
Julho, mês de férias de crianças e adultos, pede programas
especiais. Para atender a alta procura de visitação,
especificamente neste mês, o Inhotim amplia seu funcionamento
e abre de terça a sexta, das 9h30 às 16h30, e aos sábados,
domingos e feriados, entre 9h30 e 17h30. 

A capacidade máxima de visitantes também será expandida para
5 mil pessoas por dia e os ingressos devem ser adquiridos com
antecedência através da plataforma Sympla, tiqueteria oficial do
Instituto. 

Museu de arte contemporânea e Jardim Botânico situado em uma
área de 140 hectares, o Inhotim expõe de forma permanente
obras de cerca de 60 artistas de 38 nacionalidades, dispostas ao
ar livre e em galerias. Nos jardins, o visitante se depara com mais
de 4 mil espécies de plantas de diferentes continentes.  

As obras de arte preferidas das crianças 

Caminhar entre as obras, galerias e jardins do Inhotim, em uma
intersecção entre arte, natureza e arquitetura, traz uma
experiência lúdica, singular e atrativa para as crianças. E elas têm
suas obras e galerias preferidas no Instituto! 

O Educativo Inhotim listou as seis obras mais visitadas por
crianças. “É um levantamento feito a partir da nossa observação
sobre os roteiros mais procurados por esse público”, explica
Vinicius Parreiras, supervisor de educação do Instituto. 

Inhotim amplia funcionamento em julho 

No mês das férias escolares, o Instituto vai abrir, também, às terças-feiras. 
 Educativo Inhotim indica as obras preferidas das crianças. 
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Galeria Cildo Meireles

A galeria do artista no Inhotim reúne três obras. Em uma das salas, muito
apreciada pelas crianças, está Desvio para o vermelho I, II e III (1967-1984): são
móveis, objetos, o piso, obras de arte, tudo em tons de vermelho. O título desta
obra de Cildo Meireles faz referência ao fenômeno Físico “desvio para o
vermelho”, um caso particular do Efeito Doppler que indica a cor vermelha
como frequência de ondas de luz percebida pelo observador quando os
corpos celestes se afastam.  

Na sala de Através (1983-1989), o visitante é convidado a pisar em cacos de
vidro. A obra tem como ponto de partida as lembranças de Cildo Meireles, de
sua infância, de um momento de mudança quando se podia circular livremente
entre os espaços domésticos e a rua, para quando esses espaços passaram a
ser cerceados por mecanismos de vigilância, tanto no sentido físico quanto no
psicológico e ideológico.  

Em Glove Trotter (1991), o artista parte de questões clássicas da escultura, como
volume, peso e gravidade, incorporando também referências de outros
contextos, como da geografia e da astronomia. O escuro da sala, e, ao entrar,
se deparar com esferas prateadas em um ambiente lunar, atiça a curiosidade
de adultos e crianças.  

Cildo Meireles, Desvio para o
Vermelho I, II e II (1967 – 1984),
no Instituto Inhotim. Foto:
Brendon Campos

Clique aqui para acessar mais
imagens 

https://drive.google.com/drive/folders/1HGjjE1OiIyQ8SeqVvf3MowQRPwjXIt7_?usp=sharing
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Galeria Marilá Dardot

Utensílios de jardinagem, terra e sementes. Com 1.500 vasos-letra iniciais, A
origem da obra de arte (2002) reflete o interesse da artista pela linguagem e
convida o público a construir palavras e frases com vasos de cerâmica em
forma de letras. Para os menores, é um prato cheio, pois podem ajudar a
encher vasos e, para os mais crescidinhos, também a compor palavras e frases. 

