
 

 

 

 

 

 

 

Nota de imprensa 

 

Santander Cultural apresenta segunda edição 2015 
do projeto RS Contemporâneo  

 

■ Duas mostras ocupam as galerias superiores leste e oeste da unidade de cultura do 
Santander, no Centro Histórico em Porto Alegre, de 17 de junho a 26 de julho. 

 
■ Michel Zózimo recebeu curadoria de Marcio Harum.  

 
■ Ío, formada por Munir Klamt e Laura Cattani, trabalhou com Julia Rebouças na 

curadoria. 
 
Porto Alegre, 8 de junho de 2015 - O Santander Cultural lança sua agenda de artes visuais 
do segundo semestre com mais uma temporada do RS Contemporâneo, que inclui a dupla Ío e 
o artista Michel Zózimo. Trata-se de uma das melhores apostas da instituição no incentivo à 
cultura local, que reúne jovens artistas gaúchos e curadores de outros Estados do Brasil. Já no 
quarto ano, com 14 mostras e mais de 300 mil visitantes, o projeto busca estimular discussões 
culturais e artísticas, além de atender à necessidade de inovação e criatividade, aliadas à 
formação de um público que faz suas próprias interpretações.  

Em cada edição, a iniciativa prevê um conselho curatorial que indica artistas, cujos 
trabalhos, capazes de gerar uma contribuição relevante ao meio cultural, são observados por 
curadores de fora de sua área geográfica de atuação e que, até o momento, não haviam se 
voltado às suas poéticas. O conselho curatorial de 2015 é formado por Ana Maria Albani de 
Carvalho, doutora em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e por 
Bernardo José de Souza, curador de arte, professor universitário e curador da Bienal do 
Mercosul de 2013. 

Natural de Santa Maria, RS, Michel Zózimo utiliza diversos suportes nas suas obras, 
como bronze, papel, tecido e fotografia. Artista-pesquisador, Zózimo carrega em seu trabalho 
referências teóricas na arte e em fenômenos naturais e científicos. Com curadoria do paulista 
Marcio Harún, a exposição apresenta dezenove obras. 

A Ío é formada pelos artistas Laura Cattani e Munir Klamt. O trabalho em conjunto é 
definido por eles como “um sistema auto-ordenado e ao mesmo tempo aberto”. O resultado é a 
diversidade em obras com conceitos antagônicos que se complementam mais do que se 
repelem. A curadoria é de Júlia Rebouças, de Sergipe, que atua no Instituto Inhotim e é 
cocuradora da 32ª Bienal de São Paulo, a se realizar em 2016. 
 

Segunda temporada RS Contemporâneo | Santander Cultural 

De 17 de junho até 26 de julho (16 abertura para convidados) 

Mostra estados ordinários de consciência, de Michel Zózimo 

Mostra Aporia, da Ío 

 



 

 

 

 

 

 
 
Texto curatorial Michel Zózimo | Por Marcio Harum 
estados ordinários de consciência 
 

A exposição de Michel Zózimo irrompe com uma seção repleta de trabalhos reveladores 
de suas referências, exibindo trechos inteiros e menções independentes bastante raros e 
confiáveis, que, se buscados livremente e de maneira particular por entre notícias, livros e 
teses acadêmicas, não obstante, serão aí encontrados suas origens, fontes ou significados. 

Por seu conhecimento enciclopédico adquirido com o estudo imagético de fenômenos 
naturais e científicos, é estimulante a reunião de obras apresentada pelo artista nesta mostra. 
Traz em fundo de contorções topológicas vestígios de monumentos primitivos, vestes 
ritualísticas nativas, mantras e crenças pagãs ancestrais, pinturas de parede e simbologias 
religiosas, rumores de meteoritos esquecidos em remotos templos profanados, registrados 
desde o decorrer das primeiras expedições aos mares do sul. Sob análises voltadas a qualquer 
contexto histórico-social, o que fundamenta esta estranha coleção de hipóteses antropológicas 
atemporais é a abstração no presente momento destes objetos postos em estudo.  

