


A Galeria Leme apresenta a exposição coletiva “  “, com curadoria de Catarina Duncan. 
Direcionada por uma pesquisa em torno do uso de símbolos como ferramentas de linguagem, 
a mostra apresenta obras de dezessete artistas para construir um campo imaginário onde 
símbolos se sobrepõem à palavra escrita para comunicar tanto questões políticas quanto as 
relações entre o ser humano, o oculto e o desconhecido. 
De acordo com Carl G. Jung no livro O Homem e seus Símbolos, “o que chamamos de símbolo 
é um termo, um nome ou imagem que nos pode ser familiar na vida diária embora possua 
conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma coisa 
vaga, desconhecida ou oculta para nós.” Ou seja, evocar o simbólico nos coloca diante de um 
processo de desaprendizagem, daquilo que não podemos definir ou compreender integralmente.
O título da exposição “  ” remete ao símbolo utilizado para identificar o Sol, que em muitas 
culturas é compreendido como o indefinível ou a manifestação do divino. Seu simbolismo é 
tão diversificado quanto as contradições de interpretação do Sol - fonte de luz que além de 
vivificar, torna as coisas perceptíveis, contendo sempre algo que não pode ser explicado pelas 
vias da razão. “    ” é também um círculo e um ponto, com propriedades simbólicas de perfeição, 
homogeneidade e indivisibilidade, posto que não tem começo e nem fim, o que o aproxima do 
conceito de tempo circular. O objetivo é ter a circulação do simbólico como uma proposta de 
reorganização estrutural e temporal.
Dessa forma, toda a expografia foi pensada a partir da ideia de uma relação entre dois mundos, 
físico e espiritual, tendo como referência duas obras: ‘Ovo Bomba’ (2018), do artista Cabelo, e 
‘Corpo Celeste’ (2018), da artista Aline Motta. A primeira é um ovo oco vermelho pintado com 
símbolos, como uma serpente preta, tendo em seus hemisférios escritas as palavras Yorubá 
‘Ayê’ (mundo físico) e ‘Orum’ (mundo espiritual). A palavra ‘bomba’ do título traz a iminência 
de explosão e a obra pode de fato ser aberta e experimentada pelos visitantes. A segunda é 
pensada a partir do cosmograma Bakongo, referência ancestral da cultura Kongo do Oeste 
Africano. A obra, impressão sobre tecido, expõe também a relação entre ‘Nseke’ (mundo físico) 
e ‘Mpemba’ (mundo espiritual). 
Uma das principais fontes de pesquisa para a exposição foi a obra do artista plástico e ativista 
Abdias Nascimento, presente com a obra ‘Quilombismo (Exu e Ogum)’ (1980), pintura cujo fundo 
é dividido em verde e vermelho, as mesmas da bandeira pan-africanista, ícone do movimento

intelectual que reforça os laços de todos os povos da Diáspora Africana. Sobreposto a essas 
cores estão os instrumentos dos orixás Exu e Ogum, unindo os princípios da comunicação, da 
contradição e da dialética (Exu) com os da inovação tecnológica e dos compromissos de luta 
(Ogum). O titulo remete a um projeto politico de reorganização governamental antirracista, 
capitalista e neocolonial. Essa obra resume o encontro de símbolos religiosos e políticos, 
traçando um manifesto por vias simbólicas.
As obras escolhidas são atravessadas por dimensões alegóricas, míticas, intuitivas e políticas 
e se utilizam de símbolos para emanar novas ideias e propostas de existência e relação. A 
prevalência do símbolo sobre a palavra é uma proposta de alternância de poder, para que 
novas ferramentas de luta e comunicação possam ser desenvolvidas em um mundo onde a 
escuta se faz cada vez mais escassa.

