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Em torno das
cinco peles,
ou os artistas e
suas camadas
criativas
Ao longo dos tempos uma das questões que mais afligem e intrigam o
espectador ou fruidor que se detém
diante da obra de um artista é sua
capacidade criativa e sua postura,
reconhecendo nela um mundo em
constante transformação.
De onde vêm? Inspiração? Como o
artista contemporâneo lida com a
necessidade de criar, uma perturbação interna? Ou talvez um certo desconforto em relação ao mundo que o
cerca, aos abismos estabelecidos pela
modernidade, aos comprometimentos
criadores e de prestígio, que irão desencadear, de forma dolorosa ou não,
na obra em si, que pode ser pintura,
gravura, escultura, instalação, fotogra-

fia, música, cenografia, novas mídias…
um universo de imensas possibilidades.
A escolha de Hundertwasser (19282000), artista, arquiteto, ativista ecoló
gico e político, preocupado com os
problemas do mundo pós-moderno,
também conhecido como o pintor rei
das cinco peles, como mentor dos artis
tas contemporâneos do Projeto Impresso, não foi aleatória, porque concretiza
e ratifica, através dos trabalhos desse
grupo, uma inquietação que esse novo
homem indica e a proposta de uma
nova postura, que emerge através do
conceito das cinco peles do homem.
Esses artistas, comprometidos com
ideais permanentes e ideias inovadoras, conceituam, discutem, transformam, percebem e interagem entre
si ou em conjunto, e o resultado são
obras que contêm elementos espaciais, imaginativos e simbólicos permitindo a cada um a releitura pessoal
de todos esses processos.
As primeiras três peles de Hundert
wasser, ou as camadas criativas, são

divididas em epiderme, o vestuário e
a casa e se referem ao indivíduo, o ser
humano autônomo, o autor.
Segundo esse conceito, a epiderme
não é superfície, é essência e consciência, nível profundo do interior do
artista, seu cerne, seu âmago onde
a criação – ainda embrionária – se
forma através do pensamento, do
estudo, da estrutura mental, do sentimento. Ele se desnuda e revela seus
temores mais íntimos e se olha de
dentro para fora.
O vestuário é solidez, estrutura e condensa o fazer artístico; concretiza o
arcabouço, reforça os conceitos; o artista não será mais um ser despojado e
transparente, mas consciente da sua
função de se despir e se desvestir, de
desvendar e expandir sua produção
e criatividade.
Na casa, a obra estará pronta para se
revelar ao mundo, mostrar todas as
suas camadas e potencialidades e,
sobretudo, surpreender com sua harmoniosa evolução criadora.

Uma homenagem a Hundertwasser,
que concebeu os dois outros conceitos para o coletivo: a quarta pele – a
defesa do meio ambiente ou identidade social, em que a arquitetura e a
vegetação se integram –, onde batalhou como objetivo de vida e de obra;
e a quinta pele ou planetária, que é a
expansão para um mundo mais consciente de seus valores naturais, com
integração e participação de todos
para uma cultura global livre de barreiras e de preconceitos.
Esta exposição é um convite ao visitante e espectador a observar e questionar
as peles e as camadas das obras dos 14
artistas envolvidos nessas pesquisas
e narrativas. Todos os trabalhos estão
integrados à arquitetura neoclássica do Solar Grandjean de Montigny,
preservado há quase 200 anos, e seu
entorno de vegetação pujante, que
abrange tudo à sua volta .

Piedade Grinberg, curadora
Fevereiro 2017

Angela Rolim

Célia Cotrim

Outro dia, não importa
a estação [2017]
Mokulito
50 x 60 cm

... entre o som e
o sentido... [2016]
Cinco gravuras
em tecido preto
52 x 22 cm

Claudia Tebyriçá

Claudio Roberto Castilho

Interconstelar [2016], detalhe
Monotipia em papel japonês
633 x 46 cm

Cinco peles [2016], detalhe
Água-forte e ponta-seca sobre colagem
90 x 90 cm

Cynthia Dreyer
Arbórea [2016]
Linóleo
70 x 100 cm

Eliane Avellar
Cem águas [2017]
Água-tinta, água-forte,
chine collé
30 x 20 cm

Grasi Fernasky
Organi-cidade [2016]
Fotogravura impressa
em papel semente
30 x 21 cm

José Luderitz
Sem título [2016]
Linóleo, ponta-seca
30 x 40 cm

Márcia Clayton

Marciah Rommes

Lullaby [2016], detalhe
Instalação: 60 aventais
descartáveis, fotogravura e som
Dimensões variadas

Ponte [2017], detalhe
Assemblage
500 x 60 cm

Silvana Soriano

Sonia Távora

Sombra, quando
passo [2016], parte
Xilogravura
140 x 40 cm

Circuito do afeto [2016]
Maquete
Linha sintética, madeira,
ganchos de metal e pvc
Dimensões variadas

