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Em sua 3ª edição, o Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio já se 

consagra como uma das mais importantes premiações do cenário cultural 

brasileiro. Quarenta artistas de várias cidades receberam R$ 50 mil para 

desenvolver e expor projetos inéditos nos quais a relação entre arte e 

patrimônio será abordada em diversos enfoques, suportes e técnicas. 

O Ministério da Cultura e o IPHAN têm ampliado substancialmente suas 

ações voltadas para o incentivo da produção intelectual vinculada à criação 

artística e sua relação com a preservação do patrimônio cultural, conceito 

que nas últimas décadas se alargou consideravelmente, ultrapassando o 

campo das referências apenas monumentais, exclusivas e excepcionais. 

A inserção de novas formas de expressão, significados e símbolos traduz 

uma percepção mais próxima da atual realidade da sociedade brasileira.

Além do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, nossa mais tradicional 

premiação voltada para o reconhecimento das melhores práticas na 

preservação do patrimônio cultural, realizado desde 1987, este ano 

estamos promovendo a 1ª edição do Prêmio Patrimônio Cultural dos 

Povos e Comunidades de Matriz Africana e a 2ª edição do Prêmio Luiz 

de Castro Faria, voltado para a preservação do patrimônio arqueológico, 

onde residem nossas mais remotas manifestações artísticas.

O Paço Imperial, um dos mais importantes espaços promotores da cultura 

e das artes no Brasil, de forma reflexiva e crítica, mais uma vez realiza 

o encontro entre passado e futuro, entre realidade e cosmogonia, entre 

tradição e ruptura. Agradecemos a todos que participaram do êxito desta 

premiação, na certeza de que a 4ª edição caminhará ainda mais longe.

Jurema Machado
Presidenta do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional



O Paço Imperial recebeu com entusiasmo a 3ª edição do Edital Arte e 

Patrimônio, uma iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) e do Ministério da Cultura, dessa vez como Prêmio 

Honra ao Mérito Arte e Patrimônio, ampliando o número de artistas 

contemplados.

Como o objetivo do edital é viabilizar projetos cujos produtos estabeleçam 

relações entre as artes visuais contemporâneas e o patrimônio cultural 

brasileiro, os quarenta artistas selecionados pela comissão julgadora, 

entre centenas de projetos enviados de todo o Brasil, foram aqueles que 

estabeleceram os melhores diálogos e deram maior visibilidade ao nosso 

rico e diverso universo de bens, objetos, sítios e tradições culturais.

Aí está o resultado dessa ação que proporcionou, mais uma vez, o 

encontro de diversas formas de expressão artística contemporânea 

com o acervo e a memória de nosso patrimônio cultural.

Lauro Cavalcanti
Diretor do Paço Imperial
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Ana Dalloz 
Rio de Janeiro, 1984

Mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e bacharel em Fotografia pelo Centro Universitário Senac 

São Paulo.

Participou de diversas exposições coletivas em festivais, galerias e centros 

culturais, como Prêmio Honra ao Mérito Artes Visuais e Patrimônio 

(Paço Imperial, 2014), A Imagem em Questão (Escola de Artes Visuais do 

Parque Lage, 2013), Augusto Malta: Subversões Poéticas (Espaço Sesc 

Copacabana, 2012), Vias da Dúvida – 2° encontro de pesquisadores dos 

programas de pós-graduação em artes do Rio de Janeiro (Centro Municipal 

de Arte Hélio Oiticica, 2012), Equivalentes a Bergson (OFF Paraty em Foco 

e Ateliê da Imagem, 2011), V Mostra Recife de Fotografia (2010), Fotograma 

Livre 4ºFestFotoPoA (2010), DeVERcidade (2010), Segunda Muestra de 

Arte Iberoamericano (México, 2009) e Arte Visual Iberoamericano (El 

Salvador, Guatemala, Panamá, Brasil e Costa Rica, 2009- 2012). 

Em 2013, recebeu o Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio e, em 

2009, foi contemplada com uma residência artística pelo Programa 

de Residencias Artísticas para Creadores de Iberoamérica y de Haití 

en México.

Em seus trabalhos, investiga através da fotografia a paisagem, seus 

desdobramentos e suas relações com a fabulação poética.

Caminhos cruzados

Viajantes, mercenários, fugitivos, 
desbravadores, andarilhos, 
comerciantes, escravos, gente 
de toda a sorte e também 
animais, cruzaram, em princípios 
do século XIX, a Estrada do 
Comércio, aberta com o intuito 
de ligar Minas Gerais ao Rio de 
Janeiro.
Estrada de percurso inteligente, 
cruzava ou margeava pequenas e 
médias cidades como Comércio, 
Valença e Vassouras (cidade 
tombada por seu conjunto 
histórico e paisagístico em 1958). 
Acabou caindo em desuso 
poucas décadas depois, quando 
as estradas de ferro caíram nas 
graças do povo. Com o passar 
do tempo, seu traçado original 
foi incorporado a fazendas, sítios 
e a uma reserva florestal ou, 
simplesmente, perdeu-se na 
paisagem. 
Com o pensamento voltado ao 
nosso patrimônio, a artista Ana 
Dalloz convida os fotógrafos Kitty 
Paranaguá, Renan Cepeda e 
Thiago Barros para cruzarem-se 
nos caminhos desta estrada que 
existe apenas no imaginário, 
nas fábulas e nos causos 
populares. Constroem, através 
de suas imagens, um encontro 
artístico e questionador de um 
legado de terras, cidades e de 
seus habitantes, abandonados 
juntamente com ela.
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Ana Holck vive e trabalha no Rio de Janeiro. Formada em Arquitetura e 

Urbanismo pela FAU/UFRJ (1995-2000), possui mestrado em História 

pela PUC-Rio (2001-2003) e doutorado em Linguagens Visuais pela 

EBA/UFRJ (2006-2011). Inicia sua trajetória nos anos 2000, com 

instalações de grande formato, entre as quais Elevados, no Paço Imperial 

(2005), Bastidor, no Centro Cultural Banco do Brasil (2010) e Splash, no 

SESC Pinheiros (2010). Realizou as individuais Perimetrais (MdM Gallery, 

Paris, 2013), Perimetrais (Zipper Galeria, São Paulo, 2012), Ensaios Não 

Destrutivos (Anita Schwartz Galeria, Rio de Janeiro, 2012), Os Amigos 

da Gravura (Museu da Chácara do Céu, 2010), entre outras. Entre as 

principais coletivas de que participou, estão: Lost in Lace (Birmingham 

Museum and Art Gallery, Inglaterra, 2011), 1911-2011 Arte Brasileira e 

Depois na Coleção Itaú Cultural (Paço Imperial, Rio de Janeiro, 2011), 

AGORA Simultâneo, Instantâneo (Santander Cultural, Porto Alegre, 

2011), Trilhas do Desejo, no Rumos Artes Visuais 2008/2009 (Itaú 

Cultural, 2009), Borderless Generation: Contemporary Art in Latin 

America (Korea Foundation, Seul, Coreia do Sul, 2009) e NOVA ARTE 

NOVA (Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, 

2008 e 2009). Possui obras nos acervos do Itaú Cultural, Pinacoteca do 

Estado de São Paulo, MAM Rio de Janeiro, MAM São Paulo, MAC Niterói, 

entre outros. 

Ana Holck 
Rio de Janeiro, 1977

Perimetral

Uma viga de aço apoiada sobre 
o chão divide longitudinalmente 
a sala Terreiro do Paço.  
Ao longo desse eixo, moirões de 
concreto armado atuam como 
pilares que sustentam nada 
além de seu próprio peso.  
Estas hastes de concreto se 
projetam para fora da viga, 
tensionadas por um único cabo 
de aço que sustenta toda a 
estrutura. Cada extremidade 
do cabo de aço se encontra 
ancorada em um gelo-baiano, 
normalmente utilizado em 
bloqueios e separação de vias.
Encontramos uma inversão do 
que seria uma estrutura: a viga 
está em repouso, apoiada sobre 
o chão, não sustenta nenhum 
vão, apenas ajuda os moirões, 
que, como pilares, encontram-
se livremente na porção de 
ar superior do espaço da sala, 
destituídos de seu papel de 
sustentação 
Trata-se de um sistema 
construtivo empírico, feito 
a partir de elementos pré-
moldados. Esses elementos, 
como a viga de aço corten, os 
moirões de concreto armado 
e os gelos-baianos, foram 
recortados de cenas da cidade 
em transformação.
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Experimenta formas expandidas de escrita e realiza sua pesquisa por 

meio da procura pela revelação das invisibilidades das coisas. Doutoranda 

em Linguagens Visuais pela EBA/UFRJ, mestre em Artes pela UERJ e 

bacharel em Comunicação Social pela PUC-Rio, Ana Hupe integrou o 

coletivo Opavivará! de 2009 a 2013. Lecionou de 2012 a 2014 no curso 

de graduação em Artes Visuais da EBA/UFRJ. Em 2014, apresentou a 

individual O Verso (Galeria Ibeu, Rio de Janeiro), participou da residência 

“Becoming an Image”, com Manuel Vason (Instituto Hilda Hilst, Campinas, 

SP) e participou da Mostra Performatus (Central Galeria de Arte, São 

Paulo). Em 2013, participou de residência artística no La Ene, em Buenos 

Aires, realizando ao fim a mostra individual Mirar Intensamente las 

Palabras Hasta que Desaparezcan; participou do evento de performance 

Vênus-Terra; publicou nas revistas Arte & Ensaios (PPGAV-UFRJ) 

e Gama (Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa); e 

apresentou o trabalho Homenagem a Lenora de Barros no Criadores 

sobre Outras Obras (FBA, Lisboa). Em 2012, expôs Fio, com a artista 

Mayra Martins Redin (Galeria Lunara, Usina do Gasômetro, Porto Alegre, 

RS) e participou do laboratório SP-Arte.

A instalação Componedor foi 
criada a partir de vivências nas 
gráficas da Gamboa, região 
portuária do Rio de Janeiro, 
onde ainda se utilizam máquinas 
mecânicas de impressão 
e reprodução, algumas 
consideradas obsoletas pelos 
bureaus digitais. O trabalho lida 
com ferramentas de escrita ali 
encontradas, com os órgãos dos 
livros, materiais que os compõem.

Encontros Analógicos

Praça da Harmonia, rua do propósito, 
Portelinha,
Restos de fitas ouro, prata, papéis e tipos 
de chumbo.
Aprendo que 12 pontos é igual a um Cícero,
96 pontos = 8 cíceros = 2 furos.

Reclamam da nota fiscal carioca, 
talões viraram dados processados na tela, 
ninguém mais precisa de bloco.

Máquinas de embalagem de 80 anos, 
juram que não vão deixar de ser usadas 
jamais.

Casamentos, festas de 15 anos, aniversários 
no edifício Chopin, 
timbrados em baixo-relevo das escolas 
bilíngues, cartões de advogados caretas, 
guardanapos da culinária contemporânea. 

Tempo largo, longe. 

Ventilador sem tampa, só ligado quando 
tem visita,
aparador de goteira construído com chapas 
de impressão e restos de madeira,
mar de aparas de livros separados para o 
papeleiro.

Roldanas,
A gente conversando sobre os filhos.
Tinta na prensa,
as obras na Praça.
Os bureaus digitais,
o preço do aluguel.
As várias impressões até um acerto,
as gargalhadas por eu gostar dos erros.

Componedor Ana Hupe 
Rio de Janeiro, 1983
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Ana Linnemann é formada em Design pela PUC-Rio e possui mestrado 

em Escultura pelo Pratt Institute, em Nova York, onde residiu até 2006. 

Segundo o crítico Moacir dos Anjos, sua obra “é informada por uma 

vontade de se deter com vagar diante dessas muitas coisas que habitam 

o mundo, considerando-as naquilo que têm de mais claro e, ao mesmo 

tempo, no que têm de oculto […]. Coisas que despertam ou comprovam 

na artista uma imensa atração pelo comum da vida, levando-a a 

acercar-se delas o máximo possível para entender sua natureza banal 

e mundana, com se fosse a primeira vez que as visse”. Suas obras já 

foram apresentadas em instituições como o Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro (RJ), Paço Imperial (RJ), Museu de Arte do Rio (MAR) 

(RJ), Museu Histórico Nacional (RJ), Galeria Laura Alvim (RJ), Centro 

Cultural Maria Antônia (SP), Centro Cultural São Paulo (SP), Sculpture 

Center (NY), Bronx Museum (NY), Museo del Barrio (NY), Long Island 

University (NY), MALBA (Buenos Aires) e Oslo Kunstforening (Oslo). Em 

2004, recebeu as bolsas Vitae (SP) e Pollock-Krasner (NY) e, em 2011, 

recebeu o prêmio Pró-Artes Visuais da Secretaria de Cultura da cidade 

do Rio de Janeiro, para a produção da monografia Ana Linnemann Ultra 

Normal, publicada pela editora Cosac Naify (SP). 

Que sensação de tempo temos 
ao observar o movimento de um 
relógio cujo mostrador também 
se move? Movendo-se a uma 
rotação por minuto, o mostrador 
gira na mesma velocidade do 
ponteiro dos segundos. Se girar 
na mesma direção, esse ponteiro 
vai parecer estar fixo em relação 
ao mostrador que se move. O 
que acontece então, o tempo não 
passa? E se o mostrador girar 
no sentido oposto ao ponteiro, 
falamos de um tempo negativo?
No centro do Rio de Janeiro, o 
relógio público — presente em 
inúmeras fachadas — parece 
fazer parte de uma tradição 
arquitetônica que atravessa 
estilos distintos, do colonial ao 
déco, moderno e contemporâneo. 
Este projeto propõe colocar entre 
esses relógios outro, disfuncional, 
insubmisso, alusivo a um tempo 
não convencionado: um relógio 
cronoilógico.
1. O relógio cronoilógico deve 
camuflar-se na arquitetura do 
prédio escolhido, obedecendo ao 
seu estilo.
2. O relógio cronoilógico deve ter 
máxima visibilidade. Para isso, 
deve ser colocado em prédios 
faceando praças e largos.
3. O relógio cronoilógico só pode 
ser anunciado como um trabalho 
de arte de forma discreta. Deve 
ser apreendido como qualquer 
outro relógio da área, sem 
distinção especial.