Abdias Nascimento, Aline Motta, Antonio Pichillá, Cabelo, Camila Mota, Cristiano Lenhardt, 
Dan Coopey, Frederico Filippi, Ismael David, MAHKU – Movimento dos Artistas Huni Kuin, 
Mariana de Matos, Moisés Patrício, Mônica Ventura, Raphael Escobar, Rodrigo Bueno, Vania 
Medeiros, Vivian Caccuri (Colaboração de Arto Lindsay).  
  
Curadoria: Catarina Duncan (Rio de Janeiro, 1993) vive em São Paulo. Atua como curadora 
e programadora cultural. Formada em Culturas Visuais e História da Arte pela Goldsmiths 
College, University of London (2010 - 2014). Integrou a equipe curatorial da 32a Bienal de São 
Paulo, ‘INCERTEZA VIVA’ (2015 - 2016) e do ‘Pivô Arte e Pesquisa’ (2014-2015). Foi assistente 
de curadoria, para as exposições ‘Terra Comunal Marina Abramovic’ no Sesc Pompéia (2014), 
‘Alter-Heróis’ no MAC – USP Ibirapuera (2014) e “Still Being” do artista Antony Gormley no Centro 
Cultural Banco do Brasil (2012). Participou das residências artísticas Lastro Travessias Ocultas 
na Bolivia (2016- 2017) e Lastro Centro América na Guatemala (2015-2016). Além de curadora 
convidada das exposições ‘Lastro em Campo - percursos ancestrais e contemporâneos’, no 
Sesc Consolação (2016), e ‘Travessias Ocultas – Lastro Bolivia’, no Sesc Bom Retiro (2018), 
assinou a curadoria de ‘Fio Corpo Terra’ no espaço Saracura (2017), ‘oráculo piedoso’ de 
Martin Lanezan na Galeria Sancovsky (2018), ‘é.é.é’ da artista Manoela Medeiros no projeto 
Zip’Up (2015) e ‘Pai dos Burros’ de Teresa Berlinck e Julio de Paula na Oficina Cultural Oswald 
de Andrade e no Sesc Rio Preto (2016 e 2018).
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ABDIAS NASCIMENTO

Uma das principais fontes de pesquisa para a exposição foi a obra do artista plástico, poeta, ator, dramaturgo, professor, escritor e político, 
Abdias Nascimento. Para a exposição, foi escolhida a obra ‘Quilombismo (Exu e Ogum)’ (1980), pintura óleo sobre tela, cujo fundo é dividido em 
duas cores, verde e vermelho, que são as mesmas da bandeira pan-africanista, movimento intelectual que reforça os laços de todos os povos da 
Diáspora Africana. Sobrepostos a essas cores estão os instrumentos dos orixás Exu e Ogum, que une os princípios da comunicação, contradição 
e dialética (Exu) com os da inovação tecnológica e compromissos de luta (Ogum). O título ‘Quilombismo’ provém de um projeto político de Abdias 
apresentado no 2º Congresso de Cultura Negra das Américas (Panamá, 1980), que compreende os quilombos como uma das primeiras experiên-
cias de liberdade nas Américas para propor uma nova organização política democrática fundamentalmente antirracista, anticapitalista,
antilatifundiária, anti-imperialista e antineocolonialista. Essa obra direciona e expande a exposição, tanto pela presença das cores verde, 
vermelho e preto, quanto pela possibilidade de agregar valores políticos e ancestrais através da linguagem simbólica. 

1914, FRANCA, SP, BRASIL
2011, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL



Abdias Nascimento
Quilombismo (Exu e Ogum), 1980
Óleo sobre tela
71 x 56 cm
Búfalo, Nova York, EUA, 1980 | Crédito: Acervo IPEAFRO



ANTONIO PICHILLÁ

Originário da região do Lago de Altitlán, na Guatemala, Pichillá trabalha com tecidos, nós, paisagens, pinturas e vídeos. Sua obra caminha em 
torno das epistemologias de seu povo Tz’utujil - o encontro entre a ancestralidade e o contemporâneo, a cura e a beleza. Além de artista, Pichillá 
atua também como xamã e todo seu processo de cura e ‘sanación’ parte dos tecidos. A obra ‘Camino’ (2018) foi tecida a mão pelo próprio artista 
e traz os caminhos do lago, onde cada cor tem um significado oculto vinculado a paisagem em que habita. O ir e vir dos fios indica o processo de 
caminhada como processo de cura. 

