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REFLEXO DE SABERES

 om o ciclo da atual Direção 
se fechando, chegamos à VI 
Bienal com obras dos estu-

dantes da Escola de Belas Artes/UFRJ, 
evento que mostra a arte realizada na 
contemporaneidade e numa diversi-
dade extraordinária. A mostra contem-
pla, entre outras formas de expressão, 
esculturas, gravuras, instalações, per-
formances e vídeos.
 O tema Reflexos foi o escolhi-
do para esta Bienal. O termo provém 
do latim reflexus e possibilita uma série 
de usos – refletir um estímulo, a luz, 
uma imagem. Pode ser um saber que se 
reflete por meio de palavras, um tempo 
que busca se renovar, uma reação nos-
sa a um estímulo provocado por algo. 
Chegamos, em certos momentos, a nos 

refletir por meio de nossas atitudes. 
Não nos apaixonamos por nós mes-
mos como fez Narciso ao avistar seu 
próprio reflexo na lagoa de Eco, quan-
do, encantado por sua beleza, definhou 
olhando-se na água, mas, apesar disso, 
não deixamos de ver nossa imagem di-
ariamente refletida num espelho.
 O tema proposto permitiu 
que as obras apresentadas pelos estu-
dantes atingissem uma percepção indi-
vidual de cada um, nos brindando com 
obras que irradiam o próprio reflexo 
do artista, seja pela sua energia, pelo 
seu conhecimento, pela sua técnica ou 
pela sua composição.
 Queremos que os fruidores 
da mostra reajam a essas obras e que 
seus reflexos sejam multiplicados por 

meio de suas palavras, gestos, atitudes 
e representações. Queremos que mais 
uma vez a Bienal dos estudantes da Es-
cola de Belas Artes venha carregada de 
energia, e que ela emane para fora da 
academia e se torne de todos.
 Tenho certeza de que o re-
flexo da Bienal será maior, já que está 
sendo abrigada pelo Museu Nacional 
de Belas Artes do Rio de Janeiro, e de 
que, de certa forma, ali está refletida a 
arte da academia, que sempre foi tão 
bem representada por nossos artistas 
brasileiros. Sucesso na jornada, sucesso 
aos artistas, sucesso à curadoria.

CARLOS TERRA
Diretor da Escola de Belas Artes/UFRJ
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 conceito Reflexos, escolhi-
do como tema para a VI 
Bienal da Escola de Belas 

Artes da UFRJ, abre excelente espaço 
para discussão. As possibilidades ante-
vistas levaram a essa escolha. Como 
tratar de algo que se permite discutir 
de imediato, que diz respeito a espe-
lhamento, a ser semelhante ao outro, 
que oferece, ainda, a chance de refletir 
e apresentar linhas de pensamento, ao 
mesmo tempo que também se refere a 
algo deixado para trás que ressoa ainda 
bem perto, como um passado que não 
passa, prestes a atingir um futuro tão 
próximo?
 Todas as considerações aqui 
levantadas são simplesmente reflexos 
do pensar sobre esta Bienal.
 Nossos estudantes respon-

deram à altura do desafio.
 Esta é uma Bienal da resistên-
cia. Sofremos um incêndio no prédio 
que abriga a EBA e, sem condições de 
permanecer naquele espaço, tivemos 
a Direção, os técnicos e os corpos do-
cente e discente espalhados por todo 
o campus. Resistimos, criamos forças, 
nos adequamos às condições e refleti-
mos: como aprender com tudo isso? 
Como ganhar forças para realizar um 
caminho de retorno?
 Cabe refletir: A VI Bienal da 
EBA chega como resposta a qualquer 
dúvida que pudesse haver com relação 
ao desânimo que seria esperado em uma 
situação como essa. Todos os segmentos 
que constroem a EBA foram aliados 
no desejo de levar a arte de nossos es-
tudantes para o mundo. Artistas com 

suas obras, autores e seus textos, de-
signers e suas produções de identidade 
do evento, professores orientadores e o 
trabalho de preparação dos mediadores 
da exposição, técnicos e equipes diver-
sas trabalhando juntos chegam a esse 
momento de missão cumprida.
 Nós, os envolvidos com a ex-
posição, não festejamos a consumação 
do evento. Festejamos, sim, o recomeço 
que sempre acontece quando aparen-
temente concluímos algo. Festejamos 
o impulso que nos move a sempre 
recomeçar, a sempre acreditar na arte 
que criamos, na beleza, na poesia e na 
qualidade da obra artística de cada um 
de nossos estudantes.
 Fica a reflexão.

DALILA SANTOS
Diretora Adjunta de Cultura CAMINHOS DO PENSAR
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REFLEXOS DA PERCEPÇÃO

 VI Bienal da Escola de Belas 
Artes da UFRJ representa 
uma consolidação de um 

trabalho de dez anos. Desde a primeira 
Bienal, em 2007, no Centro Cultural 
Oduvaldo Vianna Filho, conhecido 
como Castelinho do Flamengo, em 
muito a exposição se aprimorou, abar-
cando uma multiplicidade de ideias e 
pensamentos no campo da arte e do 
design. Essa exposição coletiva das 
obras dos estudantes proporciona uma 
oportunidade de apresentar um pouco 
da atual diversidade cultural e artística 
que envolve os cursos de graduação e 
pós-graduação. É um encontro entre 
a produção artística da Unidade e um 
público mais amplo.
 A VI Bienal, apresentada no 
Museu Nacional de Belas Artes, pro-

jetado em 1908 para sediar a Escola 
Nacional de Belas Artes, traz um apelo 
sentimental, é como um “retorno” a 
sua antiga sede. Percorrendo suas ga-
lerias, antigos estudantes e professores 
ainda são capazes de reconhecer salas 
de aula e departamentos. São vínculos 
funcionais, sociais, afetivos e simbóli-
cos que se manifestam nesses compar-
timentos.
 O tema escolhido, Reflexos, 
sugere  diferentes abordagens. A ação 
reflexa é um movimento consecutivo 
a uma excitação anterior. Para refletir 
é preciso retroceder e voltar-se para si 
mesmo. Indagar o próprio pensamento 
sobre questões subjetivas e imateriais, 
como os conceitos e ideias. Ao refletir 
buscamos novos caminhos e destruí-
mos convenções.

 As possibilidades são muitas! 
Podemos refletir a respeito do que a 
EBA se tornou ao longo dos seus 200 
anos de história, sobre o momento 
delicado em que a Unidade se encon-
tra sem sede própria, conjecturar sobre 
que arte praticamos, levantar questões 
políticas e sociais sobre o momento em 
que o país se encontra ou simplesmente 
fazer uma reflexão pessoal. As obras 
dos estudantes repassam pelo tema 
em diferentes modos de aproximação 
dessas questões, retratando uma pro-
dução eclética, pós-moderna e contem-
porânea.
 A VI Bienal da Escola de Belas 
Artes compreende, assim, o exercício 
de refletir, sempre e mais uma vez, so-
bre o que pode a arte.

MADALENA GRIMALDI
Vice-Diretora da Escola de Belas Artes/UFRJ
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 o longo dos seus 200 anos 
de história, a Escola de Be-
las Artes da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – EBA/
UFRJ – tem sido uma instituição de 
referência na formação e na difusão da 
atividade cultural do país.
 O tema Reflexos, proposto 
para a VI Bienal da EBA, cuja sede foi 
atingida por um incêndio no ano de 
2016, evidencia, dentre outros aspec-
tos, o movimento de reação da Escola 
frente ao seu contexto atual, na busca 
de novos rumos, refazimentos, recon-
struções, reinvenções. Reflexos reflete, 
sobretudo, acerca da Escola de Arte 
que queremos e podemos ser.
 Do incêndio, cujos rastros 
ainda se fazem sentir, a bicentenária 
Escola luta para se reerguer e se revi-

COMISSÃO CURATORIAL

talizar, e dia a dia afirma bravamente 
sua potência criativa. Neste sentido, 
a bienal de artes atua como o reflexo 
da vibrante e ininterrupta produção 
artística dos estudantes da EBA.
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TATIANA MARTINS

 eflexos é o tema da VI 
Bienal da Escola de Belas 
Artes.

 A palavra Reflexos, a partir 
de seus múltiplos alcances, nos deixa 
entrever a dimensão deste evento. For-
malmente, participam da mostra 48 
trabalhos artísticos de 39 estudantes 
oriundos das 13 formações oferecidas 
pela Escola e, ainda, 10 estudantes do 
curso de História da Arte, que partici-
pam com textos críticos. Deste modo, 
na Bienal, estão refletidos saberes do 
universo artístico da Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.
 De outra perspectiva, Reflexos 
nos remete à superfície do espelho que 
nos devolve uma imagem refletida: um 

e o outro. A superfície do espelho nem 
sempre é plana, e a imagem defletida/
distorcida evidencia múltiplos aspectos 
a partir dos quais avançamos em pos-
síveis leituras.
 Ao posicionarmos estrategica-
mente o conjunto de espelhos, criamos 
uma dimensão fabulada de tal modo 
que podemos compreendê-la como 
espaço expositivo. Assim, convocados 
a partir do fictício labirinto de espel-
hos, os trabalhos – dados aos sentidos 
e à percepção – passam a dialogar uns 
com os outros em consenso ou dissen-
so. Eles fazem valer o modo expositivo 
que joga com as facetas do universo 
poético-pedagógico.
 Assim, refletidos também es-
tão: visual e verbal, jogos de lingua-

gens, escritas de si, corpos, ficções, 
fragmentos, peso e gravidade, engre-
nagens, superfícies pictóricas, moldes 
e montagens, imagens-fotografias, 
imagens-vídeo, humor e ironia, con-
ceitualismos, estratégias, vozes e falas, 
lugares, não lugares... São esses, en-
fim, os elementos que transitam pela 
VI Bienal da Escola de Belas Artes.
 A VI Bienal sinaliza a pas-
sagem para o terceiro centenário da 
Escola de Belas Artes e marca sua pre-
sença no significativo espaço do Museu 
Nacional de Belas Artes, que é, por sua 
vez, reflexo da história da Escola de Be-
las Artes.

Coordenadora EditorialLABIRINTO DE ESPELHOS
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A pintura e a escultura, no século XII, correspondente ao 
fim do período medieval, associaram o corpo a um estado 
decaído e, portanto, intrinsecamente trágico. Enquanto 
fonte de nossos desejos, o corpo foi igualmente a fonte da 
nossa vaidade e, logo, da nossa alienação.
 Em seus trabalhos, Alice Ferraro procura tensionar 
relações entre o corpo feminino e as suas representações, 
presentes em todo o escopo da história da arte e na 
trajetória da artista.
 A obra aqui apresentada nos leva a experimentar 
essas tensões, a partir de um espelho que contém uma 
gosma na altura do rosto de quem se olha, gosma essa que 
faz referência (pelo material disforme) à carne cor-de-rosa 
do feminino. O objeto espelho reflete o corpo, tudo que se 
coloca à sua frente. Em arte, esse objeto remete ao processo de 
representação do corpo no mundo público.