Cronoilógico
Projeto para um relógio público

Ana Linnemann 
Rio de Janeiro, 1958
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Artista autodidata, participou de diversos cursos e oficinas da Associação 

dos Artistas Plásticos de Jundiaí, onde também atuou como professor 

de 1999 a 2011. Em 2013, participou da 4ª Edição do “Colônia de Férias”, 

realizado no Atelier 397. Frequenta o grupo de discussões de projeto 

Atelier Hermes, com acompanhamento dos artistas Nino Cais e Marcelo 

Amorim. É presidente fundador da Associação Cultural Menorah; 

idealizador do Circuito de Artes Visuais de Jundiaí; do Futuro – Salão 

Nacional de Artes Visuais – Arte Contemporânea e Novas Tecnologias; 

do Movimenta – Festival Nacional de Dança Contemporânea; e diretor 

da Fluxus Cia de Dança Contemporânea. Entre participações de 

exposições e salões, destacam-se: 1º lugar no 11º Salão Nacional Elke 

Hering (Blumenau, SC, 2014), O Saber da Linha (Pinta London Art Fair, 

Londres, Reino Unido, 2014), Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio 

(IPHAN/MinC, 2014), 18º Festival Cultura Inglesa – projeto “Umbrella” 

(British Culture Center, São Paulo, 2014), Prêmio Aquisitivo 45º Salão de 

Arte Contemporânea de Piracicaba (2013), 1º lugar no 4º Salão Nacional 

de Cerâmica (Curitiba, PR, 2013) e Prêmio Edital Galeria Fernanda Milani 

(Teatro Polytheama, Jundiaí, SP, 2013 e 2014). Trabalha em São Paulo.

Por meio da subversão da forma 
como objetos prosaicos, comuns 
do cotidiano, são pensados e 
produzidos para se relacionar 
com o corpo humano, o ato de 
dissolver suas características 
funcionais estabelece uma nova 
proposta de diálogo e relação 
entre homem e objetos, agora 
puramente artística. Desta 
forma, os trabalhos resultantes 
deste processo questionam 
as tradições formais sobre 
os princípios cartesianos de 
linguagem da interpretação 
do mundo material, como este 
mundo é projetado e produzido, 
propondo um mecanismo de 
reinvenção da dinâmica de leitura 
do universo físico e seus signos. 
A erosão é uma degradação 
produzida na camada terrestre 
por agentes externos, resultado 
de interferências da natureza ou, 
em outros casos, da interferência 
do homem. A instalação Erosões, 
produzida com o elemento básico 
de construções arquitetônicas, o 
“tijolo de barro”, apresenta uma 
estrutura geométrica com uma 
fenda de erosão, neste caso, 
previamente planejada. Assim, 
propõe uma reflexão sobre as 
complicadas relações entre 
estruturas urbanas e estruturas 
da natureza.

Erosões Andrey Zignnatto
Jundiaí, 1981



ar
te

 e
 p

at
rim

ôn
io 

20
13

 | p
ág

in
as

Beto Shwafaty 
São Paulo, 1977 

Mestre em Artes Visuais e Estudos Curatoriais pela Nuova Accademia 

di Belle Arti (NABA) (Milão, Itália, 2010), acompanhou o grupo de Simon 

Starling na Stäedelschule (Frankfurt, Alemanha, 2010/2011). Shwafaty 

esteve envolvido com práticas coletivas, curatoriais e espaciais desde 

o início dos anos 2000, e, como resultado, sua prática se conecta 

às esferas contemporâneas do design crítico, da política espacial, 

da economia do conhecimento e da cultura visual. Assim, Beto 

Shwafaty desenvolve pesquisas em que procura conectar formal e 

conceitualmente questões políticas, sociais e culturais convergentes 

ao campo da arte. Entre as exposições recentes, estão P33_Formas 

Únicas de Continuidade no Espaço (MAM São Paulo), 9ª Bienal do 

Mercosul (Porto Alegre, 2013), Amor e Ódio a Lygia Clark (Zacheta 

National Gallery, Varsóvia, Polônia, 2013), Conversations Pieces (NBK, 

Berlim, Alemanha, 2013), X Bienal de Arquitetura de São Paulo (CCSP, 

São Paulo, 2013), Contra Escambos (Palácio das Artes, Belo Horizonte, 

2013) e Eter-nal Tour (São Paulo, 2012). Alguns prêmios e bolsas: 

Residência no Jardim Canadá Centro de Arte e Tecnologia, (Nova 

Lima, MG, 2013), Graham Foundation Exhibition Grant (Chicago, EUA, 

2013), Proac – Prêmio Livro de Artista (São Paulo, SP, 2013) e Rede 

Nacional Funarte 10ª edição (2013).

A vida dos centros

A vida dos centros é um 
projeto fotográfico que explora 
três regiões de São Paulo, 
consideradas como áreas centrais 
por diferentes motivos e em 
períodos distintos: o centro 
histórico, a Avenida Paulista 
e a Avenida Berrini. Guiado 
por testemunhos e relatos de 
pessoas que passaram grande 
parte de suas vidas profissionais 
nestas áreas, e pesquisando 
material iconográfico em 
arquivos diversos, o projeto reúne 
observações sobre os ciclos 
históricos e fluxos de progresso 
que ocorreram nestes locais da 
cidade ao longo de um período 
de quase quarenta anos. Fatos e 
memórias são combinados com 
imagens de arquivo e relatos de 
personagens reais, resultando 
em um trabalho “docu-ficcional”. 
Desses encontros, resultaram 
narrativas e interpretações 
sobre mudanças urbanas, 
arquitetônicas e políticas que 
tocam não apenas questões 
pessoais, mas também de 
natureza pública e social. 
Desenvolvido pela primeira vez 
em formato de livro (apoiado 
pelo Programa Estadual de São 
Paulo de Ação Cultural – Proac/
SP, 2011), esta é a primeira 
formalização do projeto em 
formato expositivo (instalação 
fotográfica de parede).
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Bruno Schultze  
Alemanha / São Paulo, 1964 

Nasceu na Alemanha e foi criado em São Paulo. Formado em Comu-

nicação em 1990, viveu por dez anos como fotógrafo em Munique.  

Realizou duas exposições no Consulado Brasileiro de Munique, com 

imagens colhidas no Brasil. De volta ao Brasil em 2000, sua fotografia 

busca o desvendamento da alma do brasileiro. As fotografias focam o 

interior do Brasil e culminam na pesquisa de mestrado em Artes Visuais 

pela ECA/USP que se encerrou em 2012. Trata-se de uma interpreta-

ção poética da cosmologia dos índios Guarani, cuja exposição inaugural 

aconteceu em novembro de 2012 no Museu de Arte Contemporânea de 

São Paulo. A convite da Vanderbilt University dos EUA, em 2013, minis-

trou duas palestras sobre seu trabalho, em simpósio de aproximação 

entre a Universidade de São Paulo e aquela instituição. Atualmente 

realiza diversos projetos autorais com foco na relação do homem com 

seu meio. Em 2013, expôs como artista convidado na mostra Natural/

Natural – Paisagem e Artifício, da artista plástica Ana Maria Tavares, no 

Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza, e na cidade de Juazeiro, 

no Ceará. Foi indicado ao Prêmio PIPA 2014. Atualmente vive e trabalha 

em São Paulo.

Ivy Marae’y

Ivy Marae’y (Terra sem mal) é 
um ensaio com trinta fotografias 
de uma região de singular 
importância para os Guarani. 
A cosmologia desse povo, com 
o qual Bruno Schultze mantém 
contato há duas décadas, 
permeia a poética do trabalho. 
No mundo Guarani, confluem o 
incerto e a realidade (inclusive 
a do contato com a sociedade 
envolvente), e interessa ao 
artista a maestria que fomenta 
a vitalidade dessa cultura até os 
dias de hoje.   
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Especializou-se em Fotografia na Escola Superior de Artes de Darmstadt, 

e na Johannes Gutenberg-Universität Mainz, ambas na Alemanha, e 

possui mestrado em Poéticas Visuais pela Universidade de São Paulo 

(USP). A partir da fotografia, procura estabelecer relações entre a cons-

trução do real e o registro do artificial. Ganhador de diversos prêmios, 

como os de aquisição do 4º e 6º salões do Museu de Arte Moderna da 

Bahia e o Prêmio Sérgio Motta de 2001, seu trabalho esteve presen-

te na 51ª Bienal de Veneza, 26ª Bienal de São Paulo, 1ª Bienal del Fin 

del Mundo (Ushuaia), Nanjing Biennale (China) e International Center 

of Photography (Nova York). Suas obras estão nas coleções do Museu 

de Arte Moderna de São Paulo e da Cisneros Foundation, nos Estados 

Unidos, e partem do documental, da arquitetura e da apropriação do 

espaço para percorrer a linha tênue que separa a vida da arte. Sua expo-

sição individual mais recente foi Caio Reisewitz, no International Center 

of Photography (Nova York, 2014). 

Registro fotográfico de floresta 
virgem na beira do Rio Xingu, 
localizado no município de 
Altamira, no estado do Pará, 
Brasil.

Caio Reisewitz 
São Paulo, 1967

Outros lugares que não 
existem
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Camila Sposati
São Paulo, 1972

Formada em História pela PUC-SP, é mestre em Fine Arts pela Gold-

smiths College, Londres, Inglaterra. Em seus cruzamentos entre arte e 

ciência, visitou e estudou lugares como a Amazônia, o Turcomenistão, 

o Uzbequistão, a Guatemala e o Japão. Obteve apoios do Ministério da 

Cultura, da Petrobras, do British Council, do Departamento de Química 

da Loughborough University (Inglaterra) e suporte financeiro do 

Departamento de Química da University College London (Inglaterra), 

do Arts Catalyst (Inglaterra), do Royal Geological Survey (Inglaterra), 

do Tokyo Wonder Site (Japão), do Centro Cultural Montehermoso 

(Espanha), do Recollets (França) e da Cité des Arts (França).

Rio subterrâneo

Em famoso trecho de “Which 
way to inner space?”, de 1962 
(portanto, anos antes de os 
Estados Unidos lançarem-se a 
explorar a Lua), o escritor inglês 
J. G. Ballard comentou: “Os 
grandes desenvolvimentos do 
futuro imediato não se darão na 
Lua ou em Marte, mas na Terra, e 
é o espaço interior, não o exterior, 
que precisa ser explorado. O 
único planeta verdadeiramente 
alienígena é a Terra.”
A importância de um projeto 
como esse vem no sentido 
de ampliar o entendimento 
do discurso da Terra. Hoje 
compreendemos que o 
planeta é finito e vivemos uma 
catástrofe natural. As crateras e o 
subterrâneo são canais abstratos, 
bem como antropológicos, para 
se compreender e interagir com 
o interior da Terra – do mesmo 
modo como um anatomista vem 
se aproximar de nossos órgãos 
vitais. Enxergamos e chegamos 
a lugares distantes da Terra, mas 
pouco exploramos seu interior 
– chegamos a 10 quilômetros de 
profundidade dos cerca de 6 mil 
quilômetros que distanciam a 
crosta do centro do planeta.
A artista especulou em variadas 
áreas com o próprio descobridor 
Sr. Hamza no Observatório 
Nacional no Rio de Janeiro; na 
tribo Ashaninka, no estado do 
Acre; com o poeta Omar Salomão 
e a psicanalista Patricia Cardoso 
de Mello.
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Daniel Murgel
Niterói, 1981

Nascido em Niterói, Rio de Janeiro, entrou em 2001 para a Escola de 

Belas Artes da UFRJ na intenção de tornar-se chargista. Influenciado 

por alguns colegas de faculdade, começou a se interessar por arte 

contemporânea. Carlos Zilio, Julio Sekiguchi e João Magalhães foram 

professores de grande influência. Nesta época, começou a participar de 

coletivos de artistas. As atividades eram voltadas para a organização de 

exposições em lugares não muito convencionais, como, por exemplo, uma 

das barcas que fazem a travessia Rio-Niterói. Do primeiro grupo, surgiu 

outro, o Opavivará!, cuja proposta era criar trabalhos coletivamente, ao 

invés de organizar eventos para exibir trabalhos individuais. Daniel Murgel 

estava entre os artistas desse novo grupo, no entanto, em 2007, decidiu 

afastar-se do coletivo e começou a dedicar-se à produção individual. 

Neste momento, seu interesse pela arquitetura se acentuou e, neste 

universo, buscou os elementos compositores de suas instalações. Desde 

então, tornou-se construtor de ruínas, inventor de lugares e paisagens 

improváveis.

Como é que devo 
construir as paredes da 
minha casa 
(sobre rendas e ruínas)

O projeto Como é que devo 
construir as paredes da minha 
casa (sobre rendas e ruínas) foi 
desenvolvido entre os meses 
de setembro de 2013 e janeiro 
de 2014, no Museu do Bispo do 
Rosário Arte Contemporânea. 
Durante esses meses, teve um 
ateliê de fabricação de tijolos, o 
Atelier de Arquiteturas Poéticas, 
funcionando no Centro de 
Convivência do CAPs da Colônia 
Juliano Moreira. Com voluntários 
e assistentes trabalhando, o ateliê 
produziu tijolos de adobe, feitos 
com a terra da Colônia, para a 
construção de uma casa, sem 
telhado, cuja planta foi inspirada 
em uma das variações das 
plantas das casas dos africanos 
escravizados pelos portugueses. 
As paredes foram construídas 
com esses tijolos, mas rejuntadas 
com cimento reforçado. A ideia 
é que, com o tempo e as chuvas, 
os tijolos desapareçam antes do 
rejunte, criando uma espécie 
de rendilhado de cimento. Na 
exposição do Prêmio Arte e 
Patrimônio, o artista mostrou 
registros do processo de 
construção.
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Daniele Ferreira
Fortaleza, 1970

Estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e no grupo de 

estudos Arte e Pensamento Contemporâneo. Seu trabalho, desde a 

gravura, trata de uma arqueologia do presente, conta com testemunhos 

confiáveis, pré-história de um passado presente. Daniele trabalha com 

fotografia, vídeo e gravura. Vive e trabalha no Rio de Janeiro.