1982, SAN PEDRO, GUATEMALA



Antonio Pichillá
Camino, 2018
Fios e fibra de agave
120 x 80 cm



ALINE MOTTA

‘Corpo Celeste’ (2018) foi pensada a partir do cosmograma Bakongo, referência ancestral da cultura do antigo reino do Congo. A obra, impressa 
em tecido, expõe também a relação entre ‘Nseke’ (mundo físico) e ‘Mpemba’ (mundo espiritual).  Paralelamente a esse estudo, a artista se 
debruçou sobre os significados da palavra “Kalunga”, que para os Bakongo significa a linha divisória entre o mundo físico e o mundo espiritual e 
é representada por uma fina camada de água que separa duas esferas de uma mesma realidade. O dicionário Quimbundo-Português, de Assis 
Jr., tenta dar conta da polissemia deste termo listando uma dezena de significados, que vão desde o “mar” até “abismo”. Na passagem deste 
termo para o Brasil é também interessante notar seus diferentes usos, por exemplo, no maracatu, em diversas canções tanto populares como de 
cunho religioso, dá nome a diversas comunidades e até mesmo uma rede de papelaria. Essa polifonia de significados indica o quanto a 
palavra e sua tradução podem ser insuficientes ao se tratar de conceitos mais sutis. Por isso, sobre as palavras do dicionário que tentam 
descrever Kalunga, está sobreposto o próprio símbolo do cosmograma Bakongo, que em sua força comunica os significados de forma mais eficaz 
e direta. O desenho riscado indica a abertura de caminhos e proteção, numa maneira de unir imagem e palavra em uma mesma composição.

1974, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL



Aline Motta
Corpo Celeste, 2018
Impressão sobre tecido
130 x 130 cm



CABELO

‘Ovo Bomba’ (2018) é um ovo oco pintado de vermelho, trazendo símbolos como a serpente, caboclos e exús pintados em preto. Cada hemisfério 
traz escrito as palavras em Yorubá ‘Ayê’ (mundo físico) e ‘Orum’ (mundo espiritual). O ovo tem uma simbologia universal ligada a gênese do mun-
do, a primeira manifestação de vida. A palavra bomba do título acompanha a iminência de uma possível explosão, já que a obra pode de fato ser 
aberta e experimentada pelos visitantes. Dentro do ovo habita uma proposta de mundo, um nascimento, nesse caso o artista inseriu um tecido, 
uma máscara e um canto intitulado ‘Exuberância’, gravado no disco ‘Bá’, de Léo Leobons. 

1967, ESPIRITO SANTO, ES, BRASIL



Cabelo
Ovo bomba, 2018
Fibra de vidro, pintura automotiva e esmalte sintético
75 x 70 cm
Cortesia o Artista e A Gentil Carioca



CAMILA MOTA

Camila Mota é atriz, dramaturga, diretora e artista visual, e integra a Cia. Teatro Oficina Uzyna Uzona desde 1997. A pesquisa para a obra ‘ma-
kumba graphyka’ surge no contexto e convivência com o teatro oficina, compreendendo o valor simbólico de certos elementos que estão 
presentes no cotidiano de luta, resistência e produção artística. Camila Mota desenvolveu uma série de desenhos contendo elementos funda-
mentais - o encontro dos rios do bairro do Bixiga, a bigorna, o boi, a taça, a encruzilhada - são apenas alguns dos símbolos que podem ser en-
contrados e reconhecidos como fundamento para a jornada do Teatro Oficina, ícone histórico da cultura brasileira.  

