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Nota de Imprensa 

 
Santander Cultural abre calendário de artes 

visuais 2016 com o projeto RS Contemporâneo 
 

 

 
■ Aqui tudo é diferente, de Lívia dos Santos, traz o cearense Carlos Eduardo Bitu 

Cassundé na curadoria. 
 

■ Presença Sinistra, de Letícia Lopes, convidou o carioca Marcelo Campos para 
assinar o trabalho curatorial. 

 
 
 
Porto Alegre, 22 de março de 2016 – O Santander Cultural lança seu programa de mostras 

de artes visuais do ano com o projeto RS Contemporâneo. A quinta edição da iniciativa 
traz quatro artistas gaúchas que representam o que a instituição acredita: originalidade 
e vanguarda na prática artística, incentivando a curiosidade e inquietude características 
dos jovens. Dividido em duas temporadas, o programa lança duas exposições dia 29 
de março, às 19h, e outras duas no segundo semestre.   
 Aqui tudo é diferente, de Lívia dos Santos com curadoria do cearense Carlos 
Eduardo Bitu Cassundé, e Presença Sinistra, de Letícia Lopes com curadoria de 
Marcelo Campos, do Rio de Janeiro, são as primeiras exposições do projeto em 2016.  
Em agosto, Walesca Timmen curada pelo mineiro Amir Brito Cadôr e Raquel 
Magalhães com Ana Maria Maia, de Pernambuco, são os destaques.  
 Com um processo poético delicado e sensível aos movimentos físicos e 
simbólicos do nosso cotidiano, Lívia dos Santos usa experiências comuns como viajar 
de trem entre sua casa e a faculdade para inspirar-se e criar desenhos que levam os 
espectadores a sensações onde o tempo é relativizado pelas suas subjetividades. 
 Os trabalhos de Letícia Lopes, num primeiro olhar, podem parecer reconhecíveis 
e facilmente decifráveis. Mas ao  aproximar o olhar, se descobrem camadas de 
enigmas. A artista lança mão de diversos tipos de materiais e suportes para 
desenvolver sua obra – colagens, fotografia, pinturas – com o propósito de 
descontextualizar as imagens e causar estranheza em quem as vê. 
 O RS Contemporâneo 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. 
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 Vale destacar que, nesta edição, os curadores são de quatro diferentes estados: 
Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais, reafirmando a intenção de cruzar 
experiências e conhecimento entre regiões de todo o País e o Rio Grande do Sul. O 
Conselho Curatorial deste ano é formado por Nico Rocha e Alexandra Eckert. 
 

Santander Cultural | Rua Sete de Setembro, 1028 , Centro Histórico, POA / RS 
 
Lançamento 5ª edição projeto RS Contemporâneo 
De 30 de março até 1º de maio | dia 29/3 abertura para convidados das 19h às 21h 
Entrada franca 
 
Exposição Aqui é tufo diferente 
Lívia dos Santos 
Curadoria Bitu Cassundé 
 
Exposição Presença Sinistra 
Letícia Lopes 
Curadoria Marcelo Campos  

 
Biografias artistas e curadores 
 
Lívia dos Santos nasceu em 1987 na cidade de Vacaria, RS. Integrou a Bienal de Gravura 
Olho Latino em São Paulo no ano de 2010. Tornou-se bacharel em Artes Visuais pela 
Universidade Feevale em 2011. Em Porto Alegre, ainda em 2011, participou das exposições 
coletivas O Não-Lugar Enquanto Criação, na Galeria de Arte do DMAE; Camadas Temporais, 
na Galeria Chico Lisboa; e Percepções em Órbita, no Ateliê Plataforma Espaço de Criação. 
Realizou curadoria da exposição Diário Aberto, de Cristina Morassutti, no Espaço Arte 1 em 
Novo Hamburgo. Participou, com o artista Rafael Araújo, da exposição Criando Hábito, no 
Ateliê Plataforma Espaço de Criação. Em 2013, participou da exposição coletiva Poéticas em 
Devir, na Galeria Mamute, em Porto Alegre. Em 2014, obteve o título de mestre em Artes 
Visuais pela UFRGS e integrou as exposições coletivas Futurama. Inovações da Juventude, no 
Museu dos Direitos Humanos, com curadoria de Ana Zavadil; e Segunda Coletiva, no Acervo 
Independente, ambas em Porto Alegre. Em 2015, participou do Prêmio IEAVI com a exposição 
individual O Deslocamento como Processo Criativo, no Espaço Maurício Rosenblatt. 
 
