
ArPa 2022

VERMELHO20ANOS

1-5.06.2022
Complexo do Pacaembu

São Paulo-SP





Na série Seres notáveis do mundo (2019), criada para 
a edição especial de O coração das trevas, de Joseph 
Conrad, Rennó apropria-se das imagens dos bustos 
de gesso que pertencem à coleção do El Museo 
Canário (Las Palmas de Gran Canaria, Espanha). Esses 
bustos tinham como objetivo representar as “distintas 
raças do globo”, foram feitos entre 1840 e 1870, e 
adquiridos em Paris até 1890, para integrar a Sala de 
Antropologia do museu. Muitos deles foram realizados 
a partir das máscaras mortuárias de pe soas que estão 
identificadas com seu nome e seu lugar de origem. 
Imagos. Daqueles homens mortos, restaram apenas as 
máscaras que foram transform das em bustos de gesso, 
para um gabinete positivista de antropologia, depois 
foram imagens fotográficas desses bustos e, finalmente, 
fantasmas, sombras, espectros nas páginas de um livro.

In the series Seres notáveis do mundo (2019), 
created for a special edition of the Brazilian 
translation of Joseph Conrad’s The Heart of Darkness, 
Rennó appropriates the images of plaster busts 
belonging to the collection of El Museo Canario (Las 
Palmas de Gran Canaria, Spain). The busts, made 
between 1840 and 1870 and intended to represent 
the “distinct races of the globe,” were bought in Paris 
until 1890 to be shown in the museum’s Anthropology 
Room. Many were made from mortuary masks of 
people identified by their name and place of origin. 
Imagos. Of those dead men, only the masks remained, 
which were made into plaster busts for a positivist 
anthropology cabinet, then photographic images of 
those busts, and finally ghosts, shadows, specters in 
the pages of a book.

Rosângela Rennó
Seres notáveis



Guidon, homem de Betanimen -  
da série Seres Notáveis do Mundo

2021
73 x 58 x 3,5 cm

Impressão em tinta pigmentada sobre 
papel marmorizado feito à mão e 
moldura em madeira com placa de 
identificação em metal. 
[Pigmented ink print on handmade 
marbled paper and wooden frame 
with metal nameplate. 



[não identificado],  
homem da Ilha Rochet, Rio de Janeiro -  
da série Seres Notáveis do Mundo

2021
80 x 58 x 3,5 cm

Impressão em tinta pigmentada sobre 
papel marmorizado feito à mão e 
moldura em madeira com placa de 
identificação em metal. 
[Pigmented ink print on handmade 
marbled paper and wooden frame 
with metal nameplate. 



Papua, mulher da Ilha de Santa 
Cruz, Novas Hébridas - da série 
Seres Notáveis do Mundo

2021
73 x 58 x 3,5 cm

Impressão em tinta pigmentada sobre 
papel marmorizado feito à mão e 
moldura em madeira com placa de 
identificação em metal. 
[Pigmented ink print on handmade 
marbled paper and wooden frame 
with metal nameplate. 



[não identificado],  
menino de Zanguebar - 
da série Seres Notáveis do Mundo

2021
71 x 56 x 3,5 cm 

Impressão em tinta pigmentada sobre 
papel marmorizado feito à mão e 
moldura em madeira com placa de 
identificação em metal. 
[Pigmented ink print on handmade 
marbled paper and wooden frame 
with metal nameplate. 





Se-Nou-Ty-Jah, homem do Iowa - 
da série Seres Notáveis do Mundo

2021
77 x 58 x 3,5 cm

Impressão em tinta pigmentada sobre 
papel marmorizado feito à mão e 
moldura em madeira com placa de 
identificação em metal. 
[Pigmented ink print on handmade 
marbled paper and wooden frame 
with metal nameplate. 



[não identificada],  
mulher do Industão -  
da série Seres Notáveis do Mundo

2021
79,5 x 59 x 3,5 cm

Impressão em tinta pigmentada sobre 
papel marmorizado feito à mão e 
moldura em madeira com placa de 
identificação em metal. 
[Pigmented ink print on handmade 
marbled paper and wooden frame 
with metal nameplate. 