Série Minhocão (1/5)

O projeto é produto de exaustivo 
exercício de observação em 
busca de pormenores que 
denunciem o uso e o desuso 
daquele lugar. Os registros trazem 
consigo uma narrativa que 
busca aproximar o observador, 
convidando-o às percepções 
sensórias ali possíveis. O resultado 
é um coletivo de imagens no qual 
se espera estabelecer relações 
de ambiguidade que validem o 
fenômeno contemporâneo na 
trajetória de unir vida e arte.
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Fernando de La Rocque 
Rio de Janeiro, 1979

Fernando de La Rocque é artista plástico. Vive na sua cidade natal, em seu 

“apê-liê” localizado em Botafogo. Bacharel em Escultura pela Escola de 

Belas Artes da UFRJ, desde 2001 apresenta sua obra em séries distintas, 

tais como Barata de ouro (ideia que se origina literalmente com a pintura 

da barata de rua pintada de dourado e enviada viva por sedex, sempre 

chegando viva em seu destino), Colonias (desenhos, pinturas, bordados 

e objetos que reservam um golpe de vista pornoerótico), Blow job – 

trabalho de sopro (pinturas feitas com o sopro da fumaça de maconha) 

e Pet shop (esculturas orgânicas, feitas de termoplástico). Atualmente, 

o artista estuda cerâmica no ateliê da professora Sonia Saraiva, 

desenvolvendo relevos que são o desdobramento da pesquisa da série 

Colônias, investindo em composições orgânicas geométricas usando a 

figura humanoide para mostrar o entendimento de que todas as coisas 

estão transando entre si, como em Clinamen: “Os átomos desempenham 

uma curva natural ao encontro de outro átomo da mesma espécie” 

(Demócrito de Abdera). De La Rocque inspira-se nesse conceito, que 

apresenta ao mundo o prazer como fonte da alegria de viver. Participou 

de inúmeras coletivas e fez algumas individuais, tais como Barata de 

Ouro – Expressionante (Espaço Sergio Porto, 2010), Lamer-Lamer (Sala 

de Arte Público Siqueiros, México), Amistad Colorida (Feria Ch.ACO, Chile, 

2012) e Blow Job em Ipanema (La Cucaracha, 2012).

Azulejos da série 
Colônias 5/5: 
Mulheres são flores, homens 
são borboletas

O projeto apresenta um novo 
azulejo da série Colonias. O título 
encerra ambiguidade, tanto 
com a composição que, vista em 
diferentes posições, lembra uma 
flor ou uma borboleta, quanto 
com o conteúdo, que apresenta 
uma figura masculina no meio 
de figuras femininas, em uma 
grande orgia. A mulher conserva 
o óvulo, é dona da flor de carne 
que é o portal do universo, 
e o homem é o polinizador, 
a borboleta, que espalha a 
semente pelo mundo. Este é o 
quinto azulejo desta série. Todos 
são azuis, cada um de um tom 
diferente, e cada um tem sua 
edição limitadíssima (500 a 2 mil 
peças). O primeiro foi criado em 
2008, e o mais recente é este 
que foi mostrado na exposição 
do Prêmio. De longe, os azulejos 
parecem portugueses, mas, 
com aproximação, percebemos 
formas e cenas brasileiras, 
cariocas e carnavalescas, como a 
deliciosa miscigenação da nossa 
espécie. Uma obra que estimula 
a aproximação física do olhar 
e convida a um mergulho nas 
camadas profundas da psique.
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Fernando Lindote foi cartunista e chargista diário em jornais do sul do Brasil 

antes de se dedicar às artes visuais. A linguagem mais utilizada pelo artista, 

desde o início de sua trajetória em fins dos anos 1970, foi a instalação. Ao 

longo de seu percurso, realizou performance, pintura, fotografia, vídeo, 

desenho e escultura para espaços institucionais e urbanos.

De sua participação em mostras coletivas, descatam-se: 29ª Bienal 

Internacional de São Paulo (2010), Clube da Gravura do MAM São 

Paulo (2009), Futuro do Presente (Instituto Itaú Cultural, 2007),  

Dez + Um. Arte Recente Brasileira (Instituto Tomie Ohtake, 2006), 5ª 

Bienal do Mercosul (2005), Panorama de Arte Brasileira no MAM São 

Paulo (1997 e 2005).

Foi bolsista da Fundação Vitae em 2001 com o projeto Outro Porco 

Empalhado e, em 2013, recebeu o Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio 

Vilaça Funarte.

Entre as mostras individuais, destacam-se: O Soberano Discreto (São 

Paulo, 2013), 1971 – A Cisão da Superfície (Centro Cultural Banco do 

Brasil, Rio de Janeiro, 2012), Cosmorelief (Fundação Cultural Badesc, 

2011), Todas as Imagens do Mundo (Fundação Hassis, 2010), Desenhos 

Antelo (Galeria Nara Roesler, 2008), 3D3M (Centro Universitário Maria 

Antonia, 2008), Experiências com o Corpo (Instituto Tomie Ohtake, 

2002), Muito Perto (Museu Victor Meirelles, 2002), EDAX, na XII Mostra 

da Gravura (Museu da Gravura, Curitiba, 2000), Teatro Privado (MAM 

Rio, 1999), Olho de Mosca (MASC, 1999), entre outras.

A proposta consiste em duas 
pinturas e uma escultura forma-
da pela sobreposição de gibis.
Brasília-Tanque é desenvolvida a 
partir da imagem do Congresso 
Nacional, sobre a qual foi aplicada 
em meia pasta perfis de tanques 
registrados durante a ditadura 
militar. Nessas pinturas referentes 
à Brasília, há uma relação entre 
a utopia social representada no 
projeto arquitetônico de Oscar 
Niemeyer e o campo material  
que a conformou.
A outra pintura que compõe este 
trabalho tem como elemento 
referencial um fragmento de 
página da revista Zé Carioca 
desenhada por Renato Canini 
para a Disney nos anos 1970.  
A pintura Zé do Canini posiciona 
a discussão sobre identidade 
nacional a partir da representação 
do papagaio.
A escultura que complementa 
o conjunto deste trabalho é 
constituída de 4 mil exemplares 
de uma HQ. A sequência que 
compõe esse impresso justapõe 
imagens do papagaio que têm 
como elemento referencial 
desenhos de J. Carlos, Renato 
Canini e imagens de Brasília. 

Tombo Fernando Lindote
Sant’Ana do Livramento, 1960
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Fernando Piola graduou-se pelo curso de Artes Plásticas da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 2007. Desde 

2008, realizou quatro exposições individuais em museus e instituições de 

São Paulo. Dentre as exposições coletivas de que participou, destacam-

se a 13a Bienal de Istambul (2013) e Caos e Efeito, no Itaú Cultural (São 

Paulo, 2011). 

Inicialmente interessado nas contradições cristalizadas no espaço público da 

cidade e em seus manuais, Fernando Piola realiza intervenções paisagísticas 

e livros de artista. 

Em seus livros, informações negligenciadas ou contraditórias presentes 

em cartografias tais como guias, jornais e dicionários são apropriadas 

e editadas. Nos projetos de jardins, a intenção é de que o valor simbólico 

evocado pela cor, pelo formato e pelo aroma das espécies selecionadas 

seja capaz de trazer à tona memórias subterrâneas tais como violência, 

repressão e resistência. 

De um modo geral, história e memória são temas recorrentes em sua 

pesquisa, que reorganiza e indexa dados e imagens. Por meio do recurso da 

ambiguidade e da apropriação de informações, seus trabalhos pretendem 

articular na sua poética uma crítica às tensões presentes na vida urbana.

O guia de ruas proposto pelo 
artista desperta estranheza não 
apenas pelas suas dimensões 
diminutas como também pelo 
seu conteúdo, que apresenta 
São Paulo em sua maioria 
vazio. Contraditoriamente, suas 
particularidades contrastam com 
a cidade superlativa que pretende 
representar. Mas é justamente 
a partir deste confronto que a 
natureza de sua cartografia aflora.
Neste guia, constam todos os 
“vazios” do guia de ruas da cidade, 
tais como favelas e regiões 
periféricas representadas em 
branco ou com demarcações 
de ruas sem nome. Somam-se 
áreas despovoadas e agrícolas, 
o azul das represas e o verde 
das reservas: representações 
destoantes da imagem urbana 
que temos de São Paulo.  
O guia apresenta ainda todos 
os locais a que se referem 
uma série de projetos de 
intervenção paisagística 
desenvolvida pelo artista, locais 
relacionados à resistência e 
repressão políticas no contexto 
de governos totalitários e, por 
fim, uma seleção de projetos 
de monumentos inconclusos 
ou nunca realizados. Ao se 
justapor a repetição de situações 
de repressão e de projetos de 
identidade fracassados, espera-
se que a sintaxe da história e dos 
espaços paulistanos possa ser 
revelada. 

Guia de Ruas de São 
Paulo

Fernando Piola
São Paulo, 1982 
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Formada em Arquitetura pela Universidade Santa Úrsula (1984), estudou 

gravura, pintura, desenho e teoria da arte na Escola de Artes Visuais do 

Parque Lage (Rio de Janeiro, 1987-1992). Frequentou cursos de história 

da arte, ministrados pelos críticos Paulo Venâncio Filho (Da Antiguidade 

à Idade Média) e Paulo Sérgio Duarte (Arte e Ciência, do Século XV ao 

XIX) (1993-1995), e cursos de estética e história da arte, ministrados por 

Ronaldo Brito, na PUC e na Unirio (Rio de Janeiro, 1992-1997).

Suas obras se dão a partir de um processo poético que se cria pelo 

pensar e fazer concomitantes, fazendo de seus trabalhos não um reflexo 

da natureza, mas uma reflexão do que nela está embutido. 

Conhecida por suas pinturas e desenhos de grande escala, Gabriela 

apresenta desde 2013 seu trabalho com esculturas que surgem dessas 

pinturas e a elas retornam, com o desafio de uma construção por meio 

de um material que não é fluido, que necessita de força bruta e que não 

surge do imediatismo, sendo indispensável a percepção da necessidade 

do tempo, passando pela percepção de como estar no mundo, de como 

se inserir no espaço. Vive e trabalha no Rio de Janeiro.

A produção escultórica recente 
de Gabriela Machado se relaciona 
ao mesmo tempo com a tradição 
do fazer da porcelana e com as 
formas orgânicas, buscando criar 
um novo olhar para o universo 
de sua poética. O projeto propõe 
a realização de uma escultura 
inédita, pensada especificamente 
para ser instalada dentro de um 
pequeno lago existente no jardim 
do Museu do Açude (Museus 
Castro Maya), e traz consigo a 
ideia de tirar a peça de dentro do 
ateliê e estabelecer, então, um 
diálogo com o ambiente natural.

Série Vibrato Gabriela Machado 
Santa Catarina, 1960
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Doutorando e mestre em Poéticas Visuais pela Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo, graduado em Artes Plásticas pela 

Fundação Armando Álvares Penteado. Na Fundação Fórum Permanente, 

é curador associado e integra o grupo de estudos de mesmo nome, ligado 

aos Institutos de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 

Curador responsável pelo projeto Jardim Imaginário na Fundação Ema 

Klabin e professor na Escola da Cidade de Arquitetura e Urbanismo, fez 

parte do grupo de críticos do Centro Cultural São Paulo. Como artista e 

pesquisador, vem realizando um trabalho focado na problematização 

de situações e instâncias que, conectadas diretamente ao fazer artístico, 

tendem a ocultar esta conexão: o registro, o acervo, o espaço expositivo, 

o texto crítico, a ação pedagógica e a curadoria. Realizou exposições 

individuais como Fragata (MAC Niterói, 2010) Canteiro (Galeria Luisa 

Strina, 2009), Faixa Impermeável (Centro Universitário Maria Antônia, 

2006), Individual (Galeria Luisa Strina, São Paulo, 2004), entre outras, 

tendo também participado de exposições coletivas como Horizonte de 

Eventos (Fundação Ecarta, Porto Alegre, 2010), Contrabando (Galeria 

Luisa Strina, São Paulo, 2006), Desenhos: A-Z, Coleção Madeira Corporate 

Services (Ilha da Madeira, 2005) e Panorama da Arte Brasileira (Museu de 

Arte Moderna, São Paulo, 2001). Desde 2007, integra o grupo de artistas 

Delenguaamano, que realizou, por sua vez, exposições como Monumetria 

(Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2009), Omnívoro (ArtBo, Bogotá, 

2009) e Ficciones y Fantasias (Galeria El Museo, Bogotá, 2010).

Como que contradizendo a 
lógica imposta pelos conjuntos 
arquitetônicos que formam a 
Avenida Paulista, o MASP ainda 
resiste, em alguma medida, como 
proponente de uma relação 
não excludente com os espaço 
da cidade. Contudo, o lugar de 
experiência proposto pelo projeto 
expográfico e arquitetônico de 
Lina Bo Bardi, em que arte, vida 
e arquitetura se encontravam, foi 
deposto em favor de uma forma 
requentada da experiência do 
museu fechado, sem respiro, sem 
fala. Como em uma operação 
de contradição de formas que, 
em tensão, assumem outros 
significados imprevistos, o projeto 
“Interventores” tem por emblema 
a forma de uma peça de 
interdição de estabelecimentos 
que ganha o princípio de 
funcionamento do famoso 
suporte expositivo projetado por 
Lina. Ambos se emprestarão 
elementos mutuamente, 
potencializando o estranhamento 
de suas formas. Em tensão clara, 
a interdição e a passagem, o olhar 
que atravessa e o corpo que 
interdita.

Interventor Gilberto Mariotti
São Paulo, 1973
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É formada em Pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ). Em 2013, recebeu o prêmio Arte 

Patrimônio/Honra ao Mérito do IPHAN; em 2012, recebeu a Bolsa de 

Apoio a Pesquisa e Criação Artística, da Secretaria de Cultura do Estado 

do Rio de Janeiro; e, em 2011, o Prêmio Ibram de Arte Contemporânea. 

