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Um prólogo para o Aluga-se Ville

Existem duas datas a considerar para o início deste prólogo. A primeira é a quase 
primeira década de lançamento do filme Dogville (2003), origem das primeiras 
ideias que mobilizaram os artistas a realizar a exposição Aluga-se Ville. A segunda 
é 2010, ano em que, por uma razão circunstancial, a casa habitada por um grupo 
de artistas durante o segundo semestre e sua condição temporária “disponível à 
locação” se tornou a força-motriz para o surgimento das ações colaborativas que 
desde então eles adotaram. De lá pra cá, esse grupo-não-grupo já atravessou o 
Atlântico e visitou as cinco regiões do país com suas exposições que reinvestiram 
grande quantidade de iniciativas adotadas por artistas do século passado, 
estruturando um sistema para a circulação de exposições e meios para financiá-
las. Nesse quadro, o Aluga-se construiu suas moedas de troca, seus modos de 
ativar e redefinir circuitos. Ocupou uma casa, alguns museus e galerias, fazendo 
deles imóveis locados ou disponíveis à locação. Enquanto corretores desses 
espaços, e atuando também na condição de locatários, acentuam com certa ironia 
o modo operante adotado pelo sistema, sobretudo no que tange à legitimação e 
institucionalização da arte. Essa ironia está em assumir a postura daquele que 
consegue - através de um modo aplicado pelo mercado imobiliário - instituir 
seu espaço. E ainda que esses locatários, na condição de artistas, detenham a 
propriedade primeira sobre a arte - que serve como segurança no trâmite -, não 
é dito que isso facilite em algo no processo. É que mesmo sendo a arte peça rara 
no mundo, com seu modo particular de instituir pensamentos simbólicos, isso não 
garante uma ocupação profícua do lugar locado. Depois de ocupado, os artistas-
locatários precisam organizar, sublocar, cobrar e pagar multas, zelar, construir, 
reformar, comprar e vender,  vistoriar as condições gerais do imóvel e, sobretudo, 
a maneira de expor e mediar o que produzem.
Agora é a ville (cidade) quem foi atingida pelo Aluga-se. Ela foi extraída de 
Dogville e tornou-se não adjetivada e nem mesmo associada a uma família 



patriarcal, costume medieval adotado em algumas cidades do mundo. Ela é ao 
mesmo tempo “cidade Aluga-se” – enquanto realidade construída a partir do 
convívio dos artistas com esse modo inusitado de constituir suas leis no território 
da arte –, cidade disponível à locação, ou ainda a imagem de uma cidade que 
loca tudo o que dispõe. De Dogville, eles guardam fragmentos da trama, fazendo 
com que o jogo de poder e as alegorias que surgem ao longo do filme tornem-se 
periféricos. Em compensação, a maneira com a qual eles delimitam o perímetro 
da cidade, as leis que a regem e sua fantasmagoria, os mesmos equívocos 
necessários e as mesmas ideias sobre privacidade que aparecem em Dogville, cá 
estão em Aluga-se Ville.

Há uma consideração basilar na exposição, mas não menos importante, para 
experimentá-la: nossos problemas sempre serão os mesmos. A diferença está em 
como abordá-los. É por isso que não será difícil encontrar na exposição obras 
que manipulem o ambiente doméstico em seu aspecto labiríntico, a complexidade 
existente em definir o que é o lugar privado e a sensação de propriedade que 
acreditamos ter sobre as coisas que nos pertencem pelo tempo que passaremos 
com elas. A ideia de paisagem virtual e sua monumentalidade, o aparente domínio 
sobre a identidade ou a ofuscante memória que determina aquilo que ainda 
podemos ser, tudo caminha em paralelo com a obra de Lars von Trier. Ao final, 
Aluga-se Ville parece interrogar o que de fato nos pertence. Estaríamos na mesma 
condição de locatários? 

Josué Mattos
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Giba Gomes

Sou intuitivo e desorganizado. Coleto fotos de lugares e pessoas em situações angustiantes.

Coleciono essas imagens sem planejar como vou tratá-las.

Tem sido assim desde os banheiros masculinos, loucos, bandidos, putas e marginais: Gente ou 

situações marginais. O caminho até o cemitério (também marginal) foi natural, uma sequência 

dos trabalhos anteriores.

As figurinhas esquecidas nos túmulos, os vestígios de flores, enfeites, homenagens, objetos de 

devoção... tudo isso me fascina.

A gravura é meu principal meio de expressão desde há muito tempo, mas me cansa a 

quantidade de regras exigidas para fazer uma gravura. Então trabalho com as mãos sujas, as 

matrizes são mal entintadas e mal limpas, não limpo as mãos para manipular os papéis, deixo 

minhas digitais e sujeiras em todas as gravuras que faço.

A representação do túmulo e dos ossários seguiu esse critério.

Trabalhei as imagens com ponta-seca e monotipias. Usei algumas cores, imitei os adereços 

que documentei, fiz colagens e acrescentei algumas molduras.

Já TENhO ONDE CAIR MORTO, 2012
GRAvuRAS, MONOTIpIAS E CAIxA DE MADEIRA 
REvESTIDA DE ARGAMASSA E pINTuRA lATéx
120 x 160 x 300 CM



João Goncalves

Já faz algum tempo que me interesso por ossadas, cascos e exoesqueletos. Tenho recolhido e 

colecionado de forma sistemática ossos e crânios de animais, cujo corpo orgânico a natureza 

tratou de decompor. Sobram apenas esses resquícios mineralizados, uma espécie de registro 

da vida que outrora passou por ali. A poética dos ossos para mim está em constituírem o 

elemento estrutural do corpo vivo, da mesma forma que os vergalhões de aço o são para as 

edificações de concreto armado. Em alguns animais, chifres e cascos desempenham ainda 

funções de proteção e defesa.

A origem desse ossuário são as pradarias do Rio Grande do Sul, estado de que sou natural 

e onde tenho família. De certa forma, as ossadas compõem a paisagem sul-rio-grandense: 

animais criados em regime extensivo morrem de diversas causas no campo e lá permanecem 

por muito tempo, até as ossadas – esse documento de existência – serem encontradas. Em 

meu trabalho recente, procuro reconstituir essa paisagem em gramados “cenográficos”, 

fotografando os ossos de maneira a enfatizar sua presença, seja pela iluminação, seja pela 

aplicação de tinta.

A proposta de uma exposição instalativa me pareceu oportuna para levar o exercício de 

encenação além, fazendo um gramado de ossos mais perene que aquele da fotografia. O 

diálogo com o todo da casa cenográfica deu-se ao fazer do trabalho um jardim de entrada – 

daí seu título, Jardim Fóssil. A ideia é que o observador caminhe por cima da instalação e se 

aproxime dos ossos, participação que fica registrada no desgaste da douração do gramado.

JARDIM FóSSIl, 2012
JATEAMENTO DE TINTA SObRE plANTAS 
SINTéTICAS E OSSOS
150 x 250 x 350 CM



Evandro Prado

É das necessidades e insatisfações espirituais e materiais da cultura ocidental cristã que trata 

o meu trabalho. Nele, questões advindas da religião, da política e do mercado cruzam-se na 

tessitura de um discurso plástico que reúne elementos extraídos da tradição a outros retirados 

do contexto hodierno.

A manipulação de imagens ocorre com a apropriação de ícones do catolicismo popular 

brasileiro e com o questionamento de seu status iconográfico e de significação.

Procuro rever a postura do espectador e transformá-lo em sujeito inerente à obra, em virtude 

de sua crítica social e política. O homem não apenas admira, mas se torna alvo ironizado, 

assim como na filosofia de Nietzsche o homem perde sua autonomia para aquilo que considera 

“sagrado”.

Dominus Tecum é uma pequena igreja, sem altar, mas com um lampadário que pende do teto. 

A luz que dali emana é sustentada por muitas imagens de santos justapostas, revelando, no 

entanto, um paradoxo: eles estão de cabeça para baixo.

DOMINuS TECuM, 2012
TECIDO, MADEIRA, RESINA E vElA
300 x 250 x 350 CM



Margarida Holler

Corpo-morada entre lugares.

Espaço-abrigo que nos habita com passagens tecidas entre tempos.

Como olhar, sentir e apreender nosso existir no universo em constante fluxo, conexão e 

comunicação?

