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Cícero Dias
Constant, 1962
óleo sobre tela
92 x 73 cm
oil on canvas
36 3/16 x 28 49/64 in
Exposições Exhibitions
2018 Cícero Dias - Décadas de 1920-1960,
Simões de Assis Galeria de Arte, Curitiba, São Paulo.
2017 Cícero Dias - Um Percurso Poético, CCBB,
Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro.
2015 Cícero Dias - Retrospectiva, Simões de Assis Galeria de Arte, Curitiba.
2010 Cor e Forma II, Arte Construtiva Brasileira,
Simões de Assis Galeria de Arte, Curitiba.
2008 Cor e Forma, Arte Construtiva Brasileira,
Simões de Assis Galeria de Arte, Curitiba.
2006 Cícero Dias - Oito Décadas de Pintura, Museu Oscar Niemeyer, Curitiba.
1988 Cícero Dias - Síntese da Obra, Rio Design Center, Rio de Janeiro.
1987 Cícero Dias - Peintures 1950/1965, Galeria Denise René, Paris, França.
Publicações Publications
Cícero Dias - Décadas de 1920-1960, pg, 85,
Simões de Assis Galeria de Arte, 2018.
Cícero Dias - Um Percurso Poético, pg. 149,
CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil, 2017.
Cor e Forma II, Arte Construtiva Brasileira, pg. 44,
Simões de Assis Galeria de Arte, 2010.
Cor e Forma, Arte Construtiva Brasileira, pg. 31,
Simões de Assis Galeria de Arte, 2008.
Cícero Dias - Oito Décadas de Pintura, pg 197, Museu Oscar Niemeyer, 2006.
Cícero Dias - Síntese da Obra, Rio Design Center, 1988.
Cícero Dias - Peintures 1950/1965, Galeria Denise René, 1987.

Cícero Dias é um ícone da arte moderna brasileira. Sua obra é uma das mais
intrigantes e inexplicáveis da arte brasileira, e vem sendo cada vez mais objeto
de estudos em simpósios, teses e pesquisas em universidades brasileiras e
do exterior. Tanto o período de sua fase modernista quanto o período abstrato
da época de sua participação na École de Paris já foram objetos de amplos
estudos acadêmicos e teóricos, e de mostras fundamentais que lhe renderam
incontestável reconhecimento no âmbito nacional e internacional.

Cícero Dias is an icon of modern Brazilian art. His work is one of the most intriguing
and inexplicable in Brazilian art, and has been increasingly the subject of studies
at symposia and theses at Brazilian and foreign universities. Both the period of
his modernist phase and the abstract period of the time of its participation in
the École de Paris have already been the subject of extensive academic and
theoretical studies, which has earned him undeniable recognition at national and
international levels.

Cícero Dias
Sem Título, déc. 1950
óleo sobre tela
100 x 81 cm
oil on canvas
39 3/8 x 31 1/2 in
Exposições Exhibitions
2018 Cícero Dias - Décadas de 1920-1960,
Simões de Assis Galeria de Arte, Curitiba, São Paulo.
2017 Cícero Dias - Um Percurso Poético,
CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro.
2015 Cícero Dias - Retrospectiva, Simões de Assis Galeria de Arte, Curitiba.
2010 Cor e Forma II, Arte Construtiva Brasileira,
Simões de Assis Galeria de Arte, Curitiba.
Publicações Publications
Cícero Dias - Décadas de 1920-1960, pg. 79,
Simões de Assis Galeria de Arte, 2018.
Cícero Dias - Um Percurso Poético, pg. 145,
CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil, 2017.
Cor e Forma II, Arte Construtiva Brasileira, pg. 42,
Simões de Assis Galeria de Arte, Curitiba, 2010.

