


Daniel Acosta explora a espacialidade em uma 
escala ampliada, desde o aumento proposital 
de motivos usualmente ornamentais e em 
pequena escala, até a própria relação humana 
com o espaço público, com a cidade e com o 
meio ambiente. O artista propõe pensar o 
espaço através da plataforma da escultura, 
mas para além das usuais escalas menores.
 Ao fazê-lo, propõe um questionamento 
da tenuidade que separa as classificações 
contemporâneas entre escultura e 
instalação, com uma abordagem artística 
transdisciplinar com a arquitetura, o design, 
a geografia e a fenomenologia do espaço.
 O artista, professor-doutor da 
Universidade Federal de Pelotas, tem 
trabalhos em coleções permanentes de dezenas 
das mais importantes instituições artísticas 
brasileiras, como, por exemplo, MAM-SP, MAM-
RJ, MAC-USP, MAM-BA, Fundação Iberê Camargo e 
Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Daniel Acosta explores the spaciality on 
an enlarged scale, from the increase in the 
proposal of usual ornamental and small-scale 
motifs, to the human relationship itself 
with public space, with the city and the 
environment. The artist proposes to think 
about space through the sculpture platform, 
but beyond the usual smaller scales.
 In doing so, Acosta propõe proposes a 
questioning of the tenuity that separates 
contemporary classifications between 
sculpture and installation, with a 
transdisciplinary artistic approach with 
architecture, design, geography and the 
phenomenology of space.
 The artist also holds a PhD and is a 
professor on Universidade Federal de Pelotas 
[Pelotas, Brazil]. Acosta has works on the 
permanent collections of dozens of the most 
important Brazilian artistic institutions.

1965; Rio Grande, RS; Vive e trabalha em Rio Grande, RS [Lives and works in 
Rio Grande, Brazil].
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Suportar às vezes é um pouco melhor do que esquecer, 2020; Acrílica sobre seda, 80 × 100 × 3.5 cm. (CAPA)

Daniel Acosta

Capa [Cover]: Descanso, 2021
Pintura digital sobre fotografia, impressa em papel algodão [Digital painting on photo, printed on cotton paper], 70 × 70 cm
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Parede oceânica, 1996
Compensado, fórmica, monitor e vídeo [Plywood, Formica, TV monitor and video], dimensões variáveis [variable dimensions]. Foto de [Photo by] Romulo Fialdini
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Parede oceânica (projeto), 1996
Grafite, caneta e papel [Graphite, pen and paper], 140 × 125 cm
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A indiferença de Pedro perante a pedra, 1989
Compensado [Plywood], 120 × 50 × 70 cm
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Colunário 2, 1990
Compensado [Plywood], 230 × 100 × 50 cm
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Cabina, 1998
Compensado e fórmica [Plywood and Formica], 180 × 70 × 70 cm
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Estação avançada com paisagem portátil, 2002
Compensado, MDF, fórmica, lâmpadas fluorescentes, acrílico e tijolos [Plywood, MDF, Formica, fluorescent lights, acrylic and bricks], dimensões variáveis [variable dimensions]
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Laguinho, 1998
Compensado e fórmica [Plywood and formica], 12 × 150 × 30 cm. Foto de [Photo by] Mauro Restiffe.
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Paisagem portátil 4, 2003
Compensado e fórmica [Plywood and Formica], 30 × 130 × 170 cm
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Paisagem Portátil [Unidade Compacta], 2004
MDF, fórmica, acrílico e lâmpadas [MDF, Formica, acrylic and lamps], dimensões variáveis [variable dimensions]. Foto de [Photo by] Caio Reisewitz
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Paisagem portátil 3, 2003
MDF, compensado, fórmica e ornamental plants [MDF, plywood, Formica and ornamental plants], 190 × 230 × 145 cm
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Paisagem portátil 1, 2002
MDF, compensado, fórmica e lâmpadas fluorescentes [MDF, plywood, Formica and fluorescent lamps], 220 × 120 × 80 cm. Foto de [Photo by] Zé de Paiva
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Paisagem portátil 2, 2002
Policarbonato e alumínio [Polycarbonate and aluminium], 200 × 100 × 90 cm. Foto de [Photo by] Zé de Paiva
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Madame recostada (Mme. Récamier), 1999
Guarda-roupa desmontado e reutilizado [Disassembled and reused wardrobe], 120 × 150 × 43 cm. Foto de [Photo by] Mauro Restiffe
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Mesa posta, 1999
Ferro, pintura automotiva, cobre e botijões de gás [Iron, automotive paint, copper and gas cylinders], dimensões varíaveis [variable dimensions]. Foto de [Photo by] Eduardo Ortega 
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Modelador, 1999
Madeira (cedro) [Wood (cedar)], 60 × 70 × 65 cm
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Projeto Macunaíma, 1992
Compensado resinado, gesso e cimento [Resin plywood, cast and cement], dimensões variáveis [variable dimensions]. Foto de [Photo by] Sérgio Brenner
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Elementos ornamentais autônomos, 1993
Gesso [Plaster], 30 × 70 × 70 cm / 50 × 30 × 20 cm / 40 × 80 × 25 cm. Foto de [Photo by] David Guillaume
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Sem título [Untitled], 2000
Madeira torneada e pintura automotiva [Turned wooden object and automotive paint], 110 × 110 × 50 cm
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Metamesa, 1995
Gesso [Cast], 120 × 120 × 16 cm. Foto de [Photo by] David Guillaume.