A partir de uma lenda do altiplano andino, transmitida oralmente ao longo dos séculos 
através de narrativas de sonhos no idioma quechua, o que se acaba por afirmar é que nada no 
mundo possui nome. Os enigmas das ciências naturais e da magia mesmo assim são 
identificados e reconhecidos, pois não há alfabeto corrente sem nomear coisas. Quando 
representada por desenho, a descrição destes lugares físicos é feita por alguém que aponta no 
ar com o dedo indicador. O gesto gera mensagens em código desconhecido, caracterizando-se 
invariavelmente com as formas de uma arquitetura modernista poliangular, como se vinda do 
espaço, onde se vislumbra elementos sólidos flutuantes e figuras humanas em levitação.   
 
joia, runas de madeira, bócio 

Como num gabinete de história natural de idiossincrática expografia, Zózimo conta em 
sua produção mais recente com uma iconografia transitiva e desmistificadora, ao expor em 
duas cores peças de coral com coral como pedras de encaixe, onde se avista certa 
semelhança com rudimentares artefatos de astronomia encontrados perdidos em meio à 
natureza por especialistas em ramos distintos da arqueologia. Talvez um impulso inconsciente 
e inspirador, que tenta jogar luz sobre novas perspectivas, para que então os agrupamentos 
originários remanescentes consigam projetar seu pensamento e hábitos direto do passado a 
um incerto futuro. 

Numa espécie de redução à la Brancusi, Esfera, de 2014, trabalho ligado por duas 
partes, em que uma bola esculpida na madeira é envolta por uma tira de couro mole, remete ao 
mistério da ausência de gravidade, posicionando o objeto no centro do universo com a poesia 
lógica da álgebra. Cajado, de 2015, de bronze maciço, nos conduz a enxergar o bastão de 
orientação de um imemorial Crusoé literariamente náufrago, obrigado a aprender a existir sem 
pátria com um cajado-nação diante da extrema situação de isolamento na qual se acha à 
mercê de seu próprio sujeito. Em Gabinete das pedras planas, de 2014, um display de madeira 
construído de forma triangular com pedras soltas que se movem dentro de seu invólucro evoca 
a origem e a vida oculta da linguagem pura, envolto numa amarração cabalística do signo. 
Zózimo parece desejar ver seu trabalho associado à sequência matemática de Fibonacci, 
aquela das configurações de biologia, que define a disposição das folhas e galhos das plantas 
e árvores. De seu estúdio paira a lembrança de um ícone da musicalidade pós-punk, uma 
camiseta com a estampa da capa do álbum de estreia de Joy Division, do artista gráfico Peter 
Saville para Unknown Pleasures (1979) da banda de Manchester. O disco não tem indicação 



 

 

 

 

 

dos lados, apenas a imagem da capa, um gráfico da comunicação de rádio captada direto da 
estrela de nêutrons, a Pulsar PSR B1919+21. A contracapa contém somente a inscrição “This 
is not a concept EP. This is an enigma”. Ainda no alto da abertura do corredor que une o 
ambiente doméstico e de labor, uma flâmula negra, estandarte hasteado pelo artista, faz 
recordar a entidade sagrada da caveira de boi pendurada nas cercas e porteiras das fazendas 
brasileiras, que insinua na carne a voz do silêncio; ou, a língua em comum.  

No texto “O artista, o cientista e o mágico”, publicado em dezembro de 2011 pela revista 
de circulação internacional Humboldt, do Goethe-Institut, o artista, educador e teórico Luis 
Camnitzer (1937) discorre sobre a relação existente de responsabilidade social entre o artista e 
o cientista, com a indução de uma terceira persona – o mágico –, que, com a exímia habilidade 
de esconder o processo, ainda deve mantê-lo em segredo, com a única finalidade de criar um 
espetáculo interessante ao público. O autor observa como essas três personagens se 
aproximam da realidade: o cientista que lida com explicações acerca do incrível, o mágico que 
atua com o incrível e o artista que exprime o incrível para tornar mais elástica a credulidade do 
mundo.   

