
ERNESTO NETO Natàlia Rubio Pinós

Treball no presencial II

Iniciació i projectes I: Escultura



He escollit a aquest escultor perquè el seu èxit procedeix sobre tot de la forma en la qual

implica a l'observador com a participant interactiu de la seva obra.

Es considera a si mateix com un escultor, és famós pels seus ambients (o "naus" com les

denomina ell) de grans dimensions envoltada de baldaquins,

la dinàmica d'espais arquitectònics interiors i estimulen l'experiència sensorial.



Li agrada formar amplies càmeres i paisatges translúcids, a vegades les formes uvulars estan 
plenes de espècies aromàtiques com afatram, comí, cúrcuma, clau mòlt.

A més ha sigut un artista que ha anat absorbint canvis i variacions durant els últims anys: tant 
pel mida i els materials, com pels colors, que ara són més vius.



Bicho suspeso na paisagem (2011) és una malla
gegantina i brillant, semblant a un teixit
de ganxet que penja del sostre de l'espai
expositiu, és un paisatge sinuós on la part inferior
de l'encoixinat està omplerta de bosses farcides
de pesos.

En alguns casos Neto crea obres més íntimes
i acollidores per als visitants,
com This Island Bird o Slow livs Goood (2012)
l’ultim és un espai per jugar i relaxar-se, no per a
contemplar passivament, sinó per dur a terme
una activitat o un altre, és una obra multi
sensorial.



CITES

<<El que tenim en comú és més important que el que ens fa diferents. 
M'interessa discutir la situació de la humanitat, la temperatura de les coses 
que vivim. El trànsit de les coses. El llenguatge>>

<<Tot el temps vam rebre informació, però vull que aquí es deixi de 
pensar. Que ens refugiem en l'art. Penso que no pensar és bo, és respirar 
de la vida>>

<<A vegades l’objectivitat occidental em sobrepasa a mi i als brasilers en general. No m’agrada ser 

tan directe. M’agrada la subjectivitat, la seducció>>
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