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A CAIXA é uma das principais patrocinadoras da cultural brasileira, e
destina, anualmente, mais de R$ 60 milhões de seu orçamento ao patrocínio de projetos culturais em espaços próprios e espaços de terceiros,
com ênfase em mostras cinematográficas, exposições de artes visuais,
peças de teatro, espetáculos de dança, shows musicais, festivais de
teatro e dança em todo o território nacional, e artesanato brasileiro.
Os projetos são escolhidos por meio de seleção pública, uma opção da
CAIXA para tornar mais democrática e acessível a participação de produtores e artistas de todas as unidades da federação, e mais transparente
para a sociedade o investimento dos recursos da empresa em patrocínio.
A exposição Aparição, com curadoria da crítica de arte e pesquisadora
Fernanda Lopes, apresenta produções recentes de 17 artistas contemporâneos que revelam ao público a possibilidade de reavaliar a definição e a prática da escultura, oferecendo um panorama recente da arte
brasileira.
Ao trazer mais esta mostra para o público carioca, a CAIXA reafirma sua
política cultural de estimular a discussão e a disseminação de ideias,
e de promover a pluralidade de pensamento, mantendo viva sua vocação de democratizar o acesso à produção artística.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Ato ou efeito
de tornar visível
“Talvez a arte seja a busca de aparecimentos”
Sergio Camargo

Michelangelo costumava dizer que via escondida, presa em cada bloco
de mármore, uma estátua. “Vejo-a tão claramente como se estivesse na
minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas de
desbastar as paredes brutas que aprisionam a adorável aparição para
revelá-la a outros olhos como os meus já a veem.” Mais do que lidar
com a pedra com precisão, seu trabalho como escultor começava em
um momento anterior, quando ele enxergava uma forma em estado de
potência, “adormecida”, na pedra bruta. Esculpir era a maneira de tornar
essa forma, que antes só ele via, visível a todos.
Ao longo dos últimos cinco séculos, a ideia de escultura se apresenta cada vez mais distante de uma questão meramente técnica ou formal. Sua definição convencional como “a arte e a técnica de plasmar a
matéria entalhando a madeira, modelando o barro, cinzelando a pedra
ou o mármore, fundindo o metal etc., a fim de representar em relevo, ou
em três dimensões, estátuas, figuras, formas abstratas etc.” parece dizer
muito mais sobre o que hoje não é mais escultura do que sobre o que é.
João Loureiro
Antena, 2012 (detalhe)
ferro, pintura esmalte
e cereja | 180 x 65 x 65 cm
Coleção do artista

A produção recente dos 17 artistas reunidos em Aparição revela algumas possibilidades para se (re)pensar a definição e a prática da
escultura na produção contemporânea. Nos mais de 30 trabalhos, realizados entre 2010 e 2015 em fotografia, vídeo, objeto, instalação, per-