Alguns pontos de referência constroem o campo de experimentações nos estudos que 

desenvolvo, cujo eixo investigativo são imagens do interior do corpo humano no percurso da 

história da arte, tendo a medicina como substrato de pesquisa e análise.

A partir dessa premissa, pesquiso imagens em livros de anatomia e configurações vistas 

em códigos de representação médicos, tais como tomografia, raio X, cintilografia óssea, 

ressonância magnética, micrografia eletrônica etc.

Os processos de construção dessas imagens, a sua leitura e interpretação propõem pontos de 

reflexão de como a superfície do desenho é construída.

Examino também as conexões entre corpo e arquitetura e como esse corpo se relaciona com o 

espaço ao redor, como o ocupa e se abre para ele.

Essas construções teóricas desdobram-se em matéria-prima, transpondo as reflexões e 

experiências para os trabalhos.

O significado das palavras tecer, texto, tecido, textura, trama, teia, com suas ações, 

mobiliza este caminho de tentativas que evidencia a discussão, a seleção, o encadeamento: 

dissecando, imaginando, interagindo, realizando, refletindo, configurando, restaurando e 

reconstituindo novas conexões, deixando em aberto costuras desse corpo-morada, rede cuja 

estrutura de procedimentos no fazer é capaz de adaptar, fazer crescer e transformar diferentes 

superfícies, tendo sempre o corpo humano como papel central.

CORpO-MORADA ENTRE luGARES, 2012
FIO DE CObRE TECIDO
DIMENSõES vARIADAS



Ana Kalaydjian

As referências históricas e o confronto com a herança da tradição são um traço presente 

em meu trabalho. Desde os anos 1990, desenvolvo-o a partir de questões relacionadas às 

tradições armênias, abordando memórias individuais e expandindo-as para as memórias 

coletivas.

Meu trabalho está baseado na milenar leitura da borra de café, que consiste em estabelecer 

uma estreita comunicação com o outro, uma construção de relacionamentos de intimidade 

com as pessoas. Essa ação desencadeia discursos formais que reorganizo criando um novo 

sentido.

Na série atual, Anuch Luritza, questiono a temática da ancestralidade e das atribuições 

culturais na contemporaneidade.

Os desenhos foram construídos em grandes formatos, com um olhar voltado para as tradições, 

para o álbum de família, para as mulheres da família, integrando novos elementos e se 

ressignificando conforme a sucessão de experiências vividas ao longo do tempo. Como nos 

formamos, como continuamos a fazer as mesmas coisas e como revelamos uma “identidade” 

que é apreendida subjetivamente.

A autoimagem é uma construção pessoal. A observação das características físicas, dos 

gostos, valores e laços afetivos que a constituem é uma maneira de ser perante si próprio e 

perante o mundo que nos cerca.

DIvIDIDA, 2010
DESENhO CARvãO/TINTA ACRílICA
1,25 x 1,50 M

véuS DO TEMpO, 2010
DESENhO CARvãO/TINTA ACRílICA
1,58 x 1,32 M

EuS II, 2010
DESENhO CARvãO/TINTA ACRílICA
1,60 x 1,30 M



Yara Dewachter

Observar como se desenvolvem as relações entre as pessoas, na família, nos grupos de 

amigos e no trabalho tem sido o assunto de meus últimos projetos.

Interesso-me em criar situações espaciais, como pequenos cômodos, onde as relações entre 

as pessoas se estabelecem, vêm à tona.

Utilizo esses ambientes teatrais para apresentar as questões que normalmente não são 

oficialmente vistas nas relações, como as dúvidas, as angústias e o descompasso entre o que 

se deseja e o ambiente em que se está inserido.

O teatro é para mim uma espécie de caricatura das situações que sempre nos exigem uma 

fidelidade de comportamento e nos pressionam a uma rigidez de escolha.

Busco colocar em dúvida essa rigidez e criar situações em que posso brincar e pensar sobre 

elas.

CONSCIêNCIA ATRElADA A CARNE, 2012
pApEl DE pAREDE, FOTOGRAFIAS, SOM, bONECOS 
MERGulhADOS EM CERA E lIvRO DE ARTISTA
260 x 250 x 250 CM



Renata Cruz

CLASSiFiCAçãO POR ESPÉCiES é uma pesquisa em que investigo a atribuição de valor 

poético, simbólico e pessoal aos objetos que nos cercam e que utilizamos em nossas vidas, 

superior ao valor instituído pelo mercado financeiro.

Ela se funda em um sistema de trocas que consiste no seguinte: por um objeto pessoal de 

valor simbólico, ofereço uma brochura com desenhos feitos por mim de objetos já trocados.

Os objetos que recebo utilizo para realizar meus desenhos e criar o sistema de classificação 

baseado nas histórias que me relatam durante a troca.

Meu interesse na organização das espécies, é justamente descobrir e criar novas 

classificações para objetos que levamos conosco, e identificar histórias importantes comuns 

a muitas pessoas, como são as histórias dos encontros, dos momentos significativos, das 

perdas, do desejo de mudança e outras.

CLASSiFiCAçãO DE UMA CASA consiste em uma série de desenhos realizados a partir de 

trocas com os artistas participantes da exposição Aluga-se Ville.

Cada artista ofereceu-me um objeto que representava sua ideia sobre a experiência de casa e 

contou-me a história do objeto.

As frases que acompanham os desenhos foram retiradas do livro Complexo de Portnoy, de 

Phillip Roth, no qual o autor narra a relação do personagem principal com sua família, desde a 

infância até a idade adulta.

Realizei os desenhos utilizando elementos vinculados à bagagem de cada artista e do 

escritor a respeito da vida em grupo, porque acredito que o tempo que permanecemos juntos, 

habitando e organizando um espaço comum, criou relações de proximidade e contaminação 

similares às da experiência familiar.

ClASSIFICAçãO pOR ESpéCIES, 2012
ObJETOS DIvERSOS, GRAFITE E AquARElA 
SObRE MESA DE MADEIRA
80 x 250 x 80 CM

ClASSIFICAçãO DE uMA CASA, 2012
GRAFITE E AquARElA SObRE pApEl
97 x 173 CM



Fabiano Soares

O aro de ferro como parte de uma bicicleta não parece fazer referência alguma ao tempo da 

máquina. Este que está envolto pelo rei (couro de boi trançado, na região nordestina) mais 

parece uma peça de substituição, aquilo que viria a ser madeira também.

A máquina, intitulada ralador, faz parte de uma cultura há muito deixada para traz, e que 

desempenhava grande função em tempos mais remotos.

RAlADOR, 2012
MADEIRA, FERRO E COuRO
60 x 180 x 110 CM



Marlene Stamm

“Gato” é o nome dado à ligação clandestina destinada a furtar energia elétrica.

Ao observar o espaço arquitetônico e a movimentação gerada na realização dos projetos 

desta exposição, optei por trabalhar com a representação de fios elétricos entrelaçados que 

sustentam lâmpadas, para criar uma metáfora da energia vital, em que a luz assume um papel 

simbólico de proteção.

A arte é o condutor dessa energia que nos move e guia por caminhos necessários para manter 

o ciclo contínuo da vida.

GATO, 2012
AquARElA SObRE pApEl
420 x 135 CM



Rosilene Fontes

Represento neste espaço um quarto infantil. Há apenas uma cama neste quarto e sob ela 

um espelho. Os objetos sob a cama estão colados no estrado. O que o espectador vê em 

um primeiro momento são os objetos refletidos no espelho. São imagens dos objetos, como a 

memória.

A cama na infância nos leva muitas vezes a lembranças de medo, surpresas, refúgio e 

brincadeiras de esconde-esconde.

Entre os objetos de minhas lembranças colados no estrado, escolhi os mais significativos para 

mim. Há as sandálias Havaianas que uso desde os 3 anos de idade (é muito comum entrarmos 

debaixo da cama para pegar sapatos); algumas aranhas, que são os monstros de meus 

pesadelos; livros, brinquedos e presentes.

A obra é uma instalação em que o espectador terá a experiência de agachar para ver o que 

tem sob a cama. Agachar como uma criança à procura de um esconderijo, de uma surpresa 

ou de um monstro... Uma brincadeira, uma mimesis.