Letícia Lopes nasceu em Campo Bom, RS, 1988. É bacharel em Artes Visuais pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2015). Participou de várias exposições 
coletivas, como: Exigências do Desenho (Acervo Independente, Porto Alegre, RS, 2015), 
Arte.RS (Memorial do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2014), Retrospectiva Prêmio IEAVI 
(Galeria Augusto Meyer, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS, 2014), 
Polarizações – Região Sul (Atelier Subterrânea, Porto Alegre, RS, 2014), 1ª Exposição Coletiva 
(Acervo Independente, Porto Alegre, RS, 2014), 20º Salão de Artes Plásticas de Praia Grande 
(Palácio das Artes, Praia Grande, SP, 2013). Foi contemplada com o Edital para Artes Visuais 
– Edição 2015 da Fundação Galeria Ecarta (Porto Alegre, RS), onde expôs individualmente 
Ode a Phobos – Ou como É Bom Não Ter Memória. No mesmo ano, realizou a individual 
Exagerar Já É um Começo de Invenção, na Casa Paralela (Pelotas, RS) e, em 2014, participou 
do Concurso 3º Prêmio IEAVI com Em Minha Fome Mando Eu, na Fotogaleria Virgílio Calegari 
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(Casa de Cultura Mário Quintana), exposição que lhe rendeu o Prêmio de Melhor Exposição 
(por salas).  

Carlos Eduardo Bitu Cassundé é curador do Museu de Arte Contemporânea do Ceará 
(Fortaleza, Brasil) e coordenador do Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes 
(Fortaleza, Brasil). Mestre pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas 
Gerais, foi curador assistente e coordenador de pesquisa no Museu de Arte Contemporânea do 
Ceará (Fortaleza, 1998 a 2007), integrou a equipe curatorial do Programa Rumos Artes Visuais 
do Itaú Cultural (São Paulo, 2008 a 2009) e dirigiu o Museu Murillo La Greca (Recife, 2009 a 
2011). Seus últimos projetos curatoriais foram: Leonilson – Sob o Peso dos Meus Amores, no 
Itaú Cultural (São Paulo, 2011) e na Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre, 2012); Metrô de 
Superfície, no Paço das Artes (São Paulo, 2012); Metrô de Superfície II, no Centro Cultural São 
Paulo (São Paulo, 2013); Rotas: Desvios e Outros Ciclos, Leonilson Inflamável e Carneiro, no 
Museu de Arte Contemporânea do Ceará (Fortaleza, 2013/2014); e Das Viagens, dos Desejos, 
dos Caminhos (Museu Vale/ES, 2014). Integrou diversos júris pelo país, dentre eles o de 
premiação CNI SESI Marcantonio Vilaça (2011/12). Com Clarissa Diniz formou a coleção 
contemporânea do Centro Cultural Banco do Nordeste, vinculado ao projeto Metrô de 
Superfície. Em 2015, participou da 5ª edição do Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça, 
da equipe curatorial do 19º Festival Videobrasil e do Arte Pará. Vive e trabalha em Fortaleza, 
Brasil. 

Marcelo Campos é doutor em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ); professor adjunto do Departamento de Teoria e 
História da Arte e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); e professor da Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage. É autor dos livros: Um canto, dois sertões: Bispo do Rosário e os 90 anos da 
Colônia Juliano Moreira (Rio de Janeiro: Azougue, 2016) e Emmanuel Nassar: engenharia 
cabocla (Niterói: Museu de Arte Contemporânea de Niterói, 2010). Foi curador, entre outras, 
das exposições: Efrain Almeida: Uma Pausa em Pleno Voo (Paço Imperial, Rio de Janeiro; e 
Centro Cultural do Banco do Nordeste, Fortaleza, 2015-2016); Um Canto, Dois Sertões: Bispo 
do Rosário e os 90 Anos da Colônia Juliano Moreira (Museu Bispo do Rosário de Arte 
Contemporânea, Rio de Janeiro, 2015); e Vestígios de Brasilidade (Santander Cultural, Recife, 
2011). Foi ainda cocurador, entre outras, da exposição Tarsila e Mulheres Modernas no Rio 
(Museu de Arte do Rio [MAR], Rio de Janeiro, 2015), junto com Paulo Herkenhoff, Hecilda 
Fadel e Nataraj Trinta. 
 

