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CORPORIFIC.AÇÕES | EMBODI.MENTS

Allan Yzumizawa

A exposição Corporific.ações traz para a discussão, traba-

lhos dos quais colocam em pauta o processo e o gesto de 

desconstrução da ideia sobre o corpo universal, assumindo 

desse modo, a corporalidade propositora no que diz respei-

to as potencialidades na sua criação de subjetividades como 

gênero, aspectos ancestrais, raciais bem como identitárias.

Desse modo, a presente exposição constituída com obras 

do acervo da Galeria Kogan Amaro, colocam em visualida-

de, trabalhos dos quais a representação da figura humana 

esbarram em pautas urgentes da contemporaneidade. Esse 

conjunto, desapega-se de representações convencionais 

clássicas que a arte pontuou a partir representação do “Ou-

tro”, para assumir corpas das quais se autorrepresentem, a 

fim de colocar a sua existência em visibilidade dentro de uma 

partilha comum.

Em situações como nas imagens de Mirela Cabral, e Gabriel 

Botta, ambos artistas partem da construção da imagem 

a partir da observação, e que entretanto, utilizam-se da 

gestualidade para trazer a figura no limite da abstração. 

Portanto, esse corpo desfragmentado, abre-se para a 

potência de construção de novas subjetividades. Podemos 

observar esse movimento inicial nas pinturas de Samuel 

de Saboia, onde a desfiguração do corpo, aos poucos dão 

margem a sua própria reformulação subjetiva quanto 

racialidade e identidade.

Nas xilogravuras de Luisa Almeida, bem como na pintura de 

Katia Salvany, temos a figura da mulher ora no seu aspecto 

potencial revolucionário de resistência e militância, ora em 

momentos mais simbólicos e espirituais. As fotografias de 

Nazareth Pacheco, trazem discussões sobre a reconstrução 

plástica de seu próprio corpo diante do registro de uma pré-

cirurgia. Élle de Bernardini se apresenta coberta de folhas de 

ouro, colocando o seu corpo como uma matéria valiosa, ao 

mesmo tempo que provoca e discute a situação de identidade 

que transborda para além das condições do cisgênero. 

A figura do corpo também se apresenta de forma borrada 

em meio à arquitetura que a rodeia, onde a subjetividade 

da paisagem é evidenciada a partir dos detalhes que 

podemos observar nos azulejos do banheiro pintados pelo 

duo Tangerina Bruno. Já no registro de Carlos Mélo, o corpo 

representado de costas, encara uma caveira que se encontra 

em suas mãos, criando um diálogo que atingem em questões 

sobre a existência, e também sobre a morte. 

É de se notar, portanto, que nesse conjunto de imagens que 

compõe a exposição, não temos uma ideia de corpo homogênea 

e encerrada, mas como uma corporificação diante das infinitas 

possibilidades das quais podem se desdobrar. Nesse sentido, 

tratam-se menos de um substantivo, que de um verbo pelo 

qual está sempre em (re)construção durante o fluxo de sua 

vida e das suas infinitas possibilidades de vir-a-ser. 

https://www.instagram.com/allanyzumi/


saiba mais sobre o artista

Baseadas numa investigação sobre o lugar ocupado pelo corpo no mundo, as obras 

do artista visual transitam por vários meios, como o vídeo, a fotografia e a escultura. 

Com anagramas e ações performáticas, aproxima imagens de palavras, tal qual um 

contorcionismo semântico, e, nessa busca, converge corpo e entorno, resgatando 

aspectos da formação cultural brasileira. Foi Carlos Mélo que idealizou a 1ª Bienal do 

Barro do Brasil, em Caruaru, Pernambuco, em 2014 – mesmo ano em que integrou a 

3ª Bienal da Bahia. Há 20 anos, compõe exposições mundo afora: na Galeria 3+1, em 

Lisboa, Portugal; no Krannert Art Museum, em Illinois, nos Estados Unidos; no Museu 

de Arte Moderna Aloísio Magalhães e na Fundação Joaquim Nabuco, ambos em Recife; 

além do Paço das Artes e Itaú Cultural, em São Paulo. Em 2006, ganhou o Prêmio CNI 