Ova, homem de Madagascar -  
da série Seres Notáveis do Mundo

2018
79,5 x 58,5 x 3,5 cm

Impressão em tinta pigmentada sobre 
papel marmorizado feito à mão e 
moldura em madeira com placa de 
identificação em metal. 
[Pigmented ink print on handmade 
marbled paper and wooden frame 
with metal nameplate. 





Durante o período de afastamento gerado pela
pandemia, Marcelo Cidade realizou uma série de
pinturas com tinta acrílica sobre papel que
retratam bolas de espelho de discoteca. O objeto
antes reluzente, que atraia pessoas para dançarem
reunidas, aparece pintado com tinta fosca e
cinza, as vezes incompleto. O bem estar que era
iluminado pelos reflexos de seus espelhos dá lugar
a fantasmagoria. 

Cada pintura carrega como título o nome de uma
música da banda inglesa Joy Division. Criada em
1976, a banda é conhecida por suas sonoridade
melancolica e teve sua curta existência interrompida
pelo suicidio de seu vocalista Ian Curtis em 1980.

During the period of absence caused by the
pandemic, Marcelo Cidade created a series of
paintings with acrylic paint on paper that
depict disco balls. The once shiny object, which
attracted people to dance together, appears
painted with matte gray paint, sometimes
incomplete. The well-being that was illuminated by
the beams of light of their mirrors gives way
to phantasmagoria.

Each painting bears as its title the name of a song
by the British band Joy Division. Created in 1976,
the band is known for its melancholic sound and
had its short existence interrupted by the suicide
of its singer Ian Curtis in 1980.

Marcelo Cidade
Dead Soul/ Interzone/ Disorder/ Atrocity Exhibitions/ Love Will Tear Us Apart/ Transmission 



Dead Soul

2021
100 x 75 cm

tinta acrílica sobre papel Fabriano
[acrylic paint on Fabriano paper]



Inrterzone

2021
100 x 75 cm

tinta acrílica sobre papel Fabriano
[acrylic paint on Fabriano paper]



Disorder

2021
100 x 75 cm

tinta acrílica sobre papel Fabriano
[acrylic paint on Fabriano paper]



Atrocity Exhibitions

2021
100 x 75 cm

tinta acrílica sobre papel Fabriano
[acrylic paint on Fabriano paper]



Love will tear us apart

2021
100 x 75 cm

tinta acrílica sobre papel Fabriano
[acrylic paint on Fabriano paper]



Transmission

2021
100 x 75 cm

tinta acrílica sobre papel Fabriano
[acrylic paint on Fabriano paper]





Em sua série M, Edgard de Souza apresenta peças feitas 
com couro bovino recortado e colado, recompondo 
peles reais com padrões artificiais. A série emula 
peles de animais em padrões clássicos ou gráficos, em 
estampas orgânicas localizadas e estampas que fazem 
referência a obras de outros artistas.`

In his M series, Edgard de Souza presents pieces 
made with cut and glued cowhide, recomposing real 
fur with artificial patterns. The series emulates animal 
fur in classic or graphic patterns, in localized organic 
prints and prints that reference works by other artists.

Edgard de Souza 
M series 



M-23 Camouflage
2011 
44 x 43 cm
marchetaria com peles de vacas  
[cowhide marquetry]



M-29 -Panton

2009
36 x 29 cm

marchetaria com peles de vacas  
[cowhide marquetry]



M-34 Quatro

2012
36 x 37 cm

marchetaria com peles de vacas  
[cowhide marquetry]



M-28

2011
24 x 15,5 cm 

marchetaria com peles de vacas  
[cowhide marquetry]



M-3

2009
20,5 x 16 cm 

marchetaria com peles de vacas  
[cowhide marquetry]



M-22 Pied de poule

2010 
30 x 34 cm 

marchetaria com peles de vacas  
[cowhide marquetry]







vitrine



Carlos Motta 
We The Enemy [5.3]

2019
10 x 06 x 08 cm cabeça de bronze 
[bronze head] 
155 x 13 x13 cm base de chão [floor 
base] ou/ or 30 x 8 x 8cm base de 
parede ou mesa [wall or table base] 

bronze + base de concreto e ferro 
[bronze + concrete and iron base]