1974, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL



Camila Mota
Makumba graphyka vermelha, 2018
Tinta de xilogravura e pastel sobre papel de arroz
89 x 69,5 cm



Camila Mota
Makumba graphyka preta, 2018
Tinta de xilogravura e pastel sobre papel de arroz
85 x 69 cm



CRISTIANO LENHARDT

‘Broto Carta’ (2017) é uma série de desenhos desenvolvidos pelo artista a partir da desconstrução de palavras que são transformadas em 
imagem. Cada imagem se apresenta de forma intuitiva e corresponde a uma palavra específica que não precisa ser revelada, pois seu significado 
está presente na obra sem precisar ser submetida a leituras, por vezes, polarizadas. Trata-se de uma tentativa de se relacionar com a linguagem 
escrita através do desenho e da construção simbólica, desafiando a ordem estabelecida para acessar outros campos de comunicação. A obra é 
feita com glitter e cola sobre algodão.

1975, ITAARA, RS, BRASIL



Cristiano Lenhardt
Broto Carta 1, 2017
Glitter e cola sobre tela de algodão
100 x 100 cm
Cortesia: Fortes D’Aloia & Gabriel, São Paulo e Rio de Janeiro | Créditos: Eduardo Ortega



Cristiano Lenhardt
Broto Carta 2, 2017
Glitter e cola sobre tela de algodão
100 x 100 cm
Cortesia: Fortes D’Aloia & Gabriel, São Paulo e Rio de Janeiro | Créditos: Eduardo Ortega



Cristiano Lenhardt
Broto Carta 3, 2017
Glitter e cola sobre tela de algodão
100 x 100 cm
Cortesia: Fortes D’Aloia & Gabriel, São Paulo e Rio de Janeiro



Cristiano Lenhardt
Broto Carta 4, 2017
Glitter e cola sobre tela de algodão
100 x 100 cm
Cortesia: Fortes D’Aloia & Gabriel, São Paulo e Rio de Janeiro | Crédito: Pat Kilgore



DAN COOPEY

Dan Coopey apresenta ‘sem título’ (2018), obra em que se utiliza de um tecido chamado Kuba, produzido com raffia (fibras de folha de 
palmeira) pelo povo Kuba na República Democrática do Congo, antigo Zaire. Originalmente utilizado em contextos cerimoniais fúnebres os 
tecidos são compostos por diversas variações geométricas complexas e rítmicas. Cada forma possui um conteúdo simbólico secreto que conta 
a narrativa do corpo embalado após a morte. Coopey conserta as falhas e rasgos produzidos pelo tempo bordando sobre o tecido com cores que 
se destacam do padrão original, oferecendo esse objeto simbólico ancestral a um novo contexto em um ato de revisão e cuidado. Uma forma de 
convocar saberes ancestrais que estão há séculos construindo e narrando experiências de resistência.

1981, LONDRES, INGLATERRA



Dan Coopey
Sem título, 2018
Tecido Kuba datado de meados do século vinte com costura em algodão
600 x 150 cm



FREDERICO FILIPPI

‘Pequena coleção de problemas maiores’ da série ‘Meditações Selváticas’, de Frederico Filippi, apresenta um conjunto de fragmentos de 
símbolos que misturam diversas referências, desde desenhos ameríndios ancestrais, formas inventadas, imagens históricas coloniais e 
elementos gráficos de grandes empresas e madeireiras atuantes em territórios indígenas. Nenhum desses elementos se apresenta em sua 
totalidade, são apenas vestígios que se encontram amalgamados e em disputa. A pintura é feita com tinta asfáltica, um elemento subterrâneo, 
retirado do fundo da terra e central também para questões políticas atuais. Nesse sentido, a própria pintura apresenta-se como campo de 
batalha, exemplificando a atual situação de conflitos históricos, territoriais e simbólicos. Os resíduos de uma história incompleta se encontram 
nessa constelação de desenhos para que possamos refletir sobre a possibilidade da convivência.