Hércules Barsotti
No. 6, 1984
tinta acrílico-vinílica sobre tela montada sobre
estrutura de duratex e madeira
50 x 100 cm
acrylic vinyl on canvas
19 11/16 x 39 3/8 in

Hércules Barsotti começou a pintar em 1940, realizando suas primeiras pinturas
concretas, na década seguinte. Convidado por Ferreira Gullar (1930), integrou o
Grupo Neoconcreto no Rio de Janeiro e participou das exposições do grupo
realizadas no Ministério da Educação e Cultura (MEC-RJ), e no Museu de Arte
Moderna de São Paulo (MAM/SP). Em 1960, expôs na mostra Konkrete Kunst
[Arte Concreta], organizada por Max Bill, em Zurique. Barsotti explorava a cor e
as possibilidades dinâmicas da forma de maneira muito singular, empregando
formatos de quadros pouco usuais, como losangos, hexágonos, pentágonos e
circunferências. Em sua obra a disposição dos campos de cor cria a ilusão de
tridimensionalidade.

Hércules Barsotti began painting in 1940, and made his first concrete paintings
in the following decade. Invited by Ferreira Gullar (1930), he joined the NeoConcrete Group in Rio de Janeiro, and took part in the group’s exhibitions held at
the Ministry of Education and Culture (MEC-RJ), and at the Museum of Modern
Art in São Paulo (MAM/SP). In 1960, he showed his work at the Konkrete Kunst
[Concrete Art] exhibition, organized by Max Bill in Zurich. Barsotti explored color
and the dynamic possibilities of form in a very unique way, employing unusual
frame shapes such as rhombuses, hexagons, pentagons, and circles. In his work,
the arrangement of color fields creates the illusion of three-dimensionality.

Carmelo Arden Quin
Uand, 1949
óleo sobre cartão sobre madeira
32,7 x 37,5 cm
oil on cardboard on wood
12 4/5 x 14 in
Exposição Exhibition
2018 Carmelo Arden Quin - A Utopia Modernista,
Simões de Assis Galeria de Arte, São Paulo, Brazil.
Publicações Publications
Catalogue Raisonné - Carmelo Arden Quin 1935
-1958, pg. 220 - nº 269, Alexandre de la Salle,
Editions L’image et la parole, 2008.
Carmelo Arden Quin - A Utopia Modernista, pg.22,
Simões de Assis Galeria de Arte, São Paulo, Brazil, 2018.
*The work is certificaded by the artist’s wife, Sofia Arden Quin.

Carmelo Arden Quin foi, em 1946, um dos fundadores do Movimento Madi, em
Buenos Aires – um dos movimentos artísticos de maior relevância na América
Latina. Suas obras representam uma expoente produção dos anos 40, com a
aplicação de suas regras, como o uso da geometria, poligonalidade, abstração,
movimento, espaço e cor, com total liberdade para a utilização de formas
irregulares. Ao longo de sua vida, Carmelo Arden Quin, expôs individualmente
e em conjunto com o grupo Madi, em galerias e museus da Europa, Estados
Unidos e América Latina, além de hoje sua obra integrar o acervo dos principais
museus do mundo.

Carmelo Arden Quin was, in 1946, one of the founders of the Madi Movement
in Buenos Aires - one of the most relevant artistic movements in Latin America.
His works represent an exponent production of the 1940s, with the application of
specific rules, such as the use of geometry, polygonality, abstraction, movement,
space and color, with total freedom for the use of irregular shapes. Throughout his
life, Carmelo Arden Quin exhibited individually and with the Madi group in galleries
and museums in Europe, the United States, and Latin America, and today his work
is part of the collections of the main museums around the world.

Alfredo Volpi
Fachada e Bandeiras, c. 1953
carvão sobre papel
32 x 46,5 cm
charcoal on paper
12 3/5 x 18 5/16 in

Alfredo Volpi nasceu na Itália e mudou-se para São Paulo ainda bebê, em
1897. Na década de 1930, integrou o Grupo Santa Helena, junto com outros
importantes artistas desse momento dos desdobramentos modernos no Brasil
– incluindo Mário Zanini e Francisco Rebolo. Com uma produção inicialmente
figurativa, foi na década de 50 que passou a criar composições gradativamente
abstratas, em uma leitura geometrizante do mundo. Nesse período, o caráter
construtivo de sua pintura se afirma entre os planos das fachadas, telhados e
paisagem, sempre inspirado pelo tecido urbano. Da série das fachadas surgem
as bandeirinhas de festa junina, que, mais que um motivo popular, se tornam
elementos compositivos autônomos.