Se há trabalhos de artistas com os quais a imaginação de Michel Zózimo tem dialogado 
ultimamente, estes seriam TVs recorte dobra (2015), de Cristiano Lenhardt, participante da 5ª 
edição do Prêmio Marcantonio Vilaça. Trata-se de um desenho sobre TV e vídeo, instalado de 
tal maneira que assume aspecto monolítico de uma centralizada Kaaba movida a raio laser 
para atrair novos peregrinos. E Modern (2015), vídeo de Luiz Roque em que o acontecimento é 
protagonizado pelo encontro no sentido metafísico e narcísico de duas esculturas, uma 
museológica, a de Henry Moore, da coleção permanente em exibição numa das salas da Tate 
Britain de Londres; e a segunda, uma escultura viva de Leigh Bowery, performada pelo uso de 
um costume bizarro em vinil negro. O áudio entra com força, meticulosamente desenhado para, 
numa fração de instante, dar a impressão de que a imagem em movimento escapa da 
respeitável instituição de arte para se jogar num clube noturno vintage britânico, mimetizando 
essas duas figuras siamesas da arte, que viveram absolutamente separadas por um longo 
período de décadas.  

Á Bao A Qu surge em El libro de los seres imaginários, de 1968, do escritor argentino 
Jorge Luis Borges (1899-1986), depois de uma aparição numa das versões de As mil e uma 
noites. Tem a coragem de subir uma escada caracol até um terraço circular que permite 
enxergar todo o horizonte do alto da Torre da Vitória em Chitor, de onde podem contemplar a 
paisagem mais maravilhosa do globo somente aqueles que não acreditarem na fábula. A 
sensibilidade de Á Bao A Qu é comprovada quando um visitante evoluído espiritualmente 
atinge o último degrau, transformando-o numa criatura de forma perfeita e iluminada. Na 
marcha da humanidade, Á Bao A Qu alcançou uma única vez o estado mais elevado de seu 
ser. Alguns dos simulacrums de Michel Zózimo em exibição fazem recordar o ilusionismo dos 
contos de Borges – comparação ao trompe-l’oeil, com passagens arquitetadas sutilmente de 
uma dimensão à outra, da imagem para a palavra.     
 
***  

Durante o início da primavera de 1995 em Bordeaux, enquanto Lætitia Branches se 
preparava para a sua exposição no centro de arte, eu ouvia escondido sua voz, que vinha do 
andar de baixo, ecoava suavemente, baixa e abafada. Foi quando pela primeira vez ela entoou 
para que no futuro se prestasse atenção na obra de Zózimo. Algo haveria de ser escrito por 
mim, para nós, que pudesse entrar no pensamento um do outro e ficasse ali, para que fosse 
lido um dia, no curso do tempo, quando chegasse a hora certa de encontrá-lo em seu estúdio 
na região central de Porto Alegre. Lætitia se despediu, presenteando-me com uma edição rara 
sobre a vida e a obra de Michel de La Roche (1710-1742), um escritor refugiado huguenote 



 

 

 

 

 

francês que sofreu perseguições religiosas em sua juventude por ser protestante. Foi também 
um conhecido editor dos primeiros periódicos de crítica literária da Inglaterra. Antes de 
Londres, havia vivido e trabalhado também em Amsterdam. A leitura produziu uma conjunção 
vital inesperada em mim, uma verdadeira demolição. Na ocasião do assombro, foi como 
descobrir algo que houvesse sido nosso desde sempre, mesmo que ainda nem sequer 
pudéssemos suspeitar disso.  
 
ouro, linho, pele 

Especula-se que Michel de La Roche tenha se instruído acerca das técnicas medievais 
de encadernação com os artesãos mestres na scriptoria da Abadia de Saint Martin de Tours. 
Desenvolveu pleno domínio sobre o farrapo de linho grosso para a costura dos livros, famoso 
por sua resistência como o cânhamo, sendo desconhecida a história do cultivo desta fibra 
utilizada desde o Egito Antigo para a confecção de tecido, e de Cristo ter vestido túnicas sem 
costura feitas deste material. A semente do linho é a linhaça, que absorve facilmente os 
elementos minerais em seu ciclo vegetativo, e da qual se extrai o óleo preparado para as tintas 
a óleo da pintura artística. De La Roche aprendeu a costura de nervo único, perpetuada até o 
século 19, passando repetidamente o linho por orifícios embutidos até formar inúmeros 
triângulos. As capas eram manipuladas em pele da pantorrilha de cervo, porco, vitela, ovelha. 
O couro era tingido de rosa, vermelho ou marrom nos curtumes. O pergaminho antes do papel 
recebia pigmentos à base de gema de ovo e mel. Os títulos eram gravados pelos ourives com 
filigranas sobre marfim greco-romano, bordados em tecidos como a seda, brocado, veludo, 
damasco, tafetá e cetim. As dobradiças de folhas de ouro serviam para os manuscritos 
luxuosos da realeza. Há relatos até da inclusão de mandíbulas de pequenos animais e 
mármores sobre as capas das encadernações. Técnicas milenares do uso do papiro eram 
sobrepostas com a geometria caligráfica luminosa de origem copta, persa, assíria, bizantina, 
armênia e eslava. As ligações destes artistas de época se completavam nas práticas de oficina 
desde os tempos do califado de Granada e da mesquita de Córdoba na Andaluzia, com 
extensões a Bagdá, passando pela China até a Índia. 