1983, SÃO CARLOS, SP, BRASIL



Frederico Filippi
Pequena coleção de problemas maiores, 2018
Tinta asfáltica e óleo sobre tela
138 x 108 x 3 cm
Crédito: Ronaldo Cahin



Frederico Filippi
Meditações selváticas 5, 2018
Massa asfáltica sobre tela
30 x 20 cm
Crédito: Ronaldo Cahin



ISMAEL DAVID

A obra ‘sem título’ da série ‘Ano de Exu’ é composta por desenhos de lanças feitas com fitas refletivas usadas em uniformes de trabalhadores 
de rua, como garis e guardas de trânsito. Esses trabalhadores têm suas roupas de trabalho projetadas para serem super vistos e chamarem 
atenção, mas são socialmente invisíveis. As fitas são ativadas por uma luz estrobo, que pisca e ilumina, contaminando todo o espaço. Esse 
trabalho faz parte de uma série que reverencia a entidade de Exu e trata de questões sobre visibilidade e invisibilidade. Aquilo que sustenta a 
construção, a cidade, o fluxo, mas não é visto, essas referências habitam um espaço entre mundos, assim como Exu atua na relação entre o 
mundo físico e o espiritual. Essa entidade opera nas encruzilhadas, nos espaços de passagem e por isso a obra está posicionada no caminho 
entre a parte externa e interna da galeria.

1988, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL



Ismael David
Sem título, 2018
Fita adesiva refletiva e luz estrobo
100 x 85 cm



MAHKU - MOVIMENTO DOS ARTISTAS HUNI KUIN

O projeto MAHKU reúne artistas Huni Kuin e interlocutores de diversas partes do Brasil, foi idealizado e desenvolvido pelos artistas pesqui-
sadores Ibã Sales e Amilton Mattos, a partir de seu encontro na Licenciatura Indígena da Universidade Federal do Acre (UFAC). Essa obra foi 
construída a muitas mãos em uma oficina ministrada por Rosa Huni Kuin e Celia Gouvea, no SESC Palladium em Belo Horizonte. A ideia foi de 
construir uma grande cobra, esse ser mítico importante para os Huni Kuin, através da junção das costuras dos participantes. A combinação das 
cores verde e vermelho veio já da imersão no universo Huni Kuin, preponderante em enfeites de missanga e tecidos. A cobra e a jiboia têm fun-
damento nos mitos de origem desse povo.



MAHKU
Sem título, 2017
Costura em tecido de algodão
300 x 300 cm



MARIANA DE MATOS

‘Vão (ou como discutir privilégios através de jogos de sorte e azar)’ (2018) é um díptico que apresenta a imagem de dois labirintos paralelamente, 
cada um apontando para um caminho ou um jogo que se dá a partir de atravessamentos e encontros de corpos brancos e negros. Ao se deparar 
com palavras simbólicas, como ‘origem’, ‘memória’ e ‘árvore genealógica’ o espectador entende as diferenças dos confrontos impostos sobre 
esses corpos. A hegemonia é posta em questão quando as relações de poder se revelam e assim entende-se a possibilidade de construir novos 
contornos para antigas estruturas. A relação entre o campo da imagem e das palavras funde-se em um potencial simbólico de compreensão de 
um sistema político através do jogo. A obra é produzida em serigrafia, colagem, bordado, tipografia e desenho em tecido de algodão.

