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Diante da não realização das feiras ARCOlisboa e 
SP-Arte, a Galeria Marcelo Guarnieri optou pela 
montagem dos dois stands que serão apresenta-
dos a público de forma não presencial. Sentimos 
que, desta forma, conseguimos visualizar dois 
projetos que eram de extrema importância para 
nós. As obras poderão ser visualizadas através 
deste arquivo.

Seguimos na esperança de um novo e bom reco-
meço!

SP-Arte
+ 
ARCOlisboa

O projeto do stand da SP-Arte 2020 está formado por 
um conjunto de obras da artista brasileira Amelia To-
ledo, produzidas entre a década de 1960 e o ano de 
2013. O stand da ARCOlisboa – que também pode ser 
acessado pela plataforma artsy.net até o dia 14 de ju-
nho – conta com trabalhos dos artistas LIUBA, Pierre 
Verger, Mira Schendel, Alfredo Volpi, Alice Shintani, 
Renato Rios, Farnese de Andrade, Niobe Xandó, Car-
los Fajardo e Pedro Hurpia. Produzidas entre os anos 
1950 e 2019 no Brasil, as obras se relacionam a partir 
de um interesse por signos e tradições populares ou 
ancestrais.
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ARCOlisboa

Nascidos na Europa e estabelecidos no Brasil, Pier-
re Verger e LIUBA viveram o contexto brasileiro 
moderno das décadas de 1950 e 1960 e foram forte-
mente impactados por aspectos de culturas antigas 
da América do Sul e do Norte da África. As criaturas 
híbridas de LIUBA intituladas de “animais”, nos re-
metem a estruturas totêmicas e a formas arquetí-
picas geradas pelos estados subjetivos da mente. 
Semelhante interesse é encontrado na produção de 
Verger, que além de registrar em suas fotografias 
os objetos sagrados do candomblé e os corpos em 
transe, possui uma obra escrita de referência sobre 
as culturas diaspóricas. Nos mesmos anos de 1960 
a paulista Niobe Xandó explorava o mundo dos mi-
tos, pintando seus totens e máscaras arcaicas que, 
em 1969 lhe renderam a sala especial de Arte Má-
gica, Fantástica e Surrealista da 10ª Bienal Interna-
cional de São Paulo. 

Nas pinturas de Volpi, produzidas durante o mes-
mo período, encontramos bandeirinhas e casarios, 
símbolos de uma paisagem brasileira de origem 
popular que serviram ao artista de base para seu 
incansável estudo sobre a linha, a forma e a cor. 
Marcada por uma herança construtiva, Alice Shin-
tani desenvolveu, 60 anos depois, suas “Sanfoni-
nhas”. Durante residência na Delfina Foundation 
em 2017, ampliou sua investigação sobre a geome-
tria sensível, dotando suas formas de movimento 
a partir da contração e expansão da superfície pic-
tórica. Entre pinturas metafísicas, composições 
suprematistas, símbolos e espaços sagrados, está 
a obra de Renato Rios. É a partir da lógica das tra-
dições oraculares, em que o sentido do jogo é dado 
pela combinação entre os elementos apresenta-
dos, que o artista explora os significados poéticos 
de suas pinturas.
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LIUBA desenvolveu em seu trabalho uma pesquisa 
atenciosa sobre o repertório formal dos mundos ani-
mal e vegetal e de culturas ancestrais, especialmente 
as sul-americanas. De 1944 a 1949 estudou com a es-
cultora francesa Germaine Richier, primeiro na Suíça e 
depois em Paris, onde passou a viver e trabalhar. Em 
1949 estabeleceu seu ateliê em São Paulo, mas foi só 
a partir de 1958 que decidiu viver entre São Paulo e 
Paris. Participou ativamente do circuito de arte brasi-
leiro, sendo premiada na VII Bienal de São Paulo, em 
1963 e integrando também as VIII, IX e XIII edições. En-
tre as décadas de 1970 e 1980 fez parte de seis edições 
do Panorama da Arte Brasileira realizado pelo Museu 
de Arte Moderna de São Paulo. Suas peças evidenciam 
uma lógica construtiva por meio da articulação entre 
cheios e vazios, contornos e ritmos, linhas e forças, ex-
plorando formas angulosas e enérgicas. O bestiário que 
construiu ao longo de sua produção carrega um sentido 
não somente mágico, como também trágico. O grande 
interesse que tinha a artista pela aproximação de suas 
esculturas à arquitetura pôde ser reconhecido em 1965, 
com sua individual no Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro. Seus “animais” foram dispostos nos jardins 
do museu, de modo que pudessem dialogar tanto com 
o prédio, quanto com a área verde, “retornando”, enfim 
àquele que parecia ser o seu habitat natural.

Suas obras integram importantes coleções públicas 
internacionais como a do Fond National d’Art Contem-
porain de Paris, do Museu de Saint-Paul de Vence na 
França, do Kunsthalle de Nuremberg na Alemanha, do 
Hakone Open Air Museum no Japão e do Musée de La 
Sculpture en Plein Air de La Ville de Paris; e integram 
também importantes coleções públicas nacionais como 
a do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Pinacoteca 
do Estado de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea 
de São Paulo, Coleção da Bienal de São Paulo e do Mu-
seu do Artista Brasileiro em Brasília, DF.

LIUBA developed in her work an attentive research on the 
formal repertoire of the animal and vegetal worlds and of 
ancestral cultures, especially the South American ones. 
From 1944 to 1949, LIUBA studied with the French sculp-
tor Germaine Richier, first in Switzerland and then in Par-
is, where she lived and work. In 1949 LIUBA established 
her atelier in São Paulo, but it was not until 1958 that she 
decided to live between São Paulo and Paris. She partici-
pated actively in the Brazilian art scene being awarded in 
the VII Bienal de São Paulo in 1963 and also participating 
of the VIII, IX and XIII editions. Between the decades of 
1970 and 1980 LIUBA was part of six editions of the Pan-
orama da Arte Brasileira realized by the Museum of Mod-
ern Art of São Paulo. Her pieces demonstrate a construc-
tive logic through the articulation between full and empty, 
contours and rhythms, lines and forces, exploring angu-
lar and energetic forms. The bestiary she built through-
out her production carries not only a magical, but also a 
tragic sense. The artist’s great interest in the approxima-
tion of her sculptures to architecture could be recognized 
in 1965, when she participated in an important exhibition 
at the Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, as part 
of the celebrations of the city’s fourth centenary. LIUBA’s 
“animals” were arranged in the gardens of the museum, 
so that they could dialogue with both the building and the 
green area, “returning”, finally to what appeared to be 
their natural habitat.

Her works integrate important international public col-
lections such as Fond National d’Art Contemporain in 
Paris, Saint-Paul de Vence Museum in France, Kunsthal-
le in Nuremberg in Germany, Hakone Open Air Museum 
in Japan and the Musée de la Sculpture in Plein Air of 
the Ville de Paris; works also integrate important national 
public collections such as Museu de Arte Modern de São 
Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte 
Contemporânea de São Paulo, Bienal de São Paulo Col-
lection and Museu do Artista Brasileiro em Brasília, DF.