APARIÇÃO

| 5

formance/ação, intervenção e ainda escultura, fica claro que já não é
possível pensar esse meio como antes. Elementos básicos para a definição desse meio, como a relação com a arquitetura, o corpo, o material
e a história; a representação do mundo; a noção de forma e tempo estáticos; o ato de esculpir; e até mesmo a tridimensionalidade, aparecem
aqui repensados, desconstruídos, ressignificados, colocados à prova.
Lidar com o princípio da tridimensionalidade e elementos que
derivam dela, tais como a relação da obra com a arquitetura e com o
corpo do espectador, é o que motiva parte desses trabalhos em exposição. Em Ereção para o escuro (ontogênese), Raquel Versieux apresenta uma série de esculturas de carvão vegetal e gesso. Em forma
de colunas, essas peças ocupam o espaço expositivo a partir da relação que estabelecem com a coluna existente no próprio espaço.
Elas apresentam diferentes alturas, sendo que nenhuma delas de
fato alcança o teto e, por isso, diferente da coluna original, nada sustentam, e elas têm sua ocupação do espaço ampliada pelas sombras
que projetam suas formas no chão e na parede.
As duas obras de Felipe Cohen também lidam com a construção da tridimensionalidade. Em uma delas, há uma pequena peça de
granito instalada na quina da parede do espaço expositivo. Pela altura, pelo formato e pelos elementos que a acompanham (um rodo de
mão e um pedaço de vidro, que remete a uma pequena poça d’água
que parece ser contida pelo rodo), essa placa tem sua forma alongada e complementada virtualmente pelo espectador, que, a partir da
indicação desses elementos, vê uma bancada de cozinha. No outro
trabalho do artista, é também na relação dos materiais que a tridimensionalidade se insinua: em cima e por baixo da placa de vidro
estão peças triangulares de madeira que têm sua forma duplicada
pelo reflexo, criando novas formas.
Essa tridimensionalidade como potência, como possibilidade,
também está no trabalho de Bruno Baptistelli. Em Empilhamento o
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que vemos são quase como desenhos geométricos feitos em uma superfície plana. Retirados pelo artista de caixas de papelão, trata-se
na verdade de instruções que acompanham essas caixas e demonstram a melhor configuração de organização delas para empilhamento. O que temos então são quase como esculturas em potencial, ou
vistas aéreas (como uma planta baixa) de formas escultóricas, que
se alternam entre o bidimensional e o tridimensional.
Nos trabalhos de Ana Paula Oliveira e Frederico Filippi, a relação
entre o bidimensional e o tridimensional também é um elemento importante. Arquitetura do desconvívio, de Ana Paula Oliveira, é composto por duas fotografias de crisálidas “cultivadas” pela artista e, entre
elas, uma projeção que mostra esse mesmo cultivo, onde com o tempo
as crisálidas vão eclodindo, e saem voando ou não. A transposição do
tridimensional para o bidimensional redimensiona o objeto original,
alterando elementos da forma como a textura e a estabilidade.
Já em Oro, de Frederico Filippi, o que vemos no espaço expositivo são 18 impressões fotográficas, emolduradas, que têm como dimensão total – incluindo passepartout, moldura e espaços vazios da
parede entre as peças – uma área de 105 x 280 cm. Em conjunto, as 18
imagens nos levam para a Biblioteca Nacional de España, em Madri,
onde em 2014 o artista realizou uma intervenção clandestina em livros
sobre a história da colonização das Américas como parte da residência El Ranchito Matadero Madrid. Os livros, com aplicações de folhas
de ouro em algumas de suas páginas, permanecem no acervo da biblioteca, disponíveis para a consulta (e descoberta) de seus usuários.
O espaço como algo mutável ou pelo menos relativo é um dos
interesses de investigação de Arquiteturas pessoais (caixa), de Jorge Soledar. No conjunto de suas fotografias, o corpo humano ocupa o espaço agora ocupado pela exposição Aparição, mas não como
tema – conforme acontecia com a escultura clássica, que tinha como
tema principal o retrato do corpo humano. Agrupados de diferentes
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maneiras, esses elementos são aqui usados como unidades de medida, no lugar das unidades convencionais. O artista parece querer
chamar atenção para o quão imprecisos ou relativos são milímetros,
centímetros, metros e quilômetros (assim como litros, gramas, horas
e segundos); afinal, um corpo não é igual ao outro.
O corpo e o espaço também são peças importantes do trabalho de Daniel de Paula. Seus Gelos Baianos são prismas de concreto
usados como sinalização de trânsito, retirados das ruas, colocados
sobre suportes com rodas de silicone. É uma obra interativa, onde o
espectador pode reposicionar essas peças pelo espaço, interferindo não só na circulação do corpo no espaço (apresentando-se como
obstáculos para passagem ou sugestões de percursos a serem seguidos), como também a própria configuração do espaço, fazendo
com que o espaço expositivo seja parte da obra.
A relação da escultura com o mundo também se apresenta
como questão ou como ponto de partida para alguns dos trabalhos.
Eles não estão mais nem na tentativa de representação fiel do que
vemos, nem na tentativa de abstração, abrindo mão completamente
de qualquer experiência visual anterior. Há aqui uma quase indefinição proposital, um meio do caminho, uma dúvida. Boa parte da produção de João Loureiro lida com a relação de uma forma ou função
original como conhecemos e uma deformação disso. Em Antena, a
escultura em ferro é como uma antena de TV, redimensionada em sua
escala original. Ao mudar de escala, essa estrutura tem a possibilidade de encontrar eco em outras formas parecidas, como um grande
bolo de casamento (aqui reforçada pela cereja de verdade que fica no
topo da estrutura). Já em Ponto Frio, o artista recria aparelhos de ar
condicionado em modelos encontrados no mercado, esculpidos em