 
Texto curatorial Bitu Cassundé 
Aqui é tudo diferente, de Lívia dos Santos 
 
No descomeço era o verbo. 
Só depois é que veio o delírio do verbo. 
O delírio do verbo estava no começo, lá, Onde a criança diz: 
eu escuto a cor dos passarinhos. 
A criança não sabe que o verbo escutar não 
Funciona para cor, mas para som. 
Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 
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E pois. 
Em poesia que é voz de poeta, 
que é a voz 
De fazer nascimentos - 
O verbo tem que pegar delírio. 
(Manoel de Barros, O livro das ignorãças, 1994, p. 17) 
 
Pela aproximação com o pensamento do poeta Manoel de Barros, Lívia dos Santos nos faz ver 
sua obra como verbos a pegar delírios. A artista costuma afirmar seu interesse de receber e 
fazer uma obra no gerúndio. A principal característica dessa forma nominal do verbo é a 
indicação de uma ação contínua, que está, esteve ou estará em andamento, ou seja, uma ação 
não finalizada. Na mostra Aqui É Tudo Diferente – título retirado de um fragmento dos diários 
de Lívia –, optamos evidenciar a instância processual de sua pesquisa, algo que pulsa e ainda 
se transforma. Esse norte conceitual traz para o visível a ideia de investigar os vestígios, 
resíduos, da ação do corpo versus o seu entorno, capturando através da palavra, da imagem, 
do ato performático, uma figuração que transborda uma caligrafia convencional. Cá tratamos 
de uma caligrafia da alteridade. 
 
Eixo condutor de desdobramentos diversos, o elo entre arte e vida se faz pela repetição do 
trajeto, ida e volta, que reforça a dinâmica de experimentar o mesmo; porém, revestido por 
diferentes personagens e histórias desses inúmeros traslados. O desenho se apresenta como 
uma possibilidade em meio ao movimento de deslocamento: aquilo que se refere a manipular 
pêndulos, a partir do registro correspondente aos balanços durante o percurso; captação de 
impulsos e embalos ocasionados pelo trajeto entre Porto Alegre (casa da artista) e Nova 
Hamburgo (onde a mesma cursava graduação); oscilação transmitida pela grafia de pincéis 
entintados com nanquim para a folha em contato. 

 
Viajo de trem mais para fugir. (...) O trem assovia. Em ritmo (como as 
batidas do coração) parece ficar mais veloz. O som da passagem está 
bem alto. O rapaz bonito que fez o favor de me dizer as horas agora 
masca chicle enquanto sentado nos bancos preferenciais. Casas e 
árvores se misturam com a velocidade. Alguns passageiros franzem a 
testa. Parecem incomodados com mais um assobio agudo do trem. 
Paramos. Seguimos. – Estação Esteio, 6 de outubro de 2014.  
(Fragmento de diário de Lívia dos Santos) 

 
No contexto da obra, vemos que o desenho surge como espécie de diário de bordo e estrutura 
a experiência do deslocamento; o que é fio condutor para unir os rebatimentos do trabalho em 
diferentes linguagens – desenho, escrita, fotografia, vídeo e objeto. No que antes seria apenas 
lugar de convívio e das desimportâncias, a sua obra toma valoração. A ação de desenhar 
culmina como um ato performático, parte central do processo de criação e modo para captar e 
reter o instante da travessia. Eis uma tessitura de sobreposições a habitar o chão e a se 
germinar no piso dos vagões, através da postura ereta do corpo, do trajeto alterado ao acaso, 
dos desconcertos visuais, voos e pousos de pêndulos.  
 
A artista se vale da “colheita” de grafias existentes no espaço, advindas de tremores que o trem 
realiza enquanto sobre os trilhos. O deslocamento é um estado através do qual um corpo varia 
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de posição em um dado intervalo de tempo, experiência realizada enquanto o caminho é 
percorrido, especificamente, pelo trem. Há um interesse pulsante, não apenas pela condição 
de registro do percurso, mas também pela possibilidade em forma visual gráfica de como uma 
imagem poderia ser construída e captada a partir do que acontece em volta. Desvincula-se, na 
qualidade de fronteira, o movimento do trem de sua antiga especificidade e se remete a um tipo 
de produção; informal, solta, orgânica, formada pelo entorno da ação. 
 
O fato de o corpo funcionar como pêndulo, junto à performance, contribui para a expressão de 
atividades do cotidiano que consistem em se deslocar e se equilibrar pelo espaço circundante. 
Sobretudo, o que oscila, metodicamente, repetidamente, em um vagão. É justo sobre essa 
prática, na sua dimensão estética, que se apresenta como meio da performance e do equilíbrio. 
Lívia toma por voo o instante no qual o pêndulo é lançado em movimento ao descer e tocar a 
superfície; vê-se sua queda leve como um pousar sobre a folha, restando resíduos (manchas e 
pontos) dessa ação. É no instante repetido que a artista pensa o deslocamento como potência. 
Nota-se que os rastros se tornam uma espécie de duplo dos trilhos percorridos ao se transitar 
pelos entre-lugares – espaços encontrados no meio do percurso. 
 