 A presença dessa gosma/carne agride a lógica da 
sociedade narcisista e do regime ideal da representação da 
imagem. Agora, o rosto enquanto carne priva-se de identidade. 
A obra suscita a relação paradoxal entre atração e repulsão 
simultaneamente. Temos o impulso de experimentá-lo, pelo 
habitual gesto corriqueiro de olhar-se no espelho. Entretanto, 
a materialidade da gosma nos afasta. A obra reduz tudo o que 
é humano ao seu elemento de base, isto é, à matéria, à carne.
 A artista utiliza essa gosma, referência da carne, 
em outros trabalhos e séries de colagens, manifestando sua 
inquietude diante da repulsa dessa carne, mas também pelo 
papel dos sentidos em nossa experiência estética visual.

VANITAS
Bruna Levi

ALICE FERRARO
Sem título
Objeto
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Utilizando a pintura como meio para contar uma história 
que não foi eleita pela história dos vencedores, Aline Chagas 
compõe Inditas (indiazinhas, em espanhol), uma série de 
pinturas inspiradas num caso devastador ocorrido durante 
a Guerra Civil da Guatemala (1960-1996), em que 15 
mulheres indígenas foram capturadas pelos militares e 
feitas escravas sexuais. Apenas 30 anos depois, dois desses 
homens foram julgados pelos crimes cometidos. Durante o 
julgamento, tecidos coloridos típicos do país cobriam seus 
rostos, proporcionando o anonimato.
 A tradução literal do espanhol é indiazinha, mas o 
impacto da sonoridade da palavra indita nos remete ao que 
é indizível. A obra traz a discussão sobre a fala do trauma, 
a dor do corpo feminino, a dor do corpo que é espólio de 
guerra, que é silenciado, penalizado sem julgamento pelo 

sistema que deveria defendê-lo desde o simples direito de 
existir.
 Na pintura Inditas, a imagem de três mulheres se 
forma a partir de linhas pretas e tons de cinza que parecem 
se desmanchar. Seus rostos não nítidos e manchados de 
amarelo encaram quem está à sua frente; veem, no entanto, 
sem serem vistas. O processo se repete em Inditas III, em que 
o movimento, a partir do carvão e da acrílica, faz emergir do 
interior da névoa uma figura de véu. 
 O trabalho de Aline Chagas parte de uma série de 
estudos sobre ditaduras na América Latina e a perpetuação 
da violência de gênero em situações de conflito. A artista 
propõe pensar a pintura na contemporaneidade, em uma 
proposta narrativa e documental, no exercício de retirar da 
névoa do esquecimento o diálogo sobre o trauma.

CORPOS FEMININOS SÃO TERRITÓRIOS DE GUERRA
Priscila Medeiros

ALINE CHAGAS
Inditas III / Inditas
Pintura (acrílica sobre tela) 
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Antes de uma obra de arte ser exposta ao público, ela segue 
o fluxo sugerido pelo artista. Ao ser redirecionada por um 
curador para o espaço expositivo, a obra tem seu fluxo 
reconfigurado para dar lugar a novas proposições. Como 
diz a curadora Daniela Name, “antes de uma exposição, 
existem as obras”¹. Nesse novo cenário, os objetos artísticos 
são submersos em uma formatação de novas noções que se 
fixam a eles.
 Quem nunca conferiu a ficha técnica para comparar 
o que estava assistindo? Afinal, elas respondem à ansiedade 
diante do desconhecido e asseguram a retidão, como 
um documento portador da verdade. Elas legitimam o 
conhecimento adquirido e entregam a credibilidade do que 
a experiência traz. A ficha técnica, assim como os demais 
elementos, estabelece sobre a obra um discurso construído 
que pode esterilizar efeitos e instituir quais experiências serão 
vividas e excluídas entre obras e público.
 Em Fricções, Ana Noronha estimula essa tensão, 
organizando lado a lado fichas ficcionais e reais de outros 

¹Ficções. Curadoria e textos: Daniela Name. Rio de Janeiro, CAIXA Cul-
tural/ ADUPLA, 2015.

artistas. Ou seriam todas elas ficções? Tais dados são criados 
a fim de gerar discursos sobre a estética artística e narrar 
ideias de nomenclatura, autoria, técnica, temporalidade e, 
em alguns casos, coleção. A artista desbanca a materialidade 
da obra plástica e a retira do lugar de apresentação, produzindo 
um espaço em que somente a descrição seja suficiente para 
criar a obra de arte. Sendo assim, põe a ficha técnica sobre o 
foco de luz e a questiona como objeto principal, reavaliando 
as potencialidades da informação ficcional e de acesso coletivo 
ao se sobrepor à experiência subjetiva do participante. Pode-
se observar que essas classificações correm à margem de 
encerrar e encarcerar a obra em um discurso que restringe 
a liberdade de análise do público. De modo irônico, Ana 
Noronha joga com e para o público e demais participantes. 
Afinal de contas, quais são os seus posicionamentos em uma 
exposição de arte?

SEM TÍTULO
Thiago Saraiva

ANA NORONHA
Fricções
Instalação
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Sob o olhar e a sensibilidade apurados de um artista, 
qualquer objeto pode ser recortado da trivialidade, tendo 
sua efemeridade revertida em destaque ao ser encarado 
como peça fundamental na composição de uma obra. É 
por esse caminho que Anderson Dias trilha sua trajetória 
nas artes plásticas, apresentando em seu trabalho o diálogo 
entre conceito, forma, espaço e movimento.
 O estudante de Cenografia da Escola de Belas 
Artes da UFRJ, há muito envolvido com os palcos, reserva o 
protagonismo da cena à sua obra intitulada Panapaná. Nela, 
os resíduos metálicos e as folhas de papel, antes dispostas no 
chão de seu atelier, subvertem a regra do descarte e adquirem 
novo sentido sem que seu conteúdo semântico original seja 
alterado. Desse modo, a obra apresenta um elo entre passado 
e presente evidente na inter-relação construída por meio da 
ressignificação de cada componente, fundamentando sua 
acepção conceitual.
 A fragilidade do papel maculada pelo calor da 
solda e a configuração orgânica das formas se contrapõem 

à resistência do aço e à rigidez dos ângulos dos quadros 
que estruturam a torre de metal. Essa relação explicita a 
diversidade formal explorada pelo artista, que, aliada à 
interação obra-ambiente, forma um agrupamento no qual 
cada elemento exerce importante função estética na apreensão 
do trabalho. O conjunto se completa com o movimento das 
peças dispostas na estrutura metálica, que giram em torno 
de seus eixos, rompendo a inércia, acentuando os ângulos 
e conferindo dinamismo à escultura. Embora fisicamente 
separadas, as partes que constituem a obra são unificadas 
pela relação espacial obtida pela disposição dos aros, na 
parede e no piso, incluindo o ambiente de exposição 
como um de seus integrantes fundamentais.
 Panapaná é a deixa para a reflexão acerca da riqueza 
plástica e do potencial artístico de materiais à primeira vista 
insignificantes. Vai além do simples reaproveitamento. 
Resgata e recria significados. Põe sob o foco da arte o que 
antes estava fadado à degradação.

PANAPANÁ E O PROTAGONISMO DA ARTE
Rafael Silva

ANDERSON DIAS
Panapaná
Instalação
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De olhos fechados salto sobre sua velocidade
Circula meu corpo, rodeia como caligrafia desenhada
Se não me ligo, escorrego
Se desatino, perco o fim
Como caixa de bailarina de canto infinito
Eco ecoa preso à caverna
Hipnotizada sigo seu rodopio
Volta, voltas, e no demais volta, voltas?
Ela não sai de mim, ela escorre como sombra
Se deito, ela deita ao meu lado
Se fecho os olhos, ela permanece em claras
Se adormeço, ela invade meus sonhos
Possessiva, dissimulada, traidora
Me faz apagar quando me perco
Me perco se me faz apagar
Subo ao palco
Não! Ela me empurra nele
Me veste
Me reverte
Me põe no colo
Ergue minhas cordas

E me manipula com os dedos no meio de todos
Faz seu show
1,2,3
Lembro
3,2,1
Esqueço
Ela sempre sabe onde estou
Ela sempre me parece com sua verdade
Ela ri, eu não resisto
Eu rio
Ela ri de mim, não para mim
Não me importo
Ela se faz vento, eu papel
Me faz viajar sem dizer quando e para onde
Não me sinto só
Deixa eu entrar, mas não me deixa à vontade porque nunca está lá
Sei que falam da gente, mas não me importo
Ouço, Conto, Atuo
Não canso
Me faz narrar suas histórias, invade as minhas
Não me importo, são nossas
Saudosista, carinhosa e protetora
Me faz sonhar acordada, não me faz perecer no relento
Sei que você gosta de brincar, a princípio
Vem, senta aqui
Preparei o jantar
Mas antes feche a janela
Lembrança.

ELA
Thiago Saraiva

CAMILA FELÍCITAS
diário: 1° de agosto
Vídeo
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Dois corpos, dois tempos. Na performance Fragmentos da 
Valsa, de Cesar Ribeiro, o presente dialoga com o passado, 
propondo um novo debate. O fio condutor da ação é a peça 
Valsa no6, de Nelson Rodrigues, encenada na década de 1980 
por Angela Leite Lopes, no papel de Sônia, menina assassinada 
aos 15 anos enquanto executava a Valsa n° 6 de Chopin.
 Um vídeo com fragmentos de uma das apresentações 
da década de 1980 é projetado ao fundo e o artista se propõe 
a interagir com a imagem. Há uma confluência entre cena e 
vídeo, e o registro deixa de ter um mero caráter documental 
para se tornar um organismo vivo em diálogo com o corpo 
do performer.
 Na peça de Nelson Rodrigues, Sônia tenta reconstituir 
o que aconteceu com ela, reinventando fatos e personagens, 
inclusive a si mesma. A partir dessa busca por identidade, 

Cesar Ribeiro abre a discussão sobre identidade de gênero. O 
artista se envolve por um figurino de plástico transparente que 
se molda ao seu corpo, mas que assume diferentes formatos ao 
longo da ação devido à sua constante inquietação.
 A performance vai além de um reflexo do passado 
ou de uma recriação da ação projetada. Ela sobrepõe dois 
tempos e dois corpos distintos através da hibridização de dois 
meios artísticos. O vídeo toma a dimensão de um segundo 
corpo que está contracenando com o artista, assim como a 
música e o figurino.

DOIS CORPOS, DOIS TEMPOS
Thiago Fernandes

CESAR RIBEIRO
Fragmentos da Valsa
Performance
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Empilhamento Popular é a materialização de uma 
ascendência reflexiva que culmina na produção de uma 
escultura repleta de elementos visuais diversificados e que 
conserva, nos pormenores dos processos de concepção e 
produção, relevante conteúdo semântico. Cleiton Almeida, 
estudante do curso de Artes Visuais/Escultura da Escola de 
Belas Artes da UFRJ, põe sobre um pedestal muito além 
de um aglomerado de cores, tecidos, plumas e lantejoulas. 
Através da superposição de bonecos plásticos fantasiados 
meticulosamente um a um, a escultura atinge seu objetivo 
formal guarnecida de movimento, cor e textura. Sua 
relevância é estruturada na percepção do artista a partir 
de um processo criativo, estimulando o despertar do 
observador para a densidade da obra.
 Ao empilhar fantasias, inicialmente criadas para 
um desfile de carnaval em maquetes, o artista observa que o 
fenômeno da acumulação transpõe os limites da significação 
individual para além da bancada de trabalho e convida à 
reflexão partindo dos sintomas evidentes na esfera coletiva. 

