


É com prazer que a Galeria Leme apresenta a terceira exposição individual da artista paulistana, 
radicada em Buenos Aires, Jessica Mein. A mostra reúne sua produção mais recente, que traz 
uma instalação de vídeo-animação, além de um conjunto de trabalhos geométricos, tecidos no 
cânhamo. 

A mostra é o desdobramento de uma pesquisa que vem sido desenvolvida pela artista há mais 
de dez anos sobre a fisicalidade das imagens e a importância dos suportes, superfícies e 
técnicas. Dessa forma, Jessica explora o uso de materiais obsoletos encontrados em lugares 
onde morou. Tanto sacos de cânhamo pintados à mão utilizados para carregar especiarias, 
quanto imagens do acúmulo de fios de eletricidade, ambos na cidade de Dubai, bem como 
figuras de outdoors remanescentes de São Paulo e Buenos Aires são exemplos de matérias 
primas para sua investigação. A videoinstalação “Quase” é composta por duas animações, 
cujos procedimentos mecânicos de elaboração envolvem a sobreposição de camadas marcadas 
manualmente com carbono, recortes, dobras e sobreposições, finalizados pelo escaneamento, 
de forma que um seja o avesso do outro. Imagens-ruínas de dois coqueiros, capturadas de 
uma desbotada propaganda turística sobre o Brasil em Buenos Aires, foram utilizadas como 
representações demarcadas pelo desuso, naturalmente carregadas de clichê exótico e 
melancólico. Eles possuem durações diferentes, ganhando cada vez mais disparidade ao passo 
que são mostrados em loop, criando uma desordem espaço-temporal.

Parte da técnica utilizada pela artista consiste em interromper e desalinhar as tramas do tecido, 
reconfigurando-o em novos padrões geométricos sutis e variados, travando um diálogo com a 
própria desordem tempo-espaço. Sua prática explora ainda o tingimento através do carbono, 
que transfere cor ao tecido, que absorve a tinta em toda a sua composição, frente e verso. Esses 
processos são complementados pela prática da frotagem, permitindo ainda à artista imprimir 
outras formas e cores ao friccionar o carbono contra uma superfície.

Assim como parte importante de toda a sua pesquisa, Jessica traz um resgate afetivo da sua 
própria ancestralidade para esta série, onde ela não apenas revisita os trabalhos realizados 
em Dubai, como também a prática das mulheres de sua família pernambucana, que bordavam 
e faziam rendas, além de manter a conexão com suas raízes. Seu trabalho reflete justamente 
o gestual metódico, obsessivo e ansioso das artesãs, para em seguida ser desconstruído, 
desalinhado e, portanto, ressignificado.
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Seu trabalho faz parte das coleções do Museu de Arte Moderna de Nova York; Julia Stoschek 
Foundation, Dusseldorf; e Museu de Arte Contemporânea, São Paulo.

Fotografia - Filipe Berndt

JESSICA MEIN
25 DE AGOSTO - 29 DE SETEMBRO, 2018



SÉRIES DESBORDE E REBORDE

A artista utiliza-se de técnica própria, da qual consiste em interromper e desalinhar as tramas do tecido de cânhamo, reconfigurando-o em 
novos padrões geométricos sutis e variados. Explora, ainda, o tingimento através do carbono, transferindo cor ao tecido, que absorve a tinta em 
toda a sua composição, frente e verso. Esses processos são complementados pela prática da frotagem para imprimir outras formas e cores ao 
friccionar o carbono contra uma superfície. Assim, como parte importante de toda a sua pesquisa, Jessica traz um resgate afetivo da sua própria 
ancestralidade, onde não apenas revisita os trabalhos realizados em Dubai, como também a prática das mulheres de sua família pernambucana, 
que bordavam e faziam rendas, além de manter a conexão com suas raízes brasileiras. Seu trabalho reflete justamente o gestual metódico, 
obsessivo e ansioso das artesãs, para em seguida ser descontruído, desalinhado e, portanto, ressignificado.



Jessica Mein
Desborde onze, 2017
Cânhamo, carbono e madeira
28,5 x 165 x 4,5 cm



Jessica Mein
Desborde dezessete, 2018
Cânhamo, carbono e madeira
57 x 30 x 4,5 cm



Jessica Mein
Desborde dezoito, 2018
Cânhamo, linha de algodão, pregos e madeira
89 x 70 x 8 cm



Jessica Mein
Desborde dezenove, 2018
Cânhamo, carbono, vidro e madeira
68,5 x 327,5 x 5 cm (tríptico)



Jessica Mein
Desborde vinte, 2018
Cânhamo, linha de algodão, tinta, pregos e madeira
112 x 72,5 x 6,5 cm



Jessica Mein
Desborde dobra, 2018
Cânhamo, carbono e cola acrílica
57 x 75 x 4 cm cada (díptico)



Jessica Mein
Desborde parede, 2018
Cânhamo, cola acrílica e grafite
107 x 330 x 4 cm



Jessica Mein
Reborde dois, 2018
Cânhamo, linha de algodão e caneta
72 x 106 x 4 cm



Jessica Mein
Reborde três, 2018
Cânhamo, linha de algodão e caneta
72 x 106 x 4 cm



Jessica Mein
Reborde quatro, 2018
Cânhamo, linha de algodão e caneta
97 x 90 x 5 cm (díptico)



Jessica Mein
Reborde cinco, 2018
Cânhamo, linha de algodão e tinta
43 x 112 x 5 cm



Jessica Mein
Reborde dobra, 2018
Cânhamo, carbono e cola acrílica
56 x 75 x 4 cm cada (diptico)



A videoinstalação “Quase” é composta por duas animações, cujos procedimentos mecânicos de elaboração envolvem a sobreposição de cama-
das marcadas manualmente com carbono, recortes, dobras e sobreposições, finalizadas pelo escaneamento, de forma que uma seja o avesso da 
outra. Imagens-ruínas de dois coqueiros, capturadas de uma desbotada propaganda turística sobre o Brasil em Buenos Aires, foram utilizadas 
como representações demarcadas pelo desuso, naturalmente carregadas de clichê exótico e melancólico. Elas possuem durações diferentes, 
ganhando cada vez mais disparidade ao passo que são mostradas em loop, criando uma desordem espaço-temporal.

QUASE



Jessica Mein
Quase, 2018
Vídeo de 2 canais, sem som, em cores
5 + 2 P.A.
Duração: 50” e 40” (looping) 
Clique  aqui para visualizar o vídeo da tela esquerda e aqui para o vídeo da tela direita

https://vimeo.com/287101657
https://vimeo.com/287101842




Jessica Mein
Quase trópicos, 2018
Papel, cola acrílica, madeira e vidro
73,5 x 110 x 5 cm


















