
PROPOSTA PARA A ELABORAÇÃO DE UMA OBRA PÚBLICA DE CARIZ ARTÍSTICO

O Búzio

Objecto da proposta1. 

A proposta visa o desenvolvimento e a implantação de uma obra escultórica numa zona costeira.

Contextualização conceptual2. 

Esta proposta vem dar seguimento a todo um trabalho desenvolvido a partir de um objecto identificador de um 
ambiente marítimo.
O búzio, objecto este que muito tem inspirado poetas, geómetras, arquitectos, pintores, escultores, designers, etc…, 
usado como instrumento produtor de som, ou na mitologia grega, está ligado ao arquétipo luz – água, gestação 
fertilidade, servindo de adorno à mulher, de entre variadas simbolizações e utilizações.
A proposta que coloco é a monumentalização do objecto o búzio. Ao mudar o búzio de escala até um tamanho 
monumental, será algo de irónico, na medida em que estamos a monumentalizar a banalidade, no fundo trata-se de 
um objecto banal, existem aos milhões na Natureza.
No entanto esta atitude não é nova, encontramos pontos similares em trabalhos por exemplo de Claes Oldenburg e 
até mesmo Raunschenberg.
Uma das estratégias usadas em especial por Oldenburg é a monumentalidade de objectos banais, a ironia aqui 
reside no contraste entre o tamanho monumental e a banalidade do objecto.
Apesar do modo de operar ser semelhante a de Oldenburg, ao contrário deste em que os seus objectos não 
perdem essa banalidade pela mudança de escala, tornando-se mesmo inoperativos uma vez que tinham funções 
específicas, assistindo assim a uma monumentalização da banalidade, demonstrando e exaltando deste modo 
a presença do banal na obra de arte, neste caso o objecto inicial através de uma mudança de escala perde 
precisamente essa banalidade, visto que como em Raunschenberg, quer como os artistas do Nouveau Reálisme, 
ou outros da Pop Art e das instalações que carregaram os seus objectos com a prosa quotidiana da realidade 
social, folclore urbano, paisagem citadina, mass média, desgaste ou consumo, este objecto ao existir deste modo 
não consegue ser desligado da sua essência, é um objecto que nos fala da água. Deste modo reforçando as 
suas características com a implantação numa zona costeira, este objecto identificar-se-ia como algo iconográfico 
contrariando desta forma essa banalidade inicial do objecto.
È sabido e assumido pela generalidade da sociedade que o valor estético é um dos valores pelos quais a sociedade 
se rege.
Um outro ponto que contraria a banalidade inicial do objecto, reforçando também assim de algum modo essa 
iconografia é a apropriação dos conceitos orgânicos enquanto conchas de búzios, portadoras de beleza para o 
objecto estético.
Pretende assim, também ser uma chamada de atenção para a pertinência do valor estético na arte, de como objectos 
“inúteis” se servem da escala, do valor estético e do espaço em que se apresentam para assim adquirirem utilidade/
validade.

Localização3. 
Pelo carácter existencial da obra anteriormente explanado, as zonas costeiras serão os locais de eleição para a 
implantação de uma qualquer obra com estas características, assim sendo, num pré estudo espacial identifico 
através da planta topográfica um dos possíveis sítios para a colocação da obra.  



 Simulação fotográfica de implantação3.1. 



Descrição técnica4. 

4.1. Materiais
Os materiais a utilizar serão os adequados a execução de cada uma das fases da obra, sendo que o material final é o 
bronze.

4.2. Dimensões
       2,30x2,60x4 m 
        (dimensões aproximadas) 

4.3. Constituição da equipa de trabalho
Apesar da obra ser da autoria de uma pessoa singular, ela envolve várias fases a cargo de diferentes intervenientes, 
a saber:
- Bruno Marques, autor;
- Técnico formista e sua equipa;
- Empresa de fundição de bronzes.

4.4. Fases do trabalho
              (todas as fases do trabalho são acompanhadas pelo autor)

4.4.1. Ampliação da maqueta para o tamanho pretendido, a cargo do técnico formista.
4.4.2. Modelação da obra pelo escultor, (aspecto final da caracterização formal da obra).
4.4.3. Passagem da obra a gesso, a cargo do técnico formista.
4.4.4. Fundição da obra em bronze, a cargo da respectiva fundição.
4.4.5. Transporte e colocação, a cargo da fundição.

Nota: Os arranjos urbanísticos para a implantação da obra são da inteira responsabilidade da entidade promotora. 

5. Prazos
270 Dias após a adjudicação.

6. Estimativa orçamental do custo da obra
Descrição parcelar dos custos:
Escultor_________________________________________________________________
Técnico formista – Ampliação da Maqueta e passagem a gesso _____________________
Fundição – Passagem da obra a bronze, transporte e colocação da mesma _____________
Nota: aqui juntaria os orçamentos dos diferentes intervenientes.

O valor total da obra é de _____________
(Ao valor apresentado deve ser acrescido IVA, à taxa legal em vigor)  

Fases do pagamento
1ª Prestação, na adjudicação – 30%
2ª Prestação, na conclusão da modelação – 30%
3ª Prestação, na colocação da obra no local – 40%
Nota: as percentagens poderão ser alvo de acertos, desde que previamente discutidas.
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                    Com os melhores cumprimentos                                               
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