Além da escassez progressiva do espaço público, a obra 
trata da complexidade que envolve cada ser amparado por 
suas fantasias pessoais e anestesiado pela banalização da 
realidade. Dessa forma, submetidos à potência de forças 
que aparentemente fogem de nosso controle, acomodados 
e blindados pela naturalização do meio inóspito que nos 
cerca, somos impedidos de refletir e contestar a pressuposta 
normalidade dos eventos que ocorrem dentro das fronteiras 
da vida cotidiana.
 Empilhamento Popular traz à tona uma crítica 
que fere o invólucro da sociedade. De um lado, a fantasia, 
a alegria e a irreverência intervindo no suporte do peso da 
vida diária. Em contrapartida, a avidez fantasiosa de chegar 
ao topo, que mascara a realidade e nutre injustiças que 
reverberam negativamente sobre cada indivíduo.

ENREDO CRÍTICO: ACUMULAÇÃO E REFLEXÃO
Rafael Silva

CLEITON ALMEIDA
Empilhamento Popular
Escultura
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Os dois dípticos de Danilo Ribeiro, Ambiente Imaginário 
10 e 5 e Ambiente Imaginário 6 e 7, parecem idênticos 
ao olhar apressado, e suas pequenas diferenças aparentam 
ser irrelevantes para a compreensão da obra. Os trabalhos 
consistem em pinturas acrílicas retratando um quarto que o 
artista criou; vemos em quase todas os mesmos elementos: 
uma televisão, uma poltrona, um relógio e uma luminária. 
Há nuances quanto à composição e à escala cromática. O 
ponto de vista é sempre de cima para baixo.
 Ao olharmos com calma os trabalhos, percebemos 
que suas sutilezas são pensadas e seus contrastes, planejados. 
O artista compõe uma dialética onde estabelece narrativas 
por meio das contraposições. No primeiro díptico, vemos 
praticamente a mesma cena em paleta de cores opostas. Na 
primeira temos cores quentes como vermelho, laranja e 
amarelo emanando da fonte de luz única (uma lâmpada), 

que aquece o ambiente e o deixa com aspecto intenso; na 
segunda, irradiam da lâmpada tons de azul, os amarelos são 
poucos e muito frios, e toda a cena parece frígida.
 No segundo díptico, fica claro o diálogo que o artista 
estabelece ao se olhar a contraposição entre os ambientes 6e 
7, que agora não se dá pela oposição de cores, mas sim por 
um jogo de luz e apagamentos dos objetos. Percebemos que 
o artista está investigando as narrativas não verbais que são 
possíveis de criar com esses jogos formais de cor, tempo e 
estrutura. Digo tempo, também, pois Danilo consegue, em 
suas pinturas, manipular o tempo de maneira plástica. Ao 
(re)criar a cena com determinada cor ou composição, ele cria 
também uma estrutura temporal na pintura, é extremamente 
cinematográfico. O artista consegue, principalmente por 
meio da cor, criar um filme especifico, tal como fariam Wes 
Anderson e Edward Hopper.

PARADOXOS OU COMO CRIAR DOIS LUGARES AO MESMO TEMPO
Agrippina R. Manhattan

DANILO RIBEIRO
Ambiente Imaginário 10 e 5  / Ambiente Imaginário 6 e 7
Pintura (acrílica sobre tela) 
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Ainda é tempo de fantasmas, de realidades com muitos 
extratos de fatos e ficções, a partir dos quais alguns dispositivos 
imagéticos fazem a sua potência de criação. A instalação 
A invenção de Morel, de Diego Guevara, é uma dessas 
máquinas criativas, capaz de assombrar a constituição do real 
como integridade, coerência e solidez.
 As câmeras de segurança estão cada vez mais 
assaltando os espaços sociais, principalmente aqueles onde 
circula obsessivamente todo o capital a ser protegido, como 
presenças-testemunhas que ameaçam qualquer infração. 
Guevara usa uma dessas câmeras em um canto da sala 
expositiva: ela gera a imagem que é transmitida e projetada em 
outro canto do mesmo local, criando uma anamorfose ao vivo 
do espaço em que estamos imersos como observadores dessa 
deformação. Nessa mesma quina, o artista simula o volume e 
aparência de um corpo humano sentado numa esquina como 
um trompe-l’oeil, uma outra anamorfose que se duplica nessa 
ambiência espectral.
 O trabalho é uma variação do vídeo anterior 

homônimo de Guevara (2015) e do romance do escritor 
argentino Adolfo Bioy Casares (1914-1999), no qual o 
protagonista foge da sentença de prisão perpétua para uma 
ilha e lá narra sua experiência de ver pessoas, construções (um 
piscina, um museu e uma capela), plantas e animais, imerso em 
um território utópico, onde uma imagem total, holográfica, é 
gerada por uma máquina criada por Morel, uma personagem-
projeção ou testemunha ocular que registra seus amigos sem 
autorização, tal como uma câmera de segurança.
 Os ambientes aqui se confundem, testemunhando 
existências como o nomeado museu do romance, que abriga 
a máquina de Morel, e o Museu Nacional de Belas Artes, que 
acomoda a ideia de Guevara. Nesses lugares fabulados, cria-se 
uma estranha sensação, onde nos aproximamos da linha frágil 
entre a realidade e a ficção das imagens e do mundo. “É bem 
verdade que o roçar das imagens me produz um pequeno mal-
estar”1, escreveu o protagonista de Casares sobre as projeções. 
Trata-se de fantasmas que persistem em nos assombrar com 
suas memórias e invenções.

VISÕES ESPECTRAIS DE UMA INVENÇÃO
Pedro Ambrosoli

DIEGO GUEVARA
A invenção de Morel
Vídeoinstalação
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Ping
Ping
Ping
Lavo minha angústia a seco
De pé, descalça, sem devaneios
Ouço o pingo gotejar minha testa
Tortura que vem e não me leva
Ouça, garota, a garoa lá fora
Que cai sobre o meu canto
A dor de ver o meu sem money pra voltar.
Assinada por trás do tormento
Esfregam a ferida sem nome e documento
Tornado para debandar
Lavo o anseio de um dia a rainha reinar
Sem discurso tolo a céu virar mar
Permaneço bêbada pelo relento
Piloto cansada, sem essa terra desocupar
Ouso com febre na veia que corre sem medo
Água amarga, até que o céu desabe
Bebo
Descalça, sem calça, cansada
De baixo, céu rebaixo
Ocupado não é roubado
Quem deixou assim foi o patriarcado

Reina o dia
Ousadia
Ouça
Ping
Ping
Chão de concreto
Ralo aberto
Desatina na rua, mente nua
Se-m-água com mágoa
Permeie na terra meu corpo como semear
Aqui me finco, aqui não vou deixar
Cresço sem lágrimas, casca calejada
Água insistente já não pode furar
Ouço Chico
Dou meu corpo
Estanco o sangue
Olho a voz que me resta
Olho a veia que salta
Olho a gota que falta
Oculta a verdade?
Arranho o teu desejo de me afogar
Censura, sem unha, semeadura, dura a luta de quem virá
Deixo meu nado plantado para não ver o mundo te calar
Faz a ti maravilha sobre a seca que te pescam
E Bem Assim,
Cede o teto sobre
Sede é o que me faz
Transbordo
Ser areia
Por fim, respiro
Ping.

A FEBRE DA SEREIA
Thiago Saraiva

FÁTIMA AGUIAR
Ocupada
Videoperformance
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Um horizonte que cai, cai sobre alguém, sobre uma pessoa-
imã que puxa o mar e as rochas fazendo uma convergência 
de relações, as delas, as de Filipe Pontes. A obra não é um 
autorretrato, mas poderia ser. Filipe interfere no registro 
de um pôr do Sol em uma praia da Barra da Tijuca para 
provocar um embate. Em busca de uma equivalência, uma 
tradução da vivência carioca, que vai além de imagens de 
praias de cartões postais. Efemeridade, natureza, violência e 
medo.
 A foto apresenta dois pontos fortes, um direcionaria 
o olhar para o outro, a pessoa sentada encaminha-nos para o 
pôr do sol, mas a quebra no horizonte provoca uma ruptura 
no ponto de fuga. A pessoa que observa o pôr do sol se 
dá conta da interferência que exerce na natureza e da que 
também é exercida sobre ela? Talvez. Com a obra Pensamar, 

Filipe, através do influxo, do corte da planaridade explícita 
do horizonte, traz tal reflexão. Questiona o que é o ser 
humano no ambiente, o que o constitui, o invade, o repele, 
o atrai, o faz sentir. Não é uma foto sobre um pôr do sol com 
uma pessoa, é uma foto sobre uma pessoa.
 O artista investiga a contemplação do mar como 
um mecanismo de fuga do indivíduo metropolitano. Um 
momento de êxtase. E essa fotografia que apresenta o ser 
humano reduzido a extrapola, extrapola o horizonte, o mar, o 
pôr do sol. Será que o sujeito está reduzido ou será que toda a 
imagem não se trata dele? Um reflexo do seu próprio universo 
interior e do universo de cada um, com cada particularidade, 
memórias, sonhos e angústias. O trabalho é sobre a vontade 
de escapar, sobre o pensar em fugir. Um exercício de pensar 
o mar, de ser o mar.

PESSOA-IMÃ
Jéssica Moraes

FILIPE PONTES
Pensamar
Fotografia
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O vazio nos consome, perpassa nossos buracos, nos convidando 
a entrar e sair de nós mesmos, como nas gavetas abertas dos 
móveis empilhados de Miniaturas. Gabriel Fampa cria um 
totem de vivências. Marca um ponto no espaço com pedaços 
de casa, de memórias, de períodos da vida e os abre, deixa 
que o vazio entre, que entremos nas gavetas. As dele, as 
nossas. Uma por uma. Mas não são móveis quaisquer, não se 
pode guardar roupa na cômoda, não é possível colocar ovos 
na geladeira, ninguém deita no berço. Móveis de brinquedo? 
Será que nós também não somos de brincar?
 São miniaturas. Réplicas reduzidas. E Gabriel 
brinca com elas. Brinca também com o sentido delas e 
de nós mesmos. Elas não têm funcionalidade nem como 
móveis nem como brinquedos, são esvaziadas. Não há nada 
visível guardado nelas. Talvez pensamentos. Talvez a vontade 
de nos guardarmos. De quê? De quem? Apenas buracos. 