 
Sobre o artista Michel Zózimo  
Nasceu em Santa Maria, 1977. Artista, pesquisador e professor de artes visuais, em 

2014 participou da exposição Soft [Cover] Revolution, pela Fundación Arte Vivo Otero Herrera, 
Madri. Em 2013, participou da 9ª Bienal do Mercosul, do Salão Paranaense e do Festival Vídeo 
Brasil. Nesse mesmo ano, publicou o livro Assim que for editado, lhe envio, publicação 
contemplada pelo Edital Conexões Artes Visuais/Funarte. Em 2012, participou de residência 
artística no Hangar, Barcelona, pelo prêmio do Programa de Exposições do Centro Cultural 
São Paulo. Realizou exposições na Temporada de Projetos do Paço das Artes, São Paulo, 
2012; e Rumos Artes Visuais, Itaú Cultural, São Paulo, Rio de Janeiro, 2011- 2013. Em 2011, 
participou da mostra Futuro do pretérito, galeria Mendes Wood DM, São Paulo, 2011. Nesse 
mesmo ano, foi selecionado entre os trinta finalistas do Prêmio Marcantonio Vilaça 2011-2012 
e participou da 3ª Codex International Book Fair & Symposium Borders and Collaborations, The 
Codex Foundation, São Francisco, EUA. Vive e trabalha em Porto Alegre. 
 

Sobre o curador Marcio Harún 
É curador de artes visuais do Centro Cultural São Paulo. Realizou em 2014 a seção 

#SoloProjects Focus Latinoamérica da ARCOmadrid, a mostra Posição Amorosa na galeria 
Jaqueline Martins e a exibição chamada Zona de Tensão, com projetos inéditos do artista 
Hudinilson Jr. na 31ª Bienal de São Paulo. Trabalhou como orientador de projetos artísticos da 
Escola de Artes Visuais Porto Iracema (Centro Cultural Dragão do Mar, Fortaleza). Dirigiu, com 



 

 

 

 

 

Paola Santoscoy, o SITAC XI (Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo, 
Cidade do México, 2013). Atuou, como fellow do Goethe-Institut, no departamento de 
programas públicos da dOCUMENTA (13) (Kassel, Alemanha, 2012). Apresentou a exposição 
coletiva Meditação, Transe na galeria Mendes Wood (São Paulo, 2011). Ente 2009 e 2011, 
coordenou o programa de oficinas curatoriais em contexto ibero-americano no Centro Cultural 
de España em São Paulo; e o Cada2, orientado a artistas em formação, no SESC Pompeia. 
Participou do comitê curatorial do programa nacional Rumos Artes Visuais 2008-2010 do Itaú 
Cultural. Colaborou com a 10ª Bienal de la Habana de Cuba (2009), integrou a equipe de 
fundação da Bienal del Fin del Mundo (Ushuaia, Argentina, 2007) e foi curador do programa de 
filmes da 27ª Bienal de São Paulo (2006). Integra o grupo de crítica da Temporada de Projetos 
do Paço das Artes e a comissão nacional da 5ª edição do Prêmio CNI-SESI Marcantonio Vilaça 
para as Artes Plásticas. Vive em São Paulo. 