LIUBA

1923 - Sofia, Bulgária 
2005 - São Paulo, Brasil
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LIUBA
Heraldic Figure, 1976 - Bronze - 120 × 100 × 100 cm

Histórico da obra (timeline)

Exposições (exhibitions)
1985
Hakone Open-Air Museum (Kiyoharu Art), Japão (Japan)
1996
Pinacoteca de São Paulo, Brasil
2016
Museu Lasar Segall, São Paulo, Brasil
2019 
Galeria Marcelo Guarnieri, São Paulo, Brasil

Coleções (collections)
Pinacoteca de São Paulo, Brasil
Museu de Arte de Brasilia, Brasil
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LIUBA
Animal alado, 1971 - Bronze - 160 × 110 × 150 cm

Histórico da obra (timeline)

Exposições (exhibitions)
1996
Pinacoteca de São Paulo, Brasil
2016
Museu Lasar Segall, São Paulo, Brasil
2019 
Galeria Marcelo Guarnieri, São Paulo, Brasil

Coleções (collections)
Pinacoteca de São Paulo, Brasil
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LIUBA
Galeria Marcelo Guarnieri, São Paulo, Brasil, 2019
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LIUBA
Visao geral (installation view) Galeria Marcelo Guarnieri, São Paulo, Brasil, 2019
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Além de fotógrafo, Pierre Verger era também etnólogo, 
antropólogo e pesquisador. Durante grande parte de sua 
vida, esteve profundamente envolvido com as culturas 
afro-brasileiras e diaspóricas, direcionando uma espe-
cial atenção aos aspectos religiosos, como os cultos aos 
Orixás e aos Voduns. Antes de chegar à Bahia, no Bra-
sil, em 1946, Verger trabalhou por quase quatorze anos 
viajando pelo mundo como fotógrafo, negociando suas 
imagens com jornais, agências e centros de pesquisa, 
e em Paris, mantinha ligações com os surrealistas e 
antropólogos do Museu do Trocadéro. Nos quatro anos 
que antecederam sua chegada, passou pela Argentina 
e pelo Peru, trabalhando por um tempo no Museo Na-
cional de Lima. Ao chegar no Brasil, colaborou com a 
revista O Cruzeiro e em Salvador, onde foi viver, pôde 
registrar, de uma maneira muito particular, o cotidiano 
de uma cidade essencialmente marcada pela cultura da 
África Ocidental. Seu fascínio por aquilo ou por aqueles 
que fotografava ia além da imagem, havia um interesse 
pelo contexto, suas histórias e tradições, algo que pode 
ser notado não só em seu trabalho com a fotografia, 
mas também com a pesquisa. Pierre Verger integra-se 
de tal maneira à Bahia e sua cultura que em 1951 passa 
a exercer a função de ogã no terreiro Opô Afonjá de Sal-
vador e no Benin, África, torna-se babalaô. 

Coleções públicas que possuem seus trabalhos incluem: 
Pirelli/MASP, Brasil; MAM - Museu de Arte Moderna de 
São Paulo, Brasil; Museu Afro Brasil, São Paulo, Bra-
sil; Instituto Figueiredo Ferraz, Brasil; Fundação Pierre 
Verger, Salvador, Brasil e entre outras.

In addition to being a photographer, Pierre Verger was 
also an ethnologist, anthropologist, and researcher. He 
was deeply involved in Afro-Brazilian and diasporic cul-
tures, most time of his life, with special attention to re-
ligious aspects such as the Orixas and Voodoo cults. Be-
fore arriving in Bahia, Brazil, in 1946, Verger traveled for 
almost fourteen years around the world as a photogra-
pher, negotiating his images with newspapers, agencies 
and research centers, and in Paris he maintained con-
nections with the surrealists and anthropologists from 
the Museum of Trocadéro. Four years before his arrival 
in Brazil, he went through Argentina and Peru, work-
ing in the National Museum of Lima for a while. When 
he arrived in Brazil, he collaborated with the magazine 
O Cruzeiro and in Salvador, where he lived, he was able 
to record, in a very particular way, the daily life of a city 
essentially marked by the culture of West Africa. His fas-
cination with this subject and the people he photographed 
went beyond the image itself, there was an interest in the 
context, in its stories and traditions, something that can 
be noticed not only in his work with photograph, but also 
with writing. Pierre Verger integrates himself in such a 
way into Bahia and his culture that in 1951 he began to act 
as ogã in the terreiro Opô Afonjá of Salvador and in Benin 
becomes babalaô.

Collections holding his works include: Pirelli/MASP, Bra-
zil; MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brazil; 
Museu Afro Brasil, São Paulo, Brazil; Instituto Figueiredo 
Ferraz, Brazil; Fundação Pierre Verger, Salvador, Brazil, 
among other.

PIERRE VERGER

1902 - Paris, França
1996 - Salvador, Brasil
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PIERRE VERGER
Port, Port-au-Prince, Haït, 1948 - Gelatina e prata (vintage) - Gelatin silver print (vintage) - 34.5 × 26 cm
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Fotografias realizadas por Pierre Verger 
para a exposição “Pierre Verger / Le mes-
sager”, exibidas no Musée de l’Elysée, Lau-
sanne, Suíça (1993); Musée national des 
Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, França 
(1994); e parte das mesmas fotografias fo-
ram expostas no MASP - Museu de Arte de 
São Paulo, Brasil (1999)

As fotografias foram assinadas por Verger 
a pedido dos editores da Revue Noire e am-
pliadas por Ricardo Moreno a partir do ne-
gativo original, em 1992, França.

Photographs taken by Pierre Verger for the 
exhibition “Pierre Verger / Le messager”, 
exhibited at the Musée de l’Elysée, Laus-
anne, Switzerland (1993); Musée national 
des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, 
France (1994); and part of the same photo-
graphs were exhibited at MASP - Museu de 
Arte de São Paulo, Brazil (1999)

The photographs were signed by Verger as 
a request of Revue Noire editors and en-
larged by Ricardo Moreno from the original 
negative, in 1992, France.

PIERRE VERGER
Port, Port-au-Prince, Haït, 1948 - Gelatina e prata (vintage) - Gelatin silver print (vintage) - 34.5 × 26 cm
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PIERRE VERGER
Marché, Bandiagara, Mali, 1936 - Gelatina e prata (vintage) - Gelatin silver print (vintage) - 26.5 × 26 cm
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Fotografias realizadas por Pierre Verger 
para a exposição “Pierre Verger / Le mes-
sager”, exibidas no Musée de l’Elysée, Lau-
sanne, Suíça (1993); Musée national des 
Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, França 
(1994); e parte das mesmas fotografias fo-
ram expostas no MASP - Museu de Arte de 
São Paulo, Brasil (1999)

As fotografias foram assinadas por Verger 
a pedido dos editores da Revue Noire e am-
pliadas por Ricardo Moreno a partir do ne-
gativo original, em 1992, França.