E a possibilidade de que alguns deles se fechem. Não há 
segurança, estamos abertos. Somos esburacados. Com 
vazios, cada movelzinho depende um do outro nessa relação 
de equilíbrio bambo construída pelo artista.
 Viajamos para além da obra, para o vazio estranho 
e silencioso dos cômodos sem os móveis, para o vazio 
existencial que nos habita, para o abandono. De alguém que 
fez as malas e partiu? De um ponto de vista? De um padrão? 
O artista questiona a linearidade cotidiana trazendo uma 
nova organização de réplicas de objetos presentes no interior 
das casas. Alguns vemos todos os dias, mas não dessa forma. 
A torre de móveis apresenta, então, uma reflexão sobre 
mudanças, sobre acúmulo, sobre esvaziamento. Os espaços 
vazios na obra são reflexos dos nossos vazios, os móveis são 
reflexos de nós e nós somos reflexos do vazio.

SERES ESBURACADOS
Jéssica Moraes

GABRIEL FAMPA
Miniaturas
Objeto



4342

Em 2016 se comemorou os 200 anos da Escola de Belas 
Artes da UFRJ, dois séculos de contribuição para a formação 
artística e discussão no âmbito cultural, as quais reverberam 
na política do país. O bicentenário da instituição foi marcado 
pelo incêndio do prédio, episódio que permitiu repensar 
a sua trajetória. Giovane Ferreira e Ingrid Alencar, alunos 
do curso de Comunicação Visual Design, desenvolveram 
como proposta para uma disciplina a Pavio, revista que 
inicialmente se centrava em homenagear a Escola através 
de um resgate histórico. Todavia, o incêndio e a PEC 241 
motivaram alterações no projeto, que passou a contemplar 
o legado do passado e a urgência do presente. De modo 
poético, o fogo do incêndio acendeu a Pavio.
 A revista se alinha com outros trabalhos recentes 
de alunos da Escola. A ação Prédio Fantasma (2014), por 
exemplo, buscava ironizar uma não construção no terreno 
pertencente à EBA e sua condição de hóspede da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, sendo que atualmente a 
Escola se encontra inteiramente sem morada, um corpo 

fantasmagórico transitando entre espaços. Tal intervenção 
artística contribuiu para a ativação do terreno baldio, onde 
ocorreu a Ocupa-Ação (2015), conjunto de atividades realizadas 
durante o período da greve, responsável por nutrir o debate 
sobre o descaso com a educação. Essa atmosfera contribuiu 
para a criação da Pavio e de tantas outras atitudes políticas.
 O primeiro eixo da Pavio apresenta a linha do 
tempo da Escola através de fotografias e frases, consultadas no 
acervo do Museu D. João VI, cumprindo a função didática 
de expor a história da instituição, enquanto o segundo eixo 
expõe a atual situação da EBA, cumprindo a função de 
denúncia. Os artistas também criaram cartazes expondo o 
estado de calamidade do prédio e as intervenções onde há 
questionamentos sobre o futuro da instituição. A revista 
preza pela preservação da memória, seja de um passado 
histórico ou do tempo presente, evitando que a pergunta 
“Cadê o prédio da EBA?” caia em esquecimento.

O FIO CONDUTOR
João Paulo Ovidio

GIOVANE FERREIRA E INGRID ALENCAR
Pavio
Revista / Catálogo e cartazes
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É possível sentir o canto das sereias quando se abre o ouvido e 
todo o corpo para a vastidão do mar. E o vídeo Mar Oculto, 
de Heitor Menezes, é um indício dele.
 Nas suas primeiras cenas, o artista apresenta o mar, 
um barco, uma boia sinalizadora e pescadores mergulhados 
em seus trabalhos cotidianos com seus instrumentos: redes, 
âncora, boias e facas. Todos estes elementos estão presentes 
nas criações de design de Heitor Menezes, as quais ele cria a 
partir de um mundo fictício próprio. O vídeo deriva de seu 
desejo de dar vida humana a uma ilustração desse universo, 
que tem muita ligação com sua prática do surf. Heitor afirma 
ter criado, por meio do surf, “uma relação íntima e profunda 
com o mar, onde se mistura a curiosidade pelo desconhecido 
e os medos que o rodeiam.”1
 A sereia começa a aparecer no vídeo pela calda, 
seguida da cabeça. Mais perto do final do vídeo, sua imagem 
se corporifica totalmente quando ela é apreendida pelos 
pescadores por sua rede. As sereias atravessam o imaginário 
humano há milênios. Ao lermos a Odisseia, de Homero, 

sentimos seus poderes sedutores e fatais. Quando Kafka 
refletiu sobre as sereias dessa narrativa, ele afirmou que o 
poder de impregnação de seu canto era total e que, diante de 
Odisseu, elas se calaram. Assim faz também a sereia em Mar 
Oculto, calada e mortificada na rede.
 Entendendo os recursos das sereias, um pescador 
de Mar oculto aponta para ela uma câmera depois de tê-
la apanhado, capturando sua imagem também. Ao mesmo 
tempo que o artista dá vida ao ser mítico, ele ratifica seu 
estatuto de fabulador, até pela materialidade da imagem, 
afirmada pela escolha do uso de filme analógico, que 
permite o afastamento estratégico dos registros digitais em 
alta definição. Kafka escreve que Odisseu teria, de fato, 
“percebido que as sereias estavam mudas, tendo então, de 
certo modo, contraposto a elas e aos deuses toda a simulação 
acima tão somente como um escudo.”2 Heitor Menezes cria 
seu próprio escudo para a sedução da sereia, podendo, assim, 
enfim aproximar-se dela.

VESTÍGIOS DAS SEREIAS
Pedro Ambrosoli

1Depoimento dado ao autor pelo artista.
2KAFKA, Franz. O silêncio das sereias. In: ODISSEIA: Homero. Tradução 
e introdução: Christian Werner. São Paulo: Cosac Naify, 2014. p. 614.

HEITOR MENEZES
Mar oculto
Vídeo
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Às inquietações do processo artístico, Kerrys Aldabalde 
oferece a sua primeira obra instalativa. Ao longe, O mito da 
Caverna I é uma obra composta por uma grande estrutura 
gradeada de ferro corroído que envolve uma massa brilhante 
e colorida, com formas geométricas que se fundem. A meia 
distância, pequenas dimensões de espelhos e placas de 
acrílico, em cores variadas, saltam como cascata. Mais perto, 
a grande imagem se distorce, revelando a forma individual 
das placas, como o zoom em uma imagem digital, no qual 
os pixels surgem e a imagem composta por eles se perde até 
a indefinição. Ingressando na obra, a experiência ocular é 
acompanhada de uma sensibilização sonora e tátil, uma 
trilha é criada no atrito entre os corpos suspensos e em 
movimento. No centro, o participante entra em contato 
com jogos de luzes e reflexos a partir de um espelho circular 
sob os pés, que proporciona uma nova visão da obra, agora 
verticalizada e nuclear.
 A obra provoca espacialidades. O espaço integra 
arte e público, no que tange à consciência dos fruidores, 

como força atuante na estrutura do campo artístico. Por se 
incorporar à obra, o público estabelece noções de participante 
ativo. Ademais, as grades que sacralizam a obra de arte são 
rompidas e, nesse contato, o participante desarticula o 
mito de espectador-contemplador. Hélio Oiticica destaca 
a importância de trazer o espectador ingênuo ao processo 
de criação fenomenológico, não como algo longe dele, mas 
como uma proposição aberta à participação total¹. O que 
parece torná-lo preso ao núcleo da obra o provoca a se 
libertar de cânones para ter consciência do próprio corpo e 
do poder de interferência sensível e epistemológica. Traz à 
tona um campo de ação físico e de produção do inteligível, 
que se envolve em fluxos constantes, para não restar dúvidas 
de que a arte é viva e (provoc)ativa, dependendo, no entanto, 
do intercurso do público, sem o qual ela será apenas matéria.

CÁRCERE
Thiago Saraiva

¹Escritos de artistas: anos 60/70 / seleção e comentários Glória Ferreira e 
Cecilia Cotrim; Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

KERRYS ALDABALDE
O mito da Caverna I
Instalação
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O Kit Maker ÊBA! é resultado da pesquisa de conclusão 
de curso de Lisandra Rodriguez, aluna recém-formada em 
Desenho Industrial pela UFRJ. O trabalho se trata de um jogo 
e, portanto, precisa ser ativado pelo espectador, pois, sem a 
sua participação, a obra não existe plenamente. Interessada 
pela cultura maker, a artista criou um projeto que possui três 
princípios básicos: experimentar, brincar e aprender. Em 
resumo, a cultura maker consiste na ideia de que as pessoas 
são autossuficientes para criar, consertar e modificar objetos 
com suas próprias mãos. Tal proposta para a VI Bienal da 
EBA estimula as relações entre arte e educação nos museus.
 As cartas de baralho sobre a mesa e as duas 
cadeiras compõem um ambiente convidativo e constroem 
uma instalação, onde o jogar se torna ato performático, 
pois exige a integração com o espaço, a leitura do desafio 
e a realização do jogo. As cartas são agrupadas em quatro 
categorias: brinquedo, brincadeira, experimentos e jogos, e 
em cada uma há indicação de dificuldade, tempo estipulado 
e fases que conferem pontos ao jogador. Os materiais para 

realização das propostas são sugeridos, sendo possível 
utilizar outros, propiciando experimentação de formas, 
cores, texturas, etc. O kit se caracteriza como um constante 
work in progress, visto que Lisandra busca receber constantes 
feedbacks, ora para incluir, substituir ou até mesmo remover 
cartas, ora para repensar seu modus operandis.
 É errôneo afirmar que o kit possui as crianças 
como público alvo, ao contrário, existe uma busca por 
reaproximar esse grupo com os seus pais, constituindo 
uma ação colaborativa. Também é possível pensarmos 
sobre a perversidade do marketing em torno da publicidade 
infantil, o qual torna o consumidor sujeito passivo, pois 
ele é estimulado a comprar para preencher seus vazios 
emocionais. Assim sendo, o kit motiva maior interação 
entre pais e filhos, propiciando maior vivência e trocas, 
sejam elas de ordem afetiva ou racional, além de substituir 
a falsa felicidade do consumo pela autonomia do construir.