Como disse Walter Benjamin, “a criança procura na casa um lugar como refúgio e quando 

é encontrada ouve-se o grito de autolibertação. Por isso ela jamais se cansa da luta com o 

demônio. Retornar ao esconderijo é estar seguro de encontrar tudo como antes”.

vê SE ESTá DEbAIxO DA CAMA!, 2012
CAMA DE SOlTEIRO, ESpElhO E ObJETOS DIvERSOS
120 x 100 x 200 CM



Ana Zveibil

A inquietação humana, a insignificância do homem, sua fragilidade, e a eterna procura por 

caminhos ou respostas para um incompreensível vazio interior são o foco da minha pesquisa.

O divino do céu, a imensidão do mar, a repetição de nossos atos diários no ir e vir, no que 

vemos em nossos caminhos, na construção e destruição de nossos arredores... Ficamos 

perdidos nesse emaranhado de demandas.

As marcas deixadas por todos esses acontecimentos somam-se e modificam a compreensão 

do presente. Mostram que nada é definitivo e tudo pode ser interpretado ou revivido de várias 

formas.

No vídeo Eterno Retorno ao interior de Si Mesmo, o movimento e a busca simbolizam essa 

necessidade humana universal.

O caminho endógeno encontra seu paralelo na procura de uma saída, pois os percursos são 

complexos e se apresentam repletos de dúvidas e impasses.

ETERNO RETORNO AO INTERIOR DE SI MESMO, 
2012
víDEO
3’45”



Ana Lucia Mariz

Uma paisagem bucólica numa parede desgastada. Um sofá velho, manchado, num ambiente 

com um papel de parede florido dos anos 1980. Um móvel de madeira com livros amontoados, 

volumes de enciclopédia, fios à mostra. Uma parede de folhas de cortiça descolando, 

descascadas.

Esses elementos, encontrados em meu trabalho Temps Perdu, refletem aspectos referentes à 

decadência, à passagem do tempo e à memória.

As imagens, registradas na casa em que morei com minha família na adolescência e ocupada 

por minha mãe até 2011, são fragmentos de vivências em justaposição à passagem inerente 

do tempo.

Os ambientes acumulam camadas de histórias e agora, desocupados, desnudam a sutil 

agonia do existir.

TEMpS pERDu, 2011
FOTOGRAFIA COlADA NA pAREDE
200 x 300 CM CADA



Adriana da Conceicão

Pensando a arquitetura em relação à paisagem urbana, trabalho com imagens de fachadas de 

edifícios que se apresentam veladas por telas de proteção, aguardando reforma ou restauro. 

Recombinando essas imagens, desenho croquis desses edifícios sugerindo uma nova 

paisagem.

Neste novo projeto, volto meu olhar para retratar esses edifícios e suas estruturas interiores. 

Apresento uma escada em escala reduzida. Não me preocupa sua funcionalidade, pretendo 

evidenciar sua estética, suas linhas e estrutura. Vejo a escada como um objeto, um elemento 

que permite o acesso aos ambientes internos, aos espaços de circulação, tanto superiores 

como inferiores. Concentro nas linhas externas desse objeto os degraus, um suporte 

imaginário para uma ascensão.

vãO DE ACESSO, 2012
FóRMICA, MDF, bORRAChA E TINTA
7,5 M²



Nilvana Mujica

As referências do meu trabalho e meu interesse artístico remetem à história de Mato Grosso do 

Sul, estado onde vivo, tendo como assunto de minha pesquisa Corumbá, uma cidade onde o 

ladrilho hidráulico importado de diversas partes do mundo para revestir as casas era símbolo 

de status social.

Meu interesse pelos padrões dos azulejos está centrado nas memórias afetivas que eles 

carregam. São vestígios de espaços vividos, hoje inexistentes, relegados ao passado pela 

destruição desse patrimônio.

A obra que apresento na exposição Aluga-se Ville é para mim como uma lembrança, uma 

memória desgastada de um passado que não mais existe.

GOTA CORuMbAENSE, 2012
MADEIRA, FIbRA DE vIDRO E vINIl ADESIvO
4 x 2,75 x 2,75 M



Adriana Conti

Lugares ou cenas têm dominado meu trabalho há algum tempo.

Tenho a intenção de convidar o espectador a entrar ou interagir com os espaços, ambientes, 

tentando interferir no curso da vida, seja explicitando uma saída, seja insinuando uma 

passagem.

Meus espaços labirínticos querem nos levar a questionar se a liberdade existe ou é apenas 

uma ilusão e estamos condenados a ficar atados aos significados que acumulamos no 

decorrer da vida.

Procuro que as cores se destaquem ou se anulem na tentativa de impor ou impedir limites. 

Juntas, procuro criar sensações ou meras ilusões no interior de pessoas que, no meu 

entender, procuram encaixar o que está diante de seus olhos dentro de sua memória visual ou 

emocional.

Neste Aluga-se Ville, escolhi o papel como suporte para meu jogo de cores e sua fixação 

sem maiores rigores, tentando sinalizar o desmoronamento de um lugar onde os habitantes 

só conseguem prestar atenção em suas próprias necessidades e desejos, esquecendo-se 

de observar o outro, deixando pouco espaço para o que, a meu ver, seria o fundamental 

de qualquer estrutura estável: o diálogo. Há também o desejo de questionamento dessa 

individualidade em relação à dimensão do trabalho. As janelas simulam uma dificuldade de 

observação, as portas não deixam transparecer que levam a algum lugar, estariam solicitando 

um crescimento? Uma vontade de explorar?

Seriam as paredes tão nulas quanto as apresentadas por Von Trier?

O quE SEGuRA uMA CASA?, 2012
ACRílICA SObRE pApEl
390 x 500 CM



Helen Faganello

Algumas das reflexões que movem meu trabalho são relacionadas às constantes 

transformações do planeta Terra, desde sempre. Com o termo transformações, quero me 

referir àquelas não só de ordem física, mas também às de ordem material, cultural, intelectual, 

criadas pelo homem ou não.

Esse pensamento se concretiza sob a forma de pinturas, fotografias, instalações e colagens 

nas quais se percebe a natureza ora se avolumando, ora ameaçadora, ora invadindo espaços, 

por vezes ainda plácida e tranquila, gentil.

Falando sobre o aspecto formal da obra, preocupo-me com o desenho, a geometria, a 

sobreposição de planos, a ilusão gerada pela manipulação das imagens, pelas cores e por 

outros elementos que possam potencializar esses aspectos do trabalho.

No trabalho “sem título com sansevieria trifasciata,” concebido para a exposição Aluga-se Ville, 

com o grupo Aluga-se, utilizei imagens das suculentas muito populares no Brasil, as espadas-

de-são-jorge. A escala que usei fez as plantas parecerem agigantadas. As imagens foram 

impressas em vinil, sendo este adesivado sobre MDF e posteriormente recortado e fixado à 

parede. Sobre essa superfície, trabalhei com tinta acrílica, realçando as cores e formas das 

plantas. Há ainda pintura sobre a parede, potencializando a tridimensionalidade do trabalho.

SEM TíTulO COM SANSEvIERIA TRIFASCIATA, 2012
TINTA láTEx, TINTA ACRílICA, vINIl ADESIvO 
RECORTADO E ADESIvADO SObRE MDF 3 MM
300 x 100 x 100 CM



Bettina Vaz Guimarães

Trabalho com pintura e desenho

objetos me circundam

Seleciono formando um arquivo pessoal

espécie de catalogação do cotidiano

em minha volta

A partir da observação – reconstruo

sobreponho e fragmento

altero proporções

Acrescento muitas cores

Penso em colagem

Para o Aluga-se Ville:

Chão – site specific.

Chão – carpete – tapete – passadeira

uma linha – passagem ao infinito

planos de cor

meu próprio Pantone

fragmentos

721 cores diferentes entre si

organizadas aleatoriamente

Flashes de tons

bETTINA vAz GuIMARãES
pASSADEIRA DIvIDE uM TERRITóRIO COM 721 
CORES DA MINhA SElEçãO pANTONE, 2012
SITE SpECIFIC
TINTA ACRílICA SObRE MDF
CADA plANO DE CORES 23,5 x 4,4 CM
399 x 540 x 81 CM



Mai-Britt Wolthers

Meu objetivo é estabelecer relações entre a pintura bidimensional e objetos tridimensionais e 

sentir o valor relativo do(s) objeto(s) em relação à pintura.