Photographs taken by Pierre Verger for the 
exhibition “Pierre Verger / Le messager”, 
exhibited at the Musée de l’Elysée, Laus-
anne, Switzerland (1993); Musée national 
des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, 
France (1994); and part of the same photo-
graphs were exhibited at MASP - Museu de 
Arte de São Paulo, Brazil (1999)

The photographs were signed by Verger as 
a request of Revue Noire editors and en-
larged by Ricardo Moreno from the original 
negative, in 1992, France.

PIERRE VERGER
Marché, Bandiagara, Mali, 1936 - Gelatina e prata (vintage) - Gelatin silver print (vintage) - 26.5 × 26 cm
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PIERRE VERGER
Natitingou, Bénin, 1936 - Gelatina e prata (vintage) - Gelatin silver print (vintage) - 28.5 × 26 cm
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Fotografias realizadas por Pierre Verger 
para a exposição “Pierre Verger / Le mes-
sager”, exibidas no Musée de l’Elysée, Lau-
sanne, Suíça (1993); Musée national des 
Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, França 
(1994); e parte das mesmas fotografias fo-
ram expostas no MASP - Museu de Arte de 
São Paulo, Brasil (1999)

As fotografias foram assinadas por Verger 
a pedido dos editores da Revue Noire e am-
pliadas por Ricardo Moreno a partir do ne-
gativo original, em 1992, França.

Photographs taken by Pierre Verger for the 
exhibition “Pierre Verger / Le messager”, 
exhibited at the Musée de l’Elysée, Laus-
anne, Switzerland (1993); Musée national 
des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, 
France (1994); and part of the same photo-
graphs were exhibited at MASP - Museu de 
Arte de São Paulo, Brazil (1999)

The photographs were signed by Verger as 
a request of Revue Noire editors and en-
larged by Ricardo Moreno from the original 
negative, in 1992, France.

PIERRE VERGER
Natitingou, Bénin, 1936 - Gelatina e prata (vintage) - Gelatin silver print (vintage) - 28.5 × 26 cm
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PIERRE VERGER
Dijibouti, 1938 - Gelatina e prata (vintage) - Gelatin silver print (vintage) - 26.5 × 26.5 cm
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Fotografias realizadas por Pierre Verger 
para a exposição “Pierre Verger / Le mes-
sager”, exibidas no Musée de l’Elysée, Lau-
sanne, Suíça (1993); Musée national des 
Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, França 
(1994); e parte das mesmas fotografias fo-
ram expostas no MASP - Museu de Arte de 
São Paulo, Brasil (1999)

As fotografias foram assinadas por Verger 
a pedido dos editores da Revue Noire e am-
pliadas por Ricardo Moreno a partir do ne-
gativo original, em 1992, França.

Photographs taken by Pierre Verger for the 
exhibition “Pierre Verger / Le messager”, 
exhibited at the Musée de l’Elysée, Laus-
anne, Switzerland (1993); Musée national 
des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, 
France (1994); and part of the same photo-
graphs were exhibited at MASP - Museu de 
Arte de São Paulo, Brazil (1999)

The photographs were signed by Verger as 
a request of Revue Noire editors and en-
larged by Ricardo Moreno from the original 
negative, in 1992, France.

PIERRE VERGER
Dijibouti, 1938 - Gelatina e prata (vintage) - Gelatin silver print (vintage) - 26.5 × 26.5 cm
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PIERRE VERGER
Candomblé Miuda, Salvador, Brasil, déc. 1950 - 1950s - Gelatina e prata (vintage) - Gelatin silver print (vintage) - 22 × 22 cm
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Fotografias realizadas por Pierre Verger 
para a exposição “Pierre Verger / Le mes-
sager”, exibidas no Musée de l’Elysée, Lau-
sanne, Suíça (1993); Musée national des 
Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, França 
(1994); e parte das mesmas fotografias fo-
ram expostas no MASP - Museu de Arte de 
São Paulo, Brasil (1999)

As fotografias foram assinadas por Verger 
a pedido dos editores da Revue Noire e am-
pliadas por Ricardo Moreno a partir do ne-
gativo original, em 1992, França.

Photographs taken by Pierre Verger for the 
exhibition “Pierre Verger / Le messager”, 
exhibited at the Musée de l’Elysée, Laus-
anne, Switzerland (1993); Musée national 
des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, 
France (1994); and part of the same photo-
graphs were exhibited at MASP - Museu de 
Arte de São Paulo, Brazil (1999)

The photographs were signed by Verger as 
a request of Revue Noire editors and en-
larged by Ricardo Moreno from the original 
negative, in 1992, France.

PIERRE VERGER
Candomblé Miuda, Salvador, Brasil, déc. 1950 - 1950s - Gelatina e prata (vintage) - Gelatin silver print (vintage) - 22 × 22 cm



20

Naturalizada brasileira, Mira Schendel é considerada uma das 
artistas mais importantes surgidas durante o século XX no con-
texto latinoamericano. Nascida em Zurique e de família de ori-
gem judaica, passa grande parte de sua vida na Itália e devido aos 
efeitos da Segunda Guerra Mundial na Europa, chega ao Brasil 
em 1949, instalando-se em São Paulo em 1953. Através de sua 
obra, Schendel redefiniu as possibilidades da prática do desenho, 
explorando a força e a delicadeza do papel de arroz em monoti-
pias, esculturas, datiloscritos e colagens. Além de ter trabalhado 
a materialidade do papel como nas esculturas da série “Drogui-
nhas” (1966) e de ter abordado o seu caráter artesanal ao mesclar 
os adesivos de origem industrial Letraset a desenhos que suge-
rem letras de um alfabeto na série “Objetos Gráficos” (iniciada 
em 1967), a artista desenvolveu uma investigação profunda so-
bre a linguagem, a semiótica e a escrita experimental. Palavras, 
letras, frases, números, linhas, formas geométricas e símbolos 
gráficos configuram o repertório de suas obras, em uma dinâmi-
ca marcada pela tensão frequente entre o código textual e código 
visual. Retornando à pintura no início da década de 1980, a artista 
criou uma série de trabalhos em têmpera e folha de ouro, articu-
lando campos de cor e formas geométricas. Se antes sua refle-
xão sobre o vazio e a transparência se dava através de materiais 
como o acrílico e o papel japonês, ou técnicas como a monotipia 
e a aquarela, naquele momento o contraste entre a opacidade da 
têmpera e a luminosidade da lisa superfície dourada deram conta 
de ampliar seu estudo. Mira Schendel desenvolve essa pesqui-
sa até o ano de 1986, quando dá início à série “Sarrafos”: obras 
compostas por grandes painéis de madeira em têmpera branca 
e gesso de cuja superfície saltam sarrafos de madeira pintadas 
em têmpera preta. Pondo em questão os limites entre a pintura 
e a escultura, “Sarrafos” foi a última série produzida pela artista.