Em 2003 e 2006, recebeu o Prêmio Projéteis de Arte Contemporânea 

(Fundação Nacional de Artes, Rio de Janeiro). Entre as principais 

exposições individuais, estão: Falsa Espera (Galeria Oscar Cruz, São 

Paulo, 2012), Metrópole (Galeria Mercedes Viegas, Rio de Janeiro, 

2011), A Capital (Galeria IBEU, Rio de Janeiro) e Prêmio Projéteis de 

Arte Contemporânea (Funarte, Palácio Gustavo Capanema, Galeria 

Mezanino, Rio de Janeiro). Entre as principais exposições coletivas, 

destacam-se: Cruzamentos – Arte Contemporânea Brasileira (Wexner 

Center for the Arts, Culumbus, EUA), Cinéticos e Construtivos (Galeria 

Carbono, São Paulo, 2013), Paisagens Artificiais (Galeria Pilar, São Paulo, 

2012), Dez Anos do Instituto Tomie Ohtake (São Paulo, 2011), O Lugar da 

Linha (MAC, Rio de Janeiro, Niterói e Paço das Artes, SP, 2010), Entre 

(Galeria IBEU, Rio de Janeiro), Nova Arte Nova (Centro Cultural Banco do 

Brasil, São Paulo, 2009 e 2008), Nova Arte Nova (Centro Cultural Banco 

do Brasil, Rio de Janeiro) e Prêmio Sim de Artes Visuais (Casa das Onze 

Janelas, Belém). Em 2014, a artista lançou o livro Falsa espera, sobre 

série homônima de seu trabalho, publicado pela Editora Barléu. Vive e 

trabalha no Rio de Janeiro.

As Cápsulas se conectam com 
o Rio de Janeiro e com todas as 
pinturas de paisagens que foram 
feitas na cidade, porém não 
trazem os recortes comuns tão 
conhecidos e explorados até os 
tempos atuais; elas também se 
referem ao “tempo” da paisagem, 
uma paisagem que foi criada pela 
pintura, essa solidão perante a 
paisagem. 
“As Cápsulas são como uma 
sensação vivida em um curto 
espaço de tempo, nessas 
pinturas se fixam os pontos 
dessa memória evanescente, 
como se, ao passar de trem, com 
a paisagem em movimento, o 
homem urbano visse uma luz, 
um pedaço de céu, um pedaço 
de mar, um detalhe de concreto, 
mas apenas por um instante, 
ele tem apenas uma sensação 
abstrata que se mistura no seu 
inconsciente, e essa pintura é o 
resultado dessa mistura que se 
corporifica”, como escreveu o 
crítico Felipe Scovino.
Porém, são trabalhos que têm um 
tempo longo de execução, o que 
torna esse “instante” estendido 
e ao mesmo tempo comprimido. 
A Cápsula é a mistura desses 
tempos.

<   fotografia da pintura Cápsula C, 
pertencente à mesma série da obra 
contemplada pelo Edital - Cápsula 
D, que no período desta publicação 
encontra-se em processo de 
produção.

Cápsula D Gisele Camargo
Rio de Janeiro, 1970
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Ícaro Lira
Fortaleza, 1986

Artista visual, editor e investigador, com pesquisa desenvolvida no âm-

bito do documentário experimental, estudou cinema e vídeo na Casa 

Amarela da Universidade Federal do Ceará (Fortaleza), montagem  

e edição de som no Instituto de Cinema Darcy Ribeiro (Rio de Janeiro)  

e participou dos Programas Fundamentação e Aprofundamento na 

Escola de Artes Visuais do Parque Lage (Rio de Janeiro). Em 2013, 

recebeu o Prêmio Arte e Patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) e o Prêmio de Residência Artística da Fundação 

Joaquim Nabuco (Recife) e Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). 

Participou de diversas residências de arte no Brasil e na América Latina, 

entre elas: Capacete Entretenimentos (Rio de Janeiro), Terra Una (Minas 

Gerais), La Ene (Argentina) e Vatelón (Uruguai). Atualmente desenvolve 

pesquisa para a 3ª Bienal da Bahia. Vive e trabalha em São Paulo.

Desterro: Cidade partida 
Campos de concentração no Ceará

Ao encontrar em seu caminho 
uma estrutura que parece um 
aglomerado de materiais sem 
sentido lógico no sistema dos 
objetos que têm propósitos 
funcionais, Richard Tuttle 
pergunta-se: “Por que isto não 
é nada?” O que existe naquela 
superfície que captura o olhar? 
O que falta para que o olhar 
lançado sobre isso que é nada, 
pela simples falta de habilidade 
ou de necessidade de um nome, 
possa se concretizar como 
um ato artístico? As propostas 
de Ícaro Lira parecem surgir 
dessa mesma necessidade de 
domesticar o olhar diante dos 
fragmentos incompreensíveis, das 
relações inexplicáveis e do enigma 
presente no cotidiano. Para tanto, 
é necessário dedicar-se às coisas 
como se dedica a um animal de 
estimação, nos tornar disponíveis 
a elas para que se tornem dóceis. 
Neste sentido, o ato de expor pode 
ser entendido, em suas recentes 
proposições, como a adaptação de 
um espaço interno para que algo 
externo sobreviva ali. Revelando 
as pequenas brechas do espaço 
percorrido por meio dessas 
inusitadas escolhas apresentadas, 
Ícaro Lira cria um espaço de 
cumplicidade, mas também nos 
faz recordar que o essencial está 
em qualquer parte e deve ser 
perseguido para além do espaço 
expositivo antes que este se torne 
uma jaula para nossos animais 
cativos.
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Mestrando em Poéticas Visuais pela Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo (ECA/USP, 2014) e bacharel em Artes 

Visuais do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(IART/UERJ, 2010).

Entre suas principais exposições, destacam-se as individuais Sintomas e 

Efeitos Secundários da Sintonia (Casa Modernista, 2013), Cambio (Nuevo 

Museo Energía Arte Contemporáneo, 2012) e Laboratório (Fundação 

Cultural de Criciúma, 2011), e as coletivas Convite à Viagem (Rumos Itaú 

Cultural, 2012 e 2013), e 6ª e 7ª Bienal Internacional da Bolívia (SIART, 

2009 e 2011).

Possui trabalhos em coleções públicas como MAC Niterói, MAM Rio e 

Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Em 2012, participou de residência pelo Museu de Arte Nuevo Energía de 

Arte Contemporáneo (Buenos Aires, Argentina). No Brasil, foi premiado 

com a Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em Artes Visuais 2012. 

Ainda no Brasil, em 2013, recebeu o Prêmio Honra ao Mérito Arte e 

Patrimônio do IPHAN/Centro Cultural Paço Imperial/MinC e o Prêmio 

de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça em sua 6ª edição. Recentemente, 

já em 2014, recebeu o Prêmio Aquisição Centro Cultural São Paulo pela 

exposição Sintomas e Efeitos Secundários da Sintonia. Vive e trabalha 

em São Paulo.

Ouro Preto é uma instalação 
de dimensões variáveis que 
tem como referência as 
igrejas barrocas pertencentes 
ao conjunto arquitetônico e 
urbanístico da cidade de Ouro 
Preto/MG. A obra apresenta treze 
grupos de quatro livros brancos 
interligados por suas páginas em 
branco. A única diferença entre 
esses agrupamentos diz respeito 
às suas dimensões, tendo 
em vista que cada um deles 
corresponde proporcionalmente  
a uma igreja barroca de Ouro 
Preto. Cada conjunto de quatro 
livros está disposto sobre duas 
mesas, ligeiramente afastadas 
uma da outra, dois livros por 
mesa. De uma das mesas, as 
páginas de dois livros avançam 
para fora do tampo em direção à 
outra mesa, que apoia os outros 
dois livros. As mesas têm alturas 
diferentes e são organizadas no 
espaço tendo como parâmetro 
a distribuição geográfica das 
igrejas originais pela cidade de 
Ouro Preto. Outra referência 
latente à produção desta peça 
é a obra pictórica de Alberto da 
Veiga Guignard, em especial as 
fantasiosas paisagens de Ouro 
Preto, tema recorrente em sua 
produção. 

Jimson Vilela
Rio de Janeiro, 1987

Ouro Preto
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Possui formação em Arquitetura e em Programação Visual, com 

mestrado em Linguagens Visuais pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). Foi membro fundador do grupo Visorama, que 

promoveu debates acerca das questões da arte contemporânea entre o 

final dos anos 1980 e a década de 1990. Seu trabalho articula-se por uma 

noção plural de linguagens e espaços de atuação. Participou da 28ª Bienal 

de São Paulo (2008), da 7ª Bienal do Mercosul (2009) e da Bienal de 

Praga (2003). Alguns projetos, como REDE – desenvolvido em diversas 

cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Berlim, Stuttgart e Rennes –  

e Constelações, envolvem a participação direta do público. Participou do 

Panorama da Arte Brasileira de 2007. Entre as exposições individuais, 

destacam-se: Land, Die Raum (Berlim, Alemanha, 2014), Para o Silêncio 

das Plantas (Cavalariças do Parque Lage, Rio de Janeiro, 2011-2012), 

De Sertão (MAMAM, Recife, 2010) e Invisíveis (para Eva) (Fundação 

Eva Klabin, Rio de Janeiro, 2009). Entre as coletivas, destacam-se: 

The Spiral and the Square (Bonniers Konsthall, Estocolmo, Suécia, 

2011-2012), SKMU e Trondheim Kunstmuseum (Noruega), Connect –  

A Gentil Carioca (IFA Galerie de Berlim e Stuttgart, 2010-2011) e Brazilian 

Summer. Art & the City (Museum Het Domein, Sittard, Holanda, 2008). 

Vive e trabalha no Rio de Janeiro.

O projeto Feira Livre procura 
investigar o espaço democrático 
e sem hierarquias das feiras 
livres e também o quanto esta 
organização espacial propicia as 
relações que ali acontecem. 
As feiras livres fazem parte da 
cultura carioca desde a época 
colonial, quando uma grande 
variedade de produtos que chega-
vam de navio era comercializada 
informalmente na Praça XV. 
Ao contrário dos supermercados 
que se difundiram nos anos 1970 
e que ficaram cada vez maiores, 
mais sortidos, seguros, higiênicos 
e confortáveis, as feiras livres 
ainda são vistas como sinônimo 
de desconforto, transtorno, 
atraso, barulho e sujeira nas ruas. 
Apesar de ter aproximadamente 
trinta feiras montadas por dia 
em toda a malha urbana do 
Rio (das zonas residenciais 
nobres aos bairros da periferia 
metropolitana), há estudos que 
comprovam que as feiras livres 
estão diminuindo o número de 
barracas, o que aponta para o 
desaparecimento deste tipo de 
comércio em um futuro próximo.

Feira Livre João Modé 
Resende, 1961
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Artista plástico e professor do Instituto de Artes da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), é doutor em Artes pela 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/

USP). De 1990 a 1993, viveu em Colônia, Alemanha, como bolsista do 

Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. No início da carreira, utilizou 

objetos cotidianos e estabeleceu uma troca entre a função utilitária e a 

poética. Desde os anos 1990, explora a relação entre suas obras com a 

arquitetura e espaços expositivos.

Entre suas exposições mais recentes realizadas em 2009, estão as 

individuais Tímpano (Capela do Morumbi, unidade do Museu da Cidade 

de São Paulo) e Duplicadores (Centro Carpe Diem Arte e Pesquisa, 

Lisboa). Em 2010, participa da coletiva Arte e Espiritualidade (Mosteiro 

de São Bento, São Paulo); no mesmo ano, também participa da 29ª 

Bienal de São Paulo. Em 2011, realiza, no Palácio Gustavo Capanema, 

no Rio de Janeiro, a exposição Colunas, referente ao Prêmio Funarte 

de Arte Contemporânea. Em 2014, participa das mostras Do Barroco 

para o Barroco – Está a Arte Contemporânea (Casa de la Parra, 

Santiago de Compostela, Espanha), A Arte que Permanece – Acervo 

Francisco Chagas Freitas de Arte Alemã (Museu dos Correios, Brasília/

DF) e Diálogos com Palatnik (Museu de Arte Moderna de São Paulo).  

Vive e trabalha em São Paulo.

O desenho faz parte da instalação 
Ao léu, idealizada para a 
Biblioteca Mário de Andrade, em 
São Paulo. O trabalho estabelece 
uma relação com a arquitetura 
do edifício, ao ocupar, por meio 
de tubos, o eixo vertical da 
sala, em toda a extensão do 
pé-direito. No plano de baixo 
do espaço, a massa e o volume 
plenos das mesas contrastam 
com a planaridade dos figurinos 
pendurados no alto.
Ao léu ocupa o mesmo eixo 
das pinturas ascensionais de 
cúpulas de igrejas e de tetos 
de palácios. Coloca o público 
diante daquilo que é improvável 
e desestabilizador. Esse ponto 
de vista aéreo enfraquece as 
medidas, fragiliza os limites, 
provocando certa vertigem.

Ao léu José Spaniol
São Luiz Gonzaga, 1960
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É artista, cineasta, poeta, pesquisadora do CNPq e professora da Escola 

de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 

1994. Em 2001, realizou o pós-doutorado em Arte na Universidade de 

Wales. Publicou, entre outros, os livros Instruções para filmes (e-book 

organizado com Lívia Flores), Poesia e videoarte (com Renato Rezende, 

2013), Zun (poemas, 2012), Letícia Parente (org. com André Parente, 

2011), O livro de sombras (org. com André Parente, 2010), Transcinemas 

(org., 2009), Cinema sim (org., 2008), Brasil experimental: Guy Brett 

(org., 2005), O pensamento de cinema no Brasil (2000) e A arte da 

desaparição: Jean Baudrillard (org., 1997). 

Katia Maciel realiza filmes, vídeos, instalações e participou de exposições 

no Brasil, na Colômbia, no Equador, no Chile, na Argentina, no México, 

nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal, 

na Alemanha, na Lituânia, na Suécia e na China. Recebeu, entre outros, 

os prêmios: Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio (2013), Prêmio da 

Caixa Cultural Brasília (2011), Funarte de Estímulo à Criação Artística em 

Artes Visuais (2010), Rumos Itaú Cultural (2009), Sérgio Motta (2005), 

Petrobras Mídias Digitais (2003), Transmídia Itaú Cultural (2002) e 

Artes Visuais RioArte (2000). 

