
2 DIAS

BRAS IL

INSTITUTO INHOTIM, BRUMADINHO, MINAS GERAIS

JARDIM BOTÂNICO
ARTE CONTEMPORÂNEA

LOCAIS DE INTERESSE:

LOJA
ESPAÇO EDUCATIVO
IGREJA
TEATRO
CAFÉ
RESTAURANTE
PISCINA

2 MILHOES DE VISITANTES
3 CIRCUITOS
181 FAMÍLIAS BOTÂNICAS   
4.200 ESPÉCIES DE PLANTAS

LAGOS
TRILHAS
GALERIAS



INSTITUTO INHOTIM, BRUMADINHO, MINAS GERAIS

O INSTITUTO
Idealizado pelo empresário mineiro Bernardo de Mello Paz, trans-
formou-se com o tempo, num lugar singular, com um dos acervos 
de arte contemporânea mais relevantes do mundo. É considerado 
o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, reunindo uma 
coleção botânica repleta de espécies raras de todos os continentes.

Se quiser passear e apreciar o espaço com calma, aconselho-o a ir 2 
dias, usufruir de longas caminhadas e de um banho de piscina (exis-
tem duas dentro de Instituto). Se só tiver um dia, e não quiser andar 
em passo de corrida ou perder algum dos 3 circuitos, o parque dispõe 
um serviço de transporte interno (pago) com carrinhos elétricos que 
fazem algumas partes dos trajetos. O transporte funciona de terça a 
sexta das 10h às 16h e finais de semana e feriados das 10h às 17h. 

Dentro do Instituto além de diversas galerias de arte e de um enorme 
jardim botânico você vai encontrar; uma loja; dois restaurantes; um 
café e alguns bares.

LOCALIZAÇAO
Rua B, 20, INHOTIM, Brumadinho, Minas Gerais, Brasil.

ARTE CONTEMPORÂNEA
O Instituto Inhotim abriga um complexo museológico com uma série 
de pavilhões e galerias com obras de arte e esculturas expostas ao 
ar livre. Graças a uma série de contextos específicos, Inhotim oferece 

um novo modelo distante daquele dos museus urbanos. A experiên-
cia do Inhotim está em grande parte associada ao desenvolvimento 
de uma relação espacial entre arte e natureza, que possibilita aos 
artistas criarem e exibirem suas obras em condições únicas. Novos 
projetos são inaugurados periodicamente, fazendo do Inhotim um lu-
gar em contínua transformação.

JARDIM BOTÂNICO
O espectador é convidado a percorrer jardins, paisagens de flores-
tas e ambientes rurais, perdendo-se entre lagos, trilhas, montanhas 
e vales, estabelecendo uma vivência ativa do espaço. Para além da 
contemplação, os jardins são campo para estudos florísticos, ca-
talogação de novas espécies botânicas, conservação in situ (seu 
ambiente) e ex situ (fora de seu ambiente) e ações de educação 
ambiental. Para além da área de visitação de 140 hectares, o Institu-
to Inhotim conta com uma área de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Inhotim (RPPN), de 145 hectares, situada no domínio da mata 
atlântica. Tamanha diversidade faz do Jardim Botânico Inhotim um 
espaço único, possuindo a maior coleção em número de espécies 
de plantas vivas entre os jardins botânicos brasileiros.

SITE: WWW.INHOTIM.ORG.BR
O site oficial do Inhotim, está muito bem estruturado. Disponibiliza 
o mapa do parque, sugestões de alojamento e explica as diversas 
formas de chegar a partir de Belo Horizonte.



NARCISSUS GARDEN, 2009 | YAYOI KUSAMA

Esta é uma nova versão da escultura-chave de Yayoi Kusama origi-

nalmente apresentada em 1966 para uma participação extra-oficial 

da artista na 33a Bienal de Veneza. Na versão de Inhotim, 500 es-

feras de aço inoxidável flutuam sobre o espelho d’água do Centro 

Educativo Burle Marx, criando formas que se diluem e se conden-

sam de acordo com o vento e outros fatores externos e refletindo a 

paisagem de céu, água e vegetação, além do próprio espectador, 

criando, nas palavras da artista, “um tapete cinético”.

