
Inhotim anuncia seu primeiro Guia de Visitação, uma publicação que
convida o público a aprofundar a experiência de atravessar seus jardins,
observar espécies botânicas de diversos continentes e, meio a isso, se
deparar com obras de arte dispostas ao ar livre ou em galerias.  

 

Inhotim lança “Caminhos”, seu primeiro Guia de
Visitação 

A publicação compila  informações sobre as Galerias, Jardins Temáticos, espécies
botânicas em destaque e obras ao ar livre do Instituto 
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O título, Caminhos – Guia de Visitação Inhotim, segue a linha editorial
iniciada com Através (2008), publicação sobre o acervo artístico do
Instituto lançada em seus primeiros anos de vida, que tomava de
empréstimo o título da obra homônima de Cildo Meireles, e é também
inspirado em uma obra do acervo: Caminos (1982), de León Ferrari.  

Assim como Meireles, Ferrari é comumente lembrado por seu
experimento com os múltiplos e as propostas que buscavam alcançar
diferentes interlocutores com novos meios e circuitos. O artista, que se
autoexilou no Brasil, em 1976, por conta do regime ditatorial na
Argentina, tinha na palavra uma das principais matérias-primas para sua
obra. 

Na publicação, os caminhos do Inhotim se revelam como rotas,
deslocamentos e descobertas – conceitos presentes na experiência de
quem visita o Instituto pela primeira vez ou com regularidade. Fora do
Instituto, Caminhos – Guia de Visitação Inhotim também pode ser
utilizado como objeto de consulta e de pesquisa para os amantes de
arte contemporânea e botânica.  

 

S E R V I Ç O
Caminhos - Guia de
Visitação Inhotim
Páginas: 272 
Valor: R$ 75 
Onde achar: Inhotim Loja
Design  

INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA 
Ane Tavares
ane.tavares@inhotim.org.br
+55 (31) 9764-6440

Rua B, 20, Inhotim 
 Brumadinho,MG Brasil 35460-
000
+55 31 3571-9700
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Caminhos - Guia de
Visitação Inhotim. 
Fotos: Brendon Campos

Clique aqui para acessar
mais imagens

https://drive.google.com/drive/folders/1JXah5OseTdoxUaeiN6yQzlT06ZZqEfsn?usp=sharing


Informações gerais

Funcionamento Inhotim  

Horários de visitação
De quarta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30, e aos sábados, domingos e
feriados, das 9h30 às 17h30   
  
Entrada R$ 44 inteira (meia-entrada válida para estudantes identificados,
maiores de 60 anos e parceiros). Crianças de até cinco anos não pagam
entrada.  

Localização
O Inhotim está localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo
Horizonte (aproximadamente 1h15 de viagem). Acesso pelo km 500 da
BR381 – sentido BH/SP. Também é possível chegar ao Inhotim também
pela BR-040 (aproximadamente 1h30 de viagem). Acesso pela BR-040 -
sentido BH/Rio, na altura da entrada para o Retiro do Chalé.  

Opções de transporte regular:
Transfer – a Belvitur, agência oficial de turismo e eventos do Inhotim,
oferece transporte aos sábados, domingos e feriados, partindo do hotel
Holiday Inn Belo Horizonte Savassi( Rua Professor Moraes, 600,
Funcionários, Belo Horizonte).   
Veja mais informações sobre o transfer clicando aqui   

Ônibus Saritur – saída da Rodoviária de Belo Horizonte de terça a
domingo, às 8h15 e retorno às 16h30 durante a semana e 17h30 aos fins
de semana e feriados. R$ 41,50 (ida) e R$ 37,15 (volta).   

 Loja   
 A loja do Inhotim, localizada na entrada do Instituto, oferece itens de
decoração, utilitários, livros, brinquedos, peças de cerâmica, vasos, plantas
e produtos da culinária típica regional, além da linha institucional do
Parque. É possível adquirir os produtos também por meio da loja online.   
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