 

 
 
Texto curatorial Ío | Por Júlia Rebouças 
Mostra Aporia 

 
A palavra aporia vem do grego e significa dúvida, impasse, hesitação. Diante de uma 

indagação filosófica, aporia diz respeito à impossibilidade de se chegar a uma conclusão em 
virtude da equivalência racional de argumentos contrários. No meio de um discurso, aporia é 
quando o orador titubeia na escolha da palavra subsequente. Como título da exposição da 
dupla Ío, a palavra aponta para um conjunto de obras que têm no equilíbrio entre opostos um 
de seus fios condutores. Com uma prática de trabalho de quase uma década, a dupla Ío, 
formada por Laura Cattani e Munir Klamt, constitui com suas obras um traçado de sentidos 
labirínticos e múltiplos. Os dois integrantes são propositores e, ao mesmo tempo, a principal 
interlocução. Não há assinatura individualizada nem divisão de papéis entre a ideia, a 
realização, a exposição e o registro. O protagonismo altera-se, de acordo com o projeto, e eles 
creditam à dualidade e à alternância a capacidade de serem eles mesmos críticos de seu 
processo. A dupla define-se como um sistema auto-ordenado e ao mesmo tempo aberto.  

A chegada do terceiro elemento que ora vos fala, com viés curatorial e olhar crítico, 
implicou numa aproximação que se deu, sobretudo, por meio de um diálogo, generoso em 
ideias e aberto na forma. Os ecos desse encontro estão incorporados nas obras e podem ser 
conhecidos, também, por meio deste texto-conversa. Se a estrutura em par implica a abertura 
da alteridade, a opção pelos muitos sentidos está manifesta, antes de tudo, no próprio nome da 
dupla. Sem o acento agudo – escolhido para criar distinção –, Io é uma lua de Júpiter e 
também o nome de uma sacerdotisa que, na mitologia grega, foi objeto da paixão de Zeus e 
sofreu com a fúria de sua esposa Hera. Io, para os artistas, representa de forma concisa e 
gráfica a antitética interna de um círculo e uma linha. Também contribuiu o fato de que em 
diversas línguas as palavras mais corriqueiras tendem a ser monossílabos (as negações e as 
afirmações, por exemplo). Io em italiano é “eu”, o que não deixa de ter certa ironia quando 
pensamos em uma dupla (um nós).  

Diante do conjunto de esculturas, desenhos e vídeos de Aporia, a incerteza, dotada de 
perplexidade, é um caminho possível para experimentar esse estado transitório que é a 
exposição, tanto quanto sugere o sentido do termo que lhe dá título. Atração e repulsa, peso e 
leveza, orgânico e artificial, desejo e apatia, claro e escuro, sensualidade e violência são 
apenas alguns dos conceitos que aqui atuam, nunca se repelindo, mas se acumulando como 
em camadas. Parece aos artistas que o conflito antagônico que é estabelecido na linguagem 



 

 

 

 

 

pode, com mais facilidade, ser borrado nas artes plásticas. Como se a mesma luz que 
usássemos para iluminar um aspecto projetasse a sombra de seu contrário, e um observador 
atento percebesse que o duplo do desejo é a morte do movimento, a imobilidade (mas também 
as gradações entre ambos). E estas aparentes oposições são unidades de outra ordem, que 
separamos por hábito, mas não por sua natureza real. 

No desenvolvimento das obras da Ío, estão agregados questionamentos insistentes 
sobre suas implicações conceituais e as condições de sua realização material. Sem perder 
coerência, os trabalhos surgem de referências diversas de tempo e espaço. Da astronomia ao 
traçado das formigas, do para-brisa estilhaçado de um carro aos bigodes de um gato, caídos 
no chão, não há hierarquia formal na seleção de temas. A operação que interessa aos artistas 
é escapar da especificidade do mote para poder tocar questões abrangentes porque 
polissêmicas. A pauta que elegem, então, é menos da ordem dos acontecimentos, fatos sociais 
ou políticos, e mais dos impulsos e sensações, dos acometimentos. Sem partir de uma técnica 
artística ou de um suporte preferencial, a dupla trabalha por meio de projetos e pesquisas que 
vão, de acordo com suas demandas conceituais, convocar os ofícios e ditar o rol de elementos 
materiais de que serão constituídos. As obras provêm de uma ênfase na individuação. Elas 
possuem uma ideia que as enforma, uma genealogia que as sinaliza e uma materialidade que 
lhes dá concreção. Sob alguns aspectos, são autotélicas, fechadas em si mesmas e em sua 
lógica interna. Por outro, são uma linguagem que pertence ao campo da arte, ao seu tempo e 
ao nosso idioma. 