1987, GOVERNADOR VALADARES, MG, BRASIL



Mariana de Matos
VÃO [ou como discutir privilégios através de jogos de sorte e 
azar], 2018
Serigrafia, colagem, bordado, tipografia, desenho em tecido
157 x 77 cm cada (díptico)



MOISÉS PATRÍCIO

A série ‘Aceita?’ (2014/2018) vem sendo construída há quatro anos com imagens diárias da mão aberta do artista segurando um instrumento, 
um elemento simbólico, uma ferramenta ou imagem em uma composição significativa para determinado dia ou situação pessoal e política. As 
fotografias estão disponíveis nas mídias sociais e outros dispositivos. Ao todo são novecentas imagens que se proliferam e se multiplicam, acres-
centando camadas e camadas a esse corpo e marcando o tempo que passa. Apenas quatro dessas imagens estão presentes na exposição, como 
um políptico, realizadas em momentos diferentes ao longo desses anos e trazendo uma seleção de placas e direções, referentes aos trânsito e 
sinalizações. O corpo submetido às ordens simbólicas que são diariamente impostas inverte o sistema de poder ao diminuí-la para caber em sua 
própria mão. ‘Aceita?’ indica os caminhos possíveis que se abrem nas mãos de cada um ao se apossar do conteúdo simbólico que nos circunda. 

1984, SÃO PAULO, SP, BRASIL



Moisés Patrício
Aceita?, 2016 - 2018
C print digital
22,5 x 22,5 x 4 cm cada (políptico)
Edição: 1/1



MÔNICA VENTURA 

‘Incorpóreo’ (2018) é uma série de obras comissionadas para a exposição, resultado da pesquisa da artista sobre sistemas de escrita através de 
símbolos gráficos utilizados por povos antigos, que apontam 3 manifestações gráficas estampadas em 3 cabaças. Elemento de extrema 
importância para culturas ancestrais, a cabaça é hermética e encerrada em si mesma, remetendo ao início da vida. Os três símbolos aludem a 
diferentes sentidos e culturas, e cada cabaça foi tratada com pigmentação natural e decalque em folha de ouro. O primeiro ‘I (Atalaia)’, que 
significa guardião, apresenta o símbolo de proteção Ashtánga yantra, cujas origens remontam às culturas mais arcaicas da Índia e curiosamente 
é utilizado aqui no Brasil em algumas linhas de Umbanda como símbolo dos guardiões. O segundo é um símbolo Adinkra do povo Akan, 
intitulado ‘II (Profusão)’, indicando prosperidade, abundância, também conhecida como a ‘suástica ashanti’ e utilizada como símbolo da 
moeda, expressando poder, dinheiro, riqueza e integridade. O terceiro ‘III (Etéreo)’ tem um significado vinculado ao invisível, o campo sútil e a 
alma. Chamado de Thouwai, é o símbolo dado pelos Wang-u-Pa, filósofos do antigo Kangleipak atual Mapul, para representar a alma dos seres 
humanos que reside no corpo.

1985, SÃO PAULO, SP, BRASIL



Mônica Ventura
Incorpóreo (atalaia), 2018
Tingimento natural e pintura sobre cabeça
40 x 20 cm



Mônica Ventura
Incorpóreo (profusão), 2018
Tingimento natural e pintura sobre cabaça
40 x 20 cm



Mônica Ventura
Incorpóreio (etéreo), 2018
Tingimento natural e pintura sobre cabaça
40 x 20 cm



RAPHAEL ESCOBAR

A obra ‘Vileiro’ (2018) é pensada a partir dos Grifes de pichação da cidade de São Paulo. Grife (ou União) é um símbolo usado para reunir diver-
sos pixos que têm linhas políticas semelhantes e podem ser compreendidos como coligações, entre eles podem ser reconhecidos ‘gota serena’, 
‘Morcego’ para citar alguns. O artista utiliza vidros de janelas de ônibus para marcar e demarcar o território simbólico dos grifes. Janelas de 
ônibus em São Paulo são trocadas semanalmente após serem preenchidas com marcações como essas, numa constante tentativa de ordem so-
bre a expressão artística, gerando um campo de disputa e gastos excessivos. Os símbolos retornam e circulam sobre as vias públicas 
constantemente, sejam introduzidos pela máquina do estado, direcionamento de trânsito e regras de conduta, sejam por corpos marginalizados, 
enfatizando e colocando a subjetividade dos corpos que circulam.