Coleções que possuem seus trabalhos: Museum of Modern Art, 
Nova York, EUA; Tate Modern, Londres, Inglaterra; The Museum 
of Fine Arts, Houston, EUA; Colección Patricia Phelps de Cisneros, 
Nova York, EUA; Daros Latinamerica Collection, Zurique, Suíça; 
Fundação de Serralves, Porto, Portugal; Fundação Nemirovsky, 
São Paulo, Brasil; Instituto de Arte Contemporânea – IAC, São 
Paulo, Brasil; MAC - Museu de Arte Contemporânea da Universi-
dade de São Paulo - USP, Brasil; MAM - Museu de Arte Moderna 
de São Paulo, Brasil; Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil.

Mira Schendel, who became a Brazilian citizien, is considered one 
of the most important Latin American artist in the 20th Century. 
Zurich-born and descendant of a Jewish family, she spends great 
part of her life in Italy and due the effects of the Second World 
War in Europe, she arrives in Brazil in 1949 and settles down in 
São Paulo, in 1953. The artist redefined through her work the 
drawing practice possibilities exploring the strenght and delicacy 
of rice paper in monotypes, sculptures, typescripts and collages. 
In addition to have worked the paper materiality as in the “Drogu-
inha” (1966) serie sculptures and have also approached her hand-
made skills when combining the adhesives of industrial source 
Letraset with drawings that suggest letters of an alphabet in the 
serie “Objetos Gráficos” (started in 1967), the artist develop ed a 
dee p investigation about language, semiotic and experimental 
writing. Words, letters, sentences, lines, geometric forms and 
graphic symbols set up the repertoire of her works in a dynamic 
marked by a frequent tension between textual and a visual code. 
Returning to the painting in the early 1980s, the artist has created 
a serie of works in temper paint and gold leaf, articulating color 
fields and geometric forms. In the beginning Schendel’s reflexion 
on emptiness and transparency was occured through materials 
as acrylic and Japanese paper or techniques as monotype and 
watercolor, at that moment the contrast between the opacity of 
temper paint and luminosity of the smooth golden surface were 
responsible for expanding her study. Mira Schendel develops 
this research until 1986, when the “Sarrafos” serie begins: works 
composed by large wood panels in white temper paint and plas-
ter, which surface leap painted wood fillets in black temper paint. 
Questioning the bounds between painting and sculpture, “Sarra-
fos” was the last serie produced by the artist.

Her works can be found in the collections of: Museum of Mod-
ern Art, New York, USA; Tate Modern, London, England; The Mu-
seum of Fine Arts, Houston, USA; Colección Patricia Phelps de 
Cisneros, New York, USA; Daros Latinamerica Collection, Zurich, 
Switzerland; Fundação de Serralves, Porto, Portugal; Fundação 
Nemirovsky, São Paulo, Brazil; Instituto de Arte Contemporânea 
– IAC, São Paulo, Brazil; MAC - Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Paulo - USP, Brasil; MAM - Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, Brazil; Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, Brazil.

MIRA SCHENDEL

1919 - Zurique, Suiça
1988 - São Paulo, Brasil 
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MIRA SCHENDEL
Sem Título (Untitled), 1982 / Têmpera e folha de ouro sobre tela - Tempera and gold leaf on canvas / 40 x 30 cm
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Histórico da obra (timeline)

Proveniência (provenance)
Paulo Figueiredo Galeria de Arte, São Paulo, Brasil

MIRA SCHENDEL
Sem Título (Untitled), 1982 / Têmpera e folha de ouro sobre tela - Tempera and gold leaf on canvas / 40 x 30 cm
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Pertencente a uma geração de imigrantes europeus que 
fixaram residência no Brasil, Alfredo Volpi estabelece-se 
em São Paulo em 1897, com apenas um ano de idade. Vol-
pi inicia seu contato com a pintura em 1911, trabalhando 
como pintor decorativo de paredes, ofício que mantém 
até pelo menos a década de 1940. Sua expertise artesa-
nal também lhe deu suporte quando trocou a tinta a óleo 
pela têmpera, indo na contramão do imaginário industrial 
da década de 1950. Essa década marcou um momento de 
maturação da pesquisa de Volpi sobre a simplificação 
formal de suas composições. Já distanciada de um certo 
figurativismo que havia guiado sua produção até então, 
empenhou-se na construção de um vocabulário de for-
mas elementares que surgiam das portas, janelas, arcos 
e bandeirinhas que faziam parte de seu cotidiano e que 
lhe serviram para explorar as possibilidades da técnica 
e da composição. 

Em 1953 Volpi recebe o prêmio de Melhor Pintor Nacio-
nal conferido pela Bienal de São Paulo, onde havia apre-
sentado suas “Casas”, representações de fachadas de 
casas populares sintetizadas em formas geométricas. 
Naquele mesmo ano o MAM/RJ organiza em Petrópolis 
a 1ª Exposição Nacional de Arte Abstrata, reunindo di-
versas tendências do abstracionismo no Brasil, do lírico 
ao geométrico, e em 1956 o grupo Ruptura organiza a I 
exposição Nacional de Arte Concreta no MAM/SP, que 
já explicitava divergências dentro do próprio movimento 
concreto. Apesar de ter sido um dos participantes desta 
última mostra – que também ocorreu no Rio de Janeiro 
no ano seguinte –, Volpi preferia abdicar da associação a 
grupos ou movimentos, optando pela liberdade de poder 
incorporar em suas obras elementos plásticos de varia-
das ordens.

Pertaining to an European immigrants that set residence 
in Brazil, Alfredo Volpi settles down in São Paulo in 1897, 
when he was only one year old. In 1911, Volpi starts his 
contact with painting working as a decorative wall paint-
er, a craft that he maintained until at least the 1940s. His 
handmade expertise also support him when he changed 
oil to tempera paint, running contrary the 1950’s indus-
trial imaginary. This decade marked the Volpi’s research 
maturation about the formal simplification of his compo-
sitions. Already detached from a certain figurativism that 
had guide his production by then, Volpi committed him-
self in establishing a vocabulary of elementary forms that 
arose from doors, windows, arcs and little flags, which 
were part of his routine and that served him to explore 
technical and composition possibilities. 

In 1953 Volpi was the winner of Bienal de São Paulo’s 
award “Melhor Pintor Nacional”, where he showed his 
“Casas”, representations of facades of popular houses 
synthesized in geometric shapes. In the same year the 
Modern Art Museum of Rio de Janeiro (MAM/RJ) orga-
nizes in Petrópolis the1ª Exposição Nacional de Arte Ab-
strata, gathering many tendencies of the abstractionism 
in Brazil, from liric to geometric, and in 1956 Ruptura 
group organizes the I exposição Nacional de Arte Con-
creta at MAM/SP, that already made explicit the differ-
ences inside the concret moviment. Despite being one of 
the participants of this last show - that also took place in 
Rio de Janeiro a year later -, Volpi preferred to give up 
the association of groups or art movements, choosing for 
freedom of being able to incorporate plastic elements of 
differen t orders in his works. 