PAIS E FILHOS
João Paulo Ovidio

LISANDRA RODRIGUEZ
Kit Maker ÊBA!
Instalação
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A série de pintura digital intitulada Enquadrados e 
Malfeitores conjuga o trabalho de ilustração de Rustem 
Gomes e a pesquisa acadêmica de Lucas Almeida, ambos 
graduandos em Licenciatura em Artes Plásticas na UFRJ. 
Sob o selo fictício arquivo corrompido, a dupla de artistas 
selecionou oito capas, consideradas clássicas para a história 
das HQs de super-heróis, provocando interferências ao 
substituir os personagens por políticos brasileiros.
 O que é um herói? Alguns os descrevem como 
criaturas dotadas de superpoderes, outros grifam suas 
qualidades humanas e, independente das interpretações 
sobre o corpo físico ou sensível, há concordâncias sobre 
sua função: manter a ordem do mundo. De teor político, 
o trabalho desses artistas é dotado de humor ao utilizar 
os apelidos dos governantes presentes na Lista de Fachin. 
Esses codinomes geram, portanto, semelhança com as 
identidades secretas dos super-heróis. Os defensores da 
família, da moral e dos bons costumes são, na verdade, 
hipócritas, corruptos, patifes, lobos em pele de cordeiro, 

ou melhor, vilões com vestes de heróis.
 Em uma das capas, vemos o Cristo Redentor sob o 
domínio do Nervosinho, sujeito agigantando que enfatiza o 
seu poder ao segurar a cidade do Rio de Janeiro com as mãos. 
Já em Maximus, outros dois políticos, em frente ao Pão de 
Açúcar, aludem à dupla Batman e Robin, e a frase “mais 
que parceiros, cúmplices” consegue condensar a relação entre 
os dois, uma aliança em prol de interesses em comum. O 
Mineirinho na fazenda apresenta força suficiente para erguer 
um helicóptero com as próprias mãos, ou será um helicoca? 
Na capa de Justiça e Acelerado, o cenário é Brasília, a capital do 
país e da corrupção. Formando um grande painel, os artistas 
constroem uma obra crítica com as capas das HQs, as quais 
alertam sobre a atual (ir)realidade do nosso país. No trecho 
da música Ideologia, Cazuza cantava: “os meus inimigos estão 
no poder”, e de fato estão. Só nos resta, portanto, questionar: 
“Ô, e agora, quem poderá nos defender?”.

HERÓI ÀS AVESSAS
João Paulo Ovidio

LUCAS ALMEIDA DE MELO   E   RUSTEM GOMES
Enquadrados e Malfeitores
Desenho digital (impressão sobre papel e suporte de madeira)
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Miragens são paradoxos entre ilusão e realidade, entre 
impossibilidades, entre relações interpessoais. As fotografias 
de Luciano Laner, Miragem I e Miragem II, indicam 
um movimento anti-perspéctico em relação ao corpo do 
observador participante. Apresentadas em placas de madeira 
como pequenos outdoors de propaganda comercial e 
colocadas diretamente no chão, os corpos-obras permitem 
a possibilidade de visualizar as estruturas de madeira que os 
sustentam, seus sarrafos. Que sua ilusão seja desvendada. 
 As obras em nenhum momento se propõem a 
iludir. Elas criticam o ilusionismo da própria fotografia 
ao transformarem-se em objeto e ativam mecanismos da 
percepção e da experiência do espaço real. São fotografias-
objetos que se afirmam enquanto gambiarras, enfatizando sua 
insuficiência de manter uma ilusão. Confrontam os limites 

entre fotografia e escultura evidenciando artisticamente 
os problemas dos meios. E ainda apontam para o que 
seria a nossa própria miragem, através de uma inversão na 
dominação entre os corpos. Nas cidades somos dominados 
e engolidos por prédios, eles furam o céu e configuram o 
espaço. Na galeria, os topos de edifícios cortados são metade 
do tamanho das pessoas. Prédios anões. Que não furam mais 
o céu, mas nos marcam. Nós os dominamos com o próprio 
corpo numa relação erótica. Quem é o topo? O que é o topo? 
Ele existe? É concreto. É também miragem.

ILUSÃO DO TOPO
Jéssica Moraes

LUCIANO LANER
Miragem II / Miragem I
Instalação (impressão fotográfica, madeira e sarrafos)
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Luiza Teich, aluna do curso de Comunicação Visual Design, 
parte de investigações sobre fontes tipográficas para explorar 
em sua obra cinética as formas das letras. A artista não escreve 
uma frase com tintas ou grafites, ao contrário, apenas fornece 
resquícios visuais para uma possível leitura, nos quais cabe 
ao espectador tentar reconhecer as palavras, completando os 
espaços sob o intuito de decifrar a mensagem. O trabalho 
também suscita questionamentos sobre a presença da palavra 
na arte contemporânea, estabelecendo uma relação entre 
imagem e escrita, onde o texto assume plasticidade.
 A frase “a bit of light to see it clear” foi parafraseada 
do trecho da música Sirens, presente no álbum Lightning Bolt 
(2013), da banda de rock norte-americana Pearl Jam. A obra 
por si só comunica ao leitor a necessidade de um pouco de luz 
para enxergá-la claramente, deixando implícita, entretanto, 
a presença de sombra. A escolha da frase se encontra em 

consonância com o material escolhido para o desenvolvimento 
da obra, um cartaz branco com incisões e inserções sobre a 
superfície, gerando relevos, zonas de cheios e vazios, onde o 
embate entre luz e sombra provocam interferências ópticas.
 O deslocamento da luz confere à obra o caráter 
de mutação, onde as letras são reveladas e/ou ocultadas, 
reconfigurando a superfície da imagem. As palavras só 
podem ser lidas integralmente quando a presença de um 
ponto de luz atinge determinado ângulo. No entanto, as suas 
variações conferem à obra outros sentidos e sensações visuais, 
as quais também fazem parte da fruição do observador. Tais 
alterações de luminosidade provocam questionamentos sobre 
os limites para a leitura da mensagem. Esse caráter mutante 
implica doação, pois o espectador precisa doar tempo diante 
da temporalidade da obra.

(IN)COMPLETUDE
João Paulo Ovidio

LUIZA TEICH
A bit of light
Poster (recortes de papel sobre papel)
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Em Maternidade compulsória, Marcela Cantuária constrói, 
a partir da pintura, uma denúncia, uma tentativa de expor 
a maternidade como trabalho doméstico não remunerado 
na sociedade brasileira. O vermelho predominante e os 
tons ácidos e verdes dominam a tela, proporcionando uma 
estranheza particular à composição. Cada imagem busca 
comunicar um testemunho, uma voz. Mas essa voz não é doce 
ou calma. É uma voz que grita pela dor e pelo aprisionamento, 
que grita por ser mulher.
 Para a mulher o direito de ser livre é constantemente 
ameaçado e precisa ser conquistado todos os dias, uma vez 
que ela é regrada pela sociedade patriarcal, que a enxerga por 
uma ótica passiva e mantenedora de um propósito biológico. 
O corpo feminino é regularmente ameaçado, tanto na sua 
integridade física como nos seus direitos de escolha e em sua 
igualdade perante o homem.
 Cada opção da mulher é acompanhada por um 
adjetivo complementar. Segundo uma parte da sociedade, não 
ter filhos torna a mulher incompleta e infeliz como ser humano; 

abortar é crime, mas gerar uma criança e criar sem condições, 
mesmo que emocionais, e sem se queixar, é o esperado; quando 
consegue escolher ser mãe e tem as condições para isso, deve 
renunciar a quaisquer outras possibilidades, mesmo que isso a 
torne menos completa, pois os filhos devem bastar.
 Afinal, como viver para ser mulher de forma 
completa? Essa pergunta (sem resposta definida para ninguém, 
independente do gênero) permeia a obra. E lembra que é 
implicado à mulher um ideal de plenitude, que só bastará 
quando ela cumprir todas as funções sociais determinadas: a 
de virgem, casada, boa mãe e boa esposa.
 O trabalho compõe a série de pinturas a óleo e 
acrílica chamada Três na contramão 2016-17. A artista, a partir 
do caráter de registro histórico da pintura ao longo da história 
da arte, pensa questões do presente, ao procurar fazer da 
pintura uma forma de ativismo, trazendo para uma narrativa 
histórica personagens que estão à margem da sociedade, figuras 
anônimas, que lutam na contramão do que é normatizado.

VOZES NA CONTRAMÃO
Priscila Medeiros

MARCELA CANTUÁRIA
Maternidade Compulsória
Pintura (óleo e acrílica sobre tela)



5958

Em Álbum de família, vemos camadas. Camadas de roupas, 
camadas de pessoas, camadas de Marcella Moraes. A artista 
elabora a obra a partir de uma ação na qual ela veste roupa 
por roupa, uma por sobre a outra. A começar pelas suas. 
Depois vêm as de sua mãe. E por cima delas, as de seu 
pai. E a apresenta em quatorze fotografias, dispostas lado a 
lado, como uma linha do tempo, um álbum de família. Na 
primeira foto, com uma roupa sua, Marcella mostra-se com 
braços nus, assim como parte do colo, mas na medida em 
que as camadas vão surgindo, foto após foto, as partes de seu 
corpo vão sendo cada vez mais ocultas. Até que, por fim, não 
se vê mais suas mãos, elas são amputadas pelas roupas do pai.
 E o detalhe da manga, que extrapola o comprimento 
do seu braço, acentua não só uma não adequação no tamanho, 
mas, além disso, carrega uma forte questão de gênero quando 
cobre as roupas tanto de sua mãe quanto as dela e ainda 

esconde as suas mãos. Ao colocar uma roupa sobre a outra, 
talvez seja possível refletir sobre proteção, mas ao mesmo 
tempo sobre sufoco e violência. Sobre o escondido, o oculto. 
E mais do que isso, Marcella questiona quem são essas pessoas-
personagens que compõem a ideia de uma família tradicional: 
pai, mãe e filho. E por trabalhar com roupas, também trata de 
comportamentos, costumes e estereótipos.
 A obra ainda pode ser vista como uma tentativa de 
agregar todos que residem com ela em seu próprio corpo, 
num esforço que transfigura a sua própria identidade, 
investigando as pessoas-categorias de sua família como seres 
que se fundem uns nos outros. Cada roupa que é colocada, 
mesmo que deixe alguns vestígios, esconde a anterior. Uma 
pessoa tornar-se-ia, desse modo, outra? Seria, então, o reflexo 
uma da outra? No final, ela carrega várias identidades, mas a 
que está aparente é a de seu pai.

CAMADAS DE FAMÍLIA
Jéssica Moraes

MARCELLA MORAES
Álbum de família
Fotografia
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Em Crítica da Vida Cotidiana, Henri Lefebvre diz que o 
nosso cotidiano é baseado no hábito, e esse hábito significa 
uma estrutura de repetição de ações. São ações que se 
automatizam e se tornam massacrantes e corrosivas, 
aderindo-se ao nosso dia a dia e deixando-nos sem escape.
 A escultura Boom, de autoria do artista Marcelo 
Franco, tensiona as relações de embate dos corpos dentro 
da sociedade e expõe o curso ininterrupto de tais relações. 
Trata-se de uma bomba prestes a explodir, ou assim o artista 
nos deixa intuir.
 A peça tem sua estrutura em gesso e a proposta é que 
a experimentemos dentro do espaço expositivo da galeria ou do 
museu. Tal experiência coloca em constante questionamento o 
confronto entre sujeito e objeto, potencializando o conjunto 
expressivo de sua materialidade enquanto obra.

 Daí, pensamos na fronteira entre interior e exterior, 
estrutura aparentemente forte, no limiar do rompimento de 
efeito catastrófico a romper nossos corpos.
 Assim, essa estrutura faz do corpo veículo dialético 
da inconstância, confronto devastador e diário. Num esforço 
de resistência, os corpos se associam e se desassociam, talvez 
imóveis e talvez relutantes porque são corpos que vivem em 
estado de conflito e estão prestes a explodir.
 A escolha da representação do objeto bomba de 
forma literal deixa transparecer a precisa intenção do artista. 
Trata-se de uma obra de ironia sutilmente subversiva que o 
artista coloca em questão através do caos instantâneo.