1986, SÃO PAULO, SP, BRASIL



Raphael Escobar
Vileiro, 2018
Vidro de ônibus riscado e base de ferro
48 x 105 x 11 cm



RODRIGO BUENO

‘Rebentos’ é uma instalação site-specific pensada a partir do espaço da Galeria Leme e da interação com a obra ‘Quilombismo (Exu e Ogum)’ de 
Abdias Nascimento. A obra, apresentada anteriormente em outros contextos, mas nunca nessa disposição, é feita a partir de grades de 
ferro recolhidas na cidade e lanças de madeira. O ferro é um elemento que faz referência direta ao orixá Ogum, ou seja, um símbolo de proteção, 
retenção e de território, que nesse contexto é desprovido de sua função original e expandido no espaço. Quando desconstruídas, as grades 
apresentam símbolos incrustados que nem sempre podem ser vistos em sua formação, enquanto as lanças de madeira evocam o campo de luta 
e disputa em atravessamentos territoriais.

1967, SÃO PAULO, SP, BRASIL



Rodrigo Bueno
Rebentos, 2014-2018
Grades de ferro, raízes, plantas e madeiras
Dimensões variaveis



Rodrigo Bueno
Rebentos - Mestres do Caminho, 2018
Ferro e lanças de madeira
Dimensões variaveis



VANIA MEDEIROS

A artista tem uma pesquisa ligada à cartografia e aos processos de criação colaborativa, na realização de trabalhos que buscam interfaces com 
a etnografia, arquitetura, design e educação. A obra ‘cidade rúnica (Medellin)’ (2018) foi criada pela artista em colaboração com mulheres da 
cidade de Medellín como parte do projeto ‘Cuadernos de Medellín’, da residência Platohedro. Juntas, saíram pela cidade e, a partir do desenho 
feito pelo caminhar na malha urbana, criaram runas com o intuito de transformar o que foi visto/ vivido naquele trecho em um texto 
premonitório, simbólico. Investigaram os símbolos que compõem as cartografias da cidade como forma de acessar o intangível e conhecimentos 
oraculares que, em sua maioria, foram reunidos e mantidos por mulheres como dispositivos de resistência e autoconhecimento. As runas são 
um oráculo céltico antigo, símbolos gráficos inscritos em pedras. Cada letra rúnica tem um significado oracular e pode dar conselhos e revelar 
aspectos do passado, presente e futuro.

1984, SALVADOR, BA, BRASIL



Vania Medeiros
Cidade rúnica (Medellín), 2018
Tinta acrílica sobre cacos de tijolo e impresso offset
Dimensões variáveis



VIVIAN CACCURI

A obra ‘Rock was the first furniture and the last’ (2017) feita em colaboração com o músico e compositor Arto Lindsay trata de uma escultura 
sonora que remete a uma pedra e emana o som do encontro de duas guitarras, uma delas sendo a primeira inventada e a outra uma adaptação 
contemporânea. A artista apresenta essa pedra como um elemento que circula entre tempos, que sempre esteve presente e retorna sempre. 
A pedra possui algumas marcas de pichação, com mensagens, símbolos e textos do universo do pixo, tanto carioca quanto paulista. A pedra se 
torna esse elemento ancestral e simbólico que carrega e sobrevive às disputas humanas para emanar o som do mais antigo e do mais recente 
instrumento, indicando uma passagem de tempo. A escultura é feita com acrílica e óleo sobre concreto, caixas de som e amplificador.