ALFREDO VOLPI

1896 - Luca, Itália
1988 - São Paulo, Brasil
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ALFREDO VOLPI
Menino Jesus com globo na mão, déc. 1950 - 1950s - Têmpera sobre tela - Tempera on canvas - 60.1 × 50.2 cm
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ALFREDO VOLPI
Menino Jesus com globo na mão, déc. 1950 - 1950s - Têmpera sobre tela - Tempera on canvas - 60.1 × 50.2 cm

Histórico da obra (timeline)

Registrado no Projeto Volpi sob número 1410
Assinado no canto inferior direito e no verso

Registered in the Projeto Volpi under the number 1410
Hand-signed by artist in the right corner and reverse
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ALICE SHINTANI

1971 - São Paulo, Brasil
Baseada em (based in) São Paulo, Brasil 

Alice Shintani desenvolve em seu trabalho exercícios de 
aproximação com o outro a partir da pintura e de seus des-
dobramentos. A pesquisa, motivada pelas possibilidades da 
experiência estética, explora a ideia da “pintura expandida” 
e se desenvolve em ações que vão desde o preenchimento 
total do espaço pela cor e pela luz, criando ambientes imer-
sivos, até a proposição de refeições coletivas em que re-
ceitas, texturas, sabores, talheres, pratos e bandejas pro-
duzem significados e instigam camadas da percepção. Por 
meio da fricção entre questões formais, conceituais, sociais 
e mercadológicas, Shintani se debruça sobre as noções de 
visualidade e visibilidade de maneira a problematizá-las, 
quando se utiliza, por exemplo, de tons rebaixados de cor 
e formas abstratas para dar vida à pinturas que abordam 
narrativas de fantasmas, sombras e camuflagens, originá-
rias da cultura japonesa; ou até mesmo quando infiltra em 
seus trabalhos elementos das comunidades de imigrantes 
no Brasil, invisibilizadas em sua maioria. A artista dialoga 
com a tradição da pintura e da história da arte, situando-as 
na experiência do presente e do espaço para além do cir-
cuito especializado.  

Alice Shintani foi incluída na publicação “100 painters of to-
morrow”, da editora Thames & Hudson (2014) e contempla-
da com o prêmio-aquisição no “II Prêmio Itamaraty de Arte 
Contemporânea” (2013). Participou de diversas exposições 
individuais e coletivas, destacando-se as seguintes insti-
tuições: Museu de Arte Contemporânea da USP, São Pau-
lo, Brasil; Paço Imperial, Rio de Janeiro, Brasil; Centrum 
Sztuki Wspólczesnej, Poznán, Polônia; Centro Cultural São 
Paulo, Brasil; Instituto Itaú Cultural, São Paulo, Brasil; Cen-
tro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, Brasil; Museu 
Rodin, Salvador, Brasil; Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, 
Brasil; Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, Brasil; Instituto 
Figueiredo Ferraz, Ribeirão Preto, Brasil. Durante a edição 
da sp-arte/2017, Alice Shintani foi vencedora do Prêmio de 
Residência com a instalação “Menas” e passou dois meses 
na Delfina Foundation, em Londres (Reino Unido).

In her work, Alice Shintani undertakes performances to 
approach the other as from painting and its unfolding. Her 
research, motivated by the possibilities of aesthetic expe-
rience, explores the idea of “expanded painting” and out-
spreads in actions ranging from the total filling of space 
by color and light, creating immersive environments, to 
the proposition of collective meals in which recipes, tex-
tures, flavors, cutlery, plates and trays produce meanings 
and instigate the layers of perception. Through the friction 
between formal, conceptual, social, and marketing issues, 
Shintani aims the aspects of visibility in order to problema-
tize them. She does it when, for example, lowered shades 
of colors and abstract forms are used to give life to the 
paintings that deal with narratives of ghosts, shadows 
and camouflages, originating in Japanese culture; or even 
when she infiltrates in her works elements of the diverse 
communities of immigrants in Brazil, most of them made 
invisible. The artist dialogues with the tradition of paint-
ing and art history, situating them in the experience of the 
present and the space beyond the specialized circuit.

Alice Shintani was included in the “100 painters of tomor-
row” publication of Thames & Hudson (2014) and was 
awarded with the prize acquisition at the “II Itamaraty 
Contemporary Art Award” (2013). She participated in sev-
eral individual and collective exhibitions, highlighting the 
following institutions: USP Contemporary Art Museum, 
São Paulo, Brazil; Paço Imperial, Rio de Janeiro, Brazil; 
Centrum Sztuki Wspólczesnej, Poznan, Poland; São Paulo 
Cultural Center, Brazil; Itaú Cultural Institute, São Paulo, 
Brazil; Banco do Brasil Cultural Center, Rio de Janeiro, 
Brazil; Rodin Museum, Salvador, Brazil; Oscar Niemeyer 
Museum, Curitiba, Brazil; Tomie Ohtake Institute, São 
Paulo, Brazil; Instituto Figueiredo Ferraz, Ribeirão Preto, 
Brazil. During the edition of sp- arte/2017 (fair), Alice Shin-
tani won the Residency Prize with the installation “Menas” 
and spent two months at the Delfina Foundation in London 
(UK).
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ALICE SHINTANI
Sem título #5 (Untitled #5), 2008 / Acrílica sobre tela - Acrylic on canvas / 230 × 200 cm
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ALICE SHINTANI
Sem título #5 (Untitled #5), 2008 / Acrílica sobre tela - Acrylic on canvas / 230 × 200 cm
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ALICE SHINTANI
Alice Shintani: Black Stream, Galeria Marcelo Guarnieri, 2019



30

ALICE SHINTANI
Menas, 2015 / Guache e bordado sobre papel sanfonado - Gouache and embroidery on folded paper - 13 x 30 cm - 30 x 30 cm (expansível - expandable)
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ALICE SHINTANI
Menas, 2015 / Guache e bordado sobre papel sanfonado - Gouache and embroidery on folded paper - 13 x 30 cm - 30 x 30 cm (expansível - expandable)
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ALICE SHINTANI
Menas, 2015 / Guache e bordado sobre papel sanfonado - Gouache and embroidery on folded paper - 13 x 30 cm - 30 x 30 cm (expansível - expandable)
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Formado em artes plásticas pela UnB, Renato Rios vem 
explorando, por meio da pintura, as relações entre a 
imagem e as narrativas do inconsciente. Entendendo 
a prática da pintura como um lugar de investigação 
das relações simbólicas, o artista convoca imagens de 
origens diversas e as combina, na mesma tela ou em 
conjuntos de dípticos, trípticos e polípticos, a fim de de-
senvolver uma espécie de escrita poética. Ao articular 
elementos visuais e dispensar o uso de palavras, Rios 
busca estabelecer uma comunicação de sentido mais 
aberto, estimulando o espectador a organizar suas pró-
prias relações entre os elementos. Essa ação, no entan-
to, é guiada pelas referências que o artista nos apresen-
ta: fragmentos de pinturas metafísicas, representações 
de ambientes domésticos, formas geométricas que ora 
nos remetem a composições suprematistas, ora a sím-
bolos e espaços sagrados. Renato Rios se aproxima da 
lógica das tradições oraculares, em que o sentido do 
jogo é dado pela combinação entre os elementos apre-
sentados, para explorar as possibilidades das interpre-
tações poéticas de seus jogos de pinturas.  