Alfredo Volpi was born in Italy and moved to São Paulo as a baby, in 1897. In
the 1930s, he joined the Santa Helena Group, along with other important artists
of this moment of modern developments in Brazil - including Mário Zanini and
Francisco Rebolo. With an initially figurative production, it was in the 1950s that
he began to create gradually abstract compositions, in a geometric interpretation
of the world. During this period, the constructive character of his painting is
affirmed between the planes of facades, roofs, and landscape, always inspired
by the urban fabric. From the series of façades come the flags of the folk June
festivities, which, more than a popular motif, become autonomous compositional
elements.

Zéh Palito
Godly Gess, 2020
acrílica sobre tela
160 x 120 cm
acrylic on canvas
63 x 47 1/4 in

Zéh Palito começou a se envolver com a pintura de rua, murais e grafite no
interior paulista, atividade que fortalece as comunidades locais e tem como pauta
questões sociais prementes. Seu interesse por esse viés público da pintura o
levou a expandir sua pesquisa a outros países, realizando viagens e temporadas
na África e nos Estados Unidos. Combinando sua formação acadêmica como
designer e as experiências da pintura em murais, ampliou ainda mais seus estudos
sobre cor, técnica, composição e a vetorização, recursos que ainda influenciam
as suas escolhas na atual linguagem pictórica. Com frequência, o ponto de
partida para realização de suas obras é a representação de minorias étnicas
e sociais, com destaque para a presença de pessoas negras e indígenas, em
ambientes envolvidos por elementos que remontam ao tropicalismo brasileiro,
com presença marcante de frutas e matizes fantásticas. Em paralelo, também
lança mão de uma iconografia muito midiática, incluindo imagens de sneakers,
roupas e marcas, carros e outros objetos.

Zéh Palito first became involved with street painting, murals, and graffiti in the
countryside of São Paulo, an activity that strengthens local communities and
addresses pressing social issues. His interest in this public aspect of painting led
him to expand his research to other countries, making trips and spending time
in Africa and the United States. Combining his academic training as a designer
and the experiences of painting murals, he further expanded his studies on
color, technique, composition, and vectorization, resources that still influence his
choices in his current pictorial language. Often, the starting point for his works is
the representation of ethnic and social minorities, with emphasis on the presence
of black and indigenous people, in environments surrounded by elements that are
reminiscent of Brazilian tropicalism, with a strong presence of fruit and fantastic
hues. In parallel, he also makes use of a very media iconography, including images
of sneakers, clothes and brands, cars and other objects.

Antonio Malta Campos
Sem Título, 2015
óleo sobre tela
110 x 110 cm
oil on canvas
43 5/16 x 43 5/16 in

A construção pictórica de Antonio Malta Campos se faz em camadas
sucessivas, que incluem grafismos em tinta que oscilam entre ser linha e campo
cromático. O caráter gráfico enfatizado nos últimos anos da produção do artista
encontra raízes em sua formação artística e intelectual, do final da década de 70,
quando participou, assim como vários outros colegas da geração paulistana, da
produção de jornais estudantis com artigos ilustrados e revistas independentes
de histórias em quadrinhos.

Suas pinturas revelam afinações cromáticas,

detalhes icônicos, texturas pictóricas, sugestões de figuras, analogias e retratos,
hipóteses de paisagens, movimentos expansivos, entre outros elementos que
parecem proclamar vida própria.

Antonio Malta Campos’ pictorial construction is made in successive layers,
which include painted graphic elements that oscillate between being a line
and a chromatic field. This graphic aspect is emphasized in the last years of his
production, finding its roots in his artistic and intellectual background, from the
late 1970s, when he participated, like several other colleagues from the São Paulo
generation, in the production of student newspapers’ illustrated articles and
independent comic strip magazines. His paintings reveal a chromatic refinement,
iconic details, pictorial textures, suggestions of figures, analogies and portraits,
hypotheses of landscapes, expansive movements, among other elements that
seem to proclaim a life of their own.