SESI Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas.

| CARLOS MÉLO

Riacho das Almas, 1969

Vive e trabalha em Recife

@carlosmelo.studio

https://galeriakoganamaro.com/artista/carlos-melo/
https://galeriakoganamaro.com/artista/carlos-melo/
https://www.instagram.com/carlosmelo.studio/


Sem título, 2011

Fotografia  | 50 x 75 cm [cada]

200 cm

O artista pernambucano Carlos Mélo afirma o corpo como 

protagonista de sua obra estética a partir de desenhos, 

palavras e performances. No trabalho Sem título (2011) 

temos uma performance orientada para a câmera onde 

podemos observar um homem de costas segurando e 

encarando para uma caveira. O trabalho surge a partir de 

uma pesquisa do artista sobre as relações que envolvem 

o corpo barroco e o corpo contemporâneo, trazendo as 

questões sobre o vazio e a glória do efêmero nos seus 

trabalhos. Dessa forma, ao encarar as fotografias, nos 

deparamos com uma imagem que mostra os antagônicos 

de vida e morte, como condição da existência. A seguinte 

obra é a responsável em originar um projeto maior do 

artista conhecido como Bienal do Barro, uma exposição 

de arte contemporânea que visa explorar o potencial da 

matéria barro e que acontece no agreste pernambucano. 

| CARLOS MÉLO

https://galeriakoganamaro.com/artista/carlos-melo/


saiba mais sobre a artista

Élle de Bernardini (Itaqui, 1991) vive e trabalha em São Paulo. Tem formação em ballet 

clássico pela Royal Academy of Dance de Londres. É uma mulher transexual com 

uma produção permeada por sua biografia. Suas obras abordam a intersecção entre, 

questões de gênero, sexualidade, política e identidade com a história da humanidade e 

da arte. Seu trabalho vem sendo exposto em instituições nacionais como, Museu de Arte 

de São Paulo/MASP, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte do Rio/MAR, 

Museu de Arte do Rio grande do Sul/MARGS, Museu Nacional da República, Memorial 

da America Latina, MAC-RS, Pivô Arte e Pesquisa, Farol Santander, Centro Cultural São 

Paulo. Museu Nacional da República. Participou da 12 Bienal do Mercosul. Suas obras 

integram importantes coleções como, Museu de Arte do Rio Grande do Sul / MARGS, 

Porto Alegre. MAC- RS, Porto Alegre. MAC-Niterói, Rio de Janeiro. Coleção Santander 

Brasil, São Paulo. Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro. Museu de Arte Moderna do Rio, 

Rio de Janeiro. Fundação de Artes Marcos Amaro, Itu e Museu Nacional da República, 

Brasília. Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo.

| ÉLLE DE BERNARDINI

Itaqui, 1991

Vive e trabalha em São Paulo

@elleiote

https://galeriakoganamaro.com/artista/elle-de-bernardini/
https://galeriakoganamaro.com/artista/elle-de-bernardini/
https://www.instagram.com/elleiote/


Dance with me, 2018

Impressão em metacrilato

142 x 29,7 cm [díptico]

O díptico de Élle de Bernardini, trata-se de um registro de 

performance que a artista realizou a partir de 2018. Nele, 

são trazidos para a discussão, a maneira abjeta, indecente 

e depravada que a sociedade leem os corpos transexuais 

e de gênero não-binário, como o da artista. Corpos que 

só servem para a sujeita e prevaricação. Na performance, 

Dance With Me, Élle de Bernardini é coberta com mel 

e folhas de ouro 18k, e ao som de bossa nova e mpb 

convida o público a dançar, num gesto de aproximação 

e desfetichização. Desse modo, o jargão “não te aceito 

nem coberta de ouro”, é utilizado como questionamento 

dos mecanismos de aceitação e rejeição dos corpos 

trans e não-binários pela sociedade normativa. Nesse 

trabalho, entende-se como recursos, a beleza e a riqueza 

que adornam o corpo considerado abjeto e o alçam ao 

patamar de aceitação ou aproximação por parte do outro, 

que ao término da dança leva ouro em suas mãos ou em 

partes de seu corpo dos quais tocaram no da artista.

