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Tento nomear meus trabalhos muitas vezes.
Procuro palavras que possam conversar com imagens.
Recurso desesperado contra o silêncio que nos invade
cada vez que tentamos exprimir a experiência que nos rodeia.
Sobreposições de mim... do outro...
do que o mundo causa em mim.
Na caixa–atelier, livros, papéis, tinta, materiais diversos,
ferramentas, música, tudo espalhado pelas mesas.
A obra vai brotando nas entrelinhas, criando corpo,
se ordenando, se nutrindo pouco a pouco, em cadeia.
Um ponto, uma seqüência de pontos, uma linha... pontos de contato.
Um elo que se assemelha ao precedente e ao seguinte.
De círculos em círculos, prossegue.
Convivo com essas ações silenciosamente. Vai ficando o substrato.
Li em algum lugar que “a realidade serve para fixar os sonhos”.
Quando recomeço a tocar, manusear, ofender a matéria,
ela provoca em mim um estado de suspensão , surpresa,
curiosidade pelo desconhecido, esse conhecido
estranhamento que me põe a pensar, agir, tentar instaurar um outro lugar,
fazer surgir uma paisagem para
aquietar o doloroso ruído externo do mundo.
Lugar rigoroso, um inóspito refúgio para a alma...
Fundar um quase silêncio marinho em solo deserto...
Vida suspensa...
Mera esfera se ouriça e espera.

A questão central do meu trabalho diz respeito aos afetos.
Busco constantemente construir uma matéria plástica que em sua
sensualidade provoque uma aproximação direta, possibilite o contato através dos
sentidos, gerando um estado de encantamento que nos faça acessar a nossa condição
de seres sensíveis.
Apesar dos nossos cinco sentidos estarem completamente integrados na experiência
humana, é através dos nossos olhos que as mais ricas e
variadas impressões atingem nossa mente. A visão permite vasta
quantidade de informação muito rapidamente.
Procuro propiciar um momento de contemplação.
Dilatar a experiência de um olhar atento ao detalhe.
A partir da linha, sulcada no plano ou projetada no espaço, usada
continuamente como elemento construtivo, procuro dar às obras
diferentes corporalidades.
As mesmas questões adquirem inúmeras faces através do uso de
diferentes suportes.

Atelier da Artista

GRAVURA
Exercício fundamental para estruturar a construção da linguagem
estética.
O processo da gravura implica em diversas ações construtivas desde a sua origemmatriz: raspar, perfurar, riscar, transferir a imagem para
a superfície macia do papel, acumular camadas da mesma imagem
alteradas pela variação de cores e pela mudança de posição da chapa em varias
impressões no mesmo papel.
Esse fazer se impregna na maneira de pensar e, de certa forma, conduz o
desenvolvimento do trabalho que se expande para outros materiais e suportes, como
gravuras digitais, objetos translúcidos e vídeo.

ponta seca s/ chapas de acrílico
100 x 100 x 8 cm
2004

ponta seca s/ chapas de acrílico
50 x 50 x 8 cm (cada)
2005

gravura em metal
120 x 120 cm
2006/2007

ponta seca s/ chapas de acrílico
50 x 50 x 8 cm (cada)
2006

gravura em metal
100 x 40 cm
2006/2007

LOKAS

Loka é uma palavra em Sânscrito que, segundo a mitologia Hindu, significa mundo, morada,
lugar ou plano de existência. Em portugues, loca é uma pequena gruta marinha que serve de
toca para peixes.

Série, em processo, de trabalhos impressos em papel de algodão, gerados a partir de
fragmentos de uma só matriz original de cobre, manipulada digitalmente.

gravura digital, jato tinta s/ papel algodão
90 x 90 cm
2007/2008

gravura digital, jato tinta s/ papel algodão
90 x 90 cm
2007/2008

gravura digital, jato tinta s/ papel algodão
90 x 90 cm
2007/2008

SATURNOS

Série, em processo, de trabalhos impressos sobre papel de algodão, gerados a partir
de fragmentos de uma só gravura manipulada digitalmente.