ARTE DINAMITE
Bruna Levi

MARCELO FRANCO
BOOM
Escultura
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Em 1567, ocorreu a batalha que expulsou definitivamente 
os franceses que ocupavam a cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro. Na mesma ocasião, o comandante português e 
fundador da cidade, Estácio de Sá, foi atingido por uma 
flecha que o matou, a exemplo do que ocorreu com o santo 
padroeiro da cidade.
 Exatamente 450 anos depois, a iconografia do 
mártir e santo cristão é evocada pela obra São Sebastião 
do Rio de Sangue, de Márcio Mitkay. Através do uso de 
um espelho atravessado por flechas cobertas de sangue, o 
espectador é inserido na obra, assumindo o lugar do mártir 
e proporcionando uma reflexão acerca da violência presente 
no cotidiano dos cariocas. A imagem idealizada da cidade 
é subvertida. Em oposição ao slogan Cidade Maravilhosa”, 
que transforma o Rio de Janeiro em fetiche para turistas, o 

artista coloca em evidência uma realidade que não é vendida 
e que se sobressai em zonas menos privilegiadas da cidade.
 Em meio a esse fogo cruzado, todos somos vítimas 
em potencial, e a obra reforça esse dado por meio da interação 
com o público. O reflexo do corpo ativa a obra e a obra ativa a 
percepção do sujeito sobre o seu próprio corpo como integrante 
desse cenário de guerra, como um ser que também é cúmplice, 
que testemunha sem poder reagir, que assiste à violência que 
já está enraizada no cotidiano e veiculada na mídia como algo 
banal. O espectador, no sentido estrito do termo, encara a si 
mesmo e a sua vulnerabilidade, e se vê levado pela correnteza 
deste Rio de Sangue.

REFLEXÕES SOBRE UMA GUERRA
Thiago Fernandes

MÁRCIO MITKAY
São Sebastião do Rio de Sangue
Instalação
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Maria Alejandra Espinosa explora o estranho e aquilo que 
parece improvável nos pequenos acontecimentos do cotidia-
no. No vídeo intitulado Obra em quadro, a artista utiliza-se 
da efemeridade e da instabilidade como estímulos para criar.
 O trabalho apresentado na Bienal da Escola de Be-
las Artes da UFRJ é resultado de uma intensa pesquisa sobre 
a história da Ilha do Fundão e, em especial, do prédio que 
abriga a Faculdade de Arquitetura, a Reitoria e a Escola de 
Belas Artes, e que hoje se encontra parcialmente interditado, 
devido a um incêndio ocorrido em outubro de 2016.
 Nessa filmagem a artista faz uso do formato da facha-
da do prédio modernista, a partir do reflexo dessa construção 
em um espelho d’água. Junto à imagem, sons de diferentes lo-
cais da Ilha do Fundão transmitem uma ambiência criada sob 
múltiplas camadas sonoras, visuais e políticas, confrontan-

do-se diferentes elementos, entre a realidade e a ficção, na 
criação de uma espécie de jogo sem vencedor.
 Obra em quadro nos provoca ao se constituir como 
tentativa frustrada de reconstruir o prédio com as pastilhas 
caídas das paredes deterioradas da própria edificação. Quase 
como uma brincadeira de tabuleiro, as pastilhas coladas na 
imagem vão se descolando uma a uma, como se vencidas por 
um adversário astuto.
 O trabalho leva ao encontro do precário e do fra-
casso materializado em uma obra arquitetônica que é mais 
que concreto, azulejos e pilotis: é um pensamento e prin-
cipalmente o índice do ideal de Brasil de uma época, hoje 
espelhado em um lugar que parece absorvido em eterna 
construção e eterna ruína.

EM CONSTRUÇÃO DESTRUIÇÃO RECONSTRUÇÃO
Priscila Medeiros

MARIA ALEJANDRA ESPINOSA
Obra em Quadro
Vídeo
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Mitridatismo é o nome da técnica de imunização contra 
determinados venenos por meio da ingestão diária e 
progressiva da mesma substância. O nome faz referência a 
Mitrídates VI, rei do Ponto entre 120 e 63 a.C. É relatado 
que o rei, devido à sua paranoia de que a qualquer momento 
poderia ser envenenado, desenvolveu essa técnica e procurou 
imunizar-se ao longo da sua vida contra os venenos 
eventualmente utilizados para assassinar tiranos. Após ser 
derrotado pelo general romano Pompeu, Mitrídates VI teria 
tentado suicídio através de envenenamento, mas, devido à sua 
imunidade, não obtém sucesso e força um de seus servos a 
terminar o serviço com a espada.
 O vídeo de Mariana Paraizo faz referência a essa 
técnica de imunização, trazendo-a para o contexto da 
sociedade de consumo. Ao longo de quase vinte minutos, a 
artista realiza um ritual que se inicia com a retirada de um 
bule de sua caixa, cuja função é protegê-lo, sendo, ao mesmo 
tempo, uma poderosa ferramenta de marketing. Em seguida, 
a caixa, que possui em seu exterior a imagem do produto, 

é desmontada e picotada pela artista com o auxílio de uma 
tesoura durante mais de seis minutos. Os pequenos pedaços 
da embalagem são colocados no infusor e, logo depois, é 
adicionado água quente. Uma longa pausa é realizada e, 
em seguida, a artista passa a se servir de pequenas doses do 
líquido em uma xícara.
 Todo o vídeo é gravado em um só take, em um 
plano frontal. São quase vinte minutos de silêncio e agonia, 
que é reforçada pela expressão da artista nos últimos 
minutos da ação, após já ter se servido de algumas doses. 
Seu incômodo aumenta com o passar dos minutos e atinge 
o espectador, testemunha daquele ritual que adquire um 
caráter de religiosidade. Chegando ao fim, sua face volta à 
neutralidade e encara a câmera com um olhar provocador. A 
ação gera um jogo semiótico centrado na relação do objeto 
com a sua imagem, que está estampada na embalagem e é 
consumida pela artista como o próprio produto.

CORPO IMUNE
Thiago Fernandes

MARIANA PARAIZO
Mitridatismo
Videoperformance



6968

Imaginar possibilidades, construir e reconstruir lugares em 
constante movimento. Essa é a proposta de Omar García com 
o vídeo Reflexos Épicos e a colagem/objeto Demarcações, 
trabalhos realizados a partir de um processo de deriva feito 
pelo artista, a fim de repensar espaços e situações que se 
desenvolvem no caminhar e viver cidade e mundo.
 Em Reflexos épicos o artista nos leva ao Centro 
da cidade do Rio de Janeiro, lugar de passagens, reformas, 
promessas de progresso, encontros do velho com o novo e 
do que parece novo, mas continua velho. O exercício do 
caminhar lento conduz a outras possibilidades, entregando-
se aos fluxos e às experiências que esse lugar proporciona.
 A partir de algo banal, como placas de sinalização, 
veículos públicos, ambulantes e propagandas que integram o 
corpo desse centro, também nomeado como cidade, o artista 
subverte discursos e elabora um jogo entre palavras, imagens 
e lugar, indo de trechos da literatura trágica da Antiguidade 
Clássica ao rosto de Che Guevara. O ato também é um 
convite a um olhar mais atento e tranquilo, incomum 

na relação entre o passante e lugares como Praça Mauá, 
Cinelândia e Largo da Carioca.
 Já em Demarcações, o transeunte sai do espaço 
urbano delimitado para ocupar espaços imaginados, 
torna-se alguém que vaga acima das fronteiras. O viajante, 
desproporcionalmente muito maior que os lugares, anda por 
cima dos mapas, sem ser impedido pelas demarcações da 
cartografia.
 No entanto, a imensidão e aparente liberdade de 
trânsito não transpõem as barreiras impostas pelo formato 
côncavo das gamelas, cumbucas de madeira repletas de 
significados pela conexão entre o Brasil e as culturas yorubá. 
Ao construir micromundos na concavidade do objeto, o 
artista articula a conexão de diferentes lugares e a dificuldade 
invisível dos viajantes para além das barreiras políticas. Os 
ensinamentos e a cultura que nos forja podem também, a 
partir de nós, criar pontes e tecer distâncias.

REINVENTAR MUNDOS, CIDADES E LARES
Priscila Medeiros

OMAR GARCÍA
Reflexos Épicos / Demarcações
Vídeo / Objetos
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Duas mulheres, gêmeas, unidas no útero e espelhadas na 
mesma imagem. Uma praia, o mar ao fundo, montanhas. A 
artista me conta que sua amiga (uma das gêmeas representadas) 
tinha um ar de praia, como se a todo o momento ela tivesse 
acabado de sair do Leme. A vegetação delicada espalha suas 
ramas na estrutura do crochê. Todos esses elementos estão 
presentes no trabalho As gêmeas, de Paula Siebra. A artista 
cria uma composição feita com linhas de crochê, delicada e 
resistente ao mesmo tempo, que se abre no bordado como 
uma videira se espalha por um muro, desenhando assim com 
suas hastes uma imagem.
 A artista cria essa obra quase como uma colagem, 
cada elemento presente é resultado de uma experiencia 
afetiva da artista: a vegetação consiste em plantas domésticas 
provenientes de um livro que a artista possui, a praia vem 
da sensação dessa mulher gêmea que Paula diz ter ar de 
praia. Na verdade, uma das gêmeas Paula não conhece, 
não sabemos qual, Paula a retrata com base na semelhança 
com sua irmã (aquela com ar de praia). A ação da artista é 

coletar esses afetos e registrá-los em desenhos, depois ocorre 
a transferência para o bordado. Calma, suave e quente. Paula 
os coloca na imagem como coloca para mim em palavras, 
sinto-me próxima dela.
 Este trabalho me lembra do trabalho da fotógrafa 
americana Nan Goldin, que fotografou a vida daqueles com 
os quais se sentia próxima. Paula, no entanto, registra no 
bordado. Em contrapartida do imediatismo da fotografia, a 
artista recorre a um suporte que demanda tempo e trabalho 
manual, e que tem, segundo ela mesma, “uma relação 
intrinsecamente maternal”.
 É preciso se deixar ser visto para entrar no universo 
das gêmeas, ver em sua delicadeza formal o espelho daquilo 
que a artista viu (ou não viu, mas completou com sua 
imaginação) e que certamente as gêmeas não viram. A artista 
abaixa suas mãos e vê você. Deixe-a ser seu espelho.