24



Gêmeos velozes, 1998
MDF e pintura automotiva [MDF and automotive painting], 190 × 90 × 3 cm. Foto de [Photo by] Mauro Restiffe
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Sem título [Untitled], 1993
Compensado [Plywood], 170 × 120 × 30 cm. Foto de [Photo by] Romulo Fialdini
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Processador de paisagem, 2000
Compensado [Plywood], 155 × 145 × 64 cm
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Escultura básica, 1995
Gesso [plaster], 150 × 150 × 2 cm. Foto de [Photo by] Romulo Fialdini
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Metamesa, 1994
Gesso [Plaster], 120 × 120 × 16 cm. Foto de [Photo by] David Guillaume
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Ornamental (projeto), 1994
Grafite, papel e polaroids [Graphite, paper and polaroids], 115 × 110 cm
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Ornamental, 1994
Gesso [Plaster], 50 × 50 cm. Foto de [Photo by] David Guillaume
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Situação : cidade, 1995
Gesso [Plaster], 12 × 105 × 105 cm
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Roundneck, 2014
MDF laminado [laminated MDF], 50 × 500 × 500 cm. Foto de [photo by] Paulo Rezende
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Contrapaisagem, 1999
Policarbonato, cimento expandido, argamassa e ferro [Polycarbonate, expanded cement, mortar and iron], dimensões variáveis [variable dimensions]. Foto de [Photo by] Mathias Cramer
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Selva doméstica 1, 2014
Grafite sobre papel vegetal [Graphite on tracing paper], 97 × 190 cm

37



Selva doméstica 2, 2014
Grafite sobre papel vegetal [Graphite on tracing paper], 190 × 97 cm
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Mono1mento ao Grande Topological, 2006
Compensado, MDF, fórmica, plástico, carpete, cartões postais e acrílico [Plywood, MDF, Formica, plastic, carpet, postcards and acrylic],  dimensões variáveis [variable dimensions]
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Gorila, da série [from the series] Animais lentos, 2014
Madeira [Wood], 53 × 38 × 15 cm. Foto de [Photo by] Edouard Fraipont
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Jacaré, da série [from the series] Animais lentos, 2014
Madeira [Wood], 28 × 77 × 23 cm. Foto de [Photo by] Edouard Fraipont
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Camelo, da série [from the series] Animais lentos, 2014
Madeira [Wood], 66 × 77 × 33 cm. Foto de [Photo by] Edouard Fraipont
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Veado, da série [from the series] Animais lentos, 2014
Madeira [Wood], 73 × 53 × 23 cm. Foto de [Photo by] Edouard Fraipont

45



Leopardo, da série [from the series] Animais lentos, 2014
Madeira [Wood], 41 × 56 × 20 cm. Foto de [Photo by] Edouard Fraipont
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Cangurú, da série [from the series] Animais lentos, 2014
Madeira [Wood], 66 × 65 × 33 cm. Foto de [Photo by] Edouard Fraipont
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Presépio, 2003
Fotografia [Photography], 36 × 56 cm
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Macacorei, 2003
Fotografia [Photography], 36 × 56 cm
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Reunião de condomínio, 2003
Fotografia [Photography], 36 × 56 cm
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Freestandupmonkey, 2010
Resina e pintura automotiva [Resin and automotive paint], 170 × 110 × 60 cm
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Estimado Selvagem (Elefante), 2008
Fórmica, compensado e MDF [Formica, plywood and MDF], 150 × 180 × 15 cm
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Estimado Selvagem (Leão), 2008
Fórmica, compensado e MDF [Formica, plywood and MDF], 200 × 120 × 15 cm
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Estimado Selvagem (Leopardo), 2008
Fórmica, compensado e MDF [Formica, plywood and MDF], 135 × 170 × 15 cm

