


A Galeria Leme encerra o ano de 2018 com a terceira exposição individual do artista Mauro Piva. 
A mostra reúne sua produção mais recente, um conjunto de seis pinturas e oito esculturas, 
além de uma grande instalação site specific.

O projeto partiu de uma inspiração de Mauro Piva ao se deparar com as marcas de tinta (pingos 
e escorridos) deixadas sobre a pia, uma superfície de louça branca e lisa, de seu atelier. Esses 
respingos espontâneos, descartes próprios do processo de limpeza dos pincéis e godets, deixam 
rastros de diferentes formas e cores, que foram depois utilizados pelo artista para compor 
um novo estudo sobre as possibilidades de representação de si mesmo e do seu cotidiano de 
trabalho. Em toda a sua pesquisa, Piva estuda os conceitos relacionados a identidade/ não 
identidade, além de explorar as possibilidades do desenho, priorizando o trabalho manual da 
pintura, inclusive em suas esculturas.

Para essa exposição, o artista continua trabalhando o potencial da visualidade das cores e as 
possibilidades do tridimensional e do auto-retrato, expondo a intimidade dos seus processos 
de criação no atelier, através da reprodução em pinturas e esculturas que estabelecem novas 
relações entre o real e o simulacro, figuração e abstração. Em óleo sobre tela, ao mesmo 
tempo em que esses registros aleatórios revelam de forma minuciosa a riqueza de detalhes, 
mostrando a potencialidade de texturas e gradações de cores das gotas de tinta, eles também 
simulam a abstração, deixando à mercê da interpretação de cada um se são ou não trabalhos 
figurativos.

Fica também a critério do espectador identificar a natureza das esculturas, entalhamentos 
em madeira, pintadas posteriormente com tinta acrílica e óleo, que mais se fazem passar por 
telas (ou chassis), do que propriamente esculturas. Além disso, uma instalação site specific 
completa o projeto, funcionando como uma grande escultura/pintura que extrapola os limites 
da tela, ocupando toda a extensão da parede, frente e verso.
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Janeiro, Brasil (2015); Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça – Edição Especial, Museu 
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Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. VI, 2018
Óleo sobre tela
135 x 180 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. II, 2018
Óleo sobre tela
200 x 200 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. III, 2018
Óleo sobre tela
200 x 200 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. IV, 2018
Óleo sobre tela
200 x 200 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. V, 2018
Óleo sobre tela
200 x 200 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. l, 2018
Óleo sobre tela
150 x 200 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. (verso l), 2018
Acrílica e óleo sobre MDF entalhado
150 x 200 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. VII, 2018
Acrílica sobre MDF entalhado
22 x 22 x 2 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. VIII, 2018
Acrílica sobre MDF entalhado
22 x 22 x 2 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. IX, 2018
Acrílica sobre MDF entalhado
22 x 22 x 2 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. (frente e verso II), 2018
Acrílica e óleo sobre MDF entalhado
50 x 40 x 3,5 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. (frente e verso I), 2018
Acrílica e óleo sobre MDF entalhado
50 x 40 x 3,5 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. (verso IV), 2018
Acrílica e óleo sobre MDF entalhado
22 x 22 x 2 cm



Mauro Piva
A.R.C.R.D.C. (verso III), 2018
Acrílica e óleo sobre MDF entalhado
22 x 22 x 2 cm















O processo de produção desses trabalhos começa ao esculpir a madeira (MDF) com uma ferramenta de corte (X-Acto) e lixas, retirando o entor-
no e moldando grampos, dobras de tecido e os locais onde o quadro aparece. Finalizado os volumes de representação dos grampos e bordas, o 
artista aplica uma camada espessa de tinta acrílica quase seca, com o intuito de criar as micro-texturas do tecido na madeira. Com essa camada 
pronta, passa a pintar os veios da madeira, além dos grampos com tinta prateada. Em seguida, com tinta acrílica branca para pintar na madeira 
o que seria o tecido de um tela, nos trabalhos que apresentam a parte da frente da tela, ou com tinta acrílica bege, nos trabalhos que mostram 
a parte de trás de uma tela. Através desse processo, o artista atribui, em uma prancha de madeira MDF, formas e cores simulando uma tela de 
pintura esticada. Feito isso, o artista passa a reproduzir as manchas e pingos de tinta encontrados originalmente na pia de seu estúdio (ao lavar 
seus pincéis e godets). Nas obras menores, as gotas são reproduzidas com tinta acrílica e em dimensões reais e, nas maiores, com tinta a óleo e 
em maior proporção.

OBRAS EM MDF



Madeira MDF recortada



Lixando as bordas



Desenhando os grampos e dobras do tecido 



Esculpindo as dobras do tecido



Esculpindo os grampos



Esculpindo o tecido para expor a madeira de 
chassis



Lixando para dar acabamento nos volumes



Fazendo a textura do tecido com tinta



Lixando para dar a textura final do tecido 



Pintando os grampos



Pintando a madeira do chassis



Pintando os veios da madeira do chassis



Início do processo de pintura dos pingos e 
manchas (com imagem de referência ao fundo)





Obra finalizada

A.R.C.R.D.C. X, 2018
Acrílica sobre MDF entalhado
10 x 15 x 1,5 cm



Obra finalizada

A.R.C.R.D.C. X, 2018
Acrílica sobre MDF entalhado
10 x 15 x 1,5 cm



Obra finalizada

A.R.C.R.D.C. X, 2018
Acrílica sobre MDF entalhado
10 x 15 x 1,5 cm