caixas de isopor, reproduzindo o procedimento escultórico de desbastar a matéria bruta em busca de uma forma. As peças são instaladas no espaço expositivo não seguindo os padrões normalmente
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usados para obras de arte, mas sim onde aparelhos de ar condicionado de verdade estariam. A forma está ali, mas sua função não.
O interesse pelo espaço urbano e a utilização de fragmentos da
cidade também são motores da obra de Débora Bolsoni e Matheus
Rocha Pitta. Em Feira de Estampas, figuras recorrentes na trajetória de Débora Bolsoni se transformam em estampas decalcadas em
placas de cerâmica, criando diálogos com as estampas originais dos
azulejos. Como em uma feira de estampas, os revestimentos cerâmicos escapam de seu contexto arquitetônico original e se apresentam
na exposição em um carrinho de reposição, disponíveis para consulta do público.
Já nas lajes de Matheus Rocha Pitta, o mundo se apresenta gravado na massa de concreto. Esse conjunto de trabalhos que o artista
vem desenvolvendo há alguns anos obedece a um princípio construtivo bem simples: parear, confrontar, comparar recortes de jornal com
imagens provenientes da publicidade. A técnica usada é uma espécie
de emparedamento, onde os papéis não são colados à laje, mas sim
adicionados à forma onde o concreto mole é derramado. Laje #19
(herzog) tem a particularidade de ser uma edição: o artista encontrou
as imagens todas numa mesma edição de O Globo; assim, os dez exemplares (aqui reunidos em exposição pela primeira vez) foram feitos a
partir de dez cópias do jornal. A laje reúne a fotografia do jornalista
Vladimir Herzog, que reapareceu no noticiário quando a Comissão Nacional da Verdade revelou que se tratava de uma montagem fotográfica feita pelos militares para simular seu suicídio, com uma fotografia
de um militar da UPP, que jocosamente testa um novo equipamento
fotográfico de vigilância. Uma imagem que cria uma ponte entre o passado recente da ditadura militar e o atual cenário político através da
fotografia enquanto arma de propaganda e controle.
Nas obras de André Terayama e Adriano Amaral, o interesse pelas
formas existentes também se faz presente, mas de maneiras diver-
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sas. Tanto em Quiproquo quando em Stealth: doppelgänger, Terayama
explora a ideia de duplo, seja tentando gerar com o próprio corpo formas equivalentes a formas do espaço urbano, seja usando um projetor para criar uma ilusão de perseguição entre o corpo real e o corpo
projetado. Já Adriano Amaral explora a possibilidade de deformação
da forma. A peça em carvão mineral e resina, colocada diretamente
no chão, apresenta-se inicialmente de uma maneira que fica praticamente impossível reconhecer um terno preto, caído no chão. Da mesma maneira, no vídeo Seven Sisters vemos uma massa disforme, em
movimento constante, que em momento nenhum se configura como
uma forma final, reconhecível.
A forma pensada no que diz respeito ao seu processo de construção é também o mote de Gruta, de Flora Leite. O sistema hidráulico
construído pela artista recria de maneira artificial um acontecimento
da natureza. As estalactites que vemos em formação em um buraco na
parede da sala de exposição não se originam no teto de uma gruta ou
caverna, crescendo para baixo, em direção ao chão, pela precipitação e
pelo acúmulo de carbonato de cálcio arrastado pela água que goteja do
teto. As formas sedimentares da artista surgem a partir do sistema hidráulico construído por ela e da mistura de água e sulfato de magnésio.
Talvez o terceiro elemento mais marcante revisitado por esses
trabalhos no pensamento sobre a escultura seja a noção de tempo.
Parte deles deixa de lado o tempo estático, fechado, a partir da apresentação de uma forma final acabada, imutável, para pensar a escultura como verbo, como conjunto de ações. As máquinas e motores de
Gabriela Mureb permanecem em funcionamento constante durante
todo o período de exposição. Esse trabalho em andamento no mundo real faria com que essas máquinas obrigatoriamente produzissem
coisas. Toda a energia despendida tem um objetivo, uma função, um
propósito. No caso dos trabalhos de Gabriela Mureb, esse esforço não
tem um fim, uma conclusão. É como se o tempo estivesse suspenso.
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A ideia de uma forma fixa também parece interessar André Griffo
e Wagner Malta Tavares. Chumbadores, de Griffo, é uma peça de poliuretano, ferro e concreto, suspensa no espaço expositivo com cabos de
aço presos pelo teto a uma das vigas da sala. O esforço entre as partes para manter a forma fechada, estável, parece colocar em questão
termos e procedimentos caros à escultura clássica, como a ideia de
uma forma fixa, estável. O mesmo interessa a Pião, de Wagner Malta
Tavares. No vídeo, vemos um pião posto em movimento, mas o movimento é tão constante e apresenta tão poucas variações ao longo do
tempo, que pode parecer que estamos olhando para uma peça estática. Já em Bermudas (aquário), o que vemos é um pequeno submarino, colocado dentro de um aquário com água. Esse objeto fechado
ganha novas formas e contornos à medida que o espectador caminha
ao redor dele, a partir da distorção da percepção das formas que a
água provoca.
Da mesma maneira, o Sapato sonoro, de Floriano Romano, tem
seus limites ampliados durante a performance onde os sapatos são
usados por uma pessoa. Ao caminhar pelo espaço, a peça, que tem
como material uma sapatilha forrada por conchas e chocalhos, passa a ter também como elementos que a constituem o barulho que o
sapato faz em contato com o chão durante a movimentação e seu
deslocamento pelo espaço expositivo.
Apesar de suas diferentes abordagens sobre a tradição da escultura, os trabalhos mantêm em sua essência a ideia original de uma
“aparição” sobre a qual Michelangelo falava. Assim como naquele momento, esses artistas parecem ainda desafiados pela possibilidade de
“dar a ver”, de “tornar visível”.