Marcelo Cidade 
Abuso de poder

2010
1,5 x 8 x 19 cm 

Arame de ferro e mármore 
[Iron wire and marble]



Edgard de Souza 
Colher lambe colher 4
2019 
4 x 19 x 4 cm e 3,5 x 19 x 4 cm
fundição em prata 833 
[833 silver casting]



Carla Zaccagnini 
Todo mi oro por un espejo
2014 / 2015 
dimensões variáveis [variable dimension] 
ed PA - (3 + 1 AP)
ouro (5 gramas) e caixa de madeira e veludo 
[gold (5 grams) and wooden and velvet box]





Dora Longo Bahia 
Sem título
2014 / 2015 
28 x 28 cm cada parte de 2 [each part of 2]
couro e alfinetes 
[leather and pins]



Rosângela Rennó 
Sem título (agricultora)   
da série Bodas de prata,  
do Arquivo Universal

1992 - 2017
16 x 10 cm (placa) 

placa de prata gravada a laser em 
estojo de lycra cirré e veludo 
[laser engraved silver plate in lycra 
cirré and velvet case]

A agricultora Maria, que está se 
divorciando do agricultor João, entrou 
na justiça da pequena cidade com 
uma ação incomum: ela requereu 
ao juiz a parte em que aparece na 
fotografia de casamento, ao lado de 
João, alegando que este era o único 
bem que os dois possuíam em comum. 
No início, os advogados que cuidam 
do caso acharam que o pedido não 
passava de brincadeira, mas Maria 
insistiu, argumentando que de maneira 
nenhuma concordava em ter seu retrato 
debaixo do mesmo teto que o ex-marido 
divide, agora, com outra mulher. O juiz 
considerou o pedido e já mandou João 
devolver o pedaço de foto que não mais 
lhe pertence, inclusive o negativo.



André Komatsu 
Mesa - da série Desmembrados
2019 
11,5 x 11,5 x 3,5 cm
lâminas de madeira, corte de 
estilete e cola 
[wood blades, stylus cut and glue]



Marcelo Cidade 
MMC (Mínimo Múltiplo Comum)
2007-2013 
19 x 42 x 5 cm
52 caixas de fósforos e caixa acrílico 
[52 matchboxes and acrylic box]



Cadu & Virgilio Bahde 
Craca Ganga Arapuca II
2020 
62 x 53 x 50 cm
madeira, níquel, cobre, latão, ametista, bronze, turquesa 
[wood, nickel, copper, brass, amethyst, bronze, turquoise]



Nicolás Bacal 
Sem título
2017 
5 x 2,5 cm
prata 
[silver]



Henrique Cesar 
República Real 

2018
7 x 6 x 4 cm

entalhe sobre pedra de calçada portuguesa
[carving on portuguese cobblestone]



Fabio Morais 
Paisinho 

2011
11 x 7,5 cm

lata esmaltada e água
[enameled can and water]



Iván Argote  
Make me happy, make me sad (Simón)
2012 
30 x 40 x 20 cm
cédula de 100 Bolívar Fuerte, espelho e madeira 
[100 Bolivar Fuerte banknote, mirror and wood]





André Vargas 
Todo oratório é uma caixa 
de suspiro II
2021 
5 x 25 x 25 cm
PVA sobre caixa de papelão 
[PVA on cardboard box]





Rosângela Rennó 
Exercícios de 3D (espelho) #3, do Arquivo Universal
2019
19,5 x 11 x 11,5 cm
visor 3D do final do século XIX e placas de acrílico, contendo textos  
do projeto Arquivo Universal (1992 - ) 
[3D display from the end of the 19th century and acrylic plates, containing  
texts from the Universal Archive project (1992 - )]





Tania Candiani 
Comedoras compulsivas 1 

2011
11 x 7,5 cm13 x 19 x 19 cm
algodão cru e gesso
[pure cotton and plaster]



Cadu 
Idades
1998-2005
7,5 x 15 x 15 cm
papel vegetal e ponta seca 
[parchment paper and dry tip]





Marilá Dardot 
Volta ao dia em 80 mundos
2013 
23 x 36 x 23 cm
capa dura e papel sulfite 
[hardcover and bond paper]
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