LIBÉRER L’HORIZON, RÉINVENTER L’ESPACE
Cité Internationale des Arts, Paris
2009

gravura digital, jato tinta s/ papel algodão
100 x 100 cm
2007

gravura digital, jato tinta s/ papel algodão
100 x 100 cm
2009

gravura digital, jato tinta s/ papel algodão
100 x 100 cm
2009

gravura digital, jato tinta s/ papel algodão
100 x 100 cm
2009

ILHAS
		

“ A ilha é um mundo em miniatura. É simbólicamente um lugar de eleição, de silencio e de paz, em meio à agitação do

mundo profano... sua cor fundamental é o branco. A ilha evoca o refúgio, o lugar deserto, o desconhecido.” ₁

Ilhas é uma série em processo.
Esculturas esféricas de cerâmica com inscrições de poemas de autores
inspiradores, haikais de minha autoria, pequenos mundos de idéias e palavras.
Núcleos de sonhos e desejos.
Estimulantes pontuais.

₁ Dicionário de Símbolos – Jean Chevalier e Alain Gheerbrant.

LIBÉRER L’HORIZON, RÉINVENTER L’ESPACE
Cité Internationale des Arts, Paris
2009

gravura em cerâmica
ø 10 cm
2005

MERA ESFERA ESPERA ESPINHO
GABINETE DE ARTE RAQUEL ARNAUD
2004

OBJETOS SENSORIAIS
SILENCIOSAS
Objetos construídos pela sobreposição de chapas riscadas, desgastadas,
perfuradas e atravessadas por fios de cobre, alumínio e plástico que, fixados à 		
parede, projetam linhas e ranhuras acumuladas nos planos transparentes, criando
estranhas paisagens, aprisionadas e protegidas, na urna translúcida que recorta e
determina a separação entre realidade e poesia.
O observador vê mas não pode tocar, só pode usar o tátil do olhar.

ponta seca e fios de plástico s/ chapas acrílicas
200 x 200 x 10 cm
2005

ponta seca e fios de plástico s/ chapas acrílicas
200 x 100 x 10 cm
2005/2007

ponta seca e fios de plástico s/ chapas acrílicas
100 x 200 x 10 cm
2009

ponta seca e fios de plástico e cobre s/ chapas acrílicas
detalhe
2005/2009

SIMULTANEAS
GALERIA CELMA ALBUQUERQUE
2006

ECHINODISCUS

Objetos esféricos ou ovais, construídos pela sobreposição de camadas
transparentes. Criam a sensação de espinhos, bichos ou ainda fragmentos
de corpos humanos.

semi-esferas de resina e fios de plástico s/ chapa acrílica
ø 30 cm
2004

OURIÇAS

CORPO-OBJETO
Quando a escala do objeto é ampliada, como num zoom, a ponto de inserir o
espectador no espaço instaurado pela obra, o trabalho adquire o estatuto de lugar.
Rompe-se o limite da moldura e a matéria plástica se expande.
O corpo-objeto assume outra natureza.
			
Está vulnerável, acessível, sua superfície agora à flor da pele,
convidando ao contato.

ESTAÇÃO PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instalação
3 x 15 m
2005

ESTAÇÃO PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 x 15 m
2005

ESTAÇÃO PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 x 15 m
2005

CORPO-AMBIENTE

O trabalho se desdobra mais uma vez, ampliado pela imagem do objeto,
agigantada pela projeção do vídeo, incluindo som e tempo.
Revela-se uma nova forma de fruição à poética: a criação de um ambiente-corpo que
coloca o observador imerso no corpo-paisagem, atirado para
dentro do trabalho.

OlÓdÒdÓ

Partindo da gênese - do ponto e sua repetição, a linha - Olódòdó, flor escarlate em
Iorubá, transcende da gravura e da superficie bidimensional do papel, rumo ao 		
espaço, num diálogo transversal entre arte e ciência, contrapondo a sensualidade
latente de suas formas e daquilo que está prestes a eclodir, à aparente frieza dos 		
materiais utilizados na sua própria concepção.

vídeo instalação
2009

vídeo instalação
2009

vídeo instalação
2009

ponta seca e fios de cobre sobre esferas de acrilico superpostas
ø 70 cm
2009

SILVIA MECOZZI
(São Paulo, 1956)

1996
		

Espaço OX / André Millan
São Paulo SP

1994
		

Pinacoteca do Estado
São Paulo SP

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
2009

OlÓdÒdÓ - Museu de Arte Moderna da Bahia
Salvador BA
Libérer l’horizon, réinventer l’espace - Cité Internationale des Arts
Paris França