Fernanda Lopes
novembro, 2015
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Adriano Amaral
Seven Sisters, 2014
vídeo | 13’
Cortesia Mendes Wood DM
Adriano Amaral
Sem título, 2015
carvão mineral e resina | 13 x 60 x 42 cm
Cortesia Mendes Wood DM
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Ana Paula Oliveira
Arquitetura do desconvívio, 2013
impressão mineral em papel algodão
e vídeo | 120 x 82 cm (cada)
Coleção da artista
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André Griffo
Chumbadores, 2013
ferro, aço, poliuretano e concreto
295 x 200 x 20 cm
Coleção do artista
André Terayama
Quiproquo, 2013
fotografia c-print | 120 x 84 cm
Coleção do artista
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André Terayama
Stealth: doppelgänger,
2013/2014
vídeo | 12’
Coleção do artista
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Bruno Baptistelli
Empilhamento, 2015
objeto em madeira, papelão e vidro
31 x 41 cm (cada)
Cortesia Galeria Pilar
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Daniel de Paula
Gelo Baiano, 2010/2012
conjunto de prismas de concreto retirados
das ruas, rodas de silicone e parafusos
dimensões variáveis | Coleção do artista
DÉbora Bolsoni
Splash Feira de Estampas, 2015
ferro e cerâmica | 220 x 270 x 5 cm
Coleção Galeria Athena Contemporânea
DÉbora Bolsoni
Feira de Estampas, 2015
carrinho de metal e cerâmica
108 x 60 x 64 cm
Coleção Galeria Athena Contemporânea
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Felipe Cohen
Sem título, 2013
granito, rodinho de pia e vidro
94 x 31,5 x 28 cm
Coleção Galeria Millan
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Felipe Cohen
Sem título, 2015
madeira e vidro | 25 x 86 x 46 cm
Coleção Galeria Millan
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Flora Leite
Gruta, 2015
sulfato de magnésio, água e sistema
hidráulico | dimensões variáveis
Coleção da artista
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Floriano Romano
Série Sapatos sonoros, 2009-2015
sapato, chocalho II, conchas,
sapatilha, náilon | dimensões variáveis
Coleção do artista
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Frederico Filippi
Oro, 2014
impressão fotográfica, 105 x 280 cm
Intervenção clandestina realizada na Biblioteca
Nacional de España, como parte da Residência
El Ranchito Matadero Madrid (Espanha), 2014
Coleção do artista
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Frederico Filippi
Oro, 2014 (detalhe)
Gabriela Mureb
Cracudo, 2015
motor, bateria e papel alumínio
dimensões variáveis
Coleção da artista
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Gabriela Mureb
Máquina #4: pedra, 2013
motor, alumínio e pedra
30 x 50 x 30 cm
Coleção da artista
Gabriela Mureb
Motor, 2015
motor e corrente elétrica
35 x 35 x 60 cm
Coleção da artista
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João Loureiro
Ponto frio 1, 2015
isopor | 55 x 73 x 39 cm
Coleção do artista
João Loureiro
Ponto frio 2, 2015
isopor | 43 x 68 x 38 cm
Coleção do artista
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João Loureiro
Ponto frio 3, 2015
isopor | 36 x 60 x 40 cm
Coleção do artista
João Loureiro
Ponto frio 4, 2015
isopor | 36 x 45 x 40 cm
Coleção do artista
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João Loureiro
Antena, 2012
ferro, pintura esmalte e cereja
180 x 65 x 65 cm
Coleção do artista
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Jorge Soledar
Arquiteturas pessoais (caixa), 2015
impressão digital | medidas da galeria com
pessoas e fotografia | 29 x 37 cm (cada)
Coleção do artista