As obras, em alguma medida, parecem ser formuladas a partir de um sistema de 
associações, que não necessariamente conforma uma instância comunicativa. Muitas dessas 
associações são elaboradas a partir de relações entre seus diversos elementos constitutivos, 
com sentidos e significados às vezes causais e lógicos, outras vezes casualísticos e esotéricos. 
Os títulos, nesses casos, funcionam como mais uma instância de mistério. Trazem consigo a 
familiaridade de serem oriundos da língua portuguesa, mas ao mesmo tempo são palavras ou 
expressões em desuso, eruditas ou de vocabulário específico, resgatadas da geologia, 
mitologia ou da filosofia. Quando decifrados, configuram-se como chaves interpretativas. O 
enigma, para Ío, configura um método de trabalho ou um gesto poético a ser alçado. É na 
tessitura da obra que se encontram essas condições dissonantes. O significado dos títulos, que 
são substancialmente velados, ajuda no discernimento da intenção. No entanto, seu 
desconhecimento incentiva o espectador a especular, criar versões. Ambas as possibilidades 
são válidas e relevantes. 

A convivência de Laura Cattani e Munir Klamt, da Ío, extrapola a prática artística e, 
desse encontro profundo, parece vir boa parte do léxico de experimentos que se apresenta 
como obra. O masculino e o feminino, como instâncias complementares, informam ainda que 
indiretamente a maneira como se constituem as obras. De modo análogo, onde está a beleza 
amorosa de Eros, com seu arco e flecha, reside também Tânato, como nuvem prateada que 
enseja a morte. Os jogos de poder, inerentes às trocas relacionais entre sujeitos, aqui têm o 
corpo como lugar de realização. Seja na exposição da pele, dos orifícios, das curvas, cabelos e 
reentrâncias, seja na sensualidade tátil dos materiais inorgânicos, é o corpo o ponto de partida 
e o local de chegada. Um corpo é uma unidade de medida para tudo que nos cerca e com que 
estabelecemos relação. É um conjunto de processos (fluxos de diversas ordens – sangue, 
hormônios, oxigênio), um repositório do tempo (cicatrizes, envelhecimento). É também um 
lugar, em certo grau, imaginário. O corpo, nos trabalhos, parece estar sempre no gerúndio, 
servindo como instrumento para indicar algo: ação, processo ou coisa. E, ao mesmo tempo, é 
uma personagem, uma representação ficcional de si mesmo. 

Além de sua atuação artística, os integrantes da Ío se dedicam à pesquisa acadêmica, 
que versa principalmente sobre sua própria produção e seus arredores teóricos. Quando 



 

 

 

 

 

perscrutam o seu fazer como artistas e o pensamento sobre arte, arejam sua prática, ao passo 
em que adensam os meandros discursivos de uma obra que tende à cosmogonia. Quando 
perguntados sobre suas referências, resistem à ideia de alusão, mas apontam o incontornável 
Marcel Duchamp, perspicaz e de humor subversivo, como um personagem importante. Em 
suas obras, a Ío bebe também do cinema de David Lynch, da poética orgânica de Tunga, da 
narrativa fantástica de Lewis Carroll, de textos da filosofia, de estudos psicanalíticos, da 
mitologia, todos referências que orbitam as obras e que são articuladas por livre associação. 
Como artistas, acabam se definindo como uma unidade de medida patafísica ou um 
experienciador mais próximo a um cientista, que inquire sobre o mundo que o cerca e para o 
qual ele busca formas de entendimento. 