2007
2006

Galerie Sycomore Art
Paris França
Simultaneas - Galeria Celma Albuquerque
Belo Horizonte MG

EXPOSIÇÕES COLETIVAS
2009
		

ART BASEL
Miami Beach Estados Unidos

		
		

SLICK 2009
Paris França

		
		

Geometria e Abstração - Gabinete de Arte Raquel Arnaud
São Paulo SP

		

Era uma vez... Arte conta histórias do mundo
• Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo SP
• Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Fortaleza CE

2005

Ouriças - Estação Pinacoteca
São Paulo SP

2004
		

Mera Esfera Espera Espinho - Gabinete de Arte Raquel Arnaud
São Paulo SP

		
		

SP ARTE 2009
São Paulo SP

2003
		

Museu de Arte Moderna da Bahia
Salvador BA

		
		

ARCO 2009
Madri Espanha

		

MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Porto Alegre RS

2008
		

Entre o Plano e o Espaço - Gabinete de Arte Raquel Arnaud
São Paulo SP

		

Espaço Cultural dos Correios
Rio de Janeiro RJ

		
		

SLICK 2008
Paris França

1998

Versos Plásticos - Galeria Millan
São Paulo SP

		
		

SP ARTE 2008
São Paulo SP

		
		

Morro Por Não Morrer - Capela do Morumbi
São Paulo SP

		
		

ARCO 2008
Madri Espanha

		
		

Versos Plásticos - IBEU Instituto Brasil Estados Unidos
Rio de Janeiro RJ

2007

Olhar Seletivo - Gabinete de Arte Raquel Arnaud
São Paulo SP

1997
		

La Galeria
Punta del Este Uruguai

		
		
		

Transparencias - Gabinete de Arte Raquel Arnaud
São Paulo SP

		
		

SP ARTE 2007
São Paulo SP

		
		

Chapel Art Show
São Paulo SP

		
		

ARCO 2007
Madri Espanha

2006
		

ART BASEL
Miami Beach Estados Unidos

2005

Sobreposições com Liliana Lobo - UFSC
Florianópolis SC

2004

Natureza-Morta / Still Life - MAC Museu de Arte Contemporânea
Niterói RJ
Arte Contemporânea: Uma História em Aberto - Gabinete de Arte Raquel Arnaud
São Paulo SP
Natureza-Morta / Still Life - MAC USP/Galeria de Arte do SESI
São Paulo SP
Projeto Lambe-Lambe - Ateliê Piratininga/Espaço Coringa
São Paulo SP
ARCO 2004
Madri Espanha

2002
		

Opera Aberta - Casa das Rosas
São Paulo SP

2001
		

Uma Década de Arte Contemporanea - IBEU Instituto Brasil Estados Unidos
Rio de Janeiro RJ

		
		

VII Salão Pequenos Formatos - UNAMA
Belém PA

1999
		

Viagens e Identidades (United Artists V) - Casa das Rosas
São Paulo SP

1997
		

Temporada de Projetos 97 - Paço das Artes
São Paulo SP

1995
		

V Bienal Nacional de Santos
Santos SP

		
		

XXIII Salão de Arte Contemporânea de Sto. André
Santo André SP

1993
		

XXI Salão de Arte Contemporânea de Sto. André
Santo André SP

1990
		

O Traje como Objeto de Arte - Palácio das Artes
Belo Horizonte MG

		
		

Traje: um Objecto de Arte? - Fundação Calouste Gulbenkian
Lisboa Portugal

		

PRÊMIOS

2001
		

Prêmio Aquisição
VII Salão Pequenos Formatos - UNAMA
Belém PA

2003

ART BASEL
Miami Beach Estados Unidos

		
		

Israelenses e Palestinos Juntos - SESC Pompéia
São Paulo SP

		
		

Pluralidade na Arte Brasileira - Galeria de Arte UFES
Vitória ES

1995
		

Prêmio Aquisição
XXIII Salão de Arte Contemporânea de Sto. André
São Paulo SP

		

Exposição Paralela ARCO 2003 - Gabinete de Arte Raquel Arnaud
São Paulo SP

		

Revelação 1994 - Pintura
APCA - Associação Paulista de Críticos de Artes

		
		

ARCO 2003
Madri Espanha