Concebida a forma de articular o processo poético, a percepção do trem e seu entorno como 
um local de trabalho é conectada ainda ao deslocamento cotidiano. O papel ordinário, cuja 
função é transportar passageiros, apresenta-se como suporte de uma ação insistente. Quando 
afirma pensar o seu fazer no tempo verbal do gerúndio, como algo que está acontecendo, 
devemos notar não só a repetição posta em ação nos deslocamentos, mas também a escolha 
por elementos cotidianos e os desvios que a arte pode neles promover. Lívia dos Santos 
fabrica seus instrumentos de trabalho (pincéis), que funcionam como extensão de seu corpo, a 
partir do desvio de objetos banais de suas finalidades: balão murcho, carvão amarrado a linha, 
fone de ouvido, lâmpada, parafuso, peça de armário, entre outros. O ato performático seria, 
assim, a chance de acolher e inventar modos de operar o mundo, que vem a se inscrever e se 
instaurar na obra, assimilando diferentes recursos, como o diário. 
 

(...) O dia está quente, mas o ar-condicionado do trem alivia. Quando as 
portas se abrem, sinto o ar quente passar. Algumas pessoas entram 
conversando. 
Uma delas diz: “Tem horário pra tudo!” 
Entram duas pessoas que se dividem nos espaços extremos do vagão. 
Elas dão bom dia. Vendem balinhas de goma e dizem ser portadoras do 
vírus HIV. Quando terminam de falar anunciando o recado e pedindo 
ajuda para o tratamento, desejam a todos um ótimo final de semana. 
Estão recolhendo as moedas. 
“Mais alguém, pessoal? Balinha de goma!”  
– Estação Niterói, 20 de fevereiro de 2016. 
(Fragmento de diário de Lívia dos Santos) 

 
Deslocar o desenho, escutar a cor, escrever com os trilhos, pegar voo com as mãos, se 
encontrar num estágio de ser possibilidades e nelas embarcar. Verbos que deliram, verbos 
transformados pelo deslocamento. Os verbos, os desenhos, transitam por lugares suspensos – 
como a experiência de vivenciar o circo e nele exercitar as acrobacias. O desenho ganha o 
espaço, o movimento nele se manifesta em registros erráticos, frenéticos, que oscilam como 
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pêndulos. O corpo/pêndulo que ativa a força e a queda. Permite-se cair nos emaranhados de 
uma antiescrita, grafia-vetor entre a ousadia e a graciosidade.  
 
Na construção de seus diários, os verbos delirantes capturam a paisagem do entorno; como 
frames a tentar elucidar a ambiência do trajeto e, principalmente, exercitar o flerte com a 
alteridade. O outro aqui é sujeito primeiro, narrado no que se pode capturar e escutar do alheio, 
da paisagem em movimento que vai do palpável ao abstrato de um tempo que é contínuo. 
Assim, estrutura-se um conjunto que desemboca no nós. Seja pelo fio da imagem exercitado 
objetivamente em desenhos e vídeos ou pela subversão dela, oferecida através de narrativas 
escritas que nos transportam a rotas e subjetividades entre velocidades e camadas de tempo. 
 
Texto curatorial Marcelo Campos 
Presença sinistra, de Letícia Lopes 
 

“(...) e o presente está com toda a insistência presente, como que 
de joelhos rezando por você...” 
(Rainer Maria Rilke – Cartas sobre Cézanne)1 

 
A exposição Presença Sinistra, de Letícia Lopes, é constituída pela jovem produção da artista, 
pautada na transversalidade entre desenho e pintura. Graduada em Artes pela UFRGS e 
Design pela ESPM, a artista evidencia trajetórias e interesses com o frescor de uma pesquisa 
multidirecionada. Por um viés marcadamente imagético, fotografias, mensagens escritas, 
palavras, sobras de anotações configuram e irradiam um mundo codificado, em que se faz 
necessário escolher, editar, separar, hierarquizar informações nas mais variadas superfícies da 
reprodutibilidade. Dicionários de ciências, editoriais de moda, imagens do cosmos, manequins, 
materiais de construção fazem parte de uma espécie de tessitura, no ateliê e na produção da 
artista, que ora pode se revelar em pinturas, ora se amplia em desenhos de caderno ou na 
orquestração de objetos de modo mais instalativo. Com isso, a produção de Letícia Lopes 
parece mirar a pintura, mas colocando-a em contexto, num intrincado processo de trazer 
imagens à luz, ao mesmo tempo em que as retira das narrativas textuais, deixando flashes 
quase inexplicáveis, em alto contraste, já que nas imagens se apaga o entorno da cena. 
 