APARIÇÃO

| 49

50

|

APARIÇÃO

APARIÇÃO

| 51

52

|

APARIÇÃO

Matheus Rocha Pitta
Laje #19 (herzog), 2012
concreto armado e outros materiais | 44 x 22 x 2 cm
Coleção Mendes Wood DM, SP | Coleção Particular, SP | Coleção Particular, Recife
Coleção Rothier Faria, SP | Coleção Rodrigo Amantea e Rodrigo Cerviño, SP
Coleção Rosângela Rennó, RJ | Coleção Multiplique Boutique, SP | Coleção Leopold Nosek, SP
Coleção Antonio Luiz Bei, SP | Coleção Multiplique Boutique, SP
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Raquel Versieux
ereção para o escuro (ontogênese), 2015
esculturas de carvão vegetal e gesso
dimensões variáveis
Coleção da artista
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Wagner Malta Tavares – WMT
Bermudas (aquário), 2012
caixa de vidro, água e bronze
21 x 48 x 23 cm
Cortesia Galeria Marilia Razuk
Wagner Malta Tavares – WMT
Pião, 2014
vídeo | 60’
Cortesia Galeria Marilia Razuk
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biografias

Adriano Amaral
Adriano Amaral nasceu em Ribeirão Preto em
1982. Ao longo dos últimos anos o artista tem
vivido e exposto seus trabalhos na Europa, onde participou do programa de mestrado em Escultura no Royal College of Art, em Londres, e
está atualmente em residência no De Ateliers
em Amsterdã. Suas mostras recentes incluem
as individuais TraysForFlotation, Mendes Wood
DM, São Paulo (2015), Never From Concentrate, Múrias Centeno, Porto (2015), e Soft Matter,
Space in Between, Londres (2014).

Ana Paula Oliveira
Ana Paula Oliveira nasceu em Uberaba, Minas Gerais, em 1969. É escultora e cursa Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes de
São Paulo. Em 1999, integrou a cooperativa de
artistas Olho Seco, do ateliê Daora Brandão, e
participou de suas primeiras exposições coletivas: uma no próprio ateliê; outra no Museu
Brasileiro de Escultura (MuBE), sob a orientação de Nazareth Pacheco (1961); e a última,
Corpó, no ateliê Alexandre Menossi, todas em
São Paulo. Em 2001, fez a primeira individual, na Capela do Morumbi. No mesmo ano, junto com os artistas da Olho Seco, criou a galeria independente 10,20x3,60, em São Paulo. No
ano seguinte, participou nessa galeria de uma
mostra coletiva orientada por Laura Vinci (1962)
e recebeu o prêmio Aquisição do Centro Cultural São Paulo, onde fez uma individual e uma
coletiva.
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André Griffo

Bruno Baptistelli

André Griffo vive e trabalha em Barra Mansa,

Bruno Baptistelli nasceu em 1985 em São Pau-

Rio de Janeiro, onde nasceu em 1979. É forma-

lo. É graduado em Artes Visuais pela Unicamp.