Em 2018 Rios apresentou a individual “Arquétipos”, no 
Espaço Breu, São Paulo, Brasil e integrou a exposição 
coletiva “OndeAndaOnda” que passou pelo Espaço Cul-
tural Renato Russo, Brasília em 2018 e Museu Nacio-
nal Honestino Guimarães, Brasília em 2017 e 2015, com 
curadoria de Wagner Barja. Em 2016 foi um dos artistas 
selecionados para a residência artística da Fundação 
Armando Álvares Penteado (FAAP) e em 2011 ganhou o 
Prêmio de Arte Contemporânea Espaço Piloto (UnB).

Graduated in Fine Arts at UnB, Renato Rios has been 
exploring, through painting, the relations between the 
image and the narratives of the unconscious. Consider-
ing the practice of painting as an investigation place of 
symbolics relations, the artist uses different sources of 
images and combines them in the same canvas or in dyp-
tich, tryptich and polyptich sets, in order to develop a kind 
of poetic writing. When Rios articulates visual elements 
and dismisses the usage of words, he tries to establish 
a more open communication encouraging the viewer to 
organize his the relations between the elements from his 
point of view. However this action is driven by the refer-
ences that the artist presents us: fragments of metaphys-
ical painting, representations of domestic ambience, geo-
metric forms that sometimes remind us to suprematist 
compositions, sometimes to symbols and s acred sp ace. 
Renato Rios approaches to the oracular tradition logic, 
whose meaning of the game is based on the combina-
tion between the elements presented, in order to explore 
the possibilities of poetic interpretations of his painting 
games.

In 2018 Rios presented the individual exhibition “Arqué-
tipos”, at Espaço Breu, in São Paulo, Brazil. In the same 
year, he also participated to the collective exhibition “On-
deAndaOnda”, at Espaço Cultural Renato Russo, in Bra-
sília, and to the other that took place at Museu Nacional 
Honestino Guimarães, Brasília, in 2017 and 2015, curated 
by Wagner Barja. In 2016, he was one of the artists select-
ed to the artistic residency of Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP). In 2011, he won the award Prêmio de 
Arte Contemporânea Espaço Piloto (UnB).

RENATO RIOS

1989 - Brasília, Brasil
Baseado em (based in) São Paulo, Brasil 
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RENATO RIOS
Sem título (Untitled), 2019 - Óleo sobre tela - Oil on canvas - 31 × 39 cm



35

RENATO RIOS
Luz e Sombra, 2020 - Óleo sobre tela - Oil on canvas - 80 × 105 cm (díptico - diptych)
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RENATO RIOS
Portal, 2019 - Óleo sobre tela - Oil on canvas - 48.7 × 36.2 cm
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Pintor, escultor, desenhista, gravador, ilustrador. Mu-
da-se, em 1942, para Belo Horizonte onde, entre 1945 e 
1948, estuda desenho com Guignard (1896-1962), na Es-
cola do Parque. Em 1959, começa a frequentar o Ateliê 
de Gravura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janei-
ro (MAM/RJ), onde se aperfeiçoa em gravura em metal 
com orientações de Johnny Friedlaender (1912-1992). 
Posteriormente utiliza armários, oratórios, gamelas, 
ex-votos, adquiridos em antiquários e depósitos de ma-
teriais usados. Em 1967, começa a realizar trabalhos 
com resina de poliéster, sendo considerado um pioneiro 
da técnica no Brasil. O poliéster, translúcido e maleável, 
serve para envolver e dessa maneira, segundo o artista, 
eternizar materiais perecíveis como figuras de gesso. 
Envolve também fotografias em cápsulas de resina, tor-
nando-as assim tridimensionais como outros materiais. 
Seus temas mais constantes são relacionados à noção 
de vida, fecundação, germinação, nascimento e tam-
bém de morte, indicada pela fragmentação dos corpos 
ou pela justaposição de vários bonecos calcinados pelo 
calor de uma vela, simbolizando os mortos pela bomba 
atômica.  

Para o crítico Frederico Morais, seus objetos são ob-
ject-trouvés [objetos encontrados] que atuam em nos-
so inconsciente e parecem estar associados a algumas 
lembranças, mas sobretudo fazem parte de uma au-
tobiografia que o artista construiu. A singularidade de 
seu trabalho, para o historiador Rodrigo Naves, está na 
carga afetiva, gerada tanto pela presença dos objetos 
antigos e rudimentares, com características altamente 
pessoais, marcados pelo uso e pelo tempo, envelheci-
dos, como por conter referências biográficas. No Salão 
Nacional de Arte Moderna de 1970, recebe o prêmio de 
viagem ao exterior. 

Painter, sculptor, draftsman, engraver, illustrator. In 
1942, Farnese de Andrade moved to Belo Horizonte where, 
from 1945 to 1948, studies drawing with Guignard (1896-
1962) at Escola do Parque. In 1959, he starts to attend the 
Ateliê de Gravura (Engraving Studio) of Museu de Arte 
Moderna of Rio de Janeiro (MAM/RJ), where he improved 
his experience in metal engraving under Johnny Fried-
laender (1912-1992) guidance. Afterwards he uses ward-
robe, oratories, bowls, ex-votos, acquired in antiquary 
and deposit of used material. In 1967, he starts to working 
with polyester resin, and he is considered a pioneer of 
this technique in Brazil. According to him, the translucent 
and malleable polyester is used to wrap and eternalize 
soft materials as for example plaster figures. The polyes-
ter is also used to wrap photographs in resine capsules, 
in order to become tridimensional such as other materi-
als. The most frequent Andrade’s subjects are related to 
the concept of life, fertilization, fecundation, germination, 
birth and also death. This last subject is specified by the 
fragmentation of bodies or juxtaposition of many puppets 
calcined by the heat of a candle in order to symbolize the 
dead provoked by nuclear bomb.

According to the art critic Frederico Morais, Andrade’s 
objects are object-trouvés [found objects] which perform 
in our unconscious and appear to be associated to some 
memories, but above all they are part of an autobiography 
developed by the artist. In opinion of the art historian Ro-
drigo Naves, the singularity of Andrade’s work consists of 
emotional charge generated by the presence of old and 
rudimentary objects, based on highly personal charac-
teristics marked by usage and time, both old, as well as 
contains biographical references. In 1970, at the Salão 
Nacional de Arte Moderna the artist received an award 
to travel abroad.