| ÉLLE DE BERNARDINI
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/elle-de-bernardini/


Dois pesos, duas medidas #2 , 2019

Série: colares contrassexuais

 Nylon, areia, argola de metal folhada a ouro e linha

66 x 16 x 10 cm

As formas moles são utilizadas pela artista para investigar a geografia 

corporal expandida que diz respeito a configuração histórica do corpo 

feminino e masculino. São obras escultóricas que aludem às formas 

do corpo humano. Seus membros combinados e repetidos pretendem 

expandir a noção de corpo feminino e masculino. As obras moles 

trazem a pergunta: o que um corpo precisa ter para ser considerado 

feminino ou masculino? Se seios são necessários para determinar o 

corpo feminino, porque eles tem de serem dois? Na parte frontal do 

corpo? Essas questões são postuladas para estabelecer um exercício 

mental pelo qual podemos repensar o corpo, suas partes, e o que 

interessa dele para as determinações de gênero. Em Dois pesos e 

duas medidas #2 (2019), vemos dois pendentes em duas alturas, duas 

medidas e dois pesos, uma frase popular que alude às polaridades 

da vida, o certo e o errado, o bem e o mal, o feminino e o masculino. 

Arranjadas em forma de pendente, e amarradas juntas, elas se opõem e 

se complementam, demonstram que, “dois pesos e duas medidas” são, 

“duas faces da mesma moeda”, que é o corpo humano.

| ÉLLE DE BERNARDINI
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/elle-de-bernardini/


saiba mais sobre a artista

A jovem artista visual se especializou em xilogravuras de grandes formatos e usa do 

contraste presente na técnica para se relacionar com sua temática-chave: retratos 

de mulheres e meninas empunhando armas de fogo no cotidiano. O que propõe é 

uma investigação sobre tal simbolismo na sociedade. Também cenógrafa de óperas 

e peças teatrais, Luisa Almeida mescla recursos cênicos na concepção de sua obra, 

dando à luz instalações xilográficas. Parte de sua pesquisa se aprofunda em processos 

alternativos para a impressão de gravuras gigantes, como veículos, empilhadeiras 

e rolos compressores. Atualmente, é mestranda em Artes Visuais na Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), onde se formou em 2017.

| LUISA ALMEIDA

Viçosa, 1993

Vive e trabalha em São Paulo

@gravurasdaluisa

https://galeriakoganamaro.com/artista/luisa-almeida/
https://galeriakoganamaro.com/artista/luisa-almeida/
https://www.instagram.com/gravurasdaluisa/


Cerco, 2018

Xilogravura em papel Fabriano

200 x 150 cm

Nessas xilogravuras de grandes dimensões onde figuras humanas 

muitas vezes aparecem em escala 1:1, é abordado um universo 

onde um grupo de mulheres entram em formação, pegam suas 

armas partindo para uma guerra desconhecida (série Tropa, 2016). 

Em contraponto, crianças foram deixadas para trás à mercê de 

sua própria sobrevivência, em um jogo de contrastes entre a 

responsabilidade de zelar umas pelas outras e as ações lúdicas, 

cotidianas, espontâneas e desajeitadas. Esse foi o mote para a 

série “Corre Cotia”, em que a obra “Cerco” está inserida. As armas 

de fogo estão presentes nesse ambiente e são manipuladas como 

um objeto ordinário, mesclado ao cotidiano vivido pelas crianças. 