 

Marilá Dardot. A origem da obra
de arte (2022), Galeria Marilá
Dardot no Instituto Inhotim.
Foto: Pedro Motta

Clique aqui para acessar mais
imagens Hélio Oiticica, Invenção da Cor, Penetrável Magic 

Square #5, De Luxe (1977) 

Tinta acrílica, tela de arame e vidro. A presença da luz natural com as
mudanças que sofre ao longo dos dias completa a obra, modificada a cada
instante. Composta por paredes coloridas, geometrias que formam um
labirinto de sombras, e as texturas e o som dado pelos eixos no chão, Magic
Square é um hit entre as crianças, que, na obra, têm seus diversos sentidos
aguçados. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HGjjE1OiIyQ8SeqVvf3MowQRPwjXIt7_?usp=sharing
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Utensílios de jardinagem, terra e sementes. Com 1.500 vasos-letra
iniciais, A origem da obra de arte (2002) reflete o interesse da
artista pela linguagem e convida o público a construir palavras e
frases com vasos de cerâmica em forma de letras. Para os
menores, é um prato cheio, pois podem ajudar a encher vasos e,
para os mais crescidinhos, também a compor palavras e frases. 

 

Hélio Oiticica, Invenção da cor,
Penetrável Magic Square # 5, De
Luxe, 1977, Instituto Inhotim.
Foto: João Kehl

Clique aqui para acessar mais
imagens 

Jarbas Lopes, Troca-troca (2002) 

Composta por três fuscas coloridos, originalmente amarelo, azul e
vermelho, a obra é caracterizada, hoje, em três carros
multicoloridos. As cores e a familiaridade com o automóvel
cativam as crianças, que podem circular ao redor da obra em
meio ao jardim onde está localizada. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HGjjE1OiIyQ8SeqVvf3MowQRPwjXIt7_?usp=sharing
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Jarbas Lopes. Troca-troca, 2002,
no Instituto Inhotim. Foto: Ana
Luiza Albuquerque

Clique aqui para acessar mais
imagens 

Programação artística 
 
Das 26 galerias permanentes do Inhotim, quatro são destinadas a
mostras temporárias. Na Galeria Mata, acaba de estrear o Segundo Ato
do Museu de Arte Negra. O projeto de longa duração é realizado em
curadoria conjunta entre Inhotim e IPEAFRO e, em sua segunda etapa,
aborda o Teatro Experimental do Negro, movimento encabeçado por
Abdias Nascimento, e que está nas origens do Museu de Arte Negra. 
 
O Acervo em Movimento, programa criado para compartilhar com o
público as obras recém-integradas à coleção, exibe obras de Arjan
Martins e Laura Belém em áreas externas do Instituto. 
 
Na Biblioteca Inhotim, o público pode conferir a ocupação de Jaime
Lauriano. Trata-se de uma ativação em diálogo com o Segundo Ato do
projeto Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra (MAN), que propõe
a curadoria e inserção ao acervo do museu de uma nova bibliografia
que contempla autores negros e negras. 

https://drive.google.com/drive/folders/1HGjjE1OiIyQ8SeqVvf3MowQRPwjXIt7_?usp=sharing
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Programação de visitas mediadas 

Para complementar a experiência no Inhotim, a equipe do
Educativo promove visitas mediadas e gratuitas.  
De terça a domingo, ocorrem Visitas Panorâmicas, com
informações e curiosidades sobre a história do Instituto e seus
acervos de arte e botânica.  

Já nas Visitas aos Bastidores do Viveiro, que em julho - exceto no
dia 8 - acontecem às sextas e sábados, as equipes do Jardim
Botânico e Educativo convidam o público a conhecer a
biodiversidade do Cerrado no Viveiro Educador. No percurso, os
visitantes podem explorar os jardins do Viveiro Educador,
conhecer a produção de plantas e coleções botânicas localizadas
dentro de estufas e sombrites, onde se encontram espécies raras
como orquídeas e palmeiras. 

Também no Viveiro Educador, está  Meliponário, novo espaço do
Inhotim que traz espécies de abelhas sem ferrão e muito
importantes para a polinização da flora nativa. 
 
Veja mais informações sobre as visitas no site do Inhotim. 
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Informações gerais

Funcionamento Inhotim  

Horários de visitação
De terça a sexta-feira, das 9h30 às 16h30, e aos sábados, domingos e
feriados, das 9h30 às 17h30   
  
Entrada R$ 50 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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