EU VEJO VOCÊ, PODE ABAIXAR AS MÃOS. INTIMIDADE E SUBJETIVIDADE NAS GÊMEAS DE PAULA SIEBRA
Agrippina R. Manhattan

PAULA SIEBRA
As Gêmeas
Bordado sobre algodão
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As pipas de nylon coloridas com as cores do arco-íris 
que compõem a obra Tensão Entre Arcos, de Rodrigo 
D’Alcântara, evocam a imagem e função do paraquedas 
como objeto de sustentação do corpo, que o permite resistir 
ao impacto durante uma queda, pousando sobre a dura 
superfície da Terra sem sofrer danos. Nesta obra, o paraquedas 
sugere a possibilidade de enfrentamento dos diversos riscos 
sofridos pela população LGBT e a coragem de se jogar, de 
afirmar uma identidade que não segue as normas ditas por 
uma sociedade conservadora e machista. Mas a leveza trazida 
por Tensão Entre Arcos contrasta com a dureza de Para a 
Carne, Arco-Íris, que coloca o público diante de um facão, 
que também leva as cores do arco-íris. A frontalidade do objeto 
reforça a tensão com o espectador e, de forma provocativa, 
traz a ideia de resistência e empoderamento daqueles que são 

marginalizados. O artista se apropria de um ícone opressor, 
associado à figura masculina, e o resignifica através das cores, 
proporcionando uma dualidade que extrapola os estereótipos 
de gênero e sexualidade.
 A discussão sobre sexualidade e gênero é recorrente 
na produção do artista e é evidenciada pelo uso das cores que 
remetem à bandeira LGBT. A arte é utilizada por Rodrigo 
D’Alcântara como meio de afirmação de uma identidade 
marginal e como potencializadora de discursos não 
hegemônicos. Os dois trabalhos evocam, de forma poética, 
possibilidades de resistência e enfrentamento de estruturas 
opressoras que diariamente silenciam, ocultam e matam uma 
parcela não normativa da sociedade.

CORPOS QUE RESISTEM
Thiago Fernandes

RODRIGO D’ALCÂNTARA
Tensão Entre Arcos / Para a Carne, Arco-íris
Instalação / Objeto
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Conformação inquieta dos corpos ou troca contínua que é 
substância do real. Para o artista Rodrigo Pinheiro, o corpo 
é o ponto de partida e dele emana a sua arte, e as suas obras 
nos remetem constantemente a ele. Os materiais que ele 
utiliza e os objetos que fabrica sugerem íntimas relações com 
nosso corpo e com o outro, o outro corpo, e a brevidade dos 
corpos em suas ações.
 Sua obra Mesa faz irromper repentinamente nossa 
sensibilidade, atravessando as camadas intermediárias das 
sedimentações mais profundas da matéria humana.
 O trabalho se realiza na interação com os objetos 
– partes dos corpos moldados colocados sobre a mesa. Em 
relação ao espaço ou ao outro corpo, sugestões de uso são 
disponibilizadas como forma de instigar o espectador que se 
deixa afetar pela obra.

 Partes do corpo esculpidas, moldadas, para serem 
vestidas e experimentadas, adquirindo o seu pleno sentido 
quando postas em relação com o próprio corpo, tensionando 
as limitações e o caráter efêmero de nossa existência física.
 O artista propõe um teste ao corpo e seus limites, a 
hipersensibilização. Devemos sentir sua obra e lembrar-nos 
de que não podemos nos conceber de maneira independente 
dos corpos (eu e outro). Trata-se da gênese da ação conjunta 
e coexistência de elementos distintos, como diria o próprio 
artista. A sensorialidade é explorada seja através do toque, 
que é sugerido, seja através das qualidades inerentes a seus 
materiais. Rodrigo coloca sua obra como uma proposição, 
e não uma proposta. Suas invenções/intervenções refletem o 
interesse pelo papel complexo do corpo em nossa formação 
como sujeito e nas contínuas colisões desestabilizadoras, 
trazendo à tona a natureza visceral de suas inquietações.

AFETAR E SE DEIXAR AFETAR
Bruna Levi

RODRIGO PINHEIRO
MESA
Instalação
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Os trabalhos de Rodrigo Westin, Tombo, Mulher Máquina 
e Homem Cadeira, são uma série de bordados feitos sobre 
tela (com exceção de Tombo, que é feito sobre envelopes), 
onde o artista tenciona as relações entre sujeito e objeto 
criando, assim, figuras híbridas, quimeras de uma fusão entre 
o biológico e o artificial. O artista se vale dessa técnica para 
trazer à tona as relações de memória comuns aos objetos e 
aos seres. Passado e futuro coexistem na obra de Rodrigo 
assim como o fazem no universo quântico.
 Homem Cadeira e Mulher Máquina são frutos do 
desejo do artista de sintonizar objetos do cotidiano com seres 
vivos. Essa ligação nos remete a uma subjetividade maquínica, 
onde o labor, o afeto e a memória são partes fundamentais. 
Os personagens de Rodrigo têm utilidade, eles servem para 
sentar e para produzir, mas ainda são homem e mulher. 
Vemos o ímpeto do capitalismo pós-fordista vir à tona, seres 
objetos, seres máquinas de produção. Rodrigo nos lembra de 
que ainda somos humanos.

 Tombo tem uma relação diferente com essas 
questões. Os bordados são feitos em envelopes que o artista 
guardou durante sua vida, e neles estão ilustradas cenas de 
uma evolução às avessas. A figura que caminha tropeça e 
se levanta, criando um caminho simétrico do começo ao 
final, fazendo uma cômica referência ao modelo de evolução 
darwinista. Esse tropeço é o bug no sistema, o erro, a 
reprovação, tudo aquilo que acontece em nosso cotidiano 
e que rompe o fluxo constante em que somos obrigados a 
viver.
 O trabalho de Rodrigo é delicado e suave, mas 
incisivo ao mesmo tempo. Por detrás das linhas do bordado, 
estão inseridos apontamentos firmes sobre cotidiano, produção 
e consumo. É a pedra no meio do caminho que faz a figura 
tropeçar e recomeçar a caminhada.

SUJEITOS-COISAS: MEMÓRIA E SUBJETIVIDADE NOS TRABALHOS DE RODRIGO WESTIN
Agrippina R. Manhattan

RODRIGO WESTIN
Tombo / Homem Cadeira / Mulher Máquina
 Bordado sobre papel / Bordado sobre tela / Bordado sobre tela



7978

Durante a história da humanidade, muitos foram os obstáculos 
até que o homem, em pleno exercício de sua racionalidade, 
reconhecesse sua efemeridade diante da imensidão natural 
da qual é apenas mais um participante. No momento atual, 
incontáveis são as provas de que o caminho percorrido 
pelo ser humano é evidenciado por rastros de destruição 
ao longo de sua existência. Dessa maneira, a racionalidade, 
inúmeras vezes apresentada como critério de distinção 
entre a espécie humana e as demais, pode seguramente ser 
questionada. Da mesma forma, a inconstância pode ser 
notada na trajetória histórica da arte, desde a representação 
naturalista da pré-história até o animismo proposto por 
Thaieny Dias em seus Corpos-Árvores.
 Na arte clássica, a relação homem-natureza é 
transposta pela idealização, produzindo algo naturalmente 
inconcebível. No expressionismo, essa relação se concretiza 
pela manifestação do impulso emocional do artista sobre 
as linhas, formas e cores. Por fim, a estudante de Pintura 
da Escola de Belas Artes da UFRJ almeja, através da arte 

contemporânea, estreitar o contato entre homem e natureza 
fundindo corpos, troncos, pele e madeira.
 O conceito de animismo surge a partir da possibilidade 
de dilatação da representação do corpo por meio da identificação 
de formas humanas nos entremeios e sinuosidades dos troncos 
das árvores. Como se cada particularidade formal exprimisse 
um movimento orgânico, belo e leve. O resultado visual 
da obra impressiona pela exatidão dos tons, das formas dos 
galhos, sulcos e cortes em virtude da habilidade técnica na 
manipulação dos materiais empregados, papel e tinta acrílica, 
e do minucioso trabalho de colagem executado pela autora.
 Assim, Corpos-Árvores é apresentada como uma 
fagulha sensorial responsável por desencadear cognitivamente 
a percepção da dualidade corpo-árvore, remetendo a uma 
ideia de autoria que inclui, mais uma vez, o observador como 
elemento fundamental do trabalho artístico.

ENTREMEIOS: PELE E MADEIRA, HOMEM E NATUREZA
Rafael Silva

THAIENY DIAS
Corpos - Árvores 6 / Corpos - Árvores 8 / Corpos - Árvores 9
Instalação
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Frutos da Contemporaneidade, de Thales Valoura, apresenta-
se, num primeiro plano, como um convite. Um convite à 
manifestação de dados históricos inscritos na atualidade. Um 
convite à manifestação de vários questionamentos em relação 
a uma dada história da arte tradicional, atualmente em assíduo 
processo de revisão historiográfica. Assim, valendo-se de 
uma proposição aparentemente simples, o artista convida o 
público a escrever em pequenos papéis autoadesivos impasses 
pessoais que porventura tenham sido vivenciados nas suas 
relações com a história da arte. Tais demandas são coladas 
nas paredes da galeria, onde paulatinamente agrupam-se e 
ganham forma, constituindo uma cartografia espontânea de 
questionamentos.
 No contexto da Bienal da Escola de Belas Artes da 
UFRJ, tal proposição adquire um caráter crítico considerável, 
já que, em geral, o público é significativamente constituído 
por estudantes de artes (teóricos e artistas). Deste modo, 
o artista transpõe, para o ambiente expositivo, discussões 
recorrentemente suscitadas pelos estudantes em sala de aula, 

deslocando essas reflexões entre ambas as esferas. Nesse 
sentido, mais do que propor por si só uma dada revisão 
historiográfica, o próprio público é convidado a manifestar 
suas leituras históricas, gerando uma espécie de mapeamento 
de perspectivas latentes na escrita contemporânea.
 Frente a um contexto político no qual o acesso ao 
ensino superior apenas recentemente tornou-se itinerário 
possível para determinados setores sociais, a emergência 
de tais questões suscita questionamentos ainda mais 
abrangentes. É possível, portanto, aferir tal fenômeno 
enquanto manifestação de uma mudança no perfil dos 
estudantes, que legitimamente procuram apropriar-se 
desses espaços de atuação. O artista, de forma análoga, 
em Frutos da Contemporaneidade, propõe uma escrita 
multifacetada e conjunta, e ativa o próprio público a 
redescobrir sua potência de autoria, bem como seu lugar 
propositivo mediante a produção histórica.

DESLOCAMENTOS: ENTRE O MÉTODO E A MANIFESTAÇÃO
Ana Noronha

THALES VALOURA
Frutos da Contemporaneidade
Instalação
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Uma obra híbrida: além da materialidade fotográfica, existe 
a escultura de vidro que domina todo o campo visual da 
imagem, também produzida por Tiago Alves Vieira durante 
a disciplina Escultura IV do curso de Artes Visuais Escultura. 
A escultura traz traços antropomórficos e é usada por uma 
pessoa cujas mãos estão presentes na imagem. Tais traços se 
assemelham às estatuárias e às máscaras pré-colombianas ou 
asiáticas, em especial a hindu, que o artista afirma ser uma de 
suas fontes de referência junto a outros artistas que pesquisam 
imagens psicodélicas, como Alex Grey e Amada Sage.
 A imagem se constitui como uma experiência do artista 
de aproximação com estados não ordinários da consciência, 
conhecidos como ENOCs. Ele buscou firmar em uma 
imagem a sua percepção dessas estâncias visionárias quando 
esteve diante de experiências transcendentais, vivenciadas por 
meio do contato com psilocibina. Magnificações, vórtices e 

caleidoscópios também são emblemas desses estados alterados 
de consciência, e se manifestam na expansão do rosto efetuada 
pela escultura fotografada que, por sua superfície de vidro, 
promove refrações e torna o conteúdo atrás dele espectral e 
misterioso. Uma experiência que sugere o modo pelo qual 
as sensações podem se expandir pelo espaço e ser capazes de 
abstraí-lo.
 Por meio dessa complexidade estética, o trabalho 
não se entrega definido, mas se distende apresentando uma 
silhueta que é dilatada por movimentos sinuosos e gestos de 
deformação em textura ambígua, na qual a circularidade dos 
contornos da figura torce sua integridade formal. Podemos 
experienciar a obra, então, como um “retrato flutuante”, que 
possui zonas de indeterminação características dos fenômenos 
que escapam ao fluxo ordinário de nossas consciências.