O objeto escolhido toma sua posição na pintura e se relaciona com as demais formas e cores.

A colocação da pintura sobre o piso permite o trânsito de pessoas sobre a obra de forma que 

a pessoa também possa ser vista como um elemento tridimensional inserido sobre ela. Dessa 

forma, estabeleço novas e variáveis relações na obra.

quEM bOTOu O OvO?
OvO DE AvESTRuz SObRE pINTuRA EM lONA pláSTICA
480 x 280 CM



Mirian de los Angeles

Realizo uma pesquisa com padrões visuais. Entendo por padrão toda forma ou modelo que 

pode se repetir indefinidamente criando um todo estável.

Minha pesquisa consiste em escolher um padrão, identificar o elemento principal e testá-lo 

pictoricamente.

Considero teste toda despadronização que imponho, alterando cor, retirando linhas e mudando 

de alguma maneira o foco principal que o caracteriza.

Então, a partir de um padrão que descobri, escolhi e pintei, realizo uma série de outras 

pinturas que chamo de testes de padrão. As variações acontecem de acordo com as 

possibilidades de distorção que ele permite.

Minha busca com elas é tentar dissolver a imagem padronizada.

É realmente difícil separar o jogo de encaixes, e toda nova organização a que os submeto sei 

que carrega em si a unidade inicial presente.

Acredito que padrões, visuais ou não, estejam em todas as partes. São organizações que nos 

revelam o mundo.

Compreendê-los e decodificá-los é para mim uma forma de conhecer as coisas.

No Aluga-se Ville, montei o padrão com pequenos cubos coloridos e translúcidos, subdividindo 

ainda mais o padrão inicial.

As unidades para formá-lo foram pequenos cubos iguais, que se repetiram 1.600 vezes, 

formando o todo da peça. A função das cores no trabalho é a de ajudar a mostrar o padrão, 

os cubos para subdividi-lo. E o translúcido tem como objetivo revelar o volume das pequenas 

partes através da luz que passa por elas.

ATRAvéS, 2012
CubOS DE ACRílICO, TINTA TRANSlúCIDA E COlA
200 x 200 CM (FORMADA pOR quATRO pARTES DE 
100 x 100 CM)



Alexandre Paiva

Meu trabalho concentra-se na tentativa de desaceleração do tempo e de como o percebemos.

Busco, por meio do longo processo de elaboração de minhas obras, conferir a elas certo 

preciosismo e poesia.

A estética da luz artificial também é algo que me interessa como linguagem.

Para esta exposição, optei por bordar uma tela com cabo eletroluminescente representando as 

diversas fases do processo criativo por meio de círculos concêntricos formando um alvo.

O título, Para Não Acertar no Pé, é intencionalmente irônico e faz referência ao medo que todos 

temos de errar.

pARA NãO ACERTAR NO pé, 2012
FIO ElETROluMINESCENTE SObRE TElA
140 x 140 CM



ALUGA-SE VILLE 
Depois da visita a Central Galeria em São Paulo, 1o de dezembro de  2012.

Sobre os meus encontros com as mostras do grupo ALUGA-SE, como e o que posso 
escrever aqui e agora para que alguém leia, assim de lembrança e sem poder confiar 
tanto nesse emaranhado de imagens e sensações desprovidas de tempo que formam 
a memória cognitiva, afetiva e corporal? Creio que houve a primeira ocasião em que 
cheguei bastante tarde a uma inauguração no MAC-Campinas em 2011. Quando me 
dei conta, de tão atrasado que estava, vivenciei o papel do último visitante solitário a ser 
quase expulso de uma instituição. Era a mostra “Até Meio-Quilo”, e fui ostensivamente 
seguido pelo segurança enquanto percorria as salas da exposição, por esse homem, 
apontado pelo museu como o responsável naquele exato momento de cerrar as portas 
daquela noite. Não vi e não falei com mais ninguém. Saí caminhando até os bares do 
entorno, e até aos restaurantes para ver se encontrava algum artista perdendo-se ali por 
perto, mas nada. E acabei retornando ao meu rumo original.

Desde quando descobriram o seu lugar, marca e nome, enquanto buscavam uma casa 
para alugar em São Paulo que pudesse ser o centro dos acontecimentos que envolvem 
uma exibição em grupo com programas de debates e cursos, ALUGA-SE e seus 
artistas surgiram  como um selo independente e maleável, imbuídos de um espírito-uno 
propositor, envoltos em sua própria estruturação, e desejantes de uma nova realidade 
transformadora. O desenho vivo do conjunto de ideias que sempre acaba movendo o 
grupo em direção a visibilidade, circulação e legitimação no circuito independente ou 
institucionalizado, no museu, casa vazia, residência no interior do nordeste ou galeria, em 
São Paulo, diversas cidades ou em outro país, faz parecer ser a força impulsionadora de 
ALUGA-SE.
Como Josué Mattos mencionou em seu texto de apresentação de ALUGA-SE ViLLE (que 
é Ville de cidade no francês), de fato, não há como esquecer do filme Dogville (2003) de 
Lars von Trier. Aquele roteiro que trata da vida numa comunidade em cheque, em que os 
moradores tentam se reorganizar coletivamente contra uma forma de inimigo social oculto 
e verdadeiro, que os oprime pela violência, (e por que não dizer?), das regras do jogo do 

mercado (imobiliário, no caso) da cultura especulativa. Só para tocar com uma agudeza 
similar  sobre as  condições que também nos são impostas e praticadas todo o tempo 
contra e a favor, como tática ou auto-sabotagem, por seguidas e repetidas vezes até a 
exaustão, devido aos modos (ou a falta de) com que atuamos diretamente no sistema de 
arte.  

Peço desculpas de antemão a quem iniciou a leitura deste breve texto, mas não me é 
possível comentar todos os trabalhos que estiveram em exibição na mostra ALUGA-
SE ViLLE, tampouco os seus títulos. O que me vem em mente, como não tenho a 
oportunidade de estar reunido com cada um de vocês que aqui me leem, é que poderia 
tentar fazê-lo, caso fosse possível interpelar-me durante conversação pública.

Tal qual um ambiente doméstico bem brasileiro, daqueles em que a simplicidade dos 
elementos dispostos espontaneamente cria a sofisticação dos gestos de cuidado e 
carinho para com a casa e aos que habitam nela, o trabalho de Helen Faganello no 
canto oposto da parede de quem entra pela porta, nos recebe e enche a exposição, 
fala aos nossos olhos do aconchego e da  proteção, com imagens triplicadas de 
agrupamentos plantados mesclando espadas de São Jorge com espadas de Santa 
Bárbara. Justo ao lado, a passadeira de pintura de Bettina Vaz Guimarães avança feito 
blocos de construção coloridos, do piso ao teto, além de formar um  corredor imaginário 
de passagem, ao subir até o alto da parede, alterando o eixo perceptivo desta casa 
em estado de alerta máximo de ALUGA-SE. Juntamente com um jardim fóssil de João 
Gonçalves, montado bem a entrada como se fosse uma pequena horta, um canteiro 
bem plantado de ervas nos surpreende por sua beleza e estranhamento, que pede ser 
enxergado como um tesouro dourado petrificadamente enterrado à soleira da porta. 
Os retratos familiares da matriarca armênia com o autorretrato de Ana Kalaydjian, 
nos desorientam o percurso e trajeto por entre as obras através de suas camadas de 
sombra e sentido, reflexos difusos de seus antepassados. Em ALUGA-SE VILLE há 
um forte e interessante senso de ancestralidade em relação ao lugar que se ocupa 
permanentemente uma família ou até mesmo uma exposição. A indagação a ser feita 
versa sobre a investigação de recursos que gera o bem-estar do pertencimento, não 
importando se fixo ou desterrado, nem que seja por um átimo. Regressemos às obras: a 
instalação escultórica de Evandro Prado irrompe como a própria fissura aberta na parede 