Antonio Malta Campos
Sem Título, 2010
óleo sobre tela
60 x 40 cm
oil on canvas
23 5/8 x 15 3/4 in

Rodrigo Torres
Sem título, série Objeto em transito, 2020
cerâmica vitrificada de alta temperatura
23 x 20 x 22 cm
high temperature glazed ceramics
9 1/16 x 7 7/8 x 8 21/32 in

Julia Kater
Sem Título, 2021
recorte de fotografia sobre paper algodão
91 x 140 cm
photography cut print on cotton paper
35 4/5 x 55 1/8 in

Julia Kater elabora seu trabalho, orientando-se por um eixo temático: a
improbabilidade visual. A partir da fotografia, captura momentos fugidios, flagra
acontecimentos efêmeros, revelando detalhes que normalmente passariam
despercebidos, por serem modestos ou absolutamente banais. A pesquisa da
artista parte da contemplação de algo maior que a escala humana: da natureza e
de sua imensidão; e, ao mesmo tempo, do vazio proporcionado pela passagem
do tempo. Com essa dimensão em mente, Kater também lança mão de outros
suportes que não a fotografia ampliada, produzindo instalações e objetos por
meio dos quais elabora pensamentos e desdobramentos de questões como
memória, imaginário coletivo e apagamento – a causa da perda gradual de
grande parte das verdades. Esses temas são recorrentes em suas articulações
audiovisuais, nas quais o som torna-se uma camada adicional de informação.

Julia Kater elaborates her work guided by a thematic axis: visual improbability.
Through photography, she captures fleeting moments, catches ephemeral
events, revealing details that would normally go unnoticed because they are
modest or absolutely banal. The artist’s research starts from the contemplation
of something larger than the human scale: from nature and its immensity; and,
at the same time, from the emptiness provided by the passage of time. With this
dimension in mind, Kater also makes use of other medium, producing installations
and objects through which she elaborates thoughts and unfolds issues such
as memory, collective imaginary, and erasure – the cause of the gradual loss of
most truths. These themes are recurrent in her audiovisual pieces, in which sound
becomes an additional layer of information.

Adriana Varejão
Azulejão Português, 2018
óleo e gesso sobre tela
150 x 150 cm
oil and plaster on canvas
59 x 59 in

Adriana Varejão cria pinturas e instalações mesclando elementos barrocos
em diálogo com a arte contemporânea, questionando as relações sociais
enraizadas no nosso passado colonial. Em suas obras, os materiais estão
ligados simbolicamente à história cultural brasileira. Por meio de sua pesquisa
sobre “azulejos”, iniciada no final dos anos 80, Varejão desenvolve uma extensa
produção que segue em curso até hoje. O processo começa ao cobrir uma tela
com uma espessa camada de gesso, permitindo que ele seque gradualmente
gerando uma superfície cheia de fissuras, rachaduras, que surgem por meio de
uma inteligência orgânica e natural e lembram antigas porcelanas craqueladas,
ou o próprio tempo geológico.

Adriana Varejão creates paintings and installations mixing baroque elements in
dialogue with contemporary art, questioning social relations rooted in our colonial
past. In her works, the materials are symbolically linked to Brazil’s cultural history.
Through her research on “azulejos” (tiles) which began in the late 1980s, Varejão
has developed an extensive production that is ongoing until today. The process
begins by covering a canvas with a thick layer of plaster, allowing it to dry gradually,
generating a surface full of fissures, cracks, which appear through an organic and
natural intelligence and recall ancient cracked porcelains, or geological time itself.

Juan Parada inicia a sua pesquisa em cerâmica em 2003. Desde então,
vem trabalhando com instalações, esculturas, intervenções urbanas
e inserções espaciais. Um recorte significativo de sua produção são
os “Relevos Geométricos”, que apresentam um interesse particular do
artista por questões

gráfico-escultóricas exploradas em relevos

no

plano bidimensional da parede. De acordo com Parada, são experiências
de progressão e fluxo de formas geométricas e orgânicas, advindas de
soluções estruturais e fenômenos naturais. Em sua produção, também
se somam referências a formas generativas, tanto em escala micro
quanto macro, em volumes que atuam em uma lógica matemática, nos
quais padrões emergem a partir de algoritmos modificados.