As obras de Aporia, por fim, não estão apartadas do real. O ambiente que elas habitam, 
no entanto, é aquele entre o sonho e a alucinação, ou entre o desejo e o fetiche. Está na 
origem da produção artística de Cattani e Klamt uma atuação ligada ao teatro, dado que está 
presente na forte carga simbólica de suas obras, ainda que não se fundamentem de maneira 
narrativa. Há uma dramaticidade inerente à presença dos trabalhos, justificada por toda essa 
riqueza de sentido, mas também pela escolha dos materiais. Vidro, chocolate, ímã, talco aqui 
têm suas qualidades físicas desafiadas em condição de instabilidade. Além do próprio corpo, 
que, mesmo quando não está representado, é convocado em seus instintos. Há um estado – 
hipnagógico – quando se está em uma zona fronteiriça e indefinida entre o estado desperto e o 
sono, em que sons, texturas e sensações da realidade migram, transformados, para os sonhos. 
Para a consciência que ainda está parcamente atuante, aquele conjunto de imagens são 
delicadas alucinações, pois possuem uma lógica ao mesmo tempo alienígena e fascinante. 
Algo como a sinestesia. Acreditamos que as várias camadas associativas são, de alguma 
forma, a tentativa de reproduzir, traduzir estes estados orgânicos excepcionais, esta outra 
disposição de causa e efeito, em objetos artísticos.  
 

Sobre a dupla de artistas Ío  
A Ío é formada por Laura Cattani (Les Lilas, 1980) e Munir Klamt (Porto Alegre,1970), 

ambos doutorandos em Poéticas Visuais (UFRGS). Dentre as mostras individuais destacam-se: 
Zede Etes (Porão do Paço Municipal, Porto Alegre/RS, 2008 – Destaque em Mídias 
Tecnológicas no III Prêmio Açorianos de Artes Plásticas); Halo (Galeria Augusto Meyer, CCMQ, 
Porto Alegre/RS, 2011 - Menção Honrosa no 1º Prêmio IEAVi) Do Lado de fora de um Quarto 
Fechado (Galeria Virgílio Calegari, CCMQ, 2012-13 - Melhor Exposição no 2º Prêmio IEAVi). 
Principais coletivas: Mutatis Mutandis (Largo das Artes, Rio de janeiro/RJ, 2013); Island 
Sessions / Encontros na Ilha (9ª. Bienal do Mercosul, Porto Alegre/RS, 2013); Artesul 
Contemporánea (Galeria XL, Subte, Montevidéu/UY, 2013); LINDE (Galeria Xixo Stockinger, 
MACRS, Porto Alegre/RS, 2014; Centro Conti, Buenos Aires/ARG, 2014-15). Residência: 
Sala_Taller III, Espacio de Arte Contemporáneo, Montevidéu/UY.  
 
Sobre a curadora Júlia Rebouças (Aracaju, 1984)  

É curadora, pesquisadora e crítica de arte. Vive em Belo Horizonte. É cocuradora da 32ª 
Bienal de São Paulo, a realizar-se em setembro de 2016, em São Paulo. De 2007 a 2015, 
integrou a curadoria no Instituto Inhotim. Desde 2012, colabora com a Associação Cultural 
VideoBrasil, integrando a comissão curadora dos 18º e 19º Festivais Internacionais de Arte 
Contemporânea SESC_Videobrasil, em São Paulo. Foi curadora adjunta da 9a Bienal do 
Mercosul, em Porto Alegre, mostra intitulada Se o Clima For Favorável, de 13 de setembro a 9 
de dezembro de 2013. Realiza diversos projetos curatoriais independentes, dentre os quais 
destacamos a exposição Zona de Instabilidade, com obras da artista Lais Myrrha, na Caixa 
Cultural Sé, São Paulo, em 2013, e na Caixa Cultural Brasília, em 2014. Integrou o corpo de 



 

 

 

 

 

jurados do concurso que selecionou o projeto arquitetônico e curatorial do Pavilhão do Brasil na 
Expo Milano 2015, em Brasília. Escreve para catálogos de exposições, livros de artista e 
revistas de arte. Em 2014, participou da comissão curatorial do livro Outras fotografias na arte 
brasileira séc. XXI, pela editora Cobogó. Atualmente, trabalha na edição de livro sobre a obra 
de Sônia Gomes. É mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da 
Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda pelo mesmo programa. 
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Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
 
Café do Cofre 
Ter a sáb, das 10h às 19h 
Dom e feriados, das 13h às 19h 
Seg, das 11h às 15h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
Seg a sex, das 11h30 às 15h 
Não abre aos feriados 
  
Loja Koralle Santander Cultural 
Ter a sáb, das 10h às 19h  
Dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
O Santander Cultural mantém convênio com a Garagem Andrade Neves (Rua Gen. Andrade 
Neves, 71). Valide seu tíquete na recepção. 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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