1986, SÃO PAULO, SP, BRASIL



Vivian Caccuri
Rock Was the First Furniture and The Last, 2017
Acrílica e óleo sobre concreto, caixas de som, amplificador, iPod
47 x 37 x 30 cm
(com a colaboração de Arto Lindsay)













“Enquanto não tivermos aceitado a ideia – não apenas através do conceito, mas graças ao imaginário das humanidades – de que a totali-
dade-mundo é um rizoma no qual todos têm necessidade de todos, é evidente que haverá culturas que estarão ameaçadas”1

Edouard Glissant 

Às vésperas das eleições presidenciais de 2018, o Brasil se encontra em um momento de fragmentação. Não há construção racional que consiga 
explicar, em linguagem clara, o que está acontecendo. Tudo é contraditório. Diante desse contexto, a exposição ‘    ’ introduz um circuito simbóli-
co, em que a fala e a palavra são suspensas para que possamos nos comunicar, evocando tanto questões políticas latentes, quanto as relações 
entre mistérios, o oculto e o desconhecido. A aproximação desses universos nos mostra o quanto eles estão, de fato, vinculados. 
A presença dos símbolos se dá em todo cotidiano humano desde os primórdios da civilização. Todas as obras presentes na exposição possuem 
conotações alegóricas, míticas, intuitivas e se utilizam de símbolos para emanar novas ideias e propostas de existência e relação, ativando tanto 
cosmologias ancestrais quanto situações históricas de resistência, luta e ativismo. A prevalência do símbolo sobre a palavra é uma proposta de 
alternância de poder, para que novas ferramentas de luta e comunicação possam ser desenvolvidas em um mundo onde a escuta se faz cada vez 
mais escassa.
O título da exposição, ‘    ’ é também um símbolo utilizado para identificar o Sol, que em muitas culturas é compreendido como o indefinível ou 
a manifestação do divino. Seu simbolismo é tão diversificado quanto a realidade solar: fonte de luz que além de vivificar, manifesta as coisas ao 
torná-las perceptíveis e por isso emana uma inteligência cósmica que contém sempre algo que não pode ser explicado pelas vias da razão. ‘    ’ é 
também um círculo e um ponto, que por sua vez, possuem propriedades simbólicas de perfeição, homogeneidade e indivisibilidade, sem começo 
e nem fim, o que o aproxima da compreensão de tempo circular.
Considerando tais fundamentos, a exposição ‘    ’ traz a circulação do simbólico como uma proposta de reorganização estrutural e social, por 
meio de um conjunto de obras contemporâneas que convocam saberes ancestrais e referências urbanas. A exposição reúne cosmologias Yorubá, 
presentes nas obras de Abdias Nascimento e Cabelo, referências ao povo Bakongo, na obra de Aline Motta, e ao povo Kuba, no trabalho de Dan 
Coopey; a cultura Indiana, o povo Akan e os Wang-U-Pa na pesquisa de Monica Ventura; a epistemologia Tz’utujil, da Guatemala na obra de 
Antonio Pichillá; cultura Huni Kuin do Acre, na obra do coletivo MAHKU; os grifes de pixação na obra de Raphael Escobar e Vivian Caccuri, abis-
mos sociais e discussão de privilégios na obra de Mariana de Matos e Moises Patrício e estudos sobre disputas de território na obra de Frederico 
Filippi. 
O símbolo se apresenta como potência para ativação de novas epistemologias de troca e circuitos comuns, através de aspectos místicos, espir-
ituais, intuitivos e transcendentais. Como colocado por Glissant, trata-se do cruzamento entre modos de pensar que diferem e se agregam. É 
preciso ativar o imaginário das humanidades e entender que todos têm necessidade de todos, para que possamos conviver. Compreendendo que 
a política é baseada em uma competição de manipulações simbólicas, o entendimento de símbolos que se movimentam entre tradições e circun-
stâncias divergentes se apresenta como uma importante ferramenta política dos nossos tempos. 

Catarina Duncan

1GLISSANT, Edouard, Poética da Relação. Sextante. 2011, p 1561
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