Seus trabalhos operam com a repetição como anulação do tempo nos 

códigos amorosos e seus clichês, e com a fabricação de desnaturezas.

Ondas são disparadas pela 
presença do espectador no 
espaço.
Implicar o espectador no que se 
vê é, muitas vezes, um elemento 
estrutural nos meus trabalhos, 
e isso não se deve apenas a 
circunstâncias interativas, mas à 
própria construção da imagem e à 
sua disposição no espaço instalado. 
Produzir imagens é retornar 
ao ver e ser visto, desviando 
e distorcendo esta operação 
sensível, simbólica e estética.
Em Mar adentro, a presença 
do visitante reconfigura a 
experiência da praia na medida 
em que é esta presença que ativa 
o ir e vir das ondas.

Mar adentro Katia Maciel
Rio de Janeiro, 1963
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Mestre pela Escola de Belas Artes da UFMG (2007) e graduada em Artes 

Plásticas pela Escola Guignard/UEMG (2001). Entre as bolsas e prêmios 

recebidos, destacam-se: I Bolsa Pampulha (2003), Programa Trajetórias 

(Centro Cultural Joaquim Nabuco, Recife, 2005), Programa Rumos 

Visuais  (Instituto Itaú Cultural, 2005/2006), Prêmio Projéteis (Funarte, 

Rio de Janeiro, 2007) e Prêmio Atos Visuais (Funarte, Brasília, 2007). 

Em 2010, participa da Paralela10. Em 2011, participa da Temporada de 

Projetos (Paço das Artes São Paulo), da 8ª Bienal do Mercosul e recebe 

prêmio no I Concurso Itamaraty de Arte Contemporânea. Em 2012, 

recebe a Bolsa Estímulo à Produção em Artes Visuais 2012, da Funarte. 

Em 2013, realiza a individual Zona de Instabilidade (Caixa Cultural São 

Paulo), participa do 18º Festival Internacional de Arte Contemporânea do 

Videobrasil, da exposição Blind Field (Karnnet Museum, Illinois, EUA) e 

é contemplada com o Prêmio Arte e Patrimônio, concedido pelo IPHAN. 

Em 2014, laça o livro Breve cronografia dos desmanches, resultado do 

Edital Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em Artes Visuais 2012. 

Ainda em 2014, realiza a individual Arquitetura Temporã (Galeria Manoel 

Macedo, Belo Horizonte). Vive e trabalha em São Paulo.

É configurada por uma pilha 
de cartazes, que mostra uma 
situação de demolição parcial em 
que resta apenas uma parede 
com uma lousa, e um grupo de 
quatro quadros que trazem, cada 
um, pequenos relatos junto a 
uma das quatro chapas de offset 
usadas para imprimir o cartaz 
oferecido ao público.  
A imagem do cartaz é muda, não 
leva legenda e nenhum tipo de 
referência ou inscrição. A imagem 
de offset é tênue, perecível. 
Assim, o trabalho duplica o 
trabalho do tempo, que muitas 
vezes acaba por dissociar texto e 
imagem, forma e conteúdo.  
Este é o primeiro trabalho da 
série Estados transitivos, série 
que está sendo desenvolvida a 
partir de histórias que se cruzam 
desde o acidente ocorrido em 
1971 na cidade de Belo Horizonte 
e que ficou conhecido como 
“Tragédia da Gameleira”.  

Estado transitivo #1 Laís Myrrha
Belo Horizonte, 1974
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Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Arquitetura da UFMG. 

Entre 2008 e 2009, recebeu bolsa de estudos da CAPES para graduação 

sanduíche na Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe, em Detmold, Alemanha. Mantém 

prática em arquitetura e urbanismo, com foco no patrimônio cultural de 

cidades brasileiras. Cursa, atualmente, Artes Plásticas na Escola Guignard 

da UEMG. Sua pesquisa em artes tem como cerne o espaço e seus agentes 

formadores, tema problematizado na interface com o pensamento 

científico, sobretudo da geografia, da antropologia, da arquitetura e do 

urbanismo. Uma das questões recorrentes refere-se à consideração, 

para a formação de espacialidades, de um habitante genérico, paradigma 

em muito proveniente de um pensar da modernidade. Trata, assim, da 

ineficácia do sistema científico em relação ao corpo individual, dotado 

de modos particulares de operar no cotidiano, formador de paisagens 

particulares. Corpo que se adapta ou altera os elementos constituintes 

do espaço por meio de dados temporais, no decorrer de sua ocupação. 

Vive e trabalha em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Serra do Navio é um núcleo 
urbano modernista, projetado 
pelo arquiteto paulista Oswaldo 
Arthur Bratke e construído na 
segunda metade da década 
de 1950, no interior do estado 
do Amapá, em meio à floresta 
amazônica. A cidade foi um dos 
empreendimentos construídos 
pela extinta Indústria e Comércio 
de Minérios S.A. (Icomi) para 
abrigar os trabalhadores 
responsáveis pela extração de 
manganês, cujas jazidas foram 
descobertas naquele território na 
década de 1930.  
O livro-objeto, que estrutura 
o conjunto de trabalhos 
nomeado por Notícias de terras 
disciplinadas, é composto por 
fotografias do interior das casas 
de Serra do Navio, realizadas 
no início de 2013. Muitas delas 
compõem o banco de imagens 
do IPHAN-AP, e ilustram as 
inúmeras fichas de inventários 
dos bens imóveis, que, entre 
tantas coisas, avaliam o estado 
de conservação e manutenção 
do patrimônio cultural da 
cidade. No livro, as fotografias 
são organizadas em pares, e 
acompanhadas de fragmentos 
textuais que integram, em 
sequência linear, o capítulo  
“O Apuhiseiro”, extraído do 
livro Na planície amazônica, de 
Raymundo Moraes, publicado 
originalmente em 1926.

Luis Arnaldo
Campinas, 1985

Notícias de terras 
disciplinadas 
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O fotógrafo pernambucano Luiz Netto é engenheiro eletrônico, 

formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em 

Engenharia Elétrica pela mesma universidade. É também certificado 

em Gestão de Projetos com o Project Management Professional pelo 

Project Management Institute, dos Estados Unidos, hoje se dedicando à 

gestão de projetos culturais.

É mergulhador capacitado por três órgãos internacionais: Scuba Schools 

International (SSI), National Association of Underwater Instructors 

(NAUI) e Professional Association of Diving Instructors (PADI), tendo por 

esta última duas certificações em fotografia subaquática, a Advanced 

UW Digital Photographer e a Master Underwater Photographer Diver.

É filiado à Associação de Fotógrafos de Natureza do Brasil (Afnatura), 

ramo da fotografia a que se dedica há cinco anos, já estando em fase 

de finalização de seus dois primeiros livros, Expedição Pernambuco 

e Expedição Venezuela, que documentam unidades de conservação 

ambiental.

É também coordenador do programa Escola de Fotografia Comunitária, 

que leva capacitações em fotografia, curadoria, produção e gestão 

cultural a comunidades tradicionais do Brasil, incluindo povoados rurais, 

quilombos e comunidades indígenas.

Desde 2012, dedica-se também à documentação de cidades e vilas 

submersas da Bacia do Rio São Francisco.

Para o Prêmio Arte e Patrimônio, 
o fotógrafo concentrou-se em 
cidades e vilas localizadas na 
região do Lago de Itaparica, 
resultado da construção da 
usina hidrelétrica de mesmo 
nome, construída pela Chesf 
na década de 1980 na divisa 
dos estados de Pernambuco e 
Bahia e que alagou uma vasta 
área do sertão desses estados, 
incluindo pequenos povoados 
como o Distrito de Barreiras, em 
Pernambuco, até cidades inteiras, 
como as antigas Petrolândia 
(Pernambuco) e Glória (Bahia). 
A exposição intitulada São 
Francisco Submerso – O Lago de 
Itaparica aborda inclusive ruínas 
de povoados não identificados 
e nunca antes documentados, 
que foram encontradas e 
“descobertas” ao longo dos 
trabalhos dos últimos anos. São 
ao todo quarenta imagens em 
formato 40 x 60 cm de diferentes 
locais do lago nos dois estados.

Luiz Netto
Recife, 1982

São Francisco submerso 
O Lago de Itaparica
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Luiza Baldan é graduada pela Florida International University (Miami, 

2002) e mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (2010). Em 2014, realiza a individual Build Up na Galeria MdM, em 

Paris, e a coletiva Cruzamentos: Contemporary Art in Brazil, no Wexner 

Center for the Arts (Columbus, EUA). Das demais individuais, destacam-

se: Índice (MAM Rio, 2013), Corta Luz (Pivô, SP, 2013), São Casas (Studio-X, 

RJ, 2012), Insulares e Marginais (Galeria Mercedes Viegas, RJ, 2011), 

Algumas Séries (MAC Niterói, 2011), Centro Universitário Maria Antonia 

(SP, 2010) e Sobre Umbrais e Afins (Plataforma Revólver, Lisboa, 2010). 

Entre as mostras coletivas, destacam-se: Escavar o Futuro (Palácio das 

Artes, Belo Horizonte, 2013), Lugar Nenhum (Instituto Moreira Salles, RJ, 

2013), Travessias 2: Arte Contemporânea na Maré (Galpão Bela Maré, 

RJ, 2013), Collecting Collections and Concepts (Fábrica ASA, Guimarães, 

Portugal, 2012), O Lugar da Linha (Paço das Artes SP e MAC Niterói, 2010) 

e Nova Arte Nova (CCBB RJ e SP, 2008-2009). Dos prêmios recebidos, 

destacam-se: Bolsa Funarte de Estímulo às Artes Visuais (2013), Rumos 

Artes Visuais 2011-2013 Itaú Cultural e seleção para a residência no CRAC 

Valparaíso Chile (2012), XI Prêmio Marc Ferrez de Fotografia da Funarte 

(2010) e os prêmios aquisição do 37º Salão de Arte Contemporânea 

de Santo André (SP, 2009) e da 1ª Mostra de Fotografia CCSP (2008). 

Publicou o livro São Casas em outubro de 2012.

Durante o período da residência 
que Luiza Baldan fez no Edifício 
Copan (SP), o Pivô, espaço 
cultural que ocupa três andares 
do prédio de Niemeyer, estava 
passando por uma grande obra 
de restauro depois de ter ficado 
aproximadamente vinte anos 
fechado. A artista aproveitou, 
então, para fotografar a 
recuperação de aspectos originais 
do projeto arquitetônico que, ao 
longo dos anos, foi sendo alterado 
por reformas clandestinas que o 
descaracterizaram. 

Luiza Baldan 
Rio de Janeiro, 1980

Pivô
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Mabe Bethônico 
Belo Horizonte, 1966

Artista pesquisadora e professora da Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal de Minas Gerais (EBA/UFMG), com mestrado 

e doutorado em Artes Plásticas pelo Royal College of Art. Trabalha 

em diálogo com arquivos e outras instituições, com interesse por 

ficcionalização de fontes referenciais, viabilizando acesso através de 

jornais, posters, websites, palestras e instalações. Lida com os limites 

entre documentação e construção, evidenciando como a informação 

pode ser construída e retrabalhada continuamente. Entre os principais 

projetos, estão: Aubert de la Rüe (Musée d’ Ethnographie de Genève, 

Genebra; Tel Aviv Museum, Tel Aviv, 2012-2013), Invisibilidade Mineral – 

World of Matter  (ITH,  Zurique; Gasworks, Londres; ZhDk, Zurique; MAP, 

Belo Horizonte; HMKV,  Dortmund; CUNY, Nova York, 2011-2015), Work of 

Women in Mines of All Kinds (OIT e Centre de La Photographie Genève, 

Genebra, 2010-2011), Arquivo em Diálogo (MIS, São Paulo, 2009-2010), 

Área Restrita (MAM SP, São Paulo, 2008-2009), 28ª Bienal de São 

Paulo (Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo, 2008), Encuentro 

Internacional de Medellín (Museo de Antioquia, Medellín, 2007), 27ª 

Bienal de São Paulo (Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo, 2006) e 

Telling Histories (Kunstverein München, Munique, 2003).

Um viajante depois do 
outro, um guia ou dois 
sobre a caatinga

Apresentação polifônica com 
projeções de imagens a partir 
da obra Brésil aride: la vie dans 
la caatinga, de Aubert de la 
Rüe, de 1953-1954. O conteúdo 
dessa obra é expandido com 
imagens do arquivo fotográfico 
do autor, depositadas no Museu 
de Etnografia de Genebra, 
sua biografia e memórias de 
estudo. De la Rüe era geógrafo, 
geólogo e fotógrafo suíço, e o 
livro, publicado na França pela 
Gallimard em 1957, foi traduzido 
para o português pela artista e 
publicado pelas Edições Capacete, 
com o título: “De como Mabe 
Bethônico percorreu a caatinga 
na Suíça, nos arquivos do autor 
viajante Edgar Aubert de la Rüe, 
e aprendeu francês, o idioma 
da obra Brésil aride: la vie dans 
la caatinga, durante a tradução 
deste relato geológico sobre 
o Nordeste do Brasil, visitado 
em missão da Unesco para a 
localização de riquezas minerais 
em 1953-4, que constitui um 
mapa das minas, com interesses 
pela geografia humana e por 
fotografia, revelando a paisagem, 
suas ocupações e modos de viver 
no Polígono das Secas.”
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Marcelo Noah
Porto Alegre, 1978

Mestre em Escrita Criativa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS), atuou em rádio por uma década produzindo 

conteúdo sonoro em torno das poéticas de exceção. Usa a pesquisa de 

sons e discursos na construção de seus trabalhos.