54



Tektoniks (Arquitetura), 2014
MDF, 300 × 250 × 238 cm. Foto de [Photo by] Edouard Fraipont
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Tektoniks (Relevo vertical), 2014
MDF, fórmica e parafusos [MDF, Formica and screws], 175 × 275 × 52 cm. Foto de [Photo by] Edouard Fraipont
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Tektoniks (Relevo Horizontal), 2014
MDF, fórmica e parafusos [MDF, Formica and screws], 175 × 275 × 52 cm. Foto de [Photo by] Edouard Fraipont
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Replikaflora, 2012
Compensado [Plywood], dimensões variáveis [variable dimensions]
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Replikaflora, 2012
Compensado [Plywood], dimensões variáveis [variable dimensions]
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Quem duvida do senso comum?, 1998
Tecnil, cordas e grama artificial [Technyl, ropes and artificial grass], dimensões variáveis [variable dimensions]
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Rotorama - Sistema de giroreciprocidade (no [at] Octógono da Pinacoteca de São Paulo), 2017
MDF, compensado, pinus, laminado cumarú, ferro, motor e adesivo recortado [MDF, plywood, pine beard, cumarú Formica, iron, engine and clipped sticker], 40 × 1500 x 1500 cm
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Homens nadando, 1995
Madeira e fórmica [Wood and Formica], 122 × 308 × 1 cm. Foto de [Photo by] Romulo Fialdini
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Conversa na piscina, 1995
Madeira e fórmica [Wood and Formica], 110 × 170 × 1 cm
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Bento Ribeiro, da série [from the series] Obras cariocas, 2020
Pintura digital sobre fotografia, impressa em papel algodão [Digital painting on photo, printed on cotton paper], 50 × 50 cm
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Eu [Me], 2003
Grafite sobre papel vegetal [Graphite on tracing paper], 97 × 56 cm
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Macacorei, 2003
Grafite sobre papel vegetal [Graphite on tracing paper], 90 × 110 cm
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Sem título [Untitled], 2003
Grafite sobre papel vegetal [Graphite on tracing paper], 80 × 80 cm [cada]
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Duploeu, 2003
Caneta esferográfica e papel vegetal [Ballpoint pen on tracing paper], 90 × 110 cm
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Confortablescapebook, 2007
Tecido e bordado [Fabric and embroidery], 33 × 25 × 2 cm (fechado [closed]) / dimensões variáveis (aberto [open])
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Confortablescapebook, 2007
Tecido e bordado [Fabric and embroidery], 33 × 25 × 2 cm (fechado [closed]) / dimensões variáveis (aberto [open])
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Horizonte automático, 2001
Fotografia [Photography], 240 × 160 cm
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Freestandupforest, 2010
MDF, compensado e fórmica [MDF, plywood and Formica], 240 × 90 × 15 cm. Foto de [Photo by] Edouard Fraipont
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Burningscape, 2002
MDF, compensado e fórmica [MDF, plywood and formica], 65 × 65 × 8 cm. Foto de [Photo by] Zé de Paiva
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Paisagem de evasão (amarelo ouro), [Evasion landscape (golden yellow)], 2021
MDF, compensado e fórmica [MDF, plywood and Formica], 130 × 70 × 10 cm
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Paisagem de evasão (verde claro), [Evasion landscape (light green)], 2021
MDF, compensado e fórmica [MDF, plywood and Formica], 130 × 70 × 10 cm, ed. 1/3 + 1 PA, foto por [photo by] EstudioEmObra
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Paisagem Combinatória Vertical G, [Vertical Combinatorial Landscape G], 2022
MDF, compensado e fórmica [MDF, plywood and Formica], 120 × 70 × 14 cm, edição única [unique edition], foto por [photo by] EstudioEmObra
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Anti-wide: lembrar a paisagem, esquecer o horizonte, 2022
SP-Arte 2022 [solo]; Pavilhão da Bienal de São Paulo; ; São Paulo, SP, Brasil. Foto de EstudioEmObra.
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Paisagem Combinatória Vertical P1, [Vertical Combinatorial Landscape P1], 2022
MDF, compensado e fórmica [MDF, plywood and Formica], 70 × 43 × 10 cm, edição única [unique edition], foto por [photo by] EstudioEmObra
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Anti-wide: lembrar a paisagem, esquecer o horizonte, 2022
SP-Arte 2022 [solo]; Pavilhão da Bienal de São Paulo; ; São Paulo, SP, Brasil. Foto de EstudioEmObra.
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Paisagem Combinatória Vertical P3, [Vertical Combinatorial Landscape P3], 2022
MDF, compensado e fórmica [MDF, plywood and Formica], 70 × 43 × 10 cm, edição única [unique edition], foto por [photo by] EstudioEmObra
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Topocampo (vertical), 2021
MDF, compensado e fórmica [MDF, plywood and Formica], 70 × 50 × 6 cm, edição única [unique edition], foto por [photo by] EstudioEmObra
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Zona Totalflex, 2015
Madeira (eucalipto) [Wood (eucalyptus)], 10 × 350 × 350 cm
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Tektoniks (El Bosque Invertido), 2014
MDF, fórmica e parafusos [MDF, Formica and screws], 260 × 260 × 260 cm
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Tektoniks (El Bosque Invertido), 2014
MDF, fórmica e parafusos [MDF, Formica and screws], 260 × 260 × 260 cm
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Luxmix RGB Project, 2007
Compensado e lâmpadas fluorescentes [Plywood and fluorescent lamps], 50 × 190 × 190 cm
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Kosmodrom, 2009
Compensado, verniz, lâmpadas fluorescentes e adesivo recortado [Plywood, varnish, fluorescent lamps and clipped sticker], 240 × 420 × 420 cm
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Kosmodrom, 2009
Compensado, verniz, lâmpadas fluorescentes e adesivo recortado [Plywood, varnish, fluorescent lamps and clipped sticker], 240 × 420 × 420 cm
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Kosmodrom, 2009
Compensado, verniz, lâmpadas fluorescentes e adesivo recortado [Plywood, varnish, fluorescent lamps and clipped sticker], 240 × 420 × 420 cm
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Cassinocosmocave @ Praia do Casino, Rio Grande, Brasil, 2009
Compensado naval, parafusos, adesivo recortado e verniz [Marine plywood, screws, cut adhesive and varnish], 180 × 210 × 210 cm
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Multifunktionalcosmocave @ Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Brasil, 2006
Compensado envernizado, adesivos, plantas artificiais, lâmpadas e acrílico [Vernished plywood, stickers, artificial plants, lamps and acrylic, 210 × 210 × 210 cm
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Satolepcosmocave, 2006
Compensado e lâmpadas fluorescentes [Plywood and fluorescent lamps], 210 × 280 × 280 cm
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Freestandinguplecture, 2010
MDF formicado [Laminated MDF], 280 × 280 × 280 cm
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Solário, 2005
Concreto e ferro [Concrete and iron], 280 × 280 × 280 cm
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Solário, 2005
Concreto e ferro [Concrete and iron], 280 × 280 × 280 cm
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Espaços de inclusão