Embora haja a dúvida do porquê o contexto se apresente dessa 

maneira, é colocado em foco o contraste simbólico de elementos 

antagônicos. Em Cerco, não sabemos o que há além, sabemos 

que existe um “lado de cá” e que estas crianças, embora aptas 

a defesa (ou ataque?), ainda conservam lapsos de inocência e 

se deixam levar pelo entusiasmo momentâneo, se colocando na 

posição mais vulnerável possível dentro dessa composição. 

| LUISA ALMEIDA
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/luisa-almeida/


saiba mais sobre o artista

Gabriel Botta tem como foco de seu trabalho a investigação da imagem através da 

pintura – ora a partir da tradução de imagem em gesto, ora na pintura como paisagem 

do próprio narrador; sujeito e objeto de seus estudos pictóricos. A obra acontece a partir 

da experimentação de diferentes materiais e suportes, que com suas características 

distintas proporcionam diferentes tempos e gestos, manifestando as transitoriedades 

do artista e do tempo em que vivemos; nesta construção o fio narrativo vai tomando 

forma. Estudou Design de Produto e Artes Plásticas e na Fundação Armando Álvares 

Penteado – FAAP (2006-2012), Filosofia, Pedagogia e estética no Conglomerado Atelier 

do Centro – C.A.C (2012-2019) e Pintura e Vídeo Arte na Escola de Artes Visuais do Parque 

Laje – EAV (2011). Dentre as exposições, participou da 5ª Edição do Prêmio EDP nas 

Artes, do Instituto Tomie Ohtake (2016), e ganhou o Prêmio Aquisição no 42° Salão de 

Arte de Ribeirão Preto – SARP, no Museu de Arte de Ribeirão Preto, mesma instituição 

onde, no ano seguinte, realizou sua primeira exposição individual, intitulada “9”.

| GABRIEL BOTTA

São Paulo, 1989

Vive e trabalha em São Paulo

@gabriel.botta

gabrielbotta.com

https://galeriakoganamaro.com/artista/gabriel-botta/
https://galeriakoganamaro.com/artista/gabriel-botta/
https://www.instagram.com/gabriel.botta/
https://gabrielbotta.com/


Torto, 2020

Tinta óleo, lápis de cor e marcador

 sobre papel de bambu | 50 x 48,5 cm

O processo desta série se inicia com gestos de impactos 

realizados por Gabriel Botta a partir de uma bola de futebol 

com pigmento sobre o papel. Aos poucos essas manchas 

indicam a sugestão de uma figura ajoelhada que começa 

a ser contornada pelo artista. Diante de tal posição da 

figura, Gabriel Botta inicia o questionamento das distintas 

funções sociais que a representação dessa posição pode 

apresentar: a reza, o assassinato, o extermínio, a caça, a 

humilhação, a conexão com a terra.

| GABRIEL BOTTA
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/gabriel-botta/


Prece, 2020

Tinta óleo, lápis de cor e marcador 

sobre papel de bambu | 50 x 43,5 cm

Desse modo, a precisão do significado da imagem não 

depende só da intenção do artista, resultando na realização 

de outros 5 desenhos/pinturas diversas das quais advém 

desta mesma posição. Dois deles são Prece (2020) e Torto 

(2020), onde a forma do homem ajoelhado transforma-

se em contorno, neste espaço abstrato indicando uma 

incerteza da paisagem e da subjetividade humana. 

| GABRIEL BOTTA
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/gabriel-botta/


saiba mais sobre a artista

Katia Salvany é artista plástica, situa suas investigações artísticas no trânsito entre 

imagens fixas (desenho e gravura) e em movimento (vídeo, performance), com 

exposições no Brasil e no exterior. Licenciada em Arte pela Universidade de São Paulo, 

realizou Mestrado e Doutorado na mesma instituição, onde foi contemplada com 

bolsa de estudo CAPES no RCA-Royal College of Art, Londres. Atua como professora 

titular de litografia e desenho no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e como 

orientadora de Processos de Criação em Arte na Fábrica de Arte Marcos Amaro.Em 

2019, fundou o Estúdio POVOLOKO, em parceria com o artista André Ianni, para produção 

de projetos artísticos e design experimental.

| KATIA SALVANY

Porto Alegre, 1964

Vive e trabalha em São Paulo

@katiasalvany

katiasalvany.com.br

https://galeriakoganamaro.com/artista/katia-salvany/
https://galeriakoganamaro.com/artista/katia-salvany/
https://www.instagram.com/katiasalvany/
http://www.katiasalvany.com.br/