FARNESE DE ANDRADE

1926 - Araguari, Minas Gerais, Brasil
1996 - Rio de Janeiro, Brasil 
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FARNESE DE ANDRADE
Sem título (Untitled), 1978-1996 - Assemblagem (madeira e ferro) - Assemblage (wood and iron) - 62 × 34 × 11.5 cm
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Niobe Xandó inicia sua carreira na década de 1950 como 
pintora figurativa. Com o passar dos anos, suas pinturas 
caminham para um imaginário fantástico, que embora re-
presentassem seres em mutação, aproximavam-se cada 
vez mais da abstração, como em Bicho Estranho (1966) e 
Ave-Flor II (1967). O tema das máscaras, desenvolvido du-
rante a década de 1960, passa a ser um motivo recorrente 
na obra de Xandó, manifestando seu interesse por culturas 
ancestrais indígenas e africanas. É também nessa década 
que a artista cria a série dos Totens, na qual recobre vo-
lumes de madeira com as linhas e cores usadas nas Más-
caras. Seu trabalho ganha destaque em 1965, na 8ª Bienal 
Internacional de São Paulo, onde apresenta duas pinturas 
produzidas naquele mesmo ano. Outra forte corrente de 
pesquisa é aquela ligada ao letrismo, movimento que nas 
décadas de 1960 e 1970 pretendia criar uma nova escrita 
com base em símbolos. Como observou Antonio Gonçalves 
Dias: “Para fazer frente a esse nada admirável mundo novo, 
era preciso reinventar o verbo, estabelecer as bases de um 
novo testamento plástico: no fim da década de 1960 surgem 
os “escritos” da artista.” Xandó abordava o embate entre o 
arcaico e o contemporâneo em obras que podem ser agru-
padas sob o nome - criado por ela mesma - “mecanicismo”, 
como O Círculo Branco (1970) e Black Power II (1970), e so-
bre as quais a artista pondera, em carta de 1978: “Aos pou-
cos estes elementos mecânicos passaram a dominar meu 
trabalho. Sentia então duas coisas: horror e atração. Acho 
que isto é um conflito do primitivo com o mundo atual”. 

Xandó foi considerada por Rubem Valentim como “a primei-
ra artista brasileira da textura”, pelo tratamento matérico 
que dava à sua pintura, remetendo aos gestos do fazer po-
pular. Entre as exposições em que se destaca estão a 10ª 
Bienal Internacional de São Paulo, de 1969, onde tem sua 
obra apresentada na sala especial de Artes Mágica, Fan-
tástica e Surrealista, e a 1ª Bienal Latino-Americana de São 
Paulo, realizada em 1978, onde seu trabalho representa a 
influência das culturas africana e indígena na arte brasilei-
ra. Sua obra foi analisada por importantes críticos brasilei-
ros como Vilém Flüsser, Mário Schenberg, Theon Spanudis, 
Radhá Abramo, Ivo Zanini, Aracy Amaral e Laymert Garcia 
dos Santos.

Niobe Xandó begins her carrier as a figurative painter in 
the 1950s. Over the years, her paintings drive to a fantas-
tic imaginary. Although they represented changing beings, 
they came ever closer to the abstraction as Bicho Estra-
nho (1966) and Ave-Flor II (1967). On the matter of mask, 
developed through the 1960s, becomes a recurrent motif 
in Xandó’s work, expressing her interest in the African 
and Indigenous ancient cultures. In the same decade that 
the artist creates the serie of Totems, which covering vol-
umes of woods with the same lines and colors used in the 
Masks. Xandó’s work is highlighting during the 8th Bienal 
Internacional de São Paulo, in 1965, where she presents 
two paintings produced at this same year. The artist was 
also influenced by Lettrism, a strong line of research and 
movement based on the creation of a new writing consid-
ering the symbols, that took place in the 60’s and 70’s. Ac-
cording to Antonio Gonçalves Dias: “In order to deal with 
this nothing brave new world was necessary to reinvent 
the verb and to set up a new aesthetic testament”. In the 
end of the 1960s, emerged the artist writings. The confron-
tation between archaic and contemporary was add ressed 
in Xandó’s work under name “mechanist”, suggested by 
herself. In Círculo Branco (1970) and Black Power II (1970) 
and the artist considers in a letter written by her in 1978: 
“This mechanical aspects gradually became dominant in 
my work. Then I felt two things: horror and attraction. I 
think that represents a conflict between the primitive and 
the current world”. 

According to Rubem Valentim Xandó was “the first Brazil-
ian artist of texture”, for the mattered treatment that she 
gave to her painting, referring to the gestures of a popular 
making. Among the highlighted exhibitions are the 10th Bi-
enal Internacional de São Paulo, in 1969, where her work 
was presented in special hall of Magic, Fantastic and Sur-
realist Arts; and also at the 1st Bienal Latino-Americana 
de São Paulo, in 1978, where her work shows the influence 
of African and Indigenous cultures in the Brazilian art. 
Xandó’s work was considered by prominent Brazilian art 
critics as Vilém Flüsser, Mário Schenberg, Theon Spanu-
dis, Radhá Abramo, Ivo Zanini, Aracy Amaral e Laymert 
Garcia dos Santos.

NIOBE XANDÓ

1915 - Campos Novos Paulista, Brasil
2010 - São Paulo, Brasil
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NIOBE XANDÓ
Sem título (Untitled), 1980 - Acrílica sobre tela - Acrylic on canvas - 70 × 105 cm
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NIOBE XANDÓ
Máscaras XV - As oito máscaras, 1969 - Acrílica sobre tela - Acrylic on canvas - 38 × 56 cm
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NIOBE XANDÓ
Sem título (Untitled), 1969 - Óleo sobre tela - Oil on canvas - 40 × 60 cm
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Carlos Fajardo vem investigando, desde fins da década 
de 1960, as relações entre luz, matéria, corpo, super-
fície, tempo e espaço. Embora seu trabalho tenha se 
transformado ao longo dos anos, o desenho sempre foi 
uma questão de profundo interesse para Fajardo. Ini-
cialmente associado a uma ideia de figuração, passou a 
ser utilizado como um modo de elaborar raciocínios vi-
suais. O desenho abandona a representação e adota sua 
vocação construtiva, permitindo ao artista explorar não 
só a superfície em si, mas as associações entre superfí-
cies no espaço. Além do artista, cabe ao observador um 
papel fundamental na construção dos significados das 
obras, já que é por meio de seu corpo e de sua presença 
que pode sentí-las e escolher a maneira mais interes-
sante de relacionar-se com elas.
 
Sua obra tem uma presença relevante no panorama da 
arte brasileira assim como sua atuação de mais de 40 
anos como professor. Ao longo de sua carreira, partici-
pou de diversas exposições importantes no Brasil e no 
exterior, dentre as quais Jovem Arte Contemporânea, 
no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo (MAC-USP), em 1967, organizada por Walter 
Zanini. Participou das 9ª, 16ª, 19ª, 25ª e 29ª edições da 
Bienal de São Paulo, respectivamente em 1967, 1981, 
1987, 2001 e 2010. Representou o Brasil na Bienal de 
Veneza em 1978 e em 1993. Em 2019 Fajardo participou 
das exposições “Os anos em que vivemos em perigo”, 
no MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo, Brasil; 
“Ateliê de Gravura: da tradição à experimentação”, na 
Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil”; “Cons-
truções e geometrias – Coleções no MuBE: Dulce e João 
Carlos Figueiredo Ferraz”, Museu Brasileiro da Escul-
tura e Ecologia (MuBE), São Paulo. Em 2018 apresen-
tou a individual “Diáfano – Reflexos, transparências e 
opacidade na obra de Carlos Fajardo”, no Museu Oscar 
Niemeyer, Curitiba, Brasil.