Teresa Stengel

Zula

Série “estratos do ser” [2017]
Água-forte e papel entrelaçado
60 x 60 cm

Assim na Terra [2016]
Água-forte em verniz mole e Reiter
19,7 x 20 cm

Ateliê de
Gravura Projeto
Impresso
Projeto Impresso é um
ateliê de gravura onde
artistas, em suas reflexões
e experimentações,
reúnem técnicas e estéticas
transformando-as em
impressões gráficas.
Ao longo dos 14 anos
dedicados à gravura,
estabeleceu diálogos com
narrativas ficcionais
construídas por fábulas
e símbolos.
criação e Coordenação

Angela Rolim
angelarolim@yahoo.com
21 991131365
colaboração

Silvana Soriano

Angela Rolim_Natural do
Rio de Janeiro, com exposições e
obras em acervos no Brasil e no
exterior. Dirige o Ateliê de Gravura
Projeto Impresso, com aulas de
gravura e pinhole.
Célia Cotrim_ Natural do Rio de
Janeiro, desenvolve pesquisa em
arte sobre a escuta.
Claudia Tebyriçá_Natural do
Rio de Janeiro, artista plástica,
pedagoga e professora de arte.
Claudio Roberto Castilho_Carioca,
59 anos, trabalha com papel em
todas as suas técnicas.
Cynthia Dreyer_Ceramista e
escultora, foi premiada na Ia Bienal
de Cerâmica do Museu Histórico
Nacional, no Rio de Janeiro. No
Ateliê de Gravura Projeto Impresso,
desenvolve trabalhos de gravura
em papel artesanal.

Eliane Avellar_Carioca, artista
plástica, participante de mostras no
Brasil e no exterior, dedica-se à
gravura e à aquarela. Desenvolve
seus trabalhos no Ateliê de Gravura
Projeto Impresso.
Grasi Fernasky_ Graduada em
Pedagogia pela UNIRIO e em Artes
Plásticas pela Escola de Belas Artes
da UFRJ, pós-graduada em Ensino
da Arte e Arteterapia em Educação,
desde 2008 participa de exposições
nacionais e internacionais,
individuais e coletivas expressando
suas discussões conceituais em
pintura, gravura, fotografia, vídeos,
instalações e intervenções urbanas.
Vive e trabalha no Rio de Janeiro.
José Luderitz_Arquiteto, escultor e
ceramista com ateliê em Vargem
Grande, no Rio, trabalha também
com colagem, fotografia e gravura.

Márcia Clayton_Artista visual
e poeta, vive no Rio de Janeiro.
Trabalha a questão do tempo através
do deslocamento de instrumentos
mundanos, a condição feminina e
a escrita em livros-objeto. Realiza
exposições no Brasil e no exterior,
com obras em instituições e em
acervos particulares.
Marciah Rommes_ Carioca,
desenvolve projetos artísticos a
partir da pesquisa com diversos
materiais que lhe servem de
caminho para métodos particulares
de criação. Desde 2010 participa do
Ateliê de Gravura Projeto Impresso
na pesquisa de técnicas em gravura.
Silvana Soriano_Natural do Rio de
Janeiro, hoje reside nos Estados
Unidos. Gravadora há mais de vinte
anos, também desenvolve trabalhos
de ilustração.

Sonia Távora_Nasceu no Rio de
janeiro, onde vive e trabalha. A
partir de 2004 dedicou-se às artes
visuais em suas múltiplas
linguagens. Imagem e ocupação
espacial aparecem como conceitos
para a elaboração de sua obra.
Desde 2008 integra o Ateliê de
Gravura Projeto Impresso,
constituído por um grupo de
artistas que investigam as
possibilidades plásticas e estéticas
da gravura.
Teresa Stengel_Nascida em Buenos
Aires, mora há vinte anos no Brasil
e há dez participa do Ateliê de
Gravura Projeto Impresso. Estudou
gravura com Alfredo de Vincenzo,
Nestor Goyanes, Malu Fatorelli e
Angela Rolim. Participa de salões e
exposições nacionais e
internacionais.

Zula_Dedicada às artes plásticas
desde 1984, é gravadora e utiliza
também a cerâmica em suas
criações. Participou de diversas
mostras coletivas e individuais, no
Brasil e no exterior, com obras em
acervos no Brasil, em Portugal, na
França e na Suíça. Há doze anos
integra o Ateliê de Gravura Projeto
Impresso, com o qual vem
crescendo com os desafios
apresentados pelo grupo.
Piedade Grinberg (curadora)_
Mestre em História, professora
de História da Arte, crítica de arte
e diretora do Solar Grandjean
de Montigny, Museu Universitário
PUC-Rio.
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Dupla Design

Solar Grandjean de MONTIGNY
Museu Universitário PUC-Rio

Revisão

Rua Marquês de São Vicente 225, Gávea, Rio de Janeiro, RJ

Fotografia

Abertura	18 de março de 2017, sábado, das 16 às 20h
Exposição	de 20 de março a 28 de abril de 2017
Visitação de segunda a sexta, das 9 às 17h

Marilena Moraes
Angela Rolim
Maurício Seidl
Renato Velasco

Centro Cultural SESIMINAS Yves Alves
Rua Direita 168, Tiradentes, MG

Abertura	12 de agosto de 2017, sábado, às 17h
Exposição	de 14 de agosto a 9 de setembro de 2017
Visitação	de segunda a quinta, das 9 às 18h.
Sexta e sábado, das 9 às 22h