Mulher e espadas de Santa Bárbara, 2019

Pintura esmalte e desenho à corte de goiva

sobre madeira | 158,5 x 128 x 1,5 cm

Na obra A mulher e espadas de Santa Bárbara (2019), temos 

a representação da própria artista Katia Salvany, mas que 

ao mesmo tempo, transborda para outras identidades de 

mulheres de sua família como sua avó, mãe e todas outras 

que antes vieram, tratando-se dese modo de uma conexão 

ancestral. Esses elementos, portanto, aparecem na imagem 

a partir das formas como as espadas de Santa Bárbara, ou 

do vestido azul da mulher, que se aproxima das madonas e 

santas das pinturas sacras, objeto que a artista resgata e 

utiliza também em suas performances. Desse modo, existe 

um vínculo direto da produção bidimensional da artista, 

como pinturas, desenhos e gravuras, no que diz respeito às 

experiências corporais que acontecem nos seus trabalhos 

de performance. 

| KATIA SALVANY
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/katia-salvany/


saiba mais sobre a artista

Mirela Cabral nasceu na cidade de Salvador – Bahia em 1992. Formou-se como bacharel 

em Comunicação Social com Habilitação em Cinema pela FAAP e paralelamente 

frequentou cursos artísticos em escolas como Parsons Paris, NYFA e UCLA. Teve aulas 

com Agnaldo Farias, Manoel Veiga, Leda Catunda, teve orientação de Rubens Espírito 

Santo no Atelier do Centro (SP) e cursou “Procedência e Propriedade” com Charles 

Watson (Rio de Janeiro).

| MIRELA CABRAL

Salvador, 1992

Vive e trabalha em São Paulo

@mirelabmcabral

https://galeriakoganamaro.com/artista/mirela-cabral/
https://galeriakoganamaro.com/artista/mirela-cabral/
https://www.instagram.com/mirelabmcabral/


A realidade está na sua obra II, 2018

Grafite, pó de grafite, carvão, bastão oleoso, 

pastel seco, acrílica, bic, aguarrás e adesivo 

Mirela Cabral 2018 sobre papel | 136,5 x 150 cm

O título provocador da obra, nos coloca uma questão 

fundamental sobre o que consiste a realidade. Desse modo, 

essa pergunta nos conduz a um mergulho para dentro 

da obra de Mirela Cabral, produzida a partir de diversos 

materiais. O giz pastel, oferece toda a possibilidade gestual 

da mão, que permite percorrer agilmente sobre a superfície 

do papel, fazendo com que a construção da figura, nunca se 

encerre. Além disso, a aguarrás entra como um elemento 

para dissolver a figuração, trazendo a mancha para a 

composição. A artista, portanto, nos apresenta um corpo 

não definido de seu gênero, de sua sexualidade, de suas 

roupas e expressões faciais, como se estivesse em um grau 

zero, um estado de potência do vir-a-ser. 

| MIRELA CABRAL
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/mirela-cabral/


Sem Título, 2017

Grafite, carvão, acrílica e carimbo 

mirela cabral 2017 sobre papel | 100 x 70 cm

A partir de gestos rápidos feitos com o carvão e com 

manchas de acrílica branca, podemos observar o limiar 

entre a presença e o desaparecimento da figura que se 

encontra ajoelhada. O desenho de Mirela Cabral, apesar 

de sua quase imaterialidade, traz toda uma intensidade e 

densidade na forma a partir da presença feroz da linha. São 

nesse elementos que encontramos toda a energia, a força e 

a potência das imagens da artista.

| MIRELA CABRAL
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/mirela-cabral/


saiba mais sobre a artista

Nazareth Pacheco cursou Artes Plásticas na Universidade Presbiteriana Mackenzie 

em 1983. Desde 1980, desenvolve obras tridimensionais relacionadas com processos 

vivenciados pelo corpo. Feminino, histórico, literal ou simbólico. Os artefatos que 

cercam o corpo são transmutados em objetos e instalações que a beleza e o brilho 

muitas vezes travestem como dor e o sofrimento. Frequentou o curso de monitoria da 

18ª Bienal de São Paulo, sob a orientação do historiador e crítico de arte Tadeu Chiarelli, 

em 1985. Em Paris, frequentou o ateliê de escultura da École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts, em 1987. Entre 1990 e 1991, participou de workshops com Iole de Freitas, 

Carmela Gross, José Resende, Amílcar de Castro, Nuno Ramos e Waltercio Caldas. 