externa de uma casa vista da rua, despejando luz para a vida. De estruturação nua e 
aparente, o chão feito para se pisar nos atemoriza, nos traz a impressão de que vai se 
estragar o solo com as pegadas. Respeito que remete a um sentimento cauteloso  de 
andar sobre um tapete lindo, que debaixo de nossos pés lidamos suavemente, por 
se gostar muitíssimo de olhar direto para a trama de seus fios. A riqueza de detalhes 
é impressionante na peça içada feito um lustre no centro de um ambiente que mais 
recorda uma sala de jantar profana. De santinhos invertidos, Prado construiu uma 
multidão esmagadora de imagens e simbolismos, que pendurado de cabeça pra 
baixo, transformou-se em um observatório em meio ao vasto campo loteado com 22 
artistas participantes da exibição coletiva. Uma alusão coincidente a la León Ferrari 
e a sua pontiaguda anti-religiosidade através dos signos santos. ALUGA-SE ViLLE 
é uma mostra com diversos trabalhos apresentados diretamente no chão. Mai-Britt 
Wolthers com a sua pintura de grande volume e proporção da cor, instala seu trabalho 
diretamente no piso, e traz a presença de tapetes e demais marcações, nos faz 
relembrar e refletir livremente sobre as experiências estéticas na Bauhaus-Dessau e a 
produção de Josef e Anni Albers. Também a história do tapete oriental, ou até mesmo 
o tapete oriental nas fábulas, que universo infinito, profundo de multicamadas de 
imagem e significados. A obra de Rosilene Fontes revela e oculta segredos nebulosos 
íntimos que habitam aquele interstício embaixo da cama de infância da artista. 
Mistérios biográficos e ficcionais são escondidos e compartilhados, impressos ali 
naquele espelhamento com o outro, que espia a desordem debaixo de onde Rosilene  
supostamente dormiu, sob possível julgamento de um atual modelo de representação 
de sua existência remota, que é acessada pelo público.  

É notório como o display dos trabalhos logo à entrada principal abre clareira para 
inúmeras interpretações. O do fundo da sala expositiva apreende labirinticamente os 
sentidos de intimidade criados com o espaço, na procura de compreensão, orientação 
e percepção. Rebate-se lado a lado o caráter das imagens dos trabalhos: um túmulo 
bizantino branco de funeral doméstico imaginado no interior nordestino por Giba 
Gomes, em outro canto desvios bidimensionais, como o ambiente de um quarto azul 
de Yara Dewachter, ou uma instalação vermelha geométrica que primeiro agrupa, mas 
depois separa em formas orgânicas do chão ao teto, da artista sul- matogrossense 
Nilvana Mujica - aquela peça que poderia ser considerada possivelmente o coração 

da casa em contato vital com um outro organismo pendurado e costurado com finos 
fios de cobre, dando o efeito de uma baba metálica de teia de aranha de lustre por 
Margarida Höller. Deixar-se finalmente ser conduzido por entre uma projeção de 
vídeo, espécie de emparedamento visual, com dois muros de tijolos de imagens em 
movimento da artista Ana Zveibil, preso aos dois lados de uma mesma realização em 
grupo, dois mundos divididos por uma sala  compartimentada em dois gomos, por 
onde se escapa do porão para o telhado ao se percorrer com o olhar o projeto de 
arquitetura para uma escada, que conecta dois diferentes pisos fictícios, superior e 
inferior, trabalho de Adriana da Conceição. 

A pluralidade absolutamente demarcada dos trabalhos expostos nesse ente-casa-
Ville, tem garantido a implantação do projeto pela qualidade de sua planta-baixa em 
qualquer tipo de terreno. 

Marcio Harum, março de 2013 



A ExpOSIçãO AluGA-SE vIllE FOI REAlIzADA COM O FuNDO GERADO A pARTIR DAS vENDAS 
DAS CAIxAS SuRpRESAS DO pROJETO pAGOu lEvOu NOS ANOS DE 2011 E 2012.
The exhibition Aluga-se Ville was financed by the group’s project: Pagou Levou
(pay and take), with the sales of surprise boxes (a box with 3 surprise works) 2011, 2012.

A prologue for Aluga-se Ville
There are two dates to consider for the beginning of this prologue. The first is practically the entire first decade 
after the launch of the film Dogville (2003), the origin of the first ideas which mobilized the artists to hold the 
exhibition Aluga-se Ville. The second date is 2010, the year when, for a circumstantial reason, the house 
inhabited by a group of artists during the second semester and its temporary condition of “available for rent” 
became the driving force behind the collaborative actions, which they have since adopted. Since then, this non-
group group has crossed the Atlantic and visited the country’s five regions with its exhibitions that reinvested in 
a large number of the initiatives adopted by artists in the last century, establishing a system for the circulation of 
exhibitions and the means of financing them. Within this framework, the Aluga-se built its means of exchange, 
its ways of activating and redefining circuits. The group occupied a house, some museums and galleries, 
turning them into rented property or property available for rent. Whilst brokers of these places, and also acting 
as tenants, they accentuate with a certain irony the ways of operating adopted by the system, above all in what 
affects the legitimacy and institutionalization of art. This irony is shown by assuming the posture of someone who 
manages – through a method used by estate agents– to institute his space. And even if these tenants, in the 
condition of artists, detain the ownership in the first place of the artwork – which functions as a safety net in the 
operation -, it is not said that this makes the process any easier. This is because although art is a rare commodity 
in the world, with its particular way of instituting symbolic thoughts, this does not guarantee a fruitful occupation 
of the rented place. Once occupied the artists-tenants need to organize, sublet, collect and pay fines, look after 
the property, build, renovate, buy and sell, check the general conditions of the building and, above all, the way to 
exhibit and mediate what they produce.  

Now it is the ville (city) that has been affected by the Aluga-se. it was extracted from Dogville and became 
adjective-less and not even associated with a patriarchal family, a medieval custom in some of the cities around 
the world. it is at the same time a “Aluga-se city” – in so far as it is a reality built through the contact of the artists 
with this unusual way of making their own laws in the territory of art–, a city available for rent, or even the image 
of a city which rents everything it contains. From Dogville, they keep fragments of the plot, making the power 
struggle and the allegories that appear throughout the film become peripheral. On the other hand, the way 
they mark out the perimeter of the city, the laws that govern it and its phantasmagoria, the same necessary 
misconceptions and the same ideas about privacy that appear in Dogville, are present here in Aluga-se Ville.

There is a fundamental consideration in the exhibition, but no less important, to be experienced: our problems 
will always be the same. The difference is in how we approach them. This is why it will not be hard to find in the 
exhibition works of art that manipulate the home environment in its labyrinthine aspect, the complexity that exists 
in defining what is the private place and the feeling of ownership which we believe we have over the things 
which belong to us due to the time we will spend with them. The idea of virtual landscape and its monumentality, 
the apparent power over the identity or the blinding memory which determines that which we can still be, all 
progress in parallel with the work of Lars von Trier. in the end, Aluga-se Ville seems to ask what really belongs to 
us. Would we be in the same condition as tenants? 

Josué Mattos



Giba Gomes
i am intuitive and disorganized. i collect photos of places and people in distressing situations. 
i collect these images without planning how i am going to use them.
It has been like this since the men’s bathrooms, crazy people, robbers, whores and delinquents: People or 
situations on the edge of society. The path to the cemetery (also on the edge of society) was a natural one, a 
sequence to previous work.
The little figures forgotten on the tombs, the remains of flowers, ornaments, tributes, objects of devotion... all this 
fascinates me. 
For a long time, prints have been my main means of expressing myself, but the number of rules one has to follow 
to make a print tires me. So I work with dirty hands, the matrices are badly inked and badly cleaned, I don’t clean 
my hands to manipulate the papers, I leave my fingerprints and dirt on all the prints I make. 
The representation of the tomb and of the ossuaries followed these criteria.  
i worked on the images with dry point and monotypes. i used some colours, copied the ornaments that i 
documented, made some collages and added some frames.
- Já Tenho Onde Cair Morto, 2012
  Prints, monotypes and wooden box clad with plaster and latex paint 
  120 x 160 x 300 cm