Situando-se num lugar indefinido entre a Arquitetura, 
o Design e a Arte, o trabalho de Daniel Acosta questiona 
a proverbial inutilidade da arte. As suas esculturas/
recintos/móveis convidam o espectador a um exercício 
ativo de participação, interação e diálogo.
 Acosta invoca uma longa tradição de arquitetura 
e design que parte dos postulados modernistas 
(estandardização, uso de materiais industriais, 
coordenação modular) e, simultaneamente, foge deles 
através de linhas de fuga onde o rigor geométrico joga 
(e é posto em jogo) com formas orgânicas inesperadas. Em 
muitas das suas obras, Acosta faz referências eruditas à 
história do design moderno; no seu trabalho podem ver-se 
ecos de Charles e Ray Eames no uso criativo dos materiais 
industriais como o contraplacado (plywood), de Archigram, 
na ideia da arquitetura como organismo, de Joe Colombo, na 
criação de espaço-objeto, móveis de escala arquitectónica 
e recintos que confinam o espectador/usuário propondo-
lhe usos ou múltiplas atividades no seu interior.
 As referências de Acosta ao design moderno ajudam 
a situar o seu trabalho numa linha conceptual com uma 
tonalidade utópica onde o design e a arquitetura pareciam 
ter possibilidades reais de transformação da sociedade. A 
distância histórica, permite-nos ver hoje os limites de tal 
pretensão. Nesse sentido, a aproximação de Acosta não está 
isenta de uma atitude crítica: o uso de certos materiais 
como a Fórmica, tem já a sua carga de anacronismo, 

vestígios de uma passado recente, no qual progresso e 
tecnologia pareciam ir de mão dada.
 Ao referir-se ao seu trabalho, Acosta fala de 
disponibilidade funcional no sentido de que, se bem 
que os objetos permitem uma interação, não a exigem 
necessariamente. Muitos destes trabalhos são o resultados 
de comissões e, nesse sentido, tentam resolver a partir do 
design uma situação funcional e espacial específica. São 
espaços de inclusão, abertos ao público que incentivam 
um uso sem normas e sem controlo. Muitos destes projetos 
estão em lugares públicos e o seu uso é completamente 
livre.
 É normal que no seu interior se deem conversas 
entre pessoas que não se conhecem, pois a situação de 
intimidade estabelece um marco propício para que este 
tipo de interação e de espontaneidade. Por exemplo, no 
“Satolepcosmocave” (2006), a primeira estrutura da sua 
série de recintos/esculturas, situada no espaço público de 
Pelotas, propunha um espaço de observação do património 
arquitectónico da cidade.
 Em “Toporama” (2010), realizado para o Centro Cultural 
São Paulo (Vergueiro), uma série de bancas com distintos 
tons de madeira com variações incrementais no seu 
tamanho, geram um recinto escultórico que pode ser objecto 
de observação, ou pode ser alterado pelos usuários em 
função das suas necessidades para reunir pequenos grupos 
de discussão e leitura enquanto esperam para entrar no 

