
Intervenção do Eduardo Coimbra traz Nuvens para o Pacaembu 

Selecionado através do Edital Arte na Cidade, da Prefeitura Municipal de Cultura, o 
Projeto Nuvem ocupa a Praça Charles Miller de 10 de março a 8 de abril. 
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A partir do próximo sábado, 10 de março, a Praça Charles Miller receberá 
uma intervenção do artista carioca Eduardo Coimbra. Nuvem, projeto 
selecionado através do edital Arte na Cidade, pretente causar impacto em 
quem circula pelos arredores do Estádio do Pacaembu. 

Concebido especialmente para o espaço urbano, o projeto foi realizado pela 
primeira vez em 2008, na Praça XV - Rio de Janeiro, através da Série Light: 
Ilumina. Para a edição paulistana, o artista teve como intenção criar um 
trajeto visual para o expectador que passa pela da praça. A ideia é construir 
uma relação de proximidade com as pessoas, aproximá-las do céu.  

Pedestres podem passear por entre a instalação enquanto motoristas e 
ciclistas podem ver a sequência de nuvens à distância, em razão de sua 
larga escala. Além disso, por estarem envolvidas pelo conjunto arquitetônico 
local, as nuvens ainda podem ser vistas por pessoas que moram ou 
trabalham nas redondezas, através de suas janelas. 

Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o edital Arte na 
Cidade tem por objetivo transformar espaços livres da cidade em cenário de 



intervenções artísticas, ampliando em seus habitantes a noção de espaço 
público. Também, quer fomentar a realização de projetos artísticos fora dos 
espaços tradicionalmente dedicados à arte. Lançado em junho de 2010, o 
edital recebeu 77 inscrições, que foram analisados por duas comissões: uma 
técnica e outra artística. Desta segunda, participaram Agnaldo Farias, Inês 
Raphaelian, Marcelo Araújo, Ricardo Resende e Teixeira Coelho. Ao final, 
sete trabalhos foram contemplados, entre eles os de Thiago Rocha Pitta, 
José Spaniol, Paulo Camilo Penna e do coletivo coordenado por Mauro 
Sérgio Neri, que já podem ser vistos espalhados pela cidade.   

No dia 10 de março, serão inaugurados simultaneamente o Projeto Nuvem, 
de Eduardo Coimbra, e Clara-Clara, de Laura Vinci.   

 

Serviço: 

Nuvem, de Eduardo Coimbra 
De 10 de março a 08 de abril de 2012 
Praça Charles Miller s/n – próximo ao Estádio do Pacaembu 
Inauguração: 10 de março, das 10 às 13 horas 
mais informações: projetonuvem.wordpress.com 
 
Clara-Clara, de Laura Vinci 
Rua Dr. Miguel Couto, s/n – próximo ao metrô São Bento 
Inauguração: 10 de março, das 18 às 21 horas 
 

Eduardo Coimbra iniciou sua carreira no começo dos anos 1990, com 
trabalhos em que objetos familiares eram resgatados da anonimidade através 
do uso de pequenos motores, luminosos e mecanismos elétricos. Ao longo 
dos anos, contudo, o foco da ação do artista tem se deslocado gradualmente 
para trabalhos de grande escala, culminando com a realização de 
importantes instalações públicas. Suas exposições solo incluem: Museu: 
Observatório, Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte (2011), 
Arquitetura do Jogo, Galeria Nara Roesler, São Paulo (2011), Projeto para o 
Palácio Capanema, Rio de Janeiro (2010), Nuvem, Série Light: Ilumina, 
Praça XV, Rio de Janeiro (2008), Passarela, Espaço de Instalações 
Permanentes do Museu do Açude, Rio de Janeiro (2008), Anfiteatro Público, 
Paço Imperial, Rio de Janeiro (2008), Natureza da Paisagem, Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (2007). 

 
Contatos: 

 
Tetê Tavares  
11 8253-345 
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