UM RETRATO FLUTUANTE
Pedro Ambrosoli

TIAGO ALVES VIEIRA
Float Portrait
Fotografia 
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As novas mídias se inscrevem em um ambiente comunicacio
nal, isto é, na perspectiva dos meios como extensões do 
homem. Entretanto, tais meios e suas extensões não são 
controlados pelos mesmos que produzem e distribuem o 
conteúdo.
 O trabalho Filter Settings, que parece uma 
simples reprodução, é rico em contradições, assim como o 
meio que representa, irônico e, no entanto, extremamente 
desconfortável; espirituoso, mas não totalmente desprovido 
de ameaça.
 O trabalho do artista Ton Zaranza evoca e traz à tona 
tensões entre o estatuto da imagem, os meios tecnológicos e o 
usuário. São questões pulsantes na sociedade contemporânea, 
já que esta está cerceada pelas novas tecnologias. Essa 
estrutura faz dessa imagem um veículo expressivo dotado de 
incertezas. Ao experimentarmos o trabalho, temos a sensação 

de confinamento, pois não conseguimos ver nossa imagem 
refletida no espelho, uma vez que ela é interrompida por 
uma mensagem.
 A mensagem que aparece é a frase “This mirror might 
show something you don’t want to see”, que consiste em uma 
adaptação irônica da mensagem que aparece geralmente sobre 
as imagens embaçadas, um modo de censura. O trabalho 
propõe, assim, questionamentos em relação aos modos de 
compartilhamento de informações e expõe o duplo registro 
referente ao poder dos novos meios e sua restrição.
 Quem detém o poder dentro dos novos meios de 
reprodução? Ao mesmo tempo, parece que detemos todo o 
poder diante do que produzimos, mas essa liberdade ilusória 
nos é tirada rapidamente.
 Estamos à mercê daqueles que controlam a 
tecnologia que nos envolve?

CERCEADOS
Bruna Levi

TON ZARANZA
Filter Settings
Objeto
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O trabalho de Verena Kael consiste em moldes de gesso de 
partes do corpo da artista fragmentados e aglutinados juntos 
em uma pilha cadavérica. A artista investiga em seu trabalho 
a partipação do espectador, que tenta juntar os pedaços para 
formar um corpo-unidade. Esse espectador, no entanto, está 
destinado a falhar. Verena não está interessada em criar um 
trabalho do tipo “ligue os pontos para completar a figura”, e 
sim em usar o desconforto do espectador ao perceber que 
esse corpo nunca estará inteiro, para então remetê-lo a uma 
nova percepção do corpo como fragmento.
 Há tempos atrás encontrei Verena no Ateliê de 
escultura onde ela trabalhava numa escultura de argila no 
formato de uma vértebra cervical. Conversando com ela 
sobre esse trabalho, falamos sobre as perspectivas da biologia 
e da medicina em face das tecnologias e da tendência ao que 

chamam de pós-humano ou pós-orgânico, que nos informa 
que estamos numa ascensão gradativa de nos tornamos cada 
vez mais maquínicos, ciborgues.
 Verena trabalha isso, mas neste caso, em específico, 
acredito que ela extrapole esse questionamento. A artista se 
interessa não por pesquisar o que nos faz humanos, mas o que 
nos constitui enquanto corpo-unidade. Em uma abordagem 
quase deleuziana, ela produz devires-corpo, rizomas-braço-
nariz-peito-torço que se misturam e criam quimeras ao acaso 
diante dos olhos do espectador.
 Por meio disso, a artista convida-nos a quebrar 
os paradigmas impostos pelo corpo clássico. É como se ela 
quebrasse uma estátua renascentista e reduzisse-a a restos 
de fragmentos incorpóreos. Não há reconstrução aqui, 
nada ressurge das cinzas, é o que se apresenta: escombros.

CORPO, RUÍNAS E INCORPÓREA
Agrippina R. Manhattan

VERENA KAEL
Incorpórea
Instalação
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A obra proposta por Victor Araujo apresenta sua gênese e 
gerúndio em uma espécie de exercício de assimilação. Um 
exercício apto a agregar e desagregar perspectivas em torno 
de um mesmo ambiente, talvez já naturalizado ao olhar dos 
estudantes da Escola de Belas Artes da UFRJ. Para tanto, o 
hall da Reitoria torna-se simultaneamente origem e destino de 
uma abstração que parece se inscrever a partir de uma fugaz 
sensação de passagem, ou mesmo de uma espécie de memória 
desagregada. Desse modo, utilizando estruturas simples e 
modulares, presentes também na constituição do próprio 
hall (cujo projeto moderno, de Jorge Machado Moreira, 
foi inclusive premiado na Bienal de São Paulo de 1957), o 
artista realiza uma abstração que se inscreve como uma espécie 
de ponto de fuga onde se congregam a arquitetura e seu 
observador.
 Constituída por meio de signos-índices, essa abstração 
não remete a uma linguagem pré-estabelecida ou codificada, 
mas antes se apresenta como uma espécie de espaço subjetivo 
propício à manifestação de lembranças e experiências. Neste 

sentido, essa proposição, que originalmente deriva-se de 
um panorama vertical do prédio, pode manifestar-se no 
imaginário do observador sob múltiplos ângulos, podendo 
inclusive remeter a uma planta baixa, horizontalizando a 
experiência inicial do artista. Assim, um enlace de múltiplas 
possibilidades se manifesta, perpassando uma sensação 
contínua de organização e reorganização, extrapolando uma 
pura desagregação de elementos.
 Curiosamente, em meio a tantas convergências, 
a escolha das cores amarelo e verde por vezes incita o 
olhar do observador a distinguir uma imagem central cuja 
composição geométrica aparenta similaridade com a bandeira 
do Brasil. Neste contexto, ao tratar-se de um importante 
marco da arquitetura moderna que, ademais, é também 
espaço responsável por sediar a Reitoria de uma prestigiada 
universidade brasileira, tal referência adquire um dado político 
complementar. Dessa forma, o binômio fragmentação/
desfragmentação torna-se, inclusive, apto a de alguma forma 
apresentar-se como espaço de discussão possível frente ao atual 
contexto político, no qual políticas voltadas ao desmonte do 
ensino público parecem ganhar força.

CONVERGÊNCIAS
Ana Noronha

VICTOR ARAUJO
Sem título
Desenho (nanquim e manipulação digital)



9190

Estes três trabalhos de Vinicius Duque Estrada são de 
matérias distintas, mas próximos quanto à imprevisibilidade 
de suas imagens, sobretudo os traços de surpresa articulados 
aos seus mecanismos.
 Um desenho de um cubo planificado teve todos 
os seus pontos interligados, produzindo retas que depois 
foram vincadas para compor os outros três desenhos que 
formam Cubos. Por meio desse processo, o cubo assumiu 
diversos pontos de articulação além dos esperados seis 
lados, recebendo outras fisionomias, três delas apresentadas 
aqui, todas feitas de observação direta.
 Nem todo estudo do artista deseja fatos concretos, 
é o que vemos em Miragem, que busca, nas palavras dele, 
o “instante no qual pouco importa dizer isto é ou não é 
verdade; neste momento em que sentimos prazer em 
sermos enganados”. Sem disfarce, o artista expõe o aparato 
mecânico que faz mexer sua criação dentro de um cubo 
preto, com um servomotor girando uma ampulheta toda 
vez que a areia dela para de cair. No interior do outro cubo 
negro, uma lupa destaca uma imagem em movimento de 

uma outra ampulheta que faz o gesto contrário; a areia 
vence a gravidade e o tempo, ela sobe.
 Esse impulso de subjugar o tempo existe em 
Revés, também com dispositivos de imagens moventes: 
um flipbook com a foto de um homem pulando uma poça 
de Cartier Bresson e um vídeo digital reproduzido numa 
televisão de tubo. Nesta última, uma máquina fotográfica 
foi colocada de frente a um espelho num espaço estreito 
e, ao ser ligada, ao abrir os olhos para si, finda por cair. O 
flipbook, que poderia propiciar a continuidade da ação do 
retratado de Bresson, só atesta repetidamente sua existência 
como momento único.
 Com a singularidade de suas miragens e gestos 
de revés, o artista posiciona-se na contramão das crenças 
estanques, da possível fatalidade do mundo. Ele apresenta 
matérias não limitadas: um cubo que se abre, se reconfigura, 
também contém tanto o tempo incessante quanto aquele 
burlado. Os dispositivos são enganados por si mesmos sem 
ilusão para o espectador, a quem eles são destinados.

TRÊS DESDOBRAMENTOS DE IMAGENS E SEUS DISPOSITIVOS
Pedro Ambrosoli

VINICIUS DUQUE ESTRADA
Revés / Miragem / Cubos
Instalação / Instalação / Desenhos em grafite
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 sta Bienal não seria possível 
de ser realizada sem a ajuda 
de profissionais e instituições. 

Sempre cometemos injustiças quando 
fazemos agradecimentos, porque são 
muitos os que se envolvem na organi-
zação de uma mostra de arte. O Museu 
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mento a toda a equipe do MNBA. À 
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da EBA, que aos poucos foi resolvendo 
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exigidas para a realização desta Bienal. 
Aos professores da comissão que sele-
cionaram as obras, opinando e sendo 
exigentes com os trabalhos seleciona-
dos. Aos estudantes que escreveram os 
textos críticos e que foram coordena-
dos pela Professora Tatiana Martins. 
Aos estudantes dos diferentes cursos 

da Escola que se inscreveram no pro-
cesso seletivo e, mesmo não tendo sido 
selecionados, foram corajosos por en-
frentar uma banca. Aos estudantes da 
Escola de Musica da UFRJ, Hector da 
Costa Coutinho e Guilherme Moreira 
da Silva que com sua apresentação de 
piano e voz abrilhantaram a abertura 
desta Bienal. Ao Prof. Marcelo Cam-
pos da UERJ que realizou a palestra 
de encerramento nos fazendo refletir 
sobre o tema proposto. Agradecemos 
aos selecionados, porque sem eles não 
poderíamos estar falando de reflexo, 
e é por meio de suas obras que nossa 
fruição será refletida nas teorias da arte 
contemporânea.
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