por José Roca
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cinema ou numa peça de teatro.
 “Cavurba” (2010), concebida para a exposição PARALELA, 
em São Paulo, situava-se ao ar livre, na entrada do recinto 
onde se deu a mostra. O público usava-a para conversar, 
fumar, esperar alguém antes de entrar para ver a mostra, 
sem ter a certeza se se tratava de uma das obras da 
exposição ou mobiliário urbano. Esta ambiguidade não 
preocupa Acosta, pelo contrário: a situação da peça no 
espaço público era essencial, pois se a obra estiver no 
interior do espaço expositivo teria sido lida como uma 
escultura e, provavelmente, a sua utilização tivesse sido 
mais próxima do ritual próprio da visita a arte (entrar, 
experimentar e sair) do que um uso real que foi o que teve.
 Nem todos os projetos de Acosta são recintos 
autocontidos: alguns deles alteram o espaço de forma mais 
subtil , com os mesmos resultados. Um dos componentes da 
8ª Bienal de Mercosul, em Porto Alegre, Brasil, da qual fui 
curador geral, era um espaço de encontro para os artistas, 
os mediadores e o público, que chamamos Casa M.
 O coração deste projeto era a biblioteca que albergava 
o valioso arquivo da Bienal, que reflete a sua história 
expositiva. Acosta concebeu “Replikashelvesystem” (2011), 
a partir da qual realizou, posteriormente, uma versão em 
madeira industrial crua e a uma escala maior para o espaço 
FLORA, em Bogotá, Colômbia. Trata-se de uma biblioteca 
estritamente funcional (vista de frente, tem uma retícula 
completamente regular), mas com um jogo formal que 

alterava completamente a percepção do espaço: tanto na 
vista lateral como na planta, as superfícies verticais e 
horizontais que conformam a biblioteca, foram cortadas 
em zig-zag e encaixadas para que formem altos e baixos em 
ambos os sentidos. O efeito óptico altera completamente 
o espaço sugerindo movimento ao variar a posição e 
segundo o ângulo de onde se vê. Acosta complementou a 
biblioteca com uma viga aérea, uma coluna e um banco que 
ajudam a integrar o espaço circundante dentro da área de 
influência da biblioteca.
 Acosta está consciente o potencial transformador da 
arte quando faz a transferência para a esfera do design, 
cuja necessidade de resolver em termos estéticos uma 
prioridade funcional, torna-o mais próximo do uso por 
parte das pessoas. Referindo-se a este assunto, Acosta 
afirmou: “Todos eles, além de terem uma situação, digamos, 
mais escultórica, ou seja apresentam uma visualidade 
interessante, materiais, estruturação… também podem ser 
vistos como pequenas arquiteturas em função da cobertura. 
A possibilidade de se sentar aproxima-os do mobiliário 
urbano e do design. Quando estão sentadas entre outras 
coisas, as pessoas podem observar o ambiente em redor. 
São, então, como dispositivos que potencializam o ambiente 
indicando, no caso da cidade, espaços de exclusão”. A 
arquitetura escultórica de Acosta representa justamente 
o oposto, apresentando espaços de inclusão onde o 
espectador exerce o seu direito civil de expressão.

Espaços de inclusão por José Roca
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Spaces of inclusion

Occupying an indefinite place between architecture, 
design and art, the work of Daniel Acosta questions the 
latter’s proverbial uselessness. His sculptures/shelters/
furniture invite the spectator to an active exercise of 
participation, interaction and dialogue.
 Acosta invokes a long tradition of architecture 
and design, based on the modernist postulates 
(standardization, use of industrial materials and 
modular coordination) while scaping them through unique 
perspectives where geometric rigor is prodded into 
playfullness (and is put into play) by means of unexpected 
organic shapes. In manu of his works, Acosta makes erudite 
references to the history of modern design; his work 
presents echoes of Charles and Ray Eames in the creative 
use of industrial materials like the plywood of Archigram, 
in Joe Colombo’s idea of architecture as an organism, in 
the creation of object-spaces that are simultaneously 
furniture on an architectural scale and shelters/places 
that contain the viewer/user, proposing multiple uses or 
activities in their interior.
 Acosta’s references to the history of modern design 
help to situate his work on a utopian conceptual line, 
where design and architecture aspired to have real 
possibilities for transforming society. Today, the 
historical distance allows us to see the limits of this 
pretension. In this sense, Acosta’s approach also involves 
a critical attitude: the use of certain materials, such as 