do em Arquitetura e Urbanismo e dedica-se às

Entre 2007 e 2010, formou com Gustavo Pra-

artes plásticas desde 2009. O principal inte-

frente a dupla Bebaprafrente. Entre suas últi-

resse da sua prática artística é relacionar es-

mas exposições destacam-se: When Thoughts

paços e objetos oriundos de diferentes luga-

Are Replaced By Moving Images, Basel, Suíça

res – encontrados na natureza, estruturas me-

(2015); Narrativas Cotidianas, Funarte, Brasí-

cânicas, elementos decorativos, funcionais e

lia (2015); Estruturas Possíveis, Oficina Oswald

históricos (grades, portões, janelas, brasões,

de Andrade, São Paulo (2014); Taipa-tapume,

obras de arte) – e explorar o potencial deles

Galeria Leme, São Paulo (2014); 2, Galeria Pi-

como imagem. Os resultados são estruturas

lar, São Paulo (2013); Volar, Galeria Del Infinito,

mistas, eletromecânicas, adaptações, arran-

Buenos Aires (2012); Programa de Exposições

jos de objetos, espaços silenciosos, gambiar-

(2011), Centro Cultural São Paulo (CCSP); Por-

ras empíricas. Como meios de estudo e regis-

tas Abertas, Workshop Mona Hatoum, Santan-

tro são utilizadas as linguagens pintura, dese-

der, Espanha (2010); Red Bull House of Art, São

nho e instalação.

Paulo (2010).

André Terayama

Daniel de Paula

André Terayama nasceu em São Paulo em 1989,

Daniel de Paula nasceu em 1987 nos EUA. Vive

onde vive e trabalha. É mestrando em Artes Vi-

e trabalha entre São Paulo e Itapeva. As propo-

suais no Instituto de Artes da Unesp. Realizou

sições do artista visam ativar uma multiplicida-

exposições individuais no Paço das Artes, São

de de relações em um dado contexto espacial.

Paulo, no Museu de Arte de Ribeirão Preto e na

Através de uma postura que não se encerra nos

Galeria Portas Vilaseca, Rio de Janeiro, além

domínios da arte, deixando se intersectar por

de 26 coletivas, das quais se destacam: Centro

noções de geografia, astronomia e arquitetu-

Cultural dos Correios, Rio de Janeiro; Museu

ra, seu trabalho potencializa lógicas deduzidas

Nacional, Brasília; Paço das Artes, São Pau-

do próprio comportamento e da história de ob-

lo; Galeria de Arte Ibeu, Rio de Janeiro, e Insti-

jetos e lugares. Suas últimas exposições/pro-

tuto Tomie Ohtake, São Paulo. Foi premiado no

jetos individuais incluem Testemunho, Galeria

43o Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilot-

Leme, São Paulo (2015); objetos de mobilidade,

Salão Nacional de Arte de Jataí, Si-

ações de permanência, White Cube Gallery, São

tuações Brasília, no 3o Prêmio EDP nas Artes,

Paulo (2014). Já as últimas coletivas que se des-

no 37o Salão de Arte de Ribeirão Preto e no 44o

tacam são Voragem da História, Observatório,

Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba.

curadoria de Germano Dushá, São Paulo (2015); e

to, no
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Permanências e Destruições, curadoria de João

Fernanda Lopes

Paulo Quintella, Oi Futuro, Rio de Janeiro (2015).

Fernanda Lopes nasceu em 1979 no Rio de Janeiro, onde vive e trabalha. É crítica de arte,
doutoranda no Programa de Pós-Graduação

Debora Bolsoni

da Escola de Belas Artes da UFRJ e professora

Débora Bolsoni nasceu no Rio de Janeiro em

da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e do

1975. Vive e trabalha em São Paulo. Mestre em

Departamento de Arquitetura da PUC-Rio. De-

Poéticas Visuais pela USP (2014). Entre as últi-

senvolveu a pesquisa Área Experimental – Lu-

mas exposições, destacam-se Panoramas do

gar, espaço e dimensão do experimental na ar-

Sul – 19 o Festival de Arte Contemporânea Sesc_

te brasileira dos anos 1970 (Editora Figo, 2013)

Videobrasil (2015); Tudo que é sólido desman-

como resultado do prêmio Bolsa de Estímu-

cha no ar, Galeria Jaqueline Martins/São Paulo

lo à Produção Crítica em Artes Visuais Funarte

(2015); Imagine Brazil, Astrup Fearnley Museet,

2012. Seu livro Éramos o time do Rei (Alameda

Oslo (2014). Ainda em 2015 publicou o livro de

Editorial, 2009) ganhou o Prêmio de Artes Plás-

artista Queima, com apoio do ProAc da Secreta-

ticas Marcantonio Vilaça, da Funarte (2006).

ria de Cultura do Estado de São Paulo, e realizou

Em 2010 foi curadora convidada responsá-

a exposição individual Urbanismo geral na gale-

vel pela Sala Especial Grupo Rex na 29ª Bienal

ria Athena Contemporânea, Rio de Janeiro.

de São Paulo, e entre 2010 e 2012 foi curadora
associada de Artes Visuais do Centro Cultural
São Paulo (CCSP).

