
ARTE, CULTURA E 
ECOLOGIA

caminhos equidistantes para 
sustentabilidade

*Todas as imagens dessa apresentação foram retiradas da internet, 

de diversos sites, via busca por palavras chaves.

















CULTURA

A Cultura aqui é entendida como a “pele relacional” 
entre corpo social e o meio ambiente, com seus 
diversos e complexos contextos específicos, onde a 
arte torna-se  o coração pulsante e impulsionador. 
Meio de percepção (pelo qual a subjetividade se 
constitui), compreensão, e sistema de princípios e 
valores para as ações humanas que são 
manifestadas. 







MORAL e ÉTICA DA BELEZA,
em 5 PELES:

1. A Epiderme
2. O Vestuário
3. A Casa do Homem
4. O Meio Social e A Identidade
5. O Meio Global, Ecologia e 

Humanidade

FRIEDENSREICH

HUNDERTWASSER
[1929 – 2000 / Austria]







“Todo homem é um artista. 
Isso não significa, bem 
entendido, que todo 
homem é um pintor ou 
escultor. Não, eu falo aqui 
da dimensão estética do 
trabalho humano, e da 
qualidade moral que aí se 
encontra, aquela da 
dignidade do homem.

(...) ampliando este 
entendimento da arte, nós 
estamos no processo de 
totalização da arte. Nós 
percebemos que a 
totalização da arte já não 
está agora relacionada com 
as atividades dos artistas e 
em suas especialidades, 
isolados no denominado 
campo cultural livre.”

Pensar é Modelar!



































é um coletivo que realiza projetos de arte 
e design para a transformação social 
mediante estrategias lúdicas e 
participativas. Os protagonistas do seus 
projetos são o lixo e os processos 
relacionados com sua produção na 
sociedade de consumo.

Desde 2001, tem trabalhado em mais de 
20 países e mais de 50 cidades do 
mundo. Entre seus projetos, destaca RUS 
(Residuos Sólidos Urbanos) para Agencia 
Espanhola para a Cooperação e o 
Desenvolvimento (AECID), a curadoria da 
Noche en Blanco (Virada Cultural) de 
Madrid e a publicação de varios livros.
Atualmente funciona como uma rede 
formada por grupos estabelecidos em 
Boston, Buenos Aires, Madri e São Paulo.

BASURAMA 
[Madri /São Paulo]



TRANSDUCTORES 
Pedagogías Colectivas e Políticas Espaciales
[Granada / Espanha]

es un proyecto cultural que pretende 
investigar y activar iniciativas en las 
que se articulen de manera flexible 
las prácticas artísticas, la 
intervención política y la educación, a 
partir de la acción de colectivos 
interdisciplinares. TRANSDUCTORES 
es un proyecto multidimensional que 
incluye la puesta en marcha de 
seminarios y talleres de formación, la 
construcción y exposición de un 
archivo relacional, el trabajo con 
agentes locales y la edición de 
diversas publicaciones.



Formado em São Paulo, no ano 
2000, o Contrafilé é um grupo de 
investigação e produção de arte 
que trabalha a partir de sua 
experiência cotidiana, implicado 
na realização da vida pública, o 
que é, ao mesmo tempo, ponto 
de partida e território de 
proliferação do seu trabalho. 
Desenvolve trabalhos de 
intervenção pública promovendo 
encontros criativos com 
diferentes pessoas, grupos e 
comunidades.

CONTRAFILÉ
[São Paulo]



BijaRi
[São Paulo]

Coletivo formado em 1998 por 
Artistas Visuais, Arquitetos e 
Designers.

Pesquisam Ecologia Urbana desde 
sua formação constituindo na 
criação formas simbólicas que 
discutem a questão da ecologia 
urbana face a seu estado atual de 
degradação, refletindo sobre um 
novo projeto de cidade para além da 
supremacia do consumo e do 
rodoviarismo.















Flavia Vivacqua

flaviavivacqua@nexocultural.com.br
http://flaviavivacqua.wordpress.com
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