Juan Parada began his research in ceramics in 2003. Since then, he has
been working with installations, sculptures, urban interventions and spatial
insertions. A significant part of his production are the “Geometric Reliefs”,
which present a particular interest of the artist in graphic-sculptural issues
he explores in reliefs on the two-dimensional plane of the wall. According
to Parada, these are experiences of progression and flow of geometric and
organic forms, arising from structural solutions and natural phenomena. In
his production, references to generative forms are also added, both in
micro and macro scale, in volumes that act in a mathematical logic, in
which patterns emerge from modified algorithms.

Juan Parada
Transição Assimétrica V1, 2021
cerâmica vitrificada sobre alumínio
100 x 80 x 6 cm
glazed ceramic on aluminum
39 3/8 x 31 4/8 x 2 3/8 in

Ascânio MMM
Sem Título
madeira pintada
42 x 32 x 31 cm
painted wood
16 5/8 x 12 6/8 x 12 2/8 in

Ascânio MMM nasceu em Fão, Portugal, em 1941, mas
vive e trabalha no Rio de Janeiro desde 1959. Graduouse em arquitetura e começou a desenvolver seu trabalho
artístico a partir de 1966 ainda na FAU e, posteriormente,
em paralelo, com a prática de arquiteto. Segundo ele, sua
formação foi fundamental para estruturar sua pesquisa e
carreira como artista, evidenciada sempre na relação entre
escultura, arquitetura, matemática e filosofia que fixou-se
como questão central em seu trabalho. Durante a década
de 70, suas esculturas partiam de módulos de ripas de
madeira pintadas de branco e um eixo, que desenvolvem
progressões em torções verticais e horizontais, explorando
a questão da luz e sombra. A partir dos anos 90, passou a
incorporar outros elementos em sua produção – o metal
e a cor – sem abandonar a racionalidade matemática que
sempre atravessou sua obra.

Ascânio MMM was born in Fão, Portugal, in 1941, but has
lived and worked in Rio de Janeiro since 1959. He studied
architecture and began to develop his artistic work in 1966,
while he was still at FAU; and, later on, in parallel, with his
architecture work. According to Ascânio, his education
was fundamental in structuring his research and career
as an artist, always evidenced in the relationship between
sculpture, architecture, mathematics, and philosophy that
has been fixed as a central issue in his work. During the
1970s, his sculptures were based on wooden slats modules
painted in white, organized around an axis, which develop
progressions in vertical and horizontal twists, exploring the
question of light and shadow. From the 1990s onwards, he
began to incorporate other elements into his production metal and color - without abandoning the mathematical
rationality that has always permeated his work.

Ascânio MMM
Quacors 27, 2021
alumínio e parafusos
75 x 151 x 2,3 cm
aluminum and screws
29 17/32 x 59 29/64 x 29/32 in
ed 1/5

André Azevedo
Albers (tecido + carbono), 2020
datilografias à máquina sobre algodão cru
59,6 x 47,5 cm (tecido) 60,6 x 49,7 cm (carbono)
typing on raw cotton
23 15/32 x 18 45/64 in (fabric) 23 55/64 x 19 9/16 in carbon

André Azevedo desenvolve seu trabalho como um contínuo experimento de
técnicas construtivas têxteis e linguísticas, manipulando a matéria ordinária do
mundo. O artista explora a estrutura da trama dentro do universo da contação
de histórias, utilizando-se de noções de “fio da meada”, de “pano de fundo”, de
“ponto sem nó”. O tecido é um ensejo para ater-se à ideia de que as coisas se
dão por entrelaçamento: que seguem fenômenos de repetição, transmitem
processos e consequentemente reavivam imagens. Azevedo parte da afirmação
de que o tecido é meio porque ele está no meio – entre o homem e o mundo, e
entre o mundo e todas as coisas que ele também reveste – e assim lança mão
de diferentes suportes maleáveis, como livros, telas, vídeo e instalações sonoras.