João Goncalves
For some time i have been interested in skeletons, shells and exoskeletons. i have systematically gathered and 
collected bones and skulls of animals, whose organic body nature has been dealt with by decomposition. All 
that is left are these mineralized remains, a kind of register of the life which there once was there. The poetic 
nature of bones for me is that they constitute the structural element of the living body, in the same manner as 
steel girders sustain reinforced concrete buildings. in some animals, horns and shells also carry out the functions 
of protection and defence. 
The origin of these skeletons are the grasslands of the state of Rio Grande do Sul, the state where i was born 
and where i have family. in a way, the skeletons make up the landscape of the Rio Grande do Sul: animals raised 
in extensive farming conditions die due to a number of reasons in the fields and remain there for a long time, 
until the skeletons – this documentation of their existence - are found. in my recent work, i try to reconstruct this 
landscape in “scenography” grasslands, taking photographs of the bones in such a way as to emphasize their 
presence, be it through the lighting, be it through the application of paint. 
The proposal of an exhibition with installations seemed like an opportune moment to take the staging exercise 
a step further, making a longer lasting grassland of bones than the ones in photographs. The dialogue with the 
entirety of the scenographic house led me to make the work into an entrance garden – and from there came the 
title, Jardim Fóssil (Fossil Garden). The idea is for the observer to walk over the installation and get closer to the 
bones, participation which stays registered in the wearing out of the gilt of the grassland.
- Jardim Fóssil, 2012
  Spray paint on synthetic plants and bones 
  150 x 250 x 350 cm

evandro prado
My work deals with the spiritual and material needs and lack of satisfaction of western Christian culture. in it, 
issues arising from religion, politics and the market cross each other in the span of a plastic discourse which 
brings together elements extracted from tradition and others taken from the current context.
The manipulation of images occurs through the appropriation of icons from popular Brazilian Catholicism and the 
questioning of their iconographic and signification status. 
i try to review the opinion of the observer and transform him into an integral part of the work, as a result of 
his social and political criticism. Man does not only admire, but becomes a target full of irony, just as in the 
philosophy of Nietzsche man loses his autonomy to that which he considers “sacred”.
Dominus Tecum is a small church, without an alter, but with a chandelier which hangs from the ceiling. The light 
that emanates from it is sustained by many juxtaposed images of saints, revealing, however, a paradox: they are 
hanging upside down.  
- Dominus Tecum, 2012
  Cloth, wood, resin and candle 
  300 x 250 x 350 cm

margarida holler
Body-dwelling between places.
Space-shelter which lives in us with passages woven between times.
 How to observe, feel and learn about our existence in a universe that is in constant flux, connection 
and communication?
Some reference points make up the field of experimentation in the studies I am developing, whose 
investigative axes are images of the interior of the human body throughout the course of the history of 
art, having medicine as a basis for research and analysis. 
Starting from this premise, I research images in anatomy books and configurations seen in medical 
codes of representation, such as tomography, X-ray, bone scintigraphy, magnetic resonance, electron 
micrograph, etc. The construction processes of these images, their reading and interpretation suggest 
points for reflection as to how the surface of the drawing is constructed. 
i also examine the connections between the body and architecture and how this body relates to the 
space around it, how it occupies it and opens itself to it. 
These theoretical constructions develop into raw materials, transporting the reflections and 
experiences to the works of art. The meaning of the words weave, text, cloth, texture, weft, web, with 
their actions, mobilizes this path of attempts which make evident the discussion, the selection, the 
chain reaction: dissecting, imagining, interacting, achieving, reflecting, configuring, restoring and 
reconstructing new connections, leaving the seams open of this body-dwelling, a net the structural 
procedures of which are capable of adapting, making grow and transforming different surfaces, always 
maintaining the human body in the main role. 
- Corpo-morada entre Lugares, 2012
  Woven copper wire
  Various dimensions 



ana kalaydjian
Historical references and confrontation with the inheritance of tradition are a feature present in my 
work. Since the 1990’s, I have been developing my work using as a starting point issues related to 
Armenian traditions, addressing individual memories and expanding them to collective memories. 
My work is based on the age-old tradition of reading the coffee grounds, which consists of establishing 
direct communication with the other person, a construction of intimate relationships with people. This 
action leads to formal discussions which i reorganize creating a new meaning. 
in the present series, Anuch Luritza, i question the theme of ancestry and cultural attributes in the 
contemporary world.
The drawings were created in large formats, with my attention directed towards traditions, the family 
album, the women in the family, integrating new elements and finding new meaning according to the 
succession of experiences lived throughout time. How we are formed, how we continue to do the 
same things and how we reveal an “identity” which is learnt subjectively. The self-image is a personal 
construction. The observation of physical characteristics, tastes, values and emotional ties that 
constitute this self-image is a way of being to oneself and to the world around us.  
- Dividida, 2010
  Drawing with charcoal/ acrylic paint 
  1,25 x 1,50 m
- Véus do Tempo, 2010
  Drawing with charcoal/ acrylic paint Desenho carvão/tinta acrílica
  1,58 x 1,32 m
- Eus II, 2010
  Drawing with charcoal/ acrylic paint 
  1,60 x 1,30 m

yara dewachter
Observing how relationships develop between people, family members, groups of friends and people at work 
has been the subject of my most recent projects. 
i am interested in creating spacial situations, such as small rooms, where the relationships between people are 
established, become apparent.
I use these theatrical locations to present the issues that normally are not officially seen in relationships, such as 
doubts, worries and the mismatch between what one desires and the milieu to which one belongs.
The theatre is for me a kind of caricature of the situations that always require from us loyalty to a particular type of 
behaviour and force us into a rigidity that limits our choices.
i try to question this rigidity and create situations where i can play and think about them. 
- Consciência Atrelada a Carne, 2012
  Wallpaper, photographs, sound, dolls immersed in wax and artist’s book 
  260 x 250 x 250 cm

Renata Cruz
Classificação por Espécies is a study in which I investigate the allocation of poetic, symbolic and personal value 
to the objects that surround us and that we use in our lives, beyond the value instituted by the financial market.  
it is founded on an exchange system that consists of the following: for a personal object of symbolic value, i offer 
a brochure with drawings done by me of objects that have already been exchanged. 
I use the objects I receive to do my drawings and create the classification system based on the stories I am told 
during the exchange. 
My interest in the organization of the types of objects is precisely to discover and create new classifications for 
objects we take with us, and identify important stories that are common to many people, as are the stories about 
meetings, significant moments, losses, the desire for change and others. 
Classificação de uma Casa consists of a series of drawings inspired by the exchanges made with the artists 
participating in the exhibition Aluga-se Ville.
Each artist gave me an object that represented his or her idea about participating in the house and told me the 
story of this object. 
The phrases that accompany the drawings were taken from the book Portnoy’s Complaint, by Phillip Roth, in 
which the author narrates the relationship of the main character with his family, from childhood up to adult life. 
The drawings were done using elements linked to the life experiences of each artist and of the author related to 
living in a group, for i believe that the time we spent together, living in and organizing a common space, created 
a relationship of proximity and contamination similar to that of a family.
- Classificação por Espécies, 2012
  Various objects, graphite and watercolour on a wooden table  
  80 x 250 x 80 cm
- Classificação de uma Casa, 2012
  Graphite and watercolour on paper 
  97 x 173 cm

fabiano soares
The iron wheel rim as part of a bicycle does not seem to make any reference to the age of the machine. This 
one, which is surrounded by the “rei” (braided ox leather, so called in the North-eastern region of Brazil) seems 
more like a replacement part, which would also become wood.
The machine, named grater, is part of a culture left behind long ago, and which had an important function in the 
distant past.
- Ralador, 2012
  Wood, iron and leather
  60 x 180 x 110 cm



marlene stamm
“Gato” is the name given to clandestine connections used to steal electricity from the mains.
On observing the architecture of the space and the movement generated to carry out the projects in this 
exhibition, i chose to work with the representation of interwoven electric wires that sustain light bulbs, to 
create a metaphor of the vital energy, where light assumes a symbolic role of protection.  
Art is the conductor of this energy that moves us and guides us through the paths necessary to maintain 
the continuous cycle of life.  
- Gato, 2012
  Watercolour on paper 
  420 x 135 cm

