa da instalação termina com o momento denominado de 

Sepulcro57 constituído por meio de alguns túmulos ou catacumbas sagradas que 

retratam o abrigo dos restos mortais de divindades ou deuses.  

O local, considerado a morada eterna serve como parte do ritual final para o 

ser supremo – o cacto. Obviamente, que depois de abordar a parte anterior do 

                                                             
56 Placa transparente usada como suporte em vários obras remetendo à relação de transparência na estufa (a 
luminosidade). 
57 Sepulcro. [Do lat. sepulcru.] Substantivo masculino. 1. sepultura. 2. Cavidade no centro do altar, ou da 

simples pedra de ara, onde se encerram as relíquias de santos, especialmente de mártires. 3. Lugar onde morre 

muita gente; ataúde, sepultura. 4. Aquilo que oculta ou esconde como um túmulo (FERREIRA, 2004, p. 1831). 
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trabalho, o sacrifício, torna-se necessário. Finalizá-lo ou “sepultá-lo”, conforme outra 

relação que esta parte do trabalho aborda, é imprescindível. 

Tal relação dá-se à presença de sete sepulturas, novamente aparece à 

numerologia, que simboliza o percurso dos sete Ateliês que compõe o curso. Cada 

um desses túmulos, por sua vez, apresenta uma lápide com uma numeração em 

algarismos romanos, resgatando passagens históricas utilizadas anteriormente, 

demonstrando a ordem destes Ateliês (componentes curriculares cursados). 

Para além dos túmulos, o que dá 

força à cena, constitui-se basicamente 

pela organização de dois elementos: o 

desenho de um cacto, elemento 

temático e norteador da pesquisa, na 

parede e a pintura na areia. Ambos 

resultam na representação de um pé de 

cactos e sua projeção sobre os túmulos.  

O desenho foi elaborado com lápis 

grafite enquanto a pintura foi executada 

com pigmento em pó diluído no álcool e 

aplicado com um borrifador sobre as 

sepulturas construídas de areia, sendo 

que esta imagem do cacto, projetada 

nos túmulos foi adquirida com um molde 

vazado de papel. 

Para sua elaboração, os túmulos 

foram organizados com a mesma 

quantidade de areia, moldados/lacrados 

com as próprias mãos. Destes túmulos, 

seis deles apresentam-se cobertos pelo 

pigmento roxo (sentido de purificação) 

remetendo aos componentes dos 

Ateliês já encerrados. No entanto, um deles, sem pintura e ainda aberto, com a 

lápide de número VII, demonstra uma relação com o espaço da instalação em 

exposição. Esta parte da instalação não indica o final da pesquisa em si, apenas 

encerra a narrativa construída para este momento.  
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