Em 1998, Nazareth participou da 24ª Bienal Internacional de São Paulo. Já em 2002, 

tornou-se mestra na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

(ECA/USP) com a dissertação Objetos Sedutores e orientação de Carlos Fajardo. Em 

2003, sua obra Gilete Azul virou documentário, lançado e realizado pela psicanalista 

Miriam Schnaiderman. Nos últimos anos, participou de diversas coletivas no Brasil e 

no exterior, além de ter frequentado o “Salon” de Louise Bourgeois em Nova York, entre 

1999 e 2006. Nazareth vem expondo há três décadas em galerias e museus no Brasil e 

no exterior, tanto em mostras individuais quanto coletivas.

| NAZARETH PACHECO

São Paulo, 1961

Vive e trabalha em São Paulo

@nazarethpacheco

https://galeriakoganamaro.com/artista/nazareth-pacheco/
https://galeriakoganamaro.com/artista/nazareth-pacheco/
https://www.instagram.com/nazarethpacheco/


Série momentos, 2017

fotografia | 25,3 x 21,3 cm [cada]

A série momentos traz uma série de registros de diversas 

cirurgias de reparo que a artista Nazareth Pacheco se 

submeteu. No díptico presente, mostra as marcações de 

um processo de reparação estética no rosto, colocando 

em pauta as relações de padrão de beleza, bem como os 

processos de exclusão das pluralidades de corpos dos 

quais recaem sobretudo nos corpos das mulheres. Dessa 

forma, Nazareth Pacheco traz a tona discussões das quais 

questionam os padrões que são impostos socialmente 

sobre nossos corpos para que sejam aceitos movimentando 

as relações de exclusão e inclusão. 

| NAZARETH PACHECO
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/nazareth-pacheco/


saiba mais sobre o artista

Samuel de Saboia nasceu em 1997 no Recife, capital do estado de Pernambuco, na 

região nordeste do Brasil. Morou até a adolescência na cidade de Recife, de onde traz 

a natureza exuberante e a luz intensa como fortes referências para o seu trabalho. 

Autodidata, começou a carreira ainda muito jovem, aos 15 anos, em 2012, como parte 

de uma coletiva no espaço Casarão, no Recife. A partir de então integrou algumas 

mostras, entre elas Paredão, no Centro CulturalSão Paulo (2017) e The Skin I’m In, na 

Space 776, em Nova York (2018). Saboia também já realizou exposições individuais em 

galerias e instituições, como Beautiful Wounds (2018), na Ghost Galleryde Nova York, 

UnAmerican Beauty (2019), na GhostGallery de Los Angeles, Guardiões (2019), na Galeria 

Kogan Amaro São Paulo, e Deus em Mim, na Fama Museu, em Itu/São Paulo.

| SAMUEL DE SABOIA

Recife, 1997

Vive e trabalha em São Paulo

@samueldesaboia

https://galeriakoganamaro.com/artista/samuel-de-saboia/
https://galeriakoganamaro.com/artista/samuel-de-saboia/
https://www.instagram.com/samueldesaboia/


O Menino de Ouro, 2020

acrílica sobre tela | 30 x 30 cm

A partir do acúmulo da massa de tinta sobre a superfície 

da tela, o artista Samuel de Saboia, aos poucos, como num 

gesto de modelar, constrói um retrato de um rapaz negro. 

Esse retrato, entretanto, beira o abstrato, colocando-se no 

limite entre uma identidade pelo qual, um rápido olhar pode 

se perder e enxergar apenas uma composição de cores 

onde a figura aparece de forma desconstruída. O menino de 

ouro (2020), título da obra, nos provoca para enxergar esse 

rosto que nos aponta para certas relações das quais muitas 

vezes não conseguimos observar. A beleza, o brilho e a 

preciosidade bem como todo o valor do ouro está presente 

na pintura, porém nos resta a capacidade de enxergar. 