Fonte: www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/narcissus-garden/



MAGIC SQUARE # 5, DE LUXE, 1977 | HÉLIO OITICICA

Magic Square # 5 (1977) faz parte de um grupo de seis trabalhos que 

se articulam em torno da praça e do quadrado, já que em inglês a pa-

lavra “square” tem os dois significados. Estas obras são propostas de 

edificações ao ar livre, que o artista não chegou a executar em vida 

e cujas instruções de realização foram minuciosamente anotadas por 

ele em textos, plantas, desenhos técnicos, diagramas, maquetes e 

amostras. Baseados no quadrado, estes espaços se oferecem ao es-

pectador como grandes áreas de permanência e de convívio, colo-

cando-o em contato vivencial com a forma, a cor e os materiais.

Fonte: www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/invencao-da-cor-penetravel
-magic-square-5-de-luxe/



GALERIA TRUE ROUGE | TUNGA

Desde meados dos anos 1970, Tunga cria obras de um imaginário 

exuberante em desenho, escultura, instalação, filme, vídeo e perfor-

mance. Seu impulso multimídia está associado a uma compreensão 

da arte como campo multidisciplinar, em que filosofia, ciências na-

turais e literatura andam ao lado das artes visuais; trata-se de com-

preender as ações físicas de uma obra como parte do pensamento 

sobre ela, evitando-se a dissociação entre teoria e prática de um 

mesmo fenômeno.

Fonte: www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/galeria-true-rouge/



DE LAMA LÂMINA, 2004/2009 | MATTHEW BARNEY

Criada especialmente para o contexto de Inhotim, a localização da 

instalação é parte importante de sua concepção. A escolha pela 

mata afastada do núcleo do parque abre a leitura da obra para o 

campo da ecologia e reflete a preocupação ambiental do artista, 

mas também coloca em evidência elementos naturais que aludem 

aos orixás - o minério de ferro do solo e as árvores de eucalipto da 

mata.A coexistência entre um plano exterior e um interior é elemento 

fundamental de De lama lâmina (2009). Do lado de fora, num cenário 

aparentemente inacabado, a devastação e o sublime se instauram. 

Os domos geodésicos de aço e vidro oferecem um contraste futu-

rista à paisagem ancestral de morros de minério e árvores abatidas. 

Fonte: www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/de-lama-lamina/



BEAM DROP INHOTIM, 2008 | CHRIS BURDEN

Escultura de grandes dimensões que ocupa o alto de uma mon-

tanha em Inhotim, que se relaciona de maneira marcante com seu 

entorno, criando uma visão épica em meio à paisagem. O padrão 

aleatório da escultura é formado pela queda das vigas, combinando 

o controle do artista, que mirava o guindaste na poça de concreto 

fresco, à violência e o acaso provocados pelo peso do material.

Fonte: www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/beam-drop-inhotim-2008/



BEEHIVE BUNKER, 2006 | CHRIS BURDEN

escultura que simula uma estrutura bélica de defesa, construída de 

maneira gradativa e sem o auxílio de máquinas. O local escolhido 

para a instalação da obra, um dos pontos mais altos de Inhotim, faz 

com que sua posição se assemelhe à de um posto de vigilância. 

Para a escultura, 332 sacos de concreto instantâneo foram dispos-

tos em camadas alternadas e estruturadas mediante um sistema de 

irrigação que as torna compactas.

Fonte: www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/beehive-bunker/



GALERIA ADRIANA VAREJAO

Adriana Varejão elegeu o campo da pintura para desenvolver sua 

obra. Sua produção abarca fotografia, escultura e instalação, mas so-

bretudo a pintura, no sentido mais clássico do termo, pela utilização 

de materiais e técnicas característicos desta que é, historicamente, 

tanto a mais nobre quanto a mais apreciada linguagem das artes vi-

suais. Nos trabalhos reunidos aqui, é possível acompanhar a diver-

sidade de interesses de sua obra e a variedade de fontes de sua 

pesquisa – a abstração, a ruína, o monumento, o monocromatismo, a 

violência; a história, as ciências naturais, a arquitetura.

Fonte: www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/galeria-adriana-varejao/



VEGETATION ROOM INHOTIM, 2010/2012 | CRISTINA IGLESIAS

A evocar um jardim fechado, paraíso secreto ou espaço doméstico, 

esta obra foi concebida especificamente para uma clareira da mata 

de Inhotim. A obra consiste em uma estrutura espelhada, imersa na 

natureza, cuja topografia do interior se articula de acordo com um 

trajeto pré-determinado, promovendo encontros sensoriais. A pre-

sença física da água e da luz e os baixos relevos vegetais que se 

repetem entram em diálogo com a natureza do entorno, podendo ser 

percebidos como vestígios reais de vegetação, memória ou fantasia.

Fonte: www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/vegetation-room-inhotim-2010-2012/