A primeira ideia a sobrevir, a partir do título da atual exposição, é “presença”. A presença, 
tratando-se de pintura, se faz como mecanismo de revelação. Paul Klee já afirmava que a 
tarefa da pintura é “tornar visível”, trazer à luz, evidenciar. Portanto, pintura e presença formam 
um binômio inseparável. Mas a presença guarda, de outro modo, configurações mágicas, a 
prestidigitação, a tarefa de tirar coisas de lugares inimagináveis, inexplicáveis. Imagem e magia 
se relacionam, talvez, como na afirmação de alguns teóricos, na sociedade ocidental, a partir 
da encarnação do sudário cristão, que Verônica revela ao mundo como uma prova, uma 
presença, justificando a fé nas imagens. Um terceiro mote da ideia de presença pode surgir 
quando pensamos na arte como um fenômeno, um acontecimento inalienável, insubstituível, tal 
qual definia a fenomenologia de Merleau-Ponty. Uma presença estruturante, então, é aquela 
parte inalcançável que um trabalho de arte promove no encontro da obra com o espectador. 
 

                                                 
1 Rilke, Rainer Maria. Cartas sobre Cézanne. Rio de Janeiro: 7Letras, 2006. p. 25. 
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“Presença”, na arte de Letícia, acaba por conduzir-nos a posições mais específicas, em que 
aquele que observa pode, aos poucos, estar diante de revelações. Um grão da imagem contém 
informações das quais não nos damos conta de início, mas que podem revelar fatos ocorridos, 
como, por exemplo, o detalhe de um crime. Aqui, a artista se coloca bastante interessada numa 
ideia cara à imagem e muito repetida nas teorias da arte, a ideia do punctum que está presente 
no cinema de Michelangelo Antonioni com o filme Blow up, como Guilherme Dable destaca em 
texto sobre a artista.2 O punctum, para Roland Barthes, é uma espécie de átomo, fragmento, 
da fotografia, constituído ao acaso, mas que me fere, me afeta. Assim, Antonioni, ao 
cinematografar a cena de uma parque, aproximando, cada vez mais, a imagem, consegue 
descobrir um corpo morto. Muito se fala sobre este fenômeno que nos afeta. A produção de 
Letícia Lopes é toda dedicada a esses elementos, a imagem de um menino negro, em 
contraste com o claro céu, uma criança vestindo um traje típico, o preto e branco de uma zebra 
que também se repete no listrado de uma persiana. Pelos, pedaços de estátuas, azulejos, 
cobogós são elementos encontrados no ateliê da artista. Tratamos do punctum, mas Barthes 
nos oferece outro termo, o studium, que se faz na compreensão imediata, mais reconhecível, 
decodificável. O studium seria equivalente a uma visão geral, a um contexto, a ser atravessado 
pela flecha, pelo inesperado do punctum.3 Olhar a pintura de Letícia é fazer esta dupla 
compreensão, ser atraído pelo reconhecível e obstaculizado por configurações inusitadas. 
 
Ao observarmos o processo de Letícia Lopes, outra situação compositiva se evidencia, a 
colagem. Letícia nos informa que sua produção inicial começara com escalas pequenas. O 
guia das proporções era o recorte das revistas. Muitos pedaços pequenos de papéis se 
acumulavam na pesquisa. Na transferência para um novo ateliê, a artista pôde gerar 
proporções maiores. Agora, a colagem se tornou mais ideológica, já que se podem comparar 
escalas na decisão do que deve ser ampliado ou chegar ao mínimo, ao furtivo de um quase 
rabisco. A viabilidade do ateliê trouxe a escala da imagem, da pintura e dos objetos, 
direcionada ao corpo inteiro do espectador e da artista. É curioso pensar que, mesmo ao 
recortar a parte de um todo, estratégia da colagem, o assunto protagonista, o que domina a 
representação, é esquivo, opaco, forjado por várias estratégias visuais.  
 
Nos cadernos da artista, as imagens alternam-se com palavras, anotações, e ganham uma 
expressividade mais forte, mais liberta da finalização, deixando-nos com a grata sensação dos 
rascunhos. O esboço, como a coxia dos teatros, tem magia própria, gera interesse e 
curiosidade, muitas vezes, ofuscados pelo acabamento final. Por isso, um elemento constante 
nas pesquisas de Letícia são as fitas adesivas. Vemo-las sujas de cores intensas, 
fluorescentes, como se resultantes dos embates, em que se optou