200 cm

| SAMUEL DE SABOIA

https://galeriakoganamaro.com/artista/samuel-de-saboia/


A odisséia de uma criança negra, 2019

acrílica, nanquim, pastel e pigmento 

marroquino sobre linho | 107 x 98 cm

Um corpo centralizado sentado, ao lado várias figuras 

em diversas situações. Ao mesmo tempo que caótico e 

intenso, existe nessa pintura de Samuel de Saboia, além 

de dificuldades e dores, uma beleza e a graça da odisseia 

de um rapaz negro numa sociedade extremamente racista. 

Nas suas obras, o artista não separa o sagrado do profano, 

como muito acontece dentro da cultura ocidental, mas 

transita de uma maneira fluida nas relações que envolvem 

espiritualidade, o universo divino, o bem e o mal em corpos 

do cotidiano, desse modo, nos faz encontrar e olhar para o 

sagrado que se encontra dentro da gente. 

| SAMUEL DE SABOIA
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/samuel-de-saboia/


saiba mais sobre os artistas

Tangerina Bruno é um duo formado pelos irmãos gêmeos Letícia e Cirillo, de Porto Ferreira, interior do estado 

de São Paulo. A produção exige as quatro mãos e as duas mentes dos artistas, que se transformam em um 

terceiro elemento, que produz, pinta e reconta as experiências vividas pela dupla. A produção se inicia em 

2013, através da pintura. A partir de 2018, começam a desenvolver também trabalhos em outras linguagens, 

como a fotografia, desenho, escultura e objeto. Dentre as participações em exposições, destacam-se as 

individuais “Estados Cotidianos”, na Galeria Kogan Amaro e “Piruá” no Centro de Arte Contemporânea W e 

coletivas em instituições como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o Museu de Arte de Ribeirão 

Preto, no espaço Auroras em São Paulo, a Mostra de Artes da Juventude (Sesc) e salões como o Novíssimos 

(Galeria IBEU). Possuem obras no acervo do FAMA Museu e MAM Rio – Coleção Gilberto Chateaubriand. A 

formação dos irmãos se deu através de cursos livres, como aulas de pintura com o artista Manoel Veiga e 

grupos de acompanhamento e interlocução como o Artistas na FAMA com orientação de Katia Salvany; o 

Ciclo Jundiaí no Sesc, com orientação de Ana Paula Cohen, Thiago Honório e Andrey Zignnatto; o Grupo de 

Estudo e Produção de Arte Contemporânea no Instituto Tomie Ohtake com orientação de Paulo Miyada e 

Pedro França e acompanhamento com o crítico Mario Gioia em Ribeirão Preto.

| TANGERINA BRUNO

Porto Ferreira, 1993

Vivem e trabalham em Porto Ferreira

@tangerinabruno

tangerinabruno.com

https://galeriakoganamaro.com/artista/tangerina-bruno/
https://galeriakoganamaro.com/artista/tangerina-bruno/
https://www.instagram.com/tangerinabruno/
http://www.tangerinabruno.com


Corpo encharcado de óleo, 2018

acrílica sobre tela | 160 x 110 cm

O duo Tangerina Bruno se atenta em representar a partir 

da pintura, cenas do cotidiano dentro de sua casa. Partindo 

da fotografia como registro disparador da composição da 

pintura, Cirillo e Letícia aos poucos vão compondo toda a 

tenção da cena, atribuindo um processo de subjetivação  

na arquitetura interna. Em Corpo encharcado de óleo (2018), 

a figura central de Cirillo, se dissolve através da modulação 

das linhas das quais compõe os detalhes dos objetos. 

Além disso, em grande parte da superfície da pintura, 

nos deparamos com várias cenas de acontecimentos 

representados nos azulejos, como se fossem retratos de 

emoções internas que transbordam para o externo. Aqui, 

corpo-arquitetura transformam numa coisa só.

| TANGERINA BRUNO
200 cm

https://galeriakoganamaro.com/artista/tangerina-bruno/
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