André Azevedo develops his work as a continuous experiment of textile and
linguistic constructive techniques, manipulating the ordinary matter of the world.
The artist explores the structure of the plot within the universe of storytelling,
using notions of “thread,” “backdrop,” and “pointlessness”. The fabric is an
opportunity to stick to the idea that things happen by intertwining: that they follow
phenomena of repetition, transmit processes, and consequently revive images.
Azevedo starts from the statement that the fabric is a medium because it is in the
middle - between man and the world, and between the world and all the things it
also covers - and therefore makes use of different malleable supports, such as
books, screens, video and sound installations.

Abraham Palatnik
W-V/60, 2019
acrílica sobre madeira
124,5 x 113 x 4,5 cm
acrylic on wood
49 2/8 x 44 5/8 x 1 7/8 in

Abraham Palatnik é considerado um dos pioneiros da chamada arte cinética
no Brasil. Seu interesse pelas possibilidades criativas das máquinas evoca a
relação entre arte, ciência e tecnologia. O artista formou-se em engenharia, o
que contribuiu para que desenvolvesse investigações técnicas focadas na
experimentação com o movimento e a luz, realizando proposições baseadas no
fenômeno visual que tornaram seu trabalho conhecido ao longo de sete décadas
de produção.

Abraham Palatnik is considered one of the pioneers of kinetic art in Brazil. His
long-standing interest in the creative possibilities of machines evokes crossings
of art, science and technology. Having studied engineering, the artist employed
technical investigations that focused on experimenting with light and movement,
making propositions based on the visual phenomenon that made his work known
over seven decades of production.

Emanoel Araujo é uma figura fundamental para o entendimento ampliado e
renovado sobre a arte-afrobrasileira. Influente em muitos aspectos, além de
artista, Araujo também teve grande relevância institucional como fundador
do Museu Afro Brasil - o único museu brasileiro dedicado exclusivamente à
produção de artistas negros - e diretor da Pinacoteca de São Paulo, além de seu
trabalho como colecionador, curador, crítico, gestor cultural e museólogo. Hoje,
é um dos artistas vivos mais importantes para a história da arte contemporânea
no país, com uma pesquisa singular sobre a identidade e a cultura afro-brasileira.

Emanoel Araujo is a fundamental figure in expanding and renewing perspectives
on Afro-Brazilian art. Influential in many aspects, besides being an artist, Araujo
also had great institutional relevance as the founder of the Museu Afro Brasil - the
only Brazilian museum exclusively dedicated to the production of black artists and director of the Pinacoteca de São Paulo, in addition to his work as a collector,
curator, critic, cultural manager, and museologist. Today, he is one of the most
important living artists in the history of contemporary art in the country, with a
unique research on Afro-Brazilian identity and culture.

Emanoel Araujo
Fragmentos poéticos de uma só cor
madeira e pintura automotiva
220 x 39 x 18 cm
wood and automotive paint
86 5/8 x 15 3/8 x 7 in

Emanoel Araujo
Fragmentos poéticos de uma só cor
madeira e pintura automotiva
220 x 39 x 18 cm
wood and automotive paint
86 5/8 x 15 3/8 x 7 in

Gabriel de la Mora
900 II, série Neornithes, 2020
penas de peru pigmentadas sobre papel cartão
43 x 43 x 4 cm
pigmented turkey feathers on museum cardboard
16 59/64 x 16 59/64 x 1 37/64 in

Gabriel de la Mora vive e trabalha na Cidade do México. Em suas obras
costuma materializar ideias em formatos inusitados, ressignificando as noções
pré-estabelecidas de desenho, pintura e escultura. Os materiais com os quais
o artista leva essas ideias a cabo são extraídos de um contexto cotidiano e
imediato – boa parte deles poderia até ser classificada como lixo. Elementos
naturais, artefatos e antiguidades, partes de máquinas obsoletas, objetos
utilitários que perderam sua função e diferentes referências arquitetônicas são
articuladas por meio de metodologias meticulosas e obsessivas de busca,
coleta, seleção, classificação, catalogação e manipulação. Em seguida, seus
trabalhos são construídos de maneira a seguir os sistemas inventados pelo
artista, organizando harmonicamente elementos que, de outra forma, seriam
heterogêneos. Sua obra explora a finitude e a permanência, a passagem do
tempo e também a suspensão dele. Na produção de Gabriel de la Mora, o papel
do artista é subvertido: ele não cria, simplesmente transforma.