Formica, already bears a sense of anachronism, vestiges of 
a recent past, where progress and technology seemed to go 
hand-in-hand.
 Reffering to his work, Acosta talks about 
multifuncional availability, in the sense that even 
though his objects allow for interaction, they do not 
necessarily demand it. Manu of these works have resulted 
from commisions, and therefore resort to design to come 
up with a solution for a specific functional and spacial 
situation. They are spaces of inclusion, open to the public, 
that encourage a nonstanrd and incontrolled use. Many of 
these projects stand in public places, with completely free 
access.
 It is common for strangers to engage in conversations 
within them, since the situation of intimacy establishes 
a conductive setting for this sort of spontaneous 
interaction. For instance, in “Satolepcosmocave” (2006), 
the first structure from his series of enclosures/
sculptures, placed in the public space of Pelotas, 
suggested a space for observing the city’s architectural 
heritage. In “Toporama” (2010), made for the Centro 
Cultural de São Paulo (Vergueiro), a series of benches with 
distinct wood tones and gradual variations in size, makes 
for an sculptural enclosure that may be seen as an object 
for observation, or it can be altered as well by its users 
according to their needs for small discussion, and reading 
groups gatherings while they wait for the movie theater 

by José Roca
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session or for a theater play.
 “Cavurba” (2010), built for the PARALELA exposition, in 
São Paulo, was located outdoors, at the exhibition’s entry. 
The public has used it for talking, smoking, or waiting for 
someone before entering the exhibition, not always sure 
wherher it was one of the exhibition artworks or an urban 
fixture. This ambiguity does not concern Acosta; quite on 
the contrary, his choice to situate the piece in a public 
space was essential, since the work would have been read 
as a sculpture within the exhibition space and its use 
would have been closer to the ritual of visiting an art 
show (enter it, experience it, leave) than to what it was 
actually used for it.
 Not all of Acosta’s projects are self-contained 
pavilions perceived as objects from the outside: some 
of them are set to alter space in a most subtle way, with 
the same outcome. At the 8th Bienal do Mercosul, in Porto 
Alegre, Brazil, where I have worked as chief curator, there 
was a meeting place for artists, mediators and the public, 
that we named Casa M. At the heart of this project was 
library that harbored the valuable Bienal’s archive, which 
mirrored its exhibition’s history.
 Acosta conceived “Replikashelvesystem” (2011), which 
he later replicated, in 2012, in industrial raw wood and 
in a much larger scale for the FLORA space, in Bogotá, 
Colombia. It is a strictly functional library (from the 
front it can be seen as a completely regular reticule), but 

within it there is a formal game which altered the spatial 
perception completely: not only in the side view but also 
in the blueprint, the vertical and horizontal surfaces 
that shape the library have been cut into zigzag shapes 
and fitted in such a way to constitute highs and lows in 
both ways. The optical effect alters the space completely 
by conveying a sensation of movement as one alters his 
or her position according to the viewing angle. Acosta 
complemented the library with an aerial beam, a pillar and 
a bench that helped integrating the surrounding space 
within the library’s influence area.
 Acosta is aware of the transformative potential of art 
when he crosses over to the realm of design, where the task 
of giving an aesthetic treatment to a functional priority 
involves the notion of being used by people. Concerning this 
subject, Acosta states: “all of these works, besides having 
a more sculptural situation - in other words, they look 
interesting and involve materials, structures... - can also be 
seen as small architectures, given its roof. The possibility 
for people to sit down approximates them to urban fixtures 
and design. While seated, the people can do various things, 
including taking a look at their surroundings. Thus, [these 
works] act like apparatuses that enhance their environment by 
indicating, as in the case of the city, the spaces of exclusion”. 
Acosta’s sculptural architecture represents precisely 
the opposite, establishing spaces of inclusion where the 
spectator exercises his or her civic right of expression.

Spaces of inclusion by José Roca
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Daniel Acosta
Exposições individuais [Solo exhibitions]

2017 Rotorama, Sistema de Giroreciprocidade, Octógono, Pinacoteca do Estado de São Paulo; São Paulo, SP, Brasil;
2014 Tektoniks + Animais Lentos, Casa Triângulo; São Paulo, SP, Brasil;
2014 Daniel Acosta: Escultura + Mobiliário, Museu de Arte Contemporânea de Goiás; Goiânia, GO, Brasil;
2013 ReplikaFlora, Flora Ars + Natura; Bogotá, Colômbia;
2011 Multipraça, SESC Bom Retiro; São Paulo, SP, Brasil;
2010 A Casa de Adão e Eva no Paraíso, Casa Triângulo; São Paulo, SP, Brasil;
2008 Estimado Selvagem, Casa Triângulo; São Paulo, SP, Brasil;
2004 Daniel Acosta, Museu de Arte Contemporânea de Goiás; Goiânia, GO, Brasil;
2002 Daniel Acosta, Casa Triângulo; São Paulo, SP, Brasil;
2000 A Deriva, Capela do Morumbi; São Paulo, SP, Brasil;
2000 Projeto Mezzanino, Atelier Aberto; Campinas, SP, Brasil;
1999 Transfigurações, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes, UFRGS; Porto Alegre, RS, Brasil;
1998 Quem duvida do senso comum?, Torreão; Porto Alegre, RS, Brasil;
1995 Daniel Acosta, Casa Triângulo; São Paulo, SP, Brasil;
1993 Esculturas e Desenhos, Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo; Pelotas, RS, Brasil;
1992 Projeto Macunaíma 92, Espaço Alternativo, IBAC/FUNARTE; Rio de Janeiro, RJ, Brasil;
1991 Daniel Acosta, Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo; Pavilhão da Bienal, Parque do 