Felipe Cohen
Felipe Cohen nasceu em São Paulo em 1976. É
artista plástico formado pela Faap. Realizou ex-

Flora Leite

posições individuais e coletivas em importan-

Flora Leite nasceu em São Paulo em 1988, on-

tes centros culturais pelo Brasil, tais como Cen-

de vive e trabalha. Formou-se no Departamen-

tro Cultural São Paulo, Pinacoteca do Estado de

to de Artes Plásticas da Universidade de São

São Paulo e instituto Itaú Cultural. Entre suas

Paulo (ECA–USP), como bacharel em escultu-

principais exposições estão a 8ª e a 11ª Bienal

ra. Já participou de exposições em São Paulo,

do Mercosul, Economy of means no Scottsdale

Rio de Janeiro e Lisboa, entre coletivas e indivi-

Museum of Contemporary Art, Arizona, EUA, e

duais. Tem trabalhos nas coleções públicas do

Imagine Brazil – Artists Books, que passou por

Centro Cultural São Paulo e do Museu de Arte

diversas cidades da Europa. Possui trabalhos

de Ribeirão Preto (Marp).

em importantes coleções – Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São
Paulo, Museu de Arte do Rio e Scottsdale Museum of Contemporary Art no Arizona.
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Floriano Romano

Gabriela Mureb

Floriano Romano nasceu em 1969 no Rio de Ja-

Gabriela Mureb nasceu em Niterói em 1985. Vi-

neiro. É pioneiro em obras que mesclam insta-

ve e trabalha no Rio de Janeiro. É mestre em

lações, performance e rádio em espaços urba-

Linguagens Visuais pela UFRJ, onde se gra-

nos. Criou o programa de rádio “O Inusitado”,

duou em Pintura. Foi uma das artistas sele-

no Rio de Janeiro, condensando um excelente

cionadas pelo programa Rumos Artes Visuais

imaginário sobre o som, tanto nas artes plás-

2011-2013. Em 2014 participou do 65º Salão

ticas como na música e na poesia, de 2002 a

de Abril, no Centro Cultural Banco do Nordes-

2004. Trabalha com intervenções urbanas e so-

te, Ceará, e do Novíssimos, na Galeria Ibeu, Rio

noras, abertas à participação do público. Nos

de Janeiro. Entre suas principais exposições

últimos anos ganhou o Prêmio CCBB Arte Con-

estão a individual Corpos Dóceis, na galeria A

temporânea (2015) e participou da exposição

Gentil Carioca, Rio de Janeiro (2009), e as co-

do Prêmio Marcantonio Vilaça do Sesi no MAC/

letivas Convite à Viagem, com curadoria de Ag-

USP. Em 2013 realizou a exposição Sonar, na

naldo Farias, no Itaú Cultural, São Paulo (2012),

Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janei-

e no Paço Imperial, Rio de Janeiro (2013); e Es-

ro. Em 2012 ganhou o prêmio Marcantonio Vi-

pelho Refletido – O Surrealismo e a Arte Con-

laça da Funarte com a obra Chuveiros Sonoros

temporânea Brasileira, com curadoria de Mar-

e o prêmio Projéteis de Arte Contemporânea

cus Lontra Costa, no Centro Municipal de Arte

com a exposição A Cidade Sonora.

Hélio Oiticica, Rio de Janeiro (2012).

Frederico Filippi

João Loureiro

Frederico Filippi nasceu em São Carlos em 1983.

João Loureiro nasceu em São Paulo em 1972.