Gabriel de la Mora lives and works in Mexico City. In his works, he materializes
ideas in unusual formats, resignifying the pre-established notions of drawing,
painting, and sculpture. The materials with which the artist carries out these ideas
are extracted from an everyday and immediate context - a good part of them
could even be classified as trash. Natural elements, artifacts and antiques, parts
of obsolete machines, utilitarian objects that have lost their function, and different
architectural references are articulated through meticulous and obsessive
methodologies of searching, collecting, selecting, classifying, cataloging,
and manipulating. His works are then constructed in a manner that follows the
systems invented by the artist, harmonically organizing otherwise heterogeneous
elements. His work explores finitude and permanence, the passage of time and
also its suspension. In Gabriel de la Mora’s production, the role of the artist is
subverted: he does not create, he simply transforms.

Marina Weffort, em seu fazer artístico, difere fundamentalmente daquilo
que é esperado de obras com tecido, já que seu trabalho é marcado por um
exercício de construção pela subtração e sobreposição. Sem maiores artifícios,
inclusive na forma de apresentação (pois são presos com pequenos pregos
diretamente à parede ou em discretas caixas de acrílico), essas peças se valem
do rigor estruturado do material escolhido – panos pré-fabricados de voile. Os
repertórios de rasgos e remoção de matéria geram, de maneira familiar, imagens,
volumes e texturas no plano das tramas têxteis que a artista manipula, em uma
lógica construtiva inversa: Weffort desfia esses tecidos no limite de seu total
desmantelamento, tensionando elementos compositivos como cheio e vazio,
superfície e profundidade, luz e sombra. Contudo, ainda que preferido, o têxtil
não é matéria-prima exclusiva da artista, que, em paralelo, também trabalha com
outros suportes, incluindo aquarelas e instalações.

Marina Weffort, in her artistic practice, differs fundamentally from what is
expected from textile art, since her work is marked by an exercise ofconstruction
through subtraction and juxtaposition. With no great artifices, including in the way
the pieces are presented (as they are attached with small nails directly on the wall
or in discreet acrylic boxes), these works make use of the structured rigor of the
chosen material - pre-made voile cloths. The repertoires of tears and removal
of matter generate, in a familiar way, images, volumes and textures in the plane
of the textile wefts that the artist manipulates, in an inverse constructive logic:
Weffort unravels these fabrics at the limit of their total dismantling, straining
compositional elements of fullness and emptiness, surface and depth, light and
shadow. However, although preferred, textiles are not the artist’s only explored
medium; in parallel, she also works with other materials, including watercolors and
installations.

Marina Weffort
Sem Título, 2021
tecido e alfinetes
82 x 66 x 2 cm
fabric and pins
32 1/5 x 26 x 4/5 in

Ione Saldanha
Bambu II, déc 1970
pintura sobre bambu
147,7 x Ø 16,8 cm
painting on bamboo
58 1/4 x 5 3/4 x 5 3/4 in

Ione Saldanha nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1919, e
iniciou sua produção artística na década de 1950, tendo como temas
recorrentes cenas urbanas e retratos em figuras geometrizadas. Esses
trabalhos levaram-na rapidamente para a abstração. No fim da década
de 1960, expandiu seu campo de experimentação pintando em suportes
como ripas, carretéis (bobinas de madeira para cabos elétricos) e
bambus, nos quais explorava intensamente os jogos cromáticos, criando
composições elegantes e sóbrias que contrastam com a rusticidade
dos materiais. Participou de várias edições da Bienal de São Paulo, com
prêmio aquisição em 1967, e ganhando salas especiais em 1975 e 1979.
Em 2001, o ano de sua morte, foi realizada a retrospectiva Ione Saldanha e
a Simplicidade da Cor, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC/
Niterói).