Ibirapuera; São Paulo, SP, Brasil;
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Daniel Acosta
Exposições coletivas [Group exhibitions]

2017 Pedra no céu: Arte e Arquitetura em Paulo Mendes da Rocha, MuBE - Museu Brasileiro de Escultura; São 
Paulo, SP, Brasil;

2017 Modos de ver o Brasil: Itaú Cultural 30 anos, Oca, Parque do Ibirapuera; São Paulo, SP, Brasil;
2015 Prêmio Marcantônio Villaça, MAC USP - Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo; São 

Paulo, SP, Brasil;
2014 Tektoniks/El Bosque Invertido, El uso Estético del Objeto, ArtBO 2014; Bogotá, Colômbia;
2013 RéplicaNY, PintaNY; Nova York, EUA [New York, USA];
2013 Gradiente, Carpe Diem Arte e Pesquisa; Lisboa [Lisbon], Portugal; 
2013 Arte e Design, Santander Cultural; São Paulo, SP, Brasil;
2013 Cozinha Portátil, Atelier Aberto; Campinas, SP, Brasil;
2012 O sacrifício pela vida na guarita (Sacredfishyousystem), em parceria com [in partnership with] Daniel 

Murgel; Centro Cultural Banco do Brasil; Rio de Janeiro, RJ, Brasil;
2011 8º Bienal do Mercosul, Casa M; Porto Alegre, RS, Brasil;
2011 Multipraça, SESC Bom Retiro; São Paulo, SP, Brasil;
2011 Imagens Transportadas, Panorama de Arte Brasileira do MAM; Museu de Arte Moderna de São Paulo; São 

Paulo, SP, Brasil;
2011 Nova Escultura Brasileira - Heranças e Diversidade, Rio de Janeiro, RJ, Brasil;
2010 Dimensões Variáveis, Centro Cultural São Paulo; São Paulo, SP, Brasil;
2010 Paralela V, São Paulo, SP, Brasil;
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Daniel Acosta
Exposições coletivas [Group exhibitions]

2010 Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo (artista convidado), São Paulo, SP, Brasil;
2010 Toporama, Centro Cultural São Paulo; São Paulo, SP, Brasil;
2009 7º Bienal do Mercosul, Porto Alegre, RS, Brasil;
2009 Experimentando Espaços, Museu da Casa Brasileira; São Paulo, SP, Brasil;
2009 Dentro do traço, mesmo, Fundação Iberê Camargo; Porto Alegre, RS, Brasil;
2009 Nova Arte Nova, Centro Cultural Banco do Brasil; São Paulo, SP, Brasil;
2008 Quase Líquido, Itaú Cultural; São Paulo, SP, Brasil; 
2008 Nova Arte Nova, Centro Cultural Banco do Brasil; Rio de Janeiro, RJ, Brasil;
2007 Arte no Porto 2, Pelotas, RS, Brasil;
2006 Primeira Pessoa, Itaú Cultural; São Paulo, SP, Brasil;
2006 PARALELA III, São Paulo, SP, Brasil;
2006 URBE, Casa Triângulo; São Paulo, SP, Brasil;
2006 Interações Urbanas (escultura em espaço urbano [urban space sculpture]) ; Pelotas, RS, Brasil;
2006 MAM (na) OCA, Parque do Ibirapuera; São Paulo, SP, Brasil;
2006 Acervo/Coleção de Eduardo Brandão, Museu de Arte Moderna de São Paulo; São Paulo, SP, Brasil; 
2006 Geração da Virada: 10 anos + 1, Os Anos Recentes na Arte Brasileira, Instituto Tomie Ohtake; São Paulo, SP, 

Brasil;
2005 Arte/Concreto, Parque de Esculturas (escultura permanente [permanent sculpture]); Curitiba, PR, Brasil;
2005 O retrato como imagem do mundo, Museu de Arte Moderna de São Paulo; São Paulo, SP, Brasil;
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Daniel Acosta
Exposições coletivas [Group exhibitions]

2005 Afinidades Eletivas, CPFL; Campinas, SP, Brasil;
2004 PARALELA II, São Paulo, SP, Brasil;
2004 Seja Lá Onde For, Museu de Arte Contemporânea de Americana; Americana, SP, Brasil;
2004 SP 450 PARIS, Instituto Tomie Ohtake; São Paulo, SP, Brasil;
2004 Aquisições Recentes, Coleção Gilberto Chateaubriand, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil;
2003 Desenhos: Traço e Espaço, Espaço Contemporâneo Cultural Veâncio; Brasília, DF, Brasil;
2003 A gravura vai bem, obrigado!, Galeria Virgílio; São Paulo, SP, Brasil;
2003 Observações sobre o Espaço e o Tempo, UnicSul; São Paulo, SP, Brasil;
2002 25a. Bienal Internacional de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil;
2002 Coletiva de Desenhos, Stella Isaac Arte Contemporânea; Goiânia, GO, Brasil;
2002 Caminhos do Contemporâneo, Paço Imperial; Rio de Janeiro, RJ, Brasil;
2002 PARALELA, São Paulo, SP, Brasil;
2000 Entre a Arte e o Design: Coleção MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo; São Paulo, SP, Brasil;
2000 Panorama da Arte Brasileira do MAM, Museu de Arte Contemporânea de Niterói; Niterói, RJ, Brasil / Museu de 