Vive e trabalha em São Paulo. Entre suas prin-

É mestre em Poéticas Visuais pela ECA-USP

cipais exposições estão: Até aqui tudo bem

(2007) e licenciado em Artes Plásticas pela Faap

(2015), Galeria White Cube, São Paulo; Si no to-

(1995). Fez individuais como Pedra que Repete,

das las armas, los cañones (2014), Matadero

na Casa da Imagem (2013), Blue Jeans, no Projeto

Madrid, Madri; Deuses impostores (2014), Ga-

Octógono de Arte Contemporânea da Pinacote-

5a

Edição

ca do Estado, São Paulo (2009), e Reaparição, no

da Bolsa Pampulha (2014), Museu da Pampu-

Paço Imperial, Rio de Janeiro (2008). Participou

lha, Belo Horizonte; La parte que no te pertene-

das exposições Open Borders/Crossroads Van-

ce (2014), Maisterravalbuena, Madri. Prêmios

couver Biennale, Vancouver (2014), Panoramas

e residências artísticas: Kiosko (2015), Santa

do Sul – 18o Festival Internacional de Arte Con-

Cruz de la Sierra, Bolívia; El Ranchito Matadero

temporânea Sesc/Videobrasil, no Sesc Pompeia,

Madrid (2015), Madri.

São Paulo (2013), e Panorama da Arte Brasileira,

leria Ibeu, Rio de Janeiro; Mostra da

no Museu de Arte Moderna de São Paulo (2005).
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Jorge Soledar

Raquel Versieux

Jorge Soledar nasceu em 1979 em Porto Ale-

Raquel Versieux nasceu em Belo Horizonte em

gre. Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Seus tra-

1984. Atualmente é professora substituta do

balhos misturam linguagens desde ações, ins-

curso de graduação em Artes Visuais da EBA/

talações e fotografias que abordam de modo ri-

UFRJ. É mestre em Linguagens Visuais pela

sível o tema das perversões. Assim, o uso de di-

UFRJ (2014). Em 2015, participou do projeto de

versos materiais (madeira, gesso, massas) é ex-

arte pública Permanências e Destruições, da

perimentado para sujeitar o outro a uma con-

mostra Abre Alas 11, na galeria A Gentil Cario-

dição de objeto, com o desejo de expor diver-

ca, e da Quinta Mostra Aprofundamento Cria-

sas agressões e constrangimentos do homem

ção Artística, no Parque Lage, todos no Rio de

em sociedade. Atualmente, é professor de teo-

Janeiro. Integra as mostras Novíssimos, da ga-

rias da arte contemporânea e performance do

leria Ibeu (2014), onde foi premiada, Arte Pa-

curso de Artes Visuais com ênfase em escultu-

rá 2013 e 2012, e Rumos Itaú Cultural 2011/13.

ra na Escola de Belas Artes da UFRJ, onde faz

Em 2013 realizou a individual A Feira da Inco-

doutorado em Linguagens Visuais. O artista é

erência, na Athena Contemporânea, Rio de Ja-

representado por Portas Vilaseca Galeria.

neiro, e foi residente das temporadas Kamov e
Queer Zagreb, na Croácia.

Matheus Rocha Pitta
Matheus Rocha Pitta nasceu em Tiradentes,

Wagner Malta Tavares

Minas Gerais, em 1980. O artista sedimentou

Wagner Malta Tavares nasceu em São Paulo em

interesses e estratégias que permitem identi-

1964. Seu trabalho estabelece relações entre o

ficar, em uma obra que se adensa a cada no-

imaginário pop, a literatura clássica e o cons-

vo trabalho, o enunciado crítico sobre os me-

trutivismo. Por meio de escultura, fotografia,

canismos de troca que regem a vida comum.

objeto, vídeo, performance, intervenção urba-

Participou da 29ª Bienal de São Paulo (2010)

na e desenho, estimula a percepção além da

e da Bienal de Taipei (2014). Em 2012, realizou

pura sensorialidade. Ao provocar o pensamen-

Dois Reais, no Paço Imperial, Rio de Janeiro, e

to através da luz, do ar em movimento, do ca-

em 2013 L’Accordo, na Fondazione Morra Gre-

lor, do frio e de outros elementos impalpáveis,

co, Napoli. Vive e trabalha no Rio de Janeiro.

procura uma possível metafísica dos corpos.
Acredita que “há algo que atravessa as eras e
as pessoas”, razão pela qual a ficção científica,
a história, a literatura, a cosmologia e o teatro
são seu universo de referência.
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