
 
 
 
FOTOGRAFIA-PINTURA E O ESPÍRITO DE UM TEMPO  
pintura figurativa e fotografia brasileira contemporâneas 
 
 
  

 
O título Fotografia-Pintura faz referência à seguinte afirmação de Laura González Flores: “... Fotografia e Pintura são, no 
fundo, a mesma coisa. (...) Para além de suas diferenças superficiais e de sua aparente independência, ambas as disciplinas 
pertencem a um paradigma maior, de tipo ideológico-cultural, que não apenas as engloba, mas também determina suas 
características”(1). Além dessa sentença provocativa, pretende-se que outras tantas questões possam estimular o 
desenvolvimento do projeto, como, por exemplo:  
 
 
1 – Se pintura e fotografia podem ser aproximadas como uma “mesma coisa” quanto à produção de imagens, do ponto de 
vista ideológico-cultural, o que poderia ser dito sobre pintura e fotografia como objetos físicos experimentados pelo 
observador? 
 
2 – Desde o crítico Achille Bonito Oliva na década de 1980, durante o fenômeno batizado de  “retorno à pintura”(5), até os 
dias de hoje(6)(7)(8), escreve-se sobre o desejo dos pintores contemporâneos em “lentificar” o tempo – um tempo acelerado 
ainda mais no início desse milênio com a revolução digital, o desenvolvimento do capitalismo artista(9) e o consumo 
frenético de imagens pelas redes sociais. Mas estará mesmo a pintura tão “morta” a ponto dessa “lentificação temporal” ser 
quase sua única contribuição à contemporaneidade? E a fotografia, com editores de imagens cada vez mais sofisticados e 
manipulações digitais extensas e meticulosas, não tem exigido também tempo considerável para serem criadas e tempo de 
observação para serem devidamente apreciadas?  

 
3 – Há um discurso, ainda muito frequente, que procura atrelar a arte brasileira contemporânea de valor a uma possível 
tradição neoconcreta(2). Onde se encaixariam, dentro dessa narrativa histórica, os processos criativos da nova geração de 
artistas fotógrafos e pintores figurativos?  
 
4 – Talvez, uma pergunta que deveria preceder à anterior: Há uma escola (como tradição nacional suprainstitucional) de 
pintura e fotografia no Brasil identificável nesses trabalhos recentes? Perante um mundo da arte cada vez mais globalizado, 
é possível falar de “brasilidade” nas pinturas e fotografias produzidas por esses artistas?(3)(4) 

 
 



A mostra de lançamento do projeto, com o subtítulo Observatório, será constituída por obras de pequenas dimensões dos 
artistas convidados e fará parte da ação física de inauguração do Plano A galeria. Ocorrerá em uma casa para alugar, 
concomitante a duas pequenas individuais de seus sócios-fundadores Adriana Amaral e Daré.  
 
A lista de artistas para Fotografia-Pintura e o Espírito de um Tempo. Observatório foi elaborada em consenso por Adriana e 
Daré, baseando-se em seus gostos particulares e admiração pela poética desses artistas. Não se pretende apresentar um 
panorama da pintura e fotografia brasileiras, mas apenas “levantar o véu” de uma realidade para qual acreditam que ainda 
tem sido dado relativamente pouca atenção. Acompanhando a mostra, haverá um catálogo com texto escrito por ambos que 
desenvolverá algumas das questões levantadas acima seguida dos comentários e opiniões (complementares, divergentes, 
contrárias) dos artistas participantes que desejarem se manifestar por escrito. 

 
 
 