Arte Moderna da Bahia; Salvador, BA, Brasil / Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco; Recife, PE, Brasil;
2000 III Semana Fernando Furlanetto, São João da Boa Vista, SP, Brasil;
1999 Território Expandido, SESC Pompeia; São Paulo, SP, Brasil;
1999 Panorama da Arte Brasileira do MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo; São Paulo, SP, Brasil;
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Daniel Acosta
Exposições coletivas [Group exhibitions]

1999 II Bienal de Artes Visuais do Mercosul, Porto Alegre, RS, Brasil;
1998 ARTE BRASILEIRA no acervo do MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo; São Paulo, SP, Brasil;
1997 Ao Cubo, Paço das Artes; São Paulo, SP, Brasil;
1997 Diversidade da Escultura Contemporânea Brasileira, escultura na Avenida Paulista [sculpture on Paulista 

Avenue]; São Paulo, SP, Brasil;
1997 25º Salão Nacional de Belo Horizonte, Centro Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais; Belo 

Horizonte, MG, Brasil;
1996 ARCO’97, Casa Triângulo; São Paulo, SP, Brasil;
1996 Excesso, Paço das Artes; São Paulo, SP, Brasil;
1999 Arte Brasileira Contemporânea, Doações Recentes/96, Museu de Arte Moderna de São Paulo; São Paulo, SP, Brasil;
1996 Ouro de Artista, Casa Triângulo; São Paulo, SP, Brasil;
1995 Amanhã, hoje, Fundação Armando Álvares Penteado; São Paulo, SP, Brasil;
1994 Coletiva de Esculturas, Espaço Namour; São Paulo, SP, Brasil;
1994 Imagem Não Virtual, Casa Triângulo; São Paulo, SP, Brasil;
1993 Uma Ante-Sala para Joseph Beuys, Instituto Estadual de Artes Visuais; Porto Alegre, RS, Brasil;
1993 Atitudes e Tendências, MAC USP - Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Pavilhão da 

Bienal, Parque Ibirapuera; São Paulo, SP, Brasil;
1992 Selecionados no Projeto Macunaíma 92, IBAC, FUNARTE; Rio de Janeiro, RJ, Brasil;
1992 Escultura Gaúcha Contemporânea, Instituto Estadual de Artes Visuais; Porto Alegre, RS, Brasil; 
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Daniel Acosta
Exposições coletivas [Group exhibitions]

1991 Arte Gaúcha Contemporânea, Instituto Estadual de Artes Visuais; Porto Alegre, RS, Brasil;
1990 Ex-Culturas, Museu de Arte do Rio Grande do Sul; Porto Alegre, RS, Brasil;

Prêmios [Awards]

1998 Prêmio Brasília de Artes Visuais, Museu de Arte de Brasília; Brasília, DF, Brasil;
1998 6º Salão Nacional Victor Meirelles, Museu de Arte de Santa Catarina; Florianópolis, SC, Brasil;
1998 55º Salão Paranaense, Museu de Arte Contemporânea do Paraná; Curitiba, PR, Brasil;
1997 4º Salão do Museu de Arte Moderna da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia; Salvador, BA, Brasil;
1991 48º Salão Paranaense, Museu de Arte Contemporânea do Paraná; Curitiba, PR, Brasil;
1990 2º Salão Nacional de Artes Plásticas de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil;
1991 48º Salão Paranaense, Museu de Arte Contemporânea do Paraná; Curitiba, PR, Brasil;
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Daniel Acosta
Coleções públicas [Public collections]

 Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil;
 Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil;
 Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Curitiba, PR, Brasil;
 Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil;
 Museu de Arte Moderna de Santa Catarina, Florianópolis, PR, Brasil;
 Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador, BA, Brasil;
 Museu de Arte de Brasília, Brasília, DF, Brasil;
 Museu de Arte Contemporânea de Goiás, Goiânia, GO, Brasil;
 Museu Vitor Meireles, Florianópolis, PR, Brasil;
 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil;
 Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, RS, Brasil;
 Fundação Vera Chaves Barcelos, Viamão, RS, Brasil;
 Centro Cultural São Paulo, São Paulo, SP, Brasil;
 Coleção Itaú Cultural, São Paulo, SP, Brasil;
 Coleção SESC / SESC Bom Retiro, São Paulo, SP, Brasil;
 Coleção Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil;
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