rosilene fontes
In this space I portray a child’s bedroom. There is only one bed in this room and under it, a mirror. The objects 
under the bed are placed on the wooden bed board. What the spectator sees at first are the objects reflected in 
the mirror. They are images of the objects, like a memory.  
During childhood the bed often brings back memories of fear, surprises, refuge and games of hide and seek.
From my memories, i chose the most meaningful objects for me to stick on the bed board. There are the 
Havaiana flip-flops that I have used since I was 3 years old (it is very common for us to go under the bed to 
get shoes); some spiders, which are the monsters from my nightmares; books, toys and presents.The work is 
an installation where the spectator will have the experience of crouching to see what there is under the bed. 
Crouching down like a child looking for a hiding place, a surprise or a monster... A game, a mimesis.
Walter Benjamin said that a child looks for a place of refuge in the home and when he is found you can hear the 
shout of self-liberation. This is why he never tires of the fight with the devil. To return to the hiding place is to be 
sure of finding everything as it was before. 
- Vê Se Está Debaixo da Cama!, 2012
  Single bed, mirror and various objects 
  120 x 100 x 200 cm

ana zveibil
Human restlessness, the insignificance of man, his fragility, the eternal search for paths or answers to an 
incomprehensible internal emptiness are the focus of my research.  
The sky’s divinity, the vastness of the sea, the repetition of our daily acts in our comings and goings, in 
what we see on our paths, in the construction and destruction of our surroundings... We get lost in this web 
of demands. The marks left by all these happenings join together and modify our understanding of the 
present. They show that nothing is definitive and everything can be interpreted or re-lived in various ways.
in the video Eterno Retorno ao interior de Si Mesmo (Eternal Return to the interior of Oneself) the movement 
and the search symbolize this universal human need.  
The endogenous path meets its match in the search for an exit, for the routes are complex and show 
themselves to be full of doubts and impasses.
- Eterno Retorno ao Interior de Si Mesmo, 2012
  Video
  3’45”

ana lucia mariz
A bucolic landscape on a shabby wall. An old, stained settee, in a room with flowery wallpaper from the 
1980’s. A piece of wooden furniture piled high with books, volumes of an encyclopaedia, threadbare. A 
wall with panels of cork which are coming unstuck and peeling. These elements, present in my work Temps 
Perdu, reflect aspects that refer to decadence, the passing of time and memory. 
The images, registered in the house where i lived with my family when i was a teenager and occupied by 
my mother until 2011, are fragments of life experiences side by side with the inherent passing of time. 
The rooms accumulate layers of history and now, unoccupied, unveil the subtle agony of existing. 
- Temps Perdu, 2011
  Photograph stuck on a wall 
  200 x 300 cm each 

adriana da conceicão
Thinking of architecture in relation to the urban landscape, i work with images of the façades of buildings which 
find themselves concealed by protective screens, while waiting for renovation or restoration. Combining these 
images, i draw sketches of these buildings suggesting a new landscape. 
in this new project, i turn my attention to portraying these buildings and their internal structures. i present a 
staircase on a reduced scale. i am not concerned with its function, i intend to make evident its aesthetics, its 
lines and structure. i see the staircase as an object, an element that allows access to the internal rooms, to 
the areas of circulation, both upper and lower. i concentrate on the external lines of this object, the steps, an 
imaginary support for a climb.
- Vão de Acesso, 2012
  Formica, MDF, rubber and paint.
  7,5 m²



nilvana mujica
The references for my work and my artistic interest go back to the history of Mato Grosso do Sul, the state where 
i live, and the subject of my study is Corumbá, a city where the tiles imported from various parts of the world to 
decorate the walls of the houses were a symbol of social status.
My interest in the patterns on the tiles is centred on the sentimental memories which they carry. They are remains 
of places which were lived in, inexistent today, relegated to the past due to the destruction of this heritage. 
The work i present in the exhibition Aluga-se Ville is for me like a souvenir, a worn memory of a past that no 
longer exists. 
- Gota Corumbaense, 2012
  Wood, fibreglass and adhesive vinyl 
  4 x 2,75 x 2,75 m

adriana conti
Places or scenes have dominated my work for some time. 
My intention is to invite the spectator to enter or interact with the spaces, surroundings, trying to interfere in the 
course of life, be it by making an exit explicit, be it by insinuating a way through.
My labyrinth like spaces want to make us question if freedom exists or if it is only an illusion and if we are 
condemned to remain tied to the meanings we accumulate throughout our lives.  
i try to make colours stand out or annul themselves in the attempt to impose or prevent limits. Together, i try to 
create sensations or simple illusions inside people who, in my understanding, try to fit what is before their eyes 
into their visual or emotional memories. 
In this Aluga-se Ville, I chose paper to support my colour scheme and its fixation without further rigor, trying to 
signal the collapse of a place where the inhabitants are only able to pay attention to their own needs and desires, 
forgetting to observe the other people, leaving little space for what, in my opinion, would be fundamental to any 
stable structure: dialogue. There is also the desire to question this individuality in relation to the dimension of the 
work. The windows simulate a difficulty to observe, the doors do not let it be seen that they lead somewhere, 
would they be asking for growth? A desire to explore? 
Are the walls as null as those presented by Von Trier?
- O que Segura uma Casa?, 2012
  Acrylic on paper  
  390 x 500 cm

helen faganello
Some of the reflections that motivate my work are related to the constant transformations that have 
occurred on planet Earth, since time immemorial. By the term transformations, i refer not only to those 
of a physical nature, but also those of a material, cultural, intellectual nature, created or not, by man.
These thoughts take shape in the form of paintings, photographs, installations and collages where one 
can perceive nature at times increasing, at times threatening, at times invading spaces, and at times 
still placid, tranquil and gentle. Talking about the formal aspect of the work, i am concerned with the 
drawing, the geometry, the superimposition of planes, the illusion generated by manipulating images, 
colours and other elements which can potentialize these aspects of the work. 
in the work sem título com sansevieria trifasciata, conceived for the Aluga-se Ville exhibition, with the 
Aluga-se group, i used images of an evergreen perennial plant very popular in Brazil, the mother-in-
law’s tongue. The scale I used made the plants look gigantic. The images were printed on vinyl, which 
were then stuck on MDF and later cut out and fixed on the wall. On this surface, I worked with acrylic 
paint, enhancing the plants’ colours and shapes. There is also paint on the wall, enhancing the three-
dimensional nature of the work. 
- Sem titulo com sansevieria trifasciata, 2012
  Latex paint, acrylic paint, cut adhesive vinyl stuck on MDF 3 mm
  300 x 100 x 100 cm



betina vaz guimarães 
i work with painting and drawing 
objects surround me
i make a selection forming a personal archive
a type of cataloguing of everyday life
all around me 
Beginning with observation – i reconstruct
superimpose and fragment
i change proportions 
Add many colours 
Think of collage 

For the Aluga-se Ville:
Floor – site specific.
Floor – carpet – rug –runner
a line – a path to the infinite 
strips of colour 
my own Pantone
fragments
721 colours different from one another 
randomly organized 
Flashes of tones
- Bettina Vaz Guimarães
  Passadeira Divide um Território com 721 Cores da Minha Seleção Pantone, 2012
  Site specific
  Acrylic paint on MDF
  Each strip of colour 23,5 x 4,4 cm
  399 x 540 x 81 cm

mai-britt wolthers
My aim is to establish relationships between two-dimensional painting and three-dimensional objects and feel 
the relative value of the object(s) in relation to the painting. 
The chosen object takes its position in the painting and relates to the other shapes and colours.  
The placement of the painting on the floor allows for the movement of people on top of the work of art so that 
the person can also be seen as a three-dimensional element inserted in it. in this manner i establish new and 
variable relationships in the work.  
- Quem Botou o Ovo?
  Ostrich egg on a painting on plastic canvas 
  480 x 280 cm

mirian de los angeles
i carry out research with visual patterns. i understand pattern to be any form or model which can be repeated 
indefinitely creating a stable unit.  
My research consists of choosing a pattern, identifying the main element and testing it pictorially.
i consider a test to be any change in the pattern that i undertake, altering the colour, removing lines and 
changing in some way the main focus that characterizes it. 
So, starting with the pattern which i discovered, chose and painted, i carry out a series of other paintings, which 
i call pattern tests. The variations happen according to the possibilities of distortion that it allows.  
My search with them is to try and dissolve the image arising from the pattern.
It is really difficult to separate the way it all slots together like a game, and I know that each new organization that 
i submit them to, carries within it the initial element.  
i believe that patterns, visual or otherwise, are everywhere. They are organizations that reveal the world to us. 
To me, to understand and decodify them is a way of getting to know the world better.  
For the Aluga-se Ville, i set up the pattern using small coloured and translucent cubes, subdividing even more 
the initial pattern. 
The units used to form the entire work were small identical cubes, which were repeated 1.600 times.
The function of the colours in this work is to help show the pattern, the function of the cubes is to subdivide it.  
And the purpose of the translucent nature is to reveal the volume of the small parts through the light that passes 
through them. 
- Através, 2012
  Acrylic cubes, translucent paint and glue 
  200 x 200 cm (formed by four parts of 100 x 100 cm)