Artistas Participantes 
 
Ricardo Alves (São Paulo, SP): http://www.alvesricardo.com	  
Arthur C. Arnold (Rio de Janeiro, RJ, e São Paulo, SP): http://arthurarnold.blogspot.com.br 
Felippe Sabino (Rio de Janeiro, RJ): http://galeriainox.com.br/pt/artistas/felippe-sabino/ 
Bruno Drolshagen (Rio de Janeiro, RJ): http://brunodrolshagen.com 
David Magila (São Paulo, SP): http://www.davidmagila.com 
Leonora Weissmann (Belo Horizonte, MG): http://www.leonoraweissmann.org 
Renata Pelegrini (São Paulo, SP): http://www.renatapelegrini.com 
Felipe Góes (São Paulo, SP): http://fgoesarte.blogspot.com.br 
Lúcio Carvalho (São Paulo, SP): http://www.luciocarvalho.com.br/#! 
Flávia Junqueira (São Paulo, SP): http://www.flaviajunqueira.com.br 
Eny Aliperti (Ribeirão Preto, SP): https://issuu.com/enyaliperti/docs/portfolio-eny-aliperti 
Célia Aloi (Ribeirão Preto, SP): http://www.celiaaloi.com	  
Helio Martins (Ribeirão Preto, SP)   
Carlos Borsa (São Paulo, SP): http://carlosborsa.weebly.com 
Rodrigo Martins (Rio de Janeiro, RJ): http://www.r-martins.com	  
Francisco Moreira da Costa (Rio de Janeiro, RJ): http://www.infoartsp.com.br/es/agenda/la-junta-magia/ 
Leka Mendes (São Paulo) http://cargocollective.com/lekamendes 
Daré (Ribeirão Preto, SP): http://www.darevirtual.com 
Adriana Amaral (Ribeirão Preto, SP): http://www.adrianaamaral.com.br/portal/obras.php 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Exposição: Fotografia-Pintura e o Espírito de um Tempo. Observatório 
Casa para Alugar, rua  Visconde de Abaeté, 820, Ribeirão Preto – SP. 
Abertura: 24 de agosto de 2016, das 16h às 23h. Permanência: 25 de agosto a 03 de setembro de 2016  
	  
	  
	  
(1)	  Flores,	  Laura	  González:	  Fotografia	  e	  Pintura:	  dois	  meios	  diferentes?	  São	  Paulo:	  WMF	  Martins	  Fontes,	  2011.	  
(2)	  Amirsadeghi,	  Hossein	  (ed):	  Contemporary	  Art	  Brazil.	  Londres:	  Thames	  &	  Hudson	  Ltd,	  2012.	  	  
(3)	  Chiarelli,	  Tadeu:	  Arte	  Internacional	  Brasileira.	  São	  Paulo:	  Lemos	  Editorial	  &	  Gráficos	  Ltda,	  2a.	  Edição,	  2002.	  
(4)	  Campos,	  Marcelo:	  Arte	  contemporânea	  brasileira	  nas	  fronteiras	  do	  pertencimento,	  http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-‐
content/uploads/2012/01/ae15_Marcelo_Campos.pdf	  
(5)	  Basbaum,	  Ricardo:	  Pintura	  dos	  anos	  80:	  algumas	  observações	  críticas.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Gávea,	  vol.	  6,	  no.	  6,	  1988:	  39-‐57.	  
(6)Tannert,	  Christoph:	  New	  German	  Painting:	  remix.	  Munique:	  Prestel	  Verlag,	  2006.	  
(7)Valli,	  Marc	  e	  Dessanay,	  Margherita:	  A	  Brush	  with	  The	  Real:	  figurative	  Painting	  Today.	  Londres,	  An	  Elephant	  Book,	  Laurence	  King	  Publishing,	  
2014.	  
(8)	  Mullins,	  Charlotte:	  Picturing	  People:	  The	  New	  State	  of	  the	  Art.	  Reino	  Unido,	  Thames	  &	  Hudson	  Ltd,	  2015.	  
(9)	  Lipovetsky,	  Gilles	  e	  Serroy,	  Jean:	  A	  estetização	  do	  mundo:	  viver	  na	  era	  do	  Capitalismo	  Artista.	  São	  Paulo:	  Companhia	  das	  Letras,	  2015.	  
(10)	  Benjamin,	  Walter	  (et	  al):	  Benjamin	  e	  a	  obra	  de	  arte:	  técnica,	  imagem,	  percepção.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Contraponto,	  2012.	  
(11)	  Borges,	  Alan	  Fontes:	  Rumos	  da	  Pintura	  na	  Era	  da	  Imagem	  Técnica.	  
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/JSSS-‐8QLMVA/disserta__o_alan_fontes_revisada.pdf?sequence=1	  