Ione Saldanha was born in Alegrete, Rio Grande do Sul, in 1919, and began
her artistic production in the 1950s, with recurring themes of urban scenes
and portraits of geometric figures. These works quickly led her towards
abstraction. In the late 1960s, she expanded her field of experimentation
by painting on unusual medium such as laths, reels (wooden spools for
electric cables), and bamboos, on which she intensely explored chromatic
games, creating elegant and sober compositions that contrasted with the
materials’ hardiness. She participated in several editions of the São Paulo
Biennial, winning the acquisition prize in 1967 and special rooms in 1975
and 1979. In 2001, the year of her death, the retrospective Ione Saldanha
e a Simplicidade da Cor was held at the Museu de Arte Contemporânea
de Niterói (MAC/Niterói).

Ione Saldanha
Bambu I, déc 1970
pintura sobre bambu
176,5 x 16,5 cm
painting on bamboo
69 2/3 x 7 1/2 x 7 1/2 in

Gonçalo Ivo nasceu no Rio de Janeiro em 1958. Arquiteto e urbanista, formado
pela Universidade Federal Fluminense, Ivo estudou em 1976 com Aluísio Carvão
e Sérgio Campos Melo no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde
posteriormente lecionou de 1983 a 1986. Em 1984 participou da antológica
exposição “Como vai você, Geração 80?”, na Escola de Artes Visuais do Parque
Lage, no Rio de Janeiro, sendo o primeiro artista de sua geração a expor
individualmente no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1994. Sua
obra já foi exibida em museus brasileiros e internacionais e também já esteve em
prestigiadas galerias nacionais e internacionais.

Gonçalo Ivo was born in Rio de Janeiro in 1958. He graduated as na architect
from Universidade Federal Fluminense, and studied in 1976 with Aluísio Carvão
and Sérgio Campos Melo at the Museum of Modern Art, in Rio de Janeiro, where
he later taught from 1983 to 1986. In 1984 he participated in the anthologic
exhibition “Como vai você, Geração 80?” (How are you, Generation 80?) at the
Escola de Artes Visuais do Parque Lage, in Rio de Janeiro, being the first artist
of his generation to have a solo show at the Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro in 1994. His work has been exhibited in Brazilian and international
museums and has also been in prestigious national and international galleries.

Gonçalo Ivo
Le Jeu des Perles de Verre, 2020
tempera e colagem sobre tela
130 x 40 cm
tempera and collage on canvas
51 3/16 x 15 3/4 in

Sergio Lucena revela em suas pinturas referências diretas ao sertão da
Paraíba, resgatadas de suas memórias de infância, geralmente em telas de
grande formato que sugerem paisagens com um horizonte a perder de vista.
Em trabalhos mais abstraídos, a linha horizontal se dilui em campos de cor,
de delicado gradiente infinito. Como um verdadeiro convite à contemplação
da imensidão e variedade dos reflexos de suas luzes coloridas produzidas a
partir de uma gama imensa de pigmentos, suas pinturas são construídas com
muito acúmulo de matéria, carregando um peso de tinta que parece contradizer
a leveza e fineza das rarefeitas pinceladas e velaturas que ele aplica sobre as
telas. Ao longo da sua carreira, o artista participou de numerosas exposições,
no Brasil e no exterior.

Sergio Lucena reveals in his paintings direct references to the Paraíba
hinterlands, rescued from his childhood memories, on generally large-scale
canvases that suggest landscapes with a horizon as far as the eye can see. In
more abstract works, the horizontal line is diluted into fields of color, of delicate
infinite gradients. As a true invitation to contemplate the immensity and variety
of the reflections of his colored lights produced from an immense range of
pigments, his paintings are built with a heavy accumulation of matter, carrying
a weight of paint that seems to contradict the lightness and fineness of the
rarefied brushstrokes and veils he applies on the canvases. Throughout his
career, the artist has participated in numerous exhibitions, in Brazil and abroad.

Sergio Lucena
Enigma, 2021
óleo sobre tela
200 x 150 cm
oil on canvas
78 7/8 x 59 in
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