Ditirambo, 
Teat(r)o Oficina

A obra propõe um mergulho no 
universo teatral através de um 
dos grupos mais instigantes, 
originais e revolucionários 
do planeta, a Companhia de 
Teat(r)o Oficina de São Paulo 
– Uzyna Uzona. Para tanto, 
foram consultadas mais de 
duas centenas de documentos 
sonoros, além dos registros 
diretamente produzidos para 
a obra feitos entre janeiro e 
fevereiro de 2014. 
(Houaiss: Ditirambo, canto de 
louvor ao deus grego Dioniso; 
composição poética sem estrofes 
regulares, que visa festejar o 
vinho, a alegria, os prazeres da 
mesa etc., num tom entusiástico 
e/ou delirante). Ela consiste 
em uma sala escura com um 
objeto-bigorna dourado (símbolo 
totêmico do grupo) iluminado em 
foco fechado ao centro. Ao redor, 
variados discursos surgem em 
áudios captados dentro do teatro 
projetado por Lina Bardi (e Flávio 
Império antes dela). 
São seis horas de fragmentos 
das peças, ensaios, músicas, 
entrevistas, reuniões entre 
atores, conferências, improvisos, 
poemas, radiodifusões etc. 
acumulados ao longo da trajetória 
do grupo para criar um tecido 
diverso, em que o som e a 
linguagem falada do universo 
teatral produzam a imersão 
em outro espaço e tempo, 
impulsionado pela imaginação 
dos participantes. 
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Graduado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vem 

atuando desde 1987 em exposições individuais e coletivas. Suas obras 

integram importantes coleções particulares e públicas, nacionais e 

internacionais, tendo sido premiado em diversas oportunidades.

O processo do trabalho, como acontece nos casos de autoria 

compartilhada, deu-se por meio de conversas entre Cristina Huggins e 

o artista. Ela é pesquisadora, especialista em linguística, amiga do artista 

há vários anos, e o estreitamento entre as artes plásticas e a literatura, 

além da intimidade com os respectivos trabalhos de ambos, foi o veículo 

natural para o delineamento do projeto. A execução foi constituída de 

documentação imagética e de depoimentos, seguida da confecção da 

obra, que exibe o resultado colhido.

A Escada da felicidade, 
construída em Gravatá em 1953, 
é uma obra que transcende os 
aspectos arquitetônicos. Desde 
seu pórtico ao último degrau, 
constrói-se um diálogo entre 
ela e o visitante. Já à entrada, 
uma promessa se anuncia: 
o encontro com a felicidade. 
Não como em um mapa que 
atende a todos igualmente, mas 
por outro meio, particular, que 
responde à fantasia que cada 
um experimenta ao ler o nome 
Escada da felicidade.
Histórias de vivências e memórias 
afetivas, trazidas à tona por doze 
voluntários nascidos no lugar, 
ornam fotografias recentes e 
de época para contar a vida e 
os sentimentos por trás de um 
patrimônio perdido no tempo.

Você se lembra da 
escada da felicidade?

Marcelo Silveira
Gravatá, 1962



Mariana Lacerda
Recife, 1975

Mariana Lacerda é jornalista. Nascida no Recife, mora em São Paulo 

desde 2003, onde trabalha com produção de conteúdo e edição de 

textos para publicações em arte. Escreveu e dirigiu três filmes: Menino-

Aranha (2008), A vida noturna das igrejas de Olinda (2012) e Pausas 

silenciosas (2013), exibidos em festivais nacionais e internacionais e 

também premiados. Dá aulas de narrativas na rede pública de ensino. 

Dedica-se à pesquisa sobre testemunhos contidos em fotografias, 

relatos e lugares.

Atlas Santa Marta

O Atlas Santa Marta é uma 
espécie de livro em que textos, 
desenhos, mapas, anotações e 
fotografias recuam e avançam 
no tempo desse morro e favela 
da Zona Sul da cidade do Rio 
de Janeiro, em especial a 
área denominada Pico, onde 
residem 52 famílias atualmente 
ameaçadas de remoção.  
Trata-se da criação e organização 
de um arquivo para inscrição 
permanente desse lugar cuja 
constituição narra a própria 
formação da capital carioca.  
Por fim, pretende-se a inscrição 
permanente do Pico do Morro de 
Santa Marta na história.

Participação: Alberto Marquardt, Joana 
Amador, Pio Figueiroa e Vítor Lira
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Matheus Rocha Pitta
Tiradentes, 1980

Em período curto de tempo e por meio de projetos diversos, Matheus 

Rocha Pitta sedimentou interesses e estratégias que permitem identificar, 

em uma obra que se adensa a cada novo trabalho, um enunciado crítico 

sobre os mecanismos de troca que regem a vida comum. Move o artista, 

em particular, a vontade de explorar e expor a mercadoria – coisa 

qualquer que o trabalho humano produz e pela qual existe inequívoco 

desejo de posse – como índice de paradoxos que tais intercâmbios 

encerram ou engendram. Sem apelar para enunciados discursivos 

de disciplinas que tomam a mercadoria como objeto de investigação 

frequente (economia, filosofia, política, arqueologia), articula objetos e 

imagens que inventa para gerar conhecimento que não cabe naqueles 

campos de estudo. Participou da 29ª Bienal de São Paulo (2010) e da 

Bienal de Taipei (2014). Em 2012, realizou Dois Reais (Paço Imperial, Rio 

de Janeiro) e, em 2013, L’Accordo (Fondazione Morra Greco, Nápoles, 

Itália). Vive e trabalha no Rio de Janeiro.

Estela # 11 
(Terra prometida)

Estela # 11 (Terra prometida) é 
uma investigação em um torno 
de uma determinada noção 
de messianismo brasileiro, 
já explorada pelo artista na 
exposição Nau (Galeria Progetti, 
Rio de Janeiro, 2013). Aqui 
temos uma reunião de imagens 
recortadas de jornal cujo tema 
é a ocupação e a distribuição 
de terra. A rígida estrutura 
compositiva, formada por 
dois quadrados em sequência 
horizontal, cria um pareamento 
entre as imagens e evoca uma 
ideia de retorno, reforçado pelo 
conteúdo das mesmas: vemos 
corpos simplesmente deitados 
sobre a terra, o cadáver de 
Antônio Conselheiro ao lado de 
sem-terra presos pela polícia, 
por exemplo. A técnica de 
emparedamento, em que as 
imagens não são adicionadas 
à laje pronta, mas dispostas 
junto com a feitura do cimento, 
parece petrificar o movimento 
das imagens, como se um álbum 
de fotografias fosse tocado pelo 
olhar da medusa.
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Formado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), a trajetória de Neco Tavares tem início no ano de 1976, 

quando se transfere para o Rio de Janeiro, onde permanece até 1982. 

Nesse período, experimenta diversas atividades, através de cursos e 

experiências, na área de moda, estamparia em tecidos e finalmente em 

fotografia, quando estuda no Parque Laje, em 1980. De volta à cidade 

natal, encontra um panorama de total abandono do histórico patrimônio 

arquitetônico da cidade, herança do ciclo áureo vivido através da cultura 

do charque (1870-1930). Temendo o desaparecimento desse legado, 

o artista encontra na fotografia um meio de conservá-lo. Tem início, 

então, um minucioso processo de registro fotográfico do conteúdo 

desse acervo para que as futuras gerações alcançassem o máximo 

de informações sobre aquilo que desaparecia. Essa ação acabou por 

nortear a atividade profissional de fotógrafo, colaborando dessa forma 

para a preservação, conservação e manutenção dessa importante 

referência da cidade com sua história. Atualmente, Neco Tavares 

organiza o banco de imagens que o trabalho gerou (analógico e digital), 

com cerca de 30 mil imagens, e, com novas tecnologias, recria novas 

imagens (fotomontagens) por meio de recortes. O trabalho transcende a 

fotografia clássica. As fotomontagens descrevem com maior intensidade 

a riqueza de elementos, a estética e a intenção de seus construtores de 

perpetuarem sua existência e demonstrarem através da opulência de 

suas residências o poder financeiro adquirido com o desenvolvimento 

da cultura do charque. 

A obra apresentada para o Edital 
Prêmio Arte e Patrimônio foi 
desenvolvida pensando em 
apresentar a arquitetura de um 
período histórico, legado por uma 
geração de empreendedores 
que não pouparam esforços 
nem recursos financeiros para 
criar uma cidade no extremo 
sul do Brasil com características 
europeias de acordo com a 
estética vigente no período.
No que se refere aos processos 
de criação e de execução das 
obras, o artista parte da captação 
digital de imagens de esculturas 
e elementos ornamentais 
existentes nas edificações do 
século XIX e, com auxílio de 
programas de computação, 
realiza composições plástico-
visuais arrojadas e originais, 
que retomam os processos da 
colagem e a colocam em novo 
contexto.

Série Signos urbanos 
arquitetônicos 

Neco Tavares
Pelotas, 1956
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Paulo Almeida
São Paulo, 1977

“Paulo Almeida (1977, SP) desenvolve um trabalho amplamente conceitual, 

processual e em relação estreita com os ambientes que lhe cercam – 

notadamente, o da arte. O artista tem trabalhado preponderantemente com 

pintura, relacionando-a diretamente ao contexto espaço-temporal que a 

envolve por meio de estratégias construtivas habitualmente relacionadas a 

outras linguagens – como a fotografia, o vídeo, a performance, a instalação 

e as práticas site specific –, e utilizando-a como meio para se posicionar 

criticamente diante do sistema da arte ao revelar seus comumente 

implícitos mecanismos de visibilidade e legitimação.”* 

Formado em 2005 pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), 

tem participado dos principais programas de exposições para jovens 

artistas do país, tais como Rumos Itaú Cultural (2005), Programa de 

Exposições do CCSP (2008), Cultura Inglesa Festival (2011), Temporada 

de Projeto do Paço das Artes (2012), contando com exposições no Itaú 

Cultural, Paço Imperial do Rio, Casa das Onze Janelas, MAC Goiânia, Bienal 

de Cuenca (Equador), Sesc Pompeia, Fundação Bienal de São Paulo, 

MAC Paraná, Centro Cultural Parque de España (Argentina), CENART 

(México), CCE (México), World Bank Cultural Center (EUA), Centro 

Cultural São Paulo, Centro Cultural Luiz Cardoza y Aragon (Guatemala), 

Instituto Cultural Mexicano (Costa Rica), Sala Nacional de Exposiciones 

Salarrué (El Salvador), Museo de Arte de El Salvador (El Salvador), Centro 

de Artes de San Agustín (México), entre outros. Realizou residências na 

Argentina, no México, na Índia e em Recife (2013).

* Parte integrante do texto “Entremeios”, de Clarissa Diniz.

Black Market

Em 2011, o artista apresentou, no 
Paço das Artes e no Museu Murillo 
la Greca, uma série de pinturas 
que retratavam roubos de obras 
de artes em instituições por todo 
o mundo. O projeto apresentado 
no Prêmio Arte e Patrimônio é 
um desdobramento desta série, 
nesse caso voltado para o roubo 
de obras sacras brasileiras: 
uma instalação composta por 
21 telas representando imagens 
roubadas, retiradas da lista de 
obras procuradas do IPHAN.
Essa série visa tratar do 
mercado negro de obras de 
arte, o terceiro maior depois de 
drogas e armamento, mercado 
que constantemente lesa o 
patrimônio cultural e artístico 
nacional e mundial.
Nessa série, pinturas e esculturas 
são tratadas não por seu valor 
como linguagem, mas por seu 
valor capital, retiradas de seu 
contexto original para abastecer 
um mercado clandestino.
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Rafael Adorján
Rio de Janeiro, 1982

Fotógrafo e artista visual licenciado em Educação Artística com 

habilitação em História da Arte pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). Professor de artes visuais da rede pública municipal da 

mesma cidade.

Seu trabalho em fotografia se relaciona diretamente à pesquisa de 

elementos da cultura de massa e do cotidiano, com obras que lidam 

com a ideia de desaparecimento, resgate e afeição, reinterpretando 

capas de LPs, painéis luminosos adulterados, fotografias encontradas 

nas ruas, slides antigos, revistas dos anos 1950/60 e outros materiais e 

objetos usualmente descartados nos anos tecnológicos.

Atualmente, sua pesquisa artística está voltada para a criação 

de publicações independentes e livros-objetos, desenvolvidos 

concomitantemente, como desdobramento de sua linguagem no 

campo da imagem.

Em 2013, recebeu o IV Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia em 

Belém, além de ter participado de diversas mostras coletivas, realizou 

a exposição individual HI-FI, selecionada para a Mostra do Programa 

Anual de Exposições do Centro Cultural São Paulo (CCSP) em 2011, e 

também exibida na Amarelonegro Arte Contemporânea (RJ) em 2012.

Religare

Religare significa “ligar, juntar, 
unir”, a religação do homem com 
a natureza e consigo mesmo, um 
caminho espiritual manifestado 
pela liturgia dos trabalhos do 
Santo Daime e no preparo 
sacramental da bebida enteógena 
Ayahuasca.
A relação do artista com a 
doutrina iniciou-se através 
do pai, fardado na mesma há 
cerca de vinte anos, o que levou 
Rafael a períodos de convivência 
com a comunidade do Vale do 
Matutu, localizada dentro da APA 
Mantiqueira, em Aiuruoca, sul de 
Minas Gerais.
A partir daí, o artista iniciou 
a própria jornada particular, 
trilhando caminhos e construindo 
relações com pessoas e lugares 
que mantêm uma ligação mais 
aprofundada com o Daime no 
Matutu.
O projeto Religare é formado 
por uma seleção de imagens 
expostas no Paço Imperial, que 
compõe uma publicação de livre 
criação, resultante dos períodos 
de convivência do artista naquela 
região, no intuito de viver em 
harmonia a delicadeza de um 
tempo-espaço próprio, após 
firmar uma aproximação de 
confiança.
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Rafael RG 
Guarulhos, 1986

Em 2006, recebeu bolsa de estudos integral do programa federal 

ProUni para cursar Artes Visuais na Faculdade de Belas Artes de São 

Paulo. Desde então, vem participando de mostras e festivais em várias 

cidades do Brasil e países como Argentina, México, Colômbia, Polônia, 

Espanha, Alemanha e Holanda. Em 2013, recebeu os seguintes prêmios: 

15º Festival Cultura Inglesa, 1º Prêmio Foco ArtRio, Prêmio Honra ao 

Mérito Arte e Patrimônio/IPHAN e Prêmio Aquisição do Centro Cultural 

São Paulo.