Carlos Fajardo has been investigating, since the end of the 
1960s, the relations between light, matter, body, surface, 
time and space. Although his work has been transformed 
over the years, drawing has always been a matter of deep 
concern to Fajardo. Initially associated with an idea of fig-
uration, it began to be used as a way of elaborating visual 
reasoning. The drawing abandons the representation and 
adopts its constructive vocation, allowing the artist to ex-
plore not only the surface itself, but the associations be-
tween surfaces in space. Besides the artist, the observer 
has a fundamental role in the construction of the mean-
ings of works, since it is through his body and his presence 
that he can feel them and choose the most interesting way 
of relating to them.

His work and his role as a professor for over 40 years have 
a relevant presence in the Brazilian art scene. Throughout 
his career, he participated in several important exhibi-
tions in Brazil and abroad, among which Jovem Arte Con-
temporânea, at the Museum of Contemporary Art of the 
University of São Paulo (MAC-USP), in 1967, organized by 
Walter Zanini. He participated in the 9th, 16th, 19th, 25th 
and 29th editions of the Bienal São Paulo, respectively 
in 1967, 1981, 1987, 2001 and 2010. He represented Brazil 
at the Venice Biennale in 1978 and 1993. In 2019 Fajardo 
participated in the exhibitions “Os anos em que vivemos 
em perigo”, MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo, 
Brasil; “Ateliê de Gravura: da tradição à experimentação”, 
Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil”; “Con-
struções e geometrias – Coleções no MuBE: Dulce e João 
Carlos Figueiredo Ferraz”, Museu Brasileiro da Escultura 
e Ecologia (MuBE), São Paulo. Em 2018 apresentou a in-
dividual “Diáfano – Reflexos, transparências e opacidade 
na obra de Carlos Fajardo”, no Museu Oscar Niemeyer, 
Curitiba, Brasil. In 2018, presented the solo show “Diáfano 
– Reflexos, transparências e opacidade na obra de Carlos 
Fajardo”, at Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, Brasil.

CARLOS FAJARDO

1941 - São Paulo, Brasil
Baseado em (based in) São Paulo, Brasil
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CARLOS FAJARDO
Neutral, 1966 - Acrílico e tinta automotiva branca + impresso - Acrylic and white automotive paint + printed - 30 x 30 x 30 cm / 30 x 21 cm / Ed. 100
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CARLOS FAJARDO
Neutral, 1966 - Acrílico e tinta automotiva branca + impresso - Acrylic and white automotive paint + printed - 30 x 30 x 30 cm / 30 x 21 cm / Ed. 100
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A palavra “movimento” parece dar conta de vários as-
pectos do trabalho de Pedro Hurpia. Sempre em trân-
sito, o artista produz fotografias, objetos, pinturas e de-
senhos como forma de compreender e registrar a sua 
experiência com o desconhecido; e com as paisagens 
grandiosas e inabitadas que se propõe a enfrentar em 
seu processo de pesquisa. Preocupado em preservar, 
nas imagens que nos apresenta, o espanto da beleza 
da imponência dos picos nevados ou da imensidão das 
montanhas arborizadas, Hurpia não cai na armadilha de 
se deixar levar e deixar que o público seja levado pela 
sedução das suas fotografias-quase-pinturas. A expe-
riência do corpo imerso em um ambiente onde a nature-
za parece engoli-lo, acaba por despertar no artista uma 
inteligência que é própria da dinâmica do lugar: seu 
deslocamento pelo espaço ganha a mesma importân-
cia, em sua obra, que os deslocamentos da terra, sejam 
montanhas, vulcões ou icebergs. Mais do que assunto, 
esse deslocamento vira um modo de operar, quando, 
por exemplo, uma pintura migra para a fotografia e um 
desenho migra para a escultura, ou quando a ação do 
deslizamento de terra ou do derretimento de icebergs 
se traduz no funcionamento de um objeto. 

Participou das residências: Saari Residence | Mynämäki 
(Finlândia); Pivô | Arte e Pesquisa - São Paulo; HANGAR 
| Centro de Investigações Artísticas - Lisboa (Portugal); 
A-i-R Sandnes - Rogaland (Noruega); Nidos Meno Kolo-
nija | A-i-R programme - Nida (Lituânia); SÌM | Samband 
Íslenskra Myndlistarmanna – Reykjavík (Islândia); Lab-
MIS – Museu da Imagem e Som | Residência em Foto-
grafia 2013/2014 – São Paulo (Brasil).

The word “movement” seems to handle several aspects of 
Pedro Hurpia’s work. Always in transit, the artist produces 
photographs, objects, paintings and drawings as a way to 
understand and record his experience with the unknown;  
the great and uninhabited landscapes that he proposes to 
face in his research process. Concerned about preserving 
the beauty of the imposing snow-capped peaks or the im-
mensity of the wooded mountains, in the images Hurpia 
presents us, he does not fall into the trap of letting himself 
be carried away or let the public be seduced by the charm-
ing of his photographs-almost-paintings. The experience 
of the body immersed in an environment where nature 
seems to swallow it, ends up awakening in the artist an 
intelligence that is proper to the dynamics of the place: his 
displacement through space becomes as important, in his 
work,  as the displacements of the earth, whether are they 
mountains, volcanoes or icebergs. More than a subject, 
this displacement becomes a mode of operation, when, for 
example, a painting migrates to photograph and a drawing 
migrates to sculpture, or when the action of landslide or 
melting icebergs results in the performance of an object.

The artist was part of programs: Saari Residence | 
Mynämäki (Finland); Pivo | Arte e Pesquisa - São Paulo; 
HANGAR | Centro de Investigações Artísticas - Lisbon 
(Portugal); A-i-R Sandnes - Rogaland (Norway); Nidos 
Meno Kolonija | A-i-R program - Nida (Lithuania); SÌM | 
Samband Íslenskra Myndlistarmanna - Reykjavík (Ice-
land); LabMIS – Museu da Imagem e Som | Residência em 
Fotografia 2013/2014 - São Paulo (Brazil).

PEDRO HURPIA

1976 – Brasília, Brasil 
Baseado em (based in) São Paulo, Brasil
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PEDRO HURPIA
Lampejos, 2018 - Impressão adesivada, chapa de cobre e acrílico - Adhesive printing, copper plate and acrylic - 25,9 x 20 x 4,1 cm / Ed. única - unique
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PEDRO HURPIA
Aparato Dissipador de Horizontes, 2019 - Pigmento s/ papel, armação de optometria modificada, lâminas de acrílico, espuma e madeira

Pigment on paper, modified optometry frame, acrylic blades, foam and wood - 18 x 6 x 9,2 cm / Ed. única - unique