alexandre paiva
My work focuses on the attempt to decelerate time and how we perceive it.  
Through the long elaboration process of my art pieces, i try to confer on them a certain preciosity and poetry.  
The aesthetics of artificial light is also something that interests me as a language. 
For this exhibition, i chose to embroider a canvas with an electroluminescent cable representing the various 
phases of the creative process through concentric circles forming a target. 
The title, Para Não Acertar no Pé (Not to shoot yourself in the foot), is intentionally ironic and makes reference to 
the fear we all have of making a mistake. 
- Para Não Acertar no Pé, 2012
  Electroluminescent cable on canvas  
  140 x 140 cm



view it as a petrified golden treasure buried on the doorstep. The family portraits of the Armenian matriarch 
with the self-portrait of Ana Kalaydjian, disorientate us on our path and route between the artworks through 
their layers of shadows and feelings, diffuse reflections of her ancestors. In ALUGA-SE VILLE there is 
a strong and interesting sense of ancestry in relation to the place which a family or even an exhibition 
occupies permanently. The question to be asked is with regards to the investigation of resources that 
generate the well-being of belonging, not mattering whether fixed or exiled, even if only for an instant. Let 
us return to the works of art: the sculpture installation of Evandro Prado breaks out like the very crack itself 
open in the external wall of a house seen from the road, pouring out light for life. With a bare and apparent 
structure, the floor made to be trod on intimidates us, gives us the impression we are going to spoil the floor 
with our footprints. A respect which goes back to the wary feeling we have when stepping on a beautiful 
carpet, which we tread on gently as we greatly enjoy looking straight at the web of its threads. The rich 
details of the piece hanging like a chandelier in the centre of a setting which reminds us most of a profane 
dining room, are impressive. With inverted saints, Prado has built an enormous multitude of images and 
symbolisms, which hanging upside down, has become an observatory amidst the enormous area divided 
up between the 22 artists participating in this collective exhibition. A coincidental allusion to León Ferrari 
and his sharp anti-religiosity through sacred symbols. ALUGA-SE ViLLE is an exhibition with a large number 
of works presented directly on the floor. Mai-Britt Wolthers, with her large painting and colour proportion, 
installs her work directly on the floor, and brings in the presence of carpets and other markings, making us 
remember and freely reflect on the aesthetic experiences of the Bauhaus-Dessau and the production of 
Josef and Anni Albers. There is also the story of the oriental carpet, or even the oriental carpet of the fables, 
what an infinite universe, deep with multiple layers of images and meanings. The work of Rosilene Fontes 
reveals and hides intimate nebulous secrets that inhabit that interstice underneath the artist’s childhood 
bed. Biographic and fictional mysteries are hidden and shared, printed there in that mirroring with the other, 
who spies on the disorder under which Rosilene supposedly slept, under possible judgment of an actual 
model depicting her remote existence, which is accessed by the public.  

It is notorious how the display of the works right in the main entrance opens the field to innumerable 
interpretations. The one at the far end of the exhibition room captures in a kind of labyrinth the feelings of 
intimacy created with the space, in the search for understanding, orientation and perception. The character 
of the images of the works confront each other side by side: a white byzantine domestic funeral tomb 
imagined in the interior of the northeast by Giba Gomes, in another corner two-dimensional diversions, 
such as the environment of a blue room by Yara Dewachter, or a red geometrical installation which at first 
unites, and then separates in organic shapes from the floor to the ceiling, by the artist Nilvana Mujica from 
Mato Gross do Sul – that piece which could possibly be considered the heart of the house in vital contact 
with another organism hanging and stitched with fine copper wires, giving the effect of the metallic drool of 
a glossy spider’s web by Margarida Höller. Finally let yourself be taken through a video projection, a type 
of visual walling in, with two brick walls of moving images by the artist Ana Zveibil, fixed to two sides of the 
same group performance, two worlds divided by a room partitioned into two sections, from where you can 
escape from the basement to the roof as you follow with your eyes the architectural project of a staircase, 
which connects two different fictitious floors, upper and lower, a work by Adriana da Conceição. 

The plurality absolutely defined of the works exposed in this being-house-Ville, has guaranteed the 
implementation of the project in any type of terrain, due to the quality of the floor plan. 

Marcio Harum, March 2013 

ALUGA-SE VILLE 
After the visit to the Central Galeria in São Paulo, December 1st 2012

How can i write and what can i write now for someone who is reading this about my encounters with the 
exhibitions of the group ALUGA-SE, just like this, from memory and without being able to trust so much 
this tangle of timeless images and sensations which form the cognitive, emotional and physical memory? 
I believe the first time was, when I arrived very late at an opening in the MAC-Campinas in 2011. When I 
realized how late i was, i experienced what it is like to be the last solitary visitor to be almost expelled from 
an institution. it was the exhibition “Até Meio-Quilo” (Up to half a kilo), and i was ostensibly followed while i 
walked through the exhibition rooms by the guard, the man who had been appointed by the museum as the 
one responsible at that very moment for locking the doors that night. I didn’t see or talk to anyone else. On 
leaving i walked to the nearby bars and even to the restaurants to see if i met any of the artists wandering 
around there, but I didn’t meet anyone. I ended up going back to my original destination.

Since they discovered their place, brand and name, while they were looking for a house to rent in São 
Paulo which would be the center of the events which involve group exhibitions with debates and courses, 
ALUGA-SE and its artists arose as an independent and flexible group imbued with a single proposing spirit, 
surrounded by their own structure, and desiring of a new transforming reality. The living design of the set of 
ideas that always ends up moving the group towards visibility, circulation and legitimacy in the independent 
or institutionalized circuit, in a museum, in an empty house, in a residence in the interior of the northeast or 
in an art gallery, in São Paulo, in different cities or in another country, seems to by the propelling force of 
ALUGA-SE.

As Josué Mattos mentioned in his presentation of ALUGA-SE ViLLE (which is Ville for city in French), it is, 
really, impossible not to think of the film Dogville (2003) by Lars von Trier. That screenplay which exposes 
life in a community in difficulties, where the inhabitants try to reorganize themselves collectively against 
a type of real and hidden social enemy, that oppresses them through violence, (and why not also say?), 
through the rules of the market (real estate in this case) of speculative culture. Just to touch with a similar 
acuteness on the conditions which are also imposed on us and constantly practised against and in favour 
of us, as a tactic or self-sabotage, repeatedly until exhaustion, due to the manners (or lack of manners) with 
which we deal directly in the art system.  

i apologize in advance to those who began reading this short text, but i am not able to comment on all 
the art pieces that were exhibited in the ALUGA-SE ViLLE exhibition, even less their titles. What comes to 
mind, as i am not able to meet up with each one of you reading this, is that i could try and do so, if it were 
possible to ask me during a public talk.

Just as in a very Brazilian home setting, one of those in which the simplicity of the objects spontaneously 
arranged creates the sophistication of the gestures of care and affection for the house and those who live in 
it, the work of Helen Faganello in the opposite corner of the wall as you walk in through the door, welcomes 
us and fills the exhibition, telling our eyes about cosiness and protection, through the tripled images of 
a group of plants mixing Sansevieria trifasciata (swords of Saint George) and Tradescantia spathacea 
(swords of Saint Barbara). Right next to it, the painted runner by Bettina Vaz Guimarães goes forward like 
coloured construction blocks, from the floor to the ceiling, as well as forming an imaginary corridor, as it 
goes to the top of the wall, altering the axis of the perspective of this house on maximum alert for ALUGA-
SE. Together with a fossil garden by João Gonçalves, mounted right in the entrance as though it were a 
small vegetable garden, a well planted herb bed surprises us with its beauty and strangeness, asking us to 