Em seu trabalho, o artista propõe a releitura, a investigação e a 

transição para o campo da arte de fatos históricos por meio da junção 

de documentos da época e objetos ficcionais que cria. Para tanto, vem 

realizando pesquisas para obras e instalações em arquivos públicos, 

como, por exemplo, no Arquivo Público do Estado de São Paulo e na 

Amerika-Gedenkbibliothek, em Berlim. Vive e trabalha entre Guarulhos 

e Varsóvia.

Dito escuro 
Projeto Arquivo Mestiço

O projeto Dito escuro (da série 
Arquivo mestiço) tem como 
ponto de partida uma série de 
fotografias encontradas durante 
pesquisas no Arquivo Público 
do Estado de São Paulo – Fundo 
Última Hora. O conjunto de 
fotografias está ligado a assuntos 
noticiados no jornal carioca 
Última Hora relacionados a casos 
de racismo na cidade do Rio de 
Janeiro.
Pertencentes ao Arquivo Público 
do Estado, apesar de serem 
considerados “bens públicos”, 
grande parte dos materiais 
relativos a tal arquivo, por 
questões de direitos autorais, 
não podem ser reproduzidos, 
nem difundidos. Nesse caso, só 
é autorizado o uso dos versos 
das fotografias, ou então das 
imagens cujos autores não foram 
identificados.
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Regina Vater 
Rio de Janeiro, 1943

Estuda com Frank Schaeffer e Iberê Camargo, além de cursar 

Arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 

1967, expõe na Bienal de Paris junto a Hélio Oiticica, Gerchman, Anna 

Bella Geiger, entre outros. Em 1970, monta Magi(O)cean, instalação já 

inspirada em tradições afro-brasileiras. Depois de mudar-se para São 

Paulo, em 1972, recebe o Prêmio de Viagem ao Estrangeiro do Salão 

Nacional, que a leva para Nova York. Lá, torna-se amiga de Hélio Oiticica. 

Em 1974, mora em Paris, onde encontra Lygia Clark, que também se 

torna grande influência no seu “pensar arte”. Ainda em outubro de 

1974, em Paris, a convite de Ruth Escobar, roda seu primeiro vídeo. Sua 

videografia, formada por obras realizadas em orçamento limitado, é 

bem longa. Em 1976, representa o Brasil em Veneza e, em 1981, ganha 

a bolsa Guggenheim (entre vários outros prêmios), como pioneira por 

sua abordagem à ecologia/poesia/cosmologias brasileiras. Sua obra 

abrange centenas de instalações, incluindo também fotografia, poesia 

visual, performance e artes gráficas.

Trono de Babalorixá
Obra em homenagem ao 
Mestre Didi

Mestre Didi, o grande 
sacerdote-artista de origem 
iorubá, afirmava: “Os Orixás do 
Panteão da Terra são os que 
nos alimentam e nos ajudam a 
manter a vida. Os meus trabalhos 
estão inspirados na natureza, na 
Mãe Terra-Lama, representada 
pela Orixá Nanã, patrona da 
agricultura.” Regina Vater dedica 
esta obra a ele.
Algo que a artista ouviu do 
Mestre Didi, para nunca mais 
esquecer, e que é importante 
deixar aqui lavrado é que, no culto 
dos ancestrais do qual ele era 
Babalorixá, só podiam “baixar” 
para vir comemorar com os vivos 
os Eguns daqueles que em vida 
fizeram o bem para os humanos 
e para o seu entorno. 
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Ricardo Bugarelli
Belo Horizonte, 1990

Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mora e 

trabalha em Belo Horizonte. Seu primeiro trabalho, Arquivo de obras 

em acabamento, foi exibido no Centro Cultural da UFMG e adquirido 

pelo Museu Nacional de Brasília por meio da premiação no salão de 

arte Situações, em 2012. Contemplado pelo Prêmio Estímulo do Espaço 

do Conhecimento em Belo Horizonte, exibiu durante um mês a série 

de vídeos Cine-jornais na fachada digital do museu. Em 2013, realizou 

a exposição Guerra dos Perdidos, no Museu Memorial de Minas, com 

curadoria de Eduardo Jesus. 

Desenvolve trabalhos em parceria com Luísa Horta desde 2001. 

Narrativa e acontecimento são os motivos tensionados no percurso 

prolixo gerado por suas instalações. A dupla se interessa por objetos 

que discutem a emergência dos eventos históricos em nossa cultura, 

através da pesquisa e da construção de campos simbólicos associados 

às lacunas dos registros que movem a experiência coletiva.

Clevelândia do Norte

Trabalho baseado na Colônia 
Penal instalada no Oiapoque 
nos anos 20 em resposta à 
eclosão das greves e revoltas, 
e da ascensão dos movimentos 
revolucionários. Em uma 
época que a região sequer 
era nomeada nas geografias, 
o campo de trabalho forçado 
recebeu centenas de gatunos, 
tenentistas, dinamiteiros, 
anarquistas, agitadores, vadios, 
desocupados, indesejados e etc. 
O presídio foi palco de horrores 
experimentados por expatriados, 
isolados do mundo e das coisas.
Da parca memória que é resto, 
busca-se construir um diálogo 
sobre a violência dos sistemas 
prisionais e da crueldade dos 
regimes de opressão, onde no 
campo de embate ideológico 
se observa a tentativa de 
hegemonização de uma 
verdade. Através da exuberância 
tropical ergueu-se o manto 
do esquecimento. Os artistas 
atravessam o desterro através 
de seu silêncio, se inserindo no 
episódio através de pegadas 
que nunca se firmaram, fósseis 
da tentativa de construção de 
uma integração nacional e da 
afirmação do progresso através 
da barbárie.
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Sergio Romagnolo
São Paulo, 1957

Professor e artista plástico brasileiro, cursou artes plásticas na Fundação 

Armando Álvares Penteado (FAAP), passando a lecionar na mesma 

fundação entre 1985 e 1986. Sua primeira exposição individual foi 

realizada na Galeria Luisa Strina, em 1986. No início da década de 1990, 

dedicou-se à escultura e participou de workshops. Participou da Bienal 

Internacional de São Paulo em 1977, 1983, 1987 e 1991. Apresentou a 

dissertação Esculturas: rugas e alegorias para obtenção de mestrado 

em Artes na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo e, em 2002, apresentou a tese O vazio e o oco na escultura para 

obtenção do doutorado em Artes na mesma instituição. Em 2000, 

tornou-se professor da Faculdade Santa Marcelina, onde permaneceu 

até 2005. A partir de 2007, passou a ensinar na Universidade Estadual 

Paulista. Em 2009, fez exposição retrospectiva no Instituto Tomie Ohtake, 

onde mostrou mais de oitenta obras, entre elas a série A feiticeira e as 

máquinas, composta por pinturas, esculturas, desenhos e vídeos.

Dom João VI e 
Carlota Joaquina

O projeto para o Prêmio Arte e 
Patrimônio foi pensado a partir 
do prédio do Paço Imperial. 
Considerando-se que foi a 
primeira casa do rei de Portugal 
e que temos poucos retratos dos 
reis, a ideia foi juntar três retratos 
de cada um, sobrepondo-os em 
apenas uma pintura. As pinturas 
com sobreposições têm várias 
referências, desde Duchamp 
com suas pinturas de 1911 e 1912, 
sobre reis e rainhas, e mesmo o 
Nu descendo uma escada, até 
a noção de que as imagens se 
sobrepõem na memória.  
Ao mesmo tempo, essas imagens 
são como pequenas ilusões que 
se armam e desarmam de acordo 
com o olhar do observador.
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Solange Pessoa
Ferros, 1961 

É formada pela Escola Guignard da Universidade do Estado de Minas 

Gerais (UEMG), onde é professora de escultura. Desenvolve pesquisas 

em diversas linguagens, como escultura, instalação, cerâmica, desenho, 

vídeo etc. Participou de diversas exposições individuais e coletivas no 

Brasil e no exterior.

Entre as publicações, destacam-se: Solange Pessoa, Circuito Atelier 53 

(C/Arte, 2012), Jequitinhonha: espaços, lugares e memórias (Escola 

Guignard/UEMG, 2013), O vento e o moinho – Ensaios sobre arte 

moderna e contemporânea, de Rodrigo Naves (Companhia das Letras, 

2007), Uma história concisa da Bienal do Mercosul (Fundação Bienal do 

Mercosul, 2006), Novíssima arte brasileira, de Katia Canton (Iluminuras, 

2000) e Um século de história das artes plásticas de Belo Horizonte, de 

Walter Sebastião e Marília Andrés (C/Arte, 1997). 

A relação com o patrimônio sempre existiu em sua obra, possuindo 

instalações permanentes nos jardins do Museu de Arte da Pampulha 

(Belo Horizonte, 2005-2008), Capela Nosso Senhor do Bonfim (Santa 

Bárbara/MG, 2004, por ocasião dos seus 300 anos) e a instalação 

temporária na Casa do Pilar – Anexo III do Museu da Inconfidência (Ouro 

Preto/MG, 2000-2011), onde permaneceu nos seus jardins e pátios 

internos. Vive e trabalha em Belo Horizonte.

Fontes e Tanques

Conjunto de sete esculturas 
de pedra-sabão lavradas, de 
dimensões variadas, alguns vazios, 
outros contendo águas minerais, 
provenientes de pedreiras dos 
entornos de Santa Rita de Ouro 
Preto (município de Ouro Preto/
MG), microrregião onde há 
ocorrência dessas rochas. 
O projeto envolveu pesquisa de 
material, construção, memória e 
paisagem, em uma condensação 
de tempo e espaço, investigando 
a pedra-sabão como material 
potente para novas pesquisas 
escultóricas contemporâneas.
Pedra histórica do patrimônio 
cultural, de tradição na escultura e 
arquitetura brasileira, identificada 
através da petrologia como 
esteatito, foi amplamente utilizada 
na construção civil, militar e 
religiosa dos séculos XVIII e XIX 
e na arte da estatuária. Rocha 
metamórfica, caracterizada pela 
presença do talco, tem porosidade 
acentuada, mostrando-se afável 
ao tato e aos sentidos.
Os blocos de pedra-sabão foram 
extraídos e transportados para as 
oficinas e quintais da sra. Dionísia 
Jose Gomes e assistentes, na 
Mata dos Palmitos, localidade de 
Santa Rita de Ouro Preto, onde 
as esculturas foram lavradas a 
machado, utilizando antigas técni-
cas artesanais da pedra-sabão. 
Estudos preparatórios, maquetes 
das esculturas, acompanhamento 
da artista e visitas a pedreiras 
foram fundamentais para a 
realização da obra.



ar
te

 e
 p

at
rim

ôn
io 

20
13

 | p
ág

in
as

Valéria Costa Pinto
Rio de Janeiro, 1952

Formada em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio), concluiu a pós-graduação em História da Arte e 

da Arquitetura no Brasil em 1984. Desde então, vem pesquisando as 

dobras e seus desdobramentos sobre diferentes suportes e mídias, 

considerando os conceitos sobre continuidade, movimento, tempo e 

simultaneidade. Seu trabalho artístico transita entre a escultura, o objeto, 

a fotografia, o vídeo e o desenho, misturando os diversos meios. Em 

1991, fez sua primeira individual na Galeria Millan (São Paulo) e, em 1993, 

no Centro Cultural São Paulo. No Rio de Janeiro, expôs individualmente 

na Casa França-Brasil em 1994 e, no ano seguinte, no Palácio das Artes 

(Belo Horizonte) e no Brazilian American Cultural Institute (Washington, 

EUA). Em 1996, ganhou o primeiro Prêmio Icatu de Arte, indo viver em 

Paris. Expôs na Galeria Debret (Paris, França) e na Culturgest (Lisboa, 

Portugal). Realizou inúmeras exposições no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, como na Galeria Candido Mendes, Galeria Silvia Cintra, Galeria 

Marcia Barroso do Amaral, Galeria Tempo e na Galeria Rosa Barbosa, e 

em instituições culturais como Centro Cultural da Light, Paço Imperial, 

Centro Cultural da Justiça Federal (Rio de Janeiro), Instituto Tomie 

Ohtake (São Paulo) e na Caixa Cultural (Brasília). Vive e trabalha no Rio 

de Janeiro.

Longe ao sul

Longe ao sul é uma videoinstala-
ção com três projeções distintas 
e complementares. O vídeo 
privilegia o olhar estrangeiro, 
mas próximo e afetivo, da poeta 
americana Elizabeth Bishop 
sobre o Brasil e, em especial, 
sobre Ouro Preto, cidade onde 
viveu nos anos 1960/70.  
Às imagens filmadas em janeiro 
de 2014 na célebre cidade histó-
rica mineira, foram entrelaçados 
fragmentos de três poemas 
de Bishop escritos no Brasil: 
“Questões de viagem”, “Chegada 
em Santos” e “Pela janela: Ouro 
Preto”. O som, presente na 
videoinstalação, foi concebido a 
partir de alguns pedaços sonoros 
gravados no local.
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Ana Dalloz   10
Caminhos cruzados, 2014
Ana Dalloz convida os fotógrafos Kitty 
Paranaguá, Renan Cepeda e Thiago Barros 
para construir um encontro poético, fruto 
de residências artísticas, em torno da 
extinta Estrada do Comércio.

Ana Holck   12
Perimetral
Instalação que será realizada em 2015
Escultura em aço corten, cabos de aço, 
moirão de concreto e gelo baiano 
Na exposição Arte e Patrimônio, no Paço 
Imperial, foram apresentadas fotografias da 
maquete – impressão em papel algodão.

