
Cortinas que
       exploram as 
        sensações humanasA exposição Museu 
Dançante, no Museu de Arte 
Moderna (MAM), consegue 
despertar experiências novas 
e diversas nos visitantes. To-
davia, é ao atravessar as três 
cortinas constituídas por cor-
rentes de alumínio e molduras 
de aço que a exposição deixa 
um toque de mágica naque-
les que passam por ali. Dan-
iel Steegman, autor da obra, 
elaborou a interativa obra de 
forma que cada correntinha 
tem uma cor e um formato 
distinto da outra, o que con-
tribui para as sensações de 
encanto e curiosidade causa-
das no visitante. 

As cortinas ganham vida 
e movimentos únicos cada 
vez que alguém as transpas-
sa para conhecer as sessões 
do Museu Dançante. Desse 
modo, a obra contribui para 
que a exposição seja total-
mente dinâmica e impre-
visível, visto que é impossível 
prever o rumo que os cordões 
irão tomar. Além disso, o fato 
de cada véu de metal possuir 

um aspecto divergente colab-
ora para garantir que o públi-
co do MAM seja tomado pela 
sensibilidade do movimento.

Numa primeira impressão, 
o ambiente pode parecer 
bastante “clean” e até mes-
mo sem graça. Entretanto, 
a visão da primeira cortina 
de alumínio desperta inter-
esse no olhar de quem visita 
a mostra e faz com que a ex-
posição passe a ter um “que” 
de mistério e fluidez. Tal con-
cepção pode ser atestada 
quando as outras duas corti-
nas passam a fazer parte do 
campo de visão do público. A 
atmosfera é preenchida por 
um jogo de cores, luzes e mov-
imentos, fazendo com que as 
sessões ganhem uma identi-
dade própria e momentânea.

Além das sensações de flu-
idez, como o movimento das 
ondas no mar, criadas nos 
ambientes, a presença das 
correntes de alumínio gera 

uma musicalidade na ex-
posição. Ao observar as de-
mais obras, o visitante é sur-
preendido com o suave tinir 
das correntes de metal, como 
sinos distantes e místicos. Ao 
caminhar pela exibição, um 
visitante contribui involuntar-
iamente para a experiência do 
outro dentro do museu.

Logo, a obra de Daniel Stee-
gmann também propicia, de 
certa forma, ao público do 
MAM a impressão de se estar 
em um palco e ser protagoni-
sta de um espetáculo próprio 
e individual. Isso pelo simples 
fato de que um indivíduo não 
irá ter a mesma vivência que 
o outro no Museu Dançante, 
e vice-versa. Cada pessoa irá 
receber os diversos truques 
de interatividade da ex-
posição de uma forma e lidará 
com isso em seu íntimo de um 
modo exclusivo.

Para a realização das col-
oridas cortinas de alumínio, 
Mangrané buscou inspiração 
nas obras de Lina Bo Bardi. É 
notável que os três elementos 
que fazem parte da mostra 
são dotados de um toque de 
suavidade, leveza e flexibili-
dade, bem como as obras da 
arquiteta modernista. Con-
tudo, não é somente com os 
conceitos presentes nas obras 
de Bo Bardi que as cortinas se 
assemelham, mas também 
com a atual proposta do Mu-
seu de Arte Moderna: um mu-
seu dançante.
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