Ana Hupe   14
Componedor, 2014
Instalação composta com materiais variados
Dimensões variáveis
Agradecimentos especiais: Gráfica Wictor 
(Sidnei A. Sorrilha), VC Facas, Gráficas 
Robel e Encadernadora PRJ

Ana Linnemann   16
Cronoilógico, 2014
Projeto para relógio público, com instalação 
em fachada de prédio a ser determinado.
150 x 150 x 15 cm, acompanhando as 
características de estilo do local escolhido.
Na exposição Arte e Patrimônio, no Paço 
Imperial, foi apresentada uma simulação 
em vídeo, feita por João Vargas.
Apoio: Ponto Digital Network

Andrey Zignnatto   18
Erosões, 2014
Recorte sobre tijolo estrutural de cerâmica
60 x 600 x 350 cm 
Apoio: Cerâmica Gresca, Jundiaí

Beto Shwafaty   20
A vida dos centros, 2011-2014
Instalação fotográfica. Inkjet print sobre 
papel algodão, montado sobre pvc e alumínio
35 x 42 cm (cada imagem);  
medida total: 9 metros lineares

Bruno Schultze   22
Garaguatatuba, 2012
Impressão fotográfica com tinta mineral em 
papel algodão
60 x 90 cm

Urubici, 2006
Impressão fotográfica com tinta mineral em 
papel algodão
60 x 90 cm

Yvy Marae-y, 2013
Impressão fotográfica com tinta mineral em 
papel algodão
60 x 90 cm

Caio Reisewitz   24
Outros lugares que não existem, 
2014
Instalação fotográfica
11,34 x 3,61 m

Camila Sposati   26
Rio subterrâneo, 2014
Pesquisa; esculturas de areia de falésia 
do Ceará e couro; desenhos em guache e 
nanquim 
Poesia de Omar Salomão: Rio abaixo, 2014

Daniel Murgel   28
Como é que devo construir as 
paredes da minha casa (sobre 
rendas e ruínas), 2013-2014
Instalação de tijolos de adobe no Museu 
do Bispo do Rosário Arte Contemporânea; 
registro documental da instalação 
(fotografias, vídeo e maquete)
Dimensões variáveis 

Daniele Ferreira   30
Série Minhocão (1/5), 2013
Impressão digital em papel Hannemuller
55 x 82 cm

Fernando de La Rocque   32
Azulejos da série Colônias 5/5: 
Mulheres são flores, homens são 
borboletas, 2014
Serigrafia de vidrado azul sobre cerâmica, 
com queima em alta temperatura
20 x 20 cm (cada azulejo)
Agradecimentos: Patrícia Barbalho 
Sant’ana, Fabio Szwarcwald e Artur Fidalgo

Fernando Lindote   34
Tombo 2014, 2014
Óleo sobre tela e impressão sobre papel
Dimensões variáveis
Edição do trabalho impresso: Fernando 
Leite

Fernando Piola   36
Guia de ruas de São Paulo, 2014     
Livro – impressão a jato de tinta em cores 
sobre papel encadernado com costura; 
recorte de vinil e adesivo aplicados sobre 
parede
8 x 6 x 2 cm (livro fechado),  
100 x 400 cm (vinil)

Gabriela Machado   38
Série Vibrato, 2014
Porcelana esmaltada
Dimensões variáveis
Projeto de intervenção nos jardins do 
Museu do Açude
Museu do Açude – Museus Castro Maya –
 IBRAM/MinC

Gilberto Mariotti   40
Interventor, 2014
Intervenção pública (peça em concreto, 
vidro e madeira) e cartaz
Dimensões variáveis  
Projeto gráfico do cartaz: Gilberto Mariotti e 
Deborah Salles 
(ilustrações: Deborah Salles)

Gisele Camargo   42
Cápsula D, 2014
Esmalte, óleo e acrílica sobre madeira
200 x 350 cm

Ícaro Lira   44
Desterro: Cidade partida – campos 
de concentração no Ceará, 
2013-2014 
Materiais variados
Dimensões variáveis

Jimson Vilela   46
Ouro Preto, 2014
Instalação em papel, tecido e madeira
Dimensões variáveis
Equipe de produção: Perita Manus
Agradecimentos: Automatica, Equipe do 
Paço Imperial, Galeria Dumaresq, Galeria 
Progetti, Galeria Virgilio, Ministério da 
Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional e Paço Imperial.
Agradecimentos especiais: Agnaldo Farias, 

Alessandro Costa, Donizete Jonas, Filipe 
Barrocas, Fred Fontes, Izabel Pinheiro, 
Jimson F. M. Vilela, José Carlos de Carvalho, 
Lauro Cavalcanti, Liliane Benetti, Maria 
Cândida Ferreira Vilela, Marcos Vilela, Mario 
Ramiro, Nadja Dumaresq, Nuno Ribeiro, 
Olavo José da Silva, Paola Colacurcio, 
Vanderlei Martins de Souza, Valdir Flores 
Teixeira, Valéria Dumaresq, Regina Landanji, 
Roberta Dumaresq, Ronaldo Adolfo da Silva, 
Solange dos Santos e Stela Martins Garcia.

João Modé   48
Feira livre, 2005-2013
Lonas de ráfia com polietileno, cordas
Dimensões variáveis
Agradecimentos: José Carlos de Carvalho, 
Ronaldo Adolfo da Silva, André Luiz 
Mendonça, Paulo Roberto Teixeira e 
Amaury dos Santos

José Spaniol   50
Ao léu, 2014
Desenho; instalação na Biblioteca Mario de 
Andrade em São Paulo
Dimensões variáveis

Katia Maciel   52
Mar adentro, 2014
Instalação interativa
14 x 5,5 m 
Programação e montagem: Júlio Parente
Designer do projeto: Estúdio Marcia Cabral
Direção de fotografia: Daniel Venosa
Edição: Paula Moura
Desenho: Caroline Machado
Cenotécnico: Ricardo Silva
Consultoria e suporte técnico: Alexandre 
Bastos/Novamidia

Créditos dos projetos
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Laís Myrrha   54
Estado transitivo #1, 2014
Técnica mista
Dimensões variáveis

Luis Arnaldo   56
Notícias de terras disciplinadas, 2014
Conjunto de trabalhos impressos, sobre 
papel, em técnicas e dimensões variadas
Colaboração: Januaceli Murta, Nara Firme e 
Nívea Guarçoni
Agradecimento: Renata Marquez

Luiz Netto   58
São Francisco submerso – O Lago de 
Itaparica, 2014
Exposição no IPHAN – PE
40 fotografias
40 x 60 cm 
Curadoria: Mitsy Queiroz

Luiza Baldan   60
Pivô, 2013
Impressão a jato de tinta em papel algodão
63 x 85 cm
Ed. 3 + 2 P.A.

Mabe Bethônico   62
Um viajante depois do outro, um 
guia ou dois sobre a caatinga, 2014
Série de cartazes e performance/
conferência 
Dimensões variáveis
Colaboração: Jônio Bethônico & Jalver 
Bethônico

Marcelo Noah   64
Ditirambo Teat(r)o Oficina, 2014
Instalação sonora; som sobre objeto-
bigorna dourada
 Fontes de pesquisa: 1) Arquivos Teat(r)o 

Oficina Uzyna Uzona, 1986 até o presente 
momento; 2) Fundo Teatro Oficina/Arquivo 
Edgard Leuenroth – Unicamp, 1958-1986; 
3) Captação direta no Teat(r)o Oficina 
Uzyna Uzona, janeiro e fevereiro de 2014.
Evoés: José Celso Martinez Corrêa, 
Catherine Hirsch, Camila Mota, Ana Rubia, 
Marcelo Drummond, Letícia Coura; Lina 
Bardi e Flávio Império; Fabiana Faleiros, 
Marcos Mendes e Júlio Beraldo (Estúdio 
MB de Arquitetura); Carlos Nogueira e 
Margarete Simões, Augusto Canani, Marina 
Bedran, Eduardo Bittar, Daniel Guimarães, 
Luis Francisco Wasilewski, Georgio; Rádio 
Cultura AM, Radionísios Uzyna Uzona; 
Leandro Costa, Rodox Yadoia, Ângela 
Destro, Beto Metting, Carolina Defino, Igor 
Dumont, Ivan Soares; Arnaldo Antunes, 
Marcelo Pellegrini, Celso Sim, José Miguel 
Wisnik e todos os mais de 1.300 artistas 
que, nestes 55 anos de Teat(r)o Oficina, 
cruzaram suas trajetórias criativas com o 
terreiro eletrônico à rua Jaceguai 520.

Marcelo Silveira   66
Você se lembra da escada da 
felicidade?, 2013
Madeira e serigrafia sobre pvc; offset sobre 
papel craft 
200 x 170 cm
Colaboração na autoria: Cristina Huggins
Estruturas em madeira: Biu Da Gaiola
Fotografia recente: Bernardo Teshima
Fotografia de época: Autores 
desconhecidos
Tratamento de imagem: Robson Lemos

Mariana Lacerda   68
Atlas Santa Marta, 2014
Livro
Participação: Alberto Marquardt, Joana 
Amador, Pio Figueirôa e Vítor Lira

Matheus Rocha Pitta   70
Estela # 11 (terra prometida), 2014
Escultura (papel e concreto armado)
166 x 83 x 5 cm

Neco Tavares   72
Sobre o ferro fundido (Série Signos 
urbanos arquitetônicos), 2013
Fotomontagem 
1,50 x 0,75 cm

Elementos do eclético historicista 
pelotense (Série Signos urbanos 
arquitetônicos), 2013
Fotomontagem 
1,50 x 0,75 cm

A perpetuação da geração (Série 
Signos urbanos arquitetônicos), 
2013
Fotomontagem 
1,50 x 0,75 cm

O trânsito das águas (Série Signos 
urbanos arquitetônicos), 2013
Fotomontagem 
1,50 x 0,75 cm

Sobre nobreza e cultura (Série 
Signos urbanos arquitetônicos), 
2013
Fotomontagem 
1,50 x 0,75 cm

Paulo Almeida   74
Black Market, 2014
Óleo sobre tela
Dimensões variáveis
(Instalação composta por 21 pinturas em 
óleo sobre tela, posicionadas direto no chão 
e que ocupam um espaço de cerca de 4 
metros lineares)

Rafael Adorján   76
Série Religare, 2014
Publicação e fotografias
Dimensões variáveis

Rafael RG   78
Dito escuro – Projeto Arquivo 
Mestiço, 2013-2014
Materiais coletados no Arquivo Público do 
Estado de São Paulo, Biblioteca Nacional 
de la República Argentina e Fundação 
Biblioteca Nacional
Dimensões variáveis
Colaboração: Luiz Vieira e Ilana Tschiptschin

Regina Vater   80
Trono de Babalorixá – Obra em 
homenagem ao Mestre Didi, 2014
Instalação, técnica mista
2,5 x 2,5 x 3 m

Ricardo Bugarelli   82
Clevelândia do Norte, 2014
Instalação (gravura, documento, fotografia 
e vídeo) 
Dimensões variáveis
Colaboração: Luísa Horta

Sergio Romagnolo   84
Dom João VI, 2014
Acrílica sobre tela
160 x 125 cm

Carlota Joaquina, 2014
Acrílica sobre tela
160 x 125 cm

Solange Pessoa   86
Tanques e fontes, 2012-2014 
Pedra-sabão lavrada
Dimensões variáveis  

Valéria Costa Pinto   88
Longe ao sul, 2014
Videoinstalação
Tríptico medindo 130 x 180 cm (cada) 
Concepção e direção: Valéria Costa Pinto
Desenho sonoro: Vânia Dantas Leite
Edição e finalização: Célia Freitas
Fotografia: Diogo de La Vega e Valéria Costa 
Pinto
Assistente de produção: João Henrique 
Costa
Texto: Masé Lemos
Fragmentos de poemas retirados do livro:
BISHOP, Elizabeth. Poemas escolhidos. 
Trad. Paulo Henriques Britto. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. p. 219, 229, 
313 e 315.
 Agradecimentos: 
Angelo Oswaldo, Clovis Brigagão, José 
Alberto Nemmer, Linda Nemmer e Ricardo 
Correia de Araújo.
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Ministra de Estado da Cultura 
Marta Suplicy

Presidente do IPHAN
Jurema de Sousa Machado

Diretor do DAF 
Luiz Philippe Peres Torelly

Paço Imperial

Diretor
Lauro Cavalcanti

Diretor Substituto
Eliezer Nascimento

Coordenadora Técnica
Licia Olivieri 

Setor de Exposições e Patrimônio
Sandra Regina Mazzoli, Caroline 
Lodi, Amaury dos Santos

Equipe de Montagem: 
André Luiz Mendonça da Silva, 
Edson de Macedo Dias, Francisco 
Cruz de Souza, Joel Alves, 
José Carlos de Carvalho, Paulo 
Roberto Teixeira, Ronaldo Adolfo 
da Silva, Severino José da Silva, 
Valde Alves dos Santos (Braz), 
Valdecir de Oliveira Silva 

Setor Educativo
Lucia Helena Alves

Coordenador Administrativo
Rubem Vergeti Leite

Setor de Segurança e Serviços Gerais
Amarildo Moura Oliveira

Edital Prêmio Honra ao Mérito Arte  
e Patrimônio 2013

Coordenação Executiva 
Automatica

Produção
Julia Pombo / Automatica

Coordenação Administrativa
Lucia de Oliveira

Projeto gráfico
UNIDESIGN Glaucio Campelo

Assessoria jurídica
Petrus Barretto

Assessoria de imprensa
Tribo 12

Comissão Julgadora
Luiz Philippe Torelly
Lauro Cavalcanti
Moacir dos Anjos 
Carlos Vergara  
Afonso Luz
Marisa Mokarzel
João Carlos Mafiel de Carvalho
Claudia Saldanha
Silvia Finguerut

Associação dos Amigos do Paço Imperial

Presidente  
Ricardo Coelho Taboaço

Vice Presidente   
Armando Mariante Carvalho 
Junior

Diretora Presidente  
Maria do Carmo Nabuco de 
Almeida Braga

Diretor Vice Presidente  
Corintho de Arruda Falcão Neto

Diretor Tesoureiro  
Alarico Silveira Neto

Diretora Secretária  
Verônica Mefeiros Nickele

Diretores  
Jones Bergamin,  
Armando Strozenberg

Conselho Fiscal  
Jose Pio Borges, George Edward 
Machado Kornis, Luis Patrício 
Miranda de Avillez

Gerente de Projetos  
Lucia de Oliveira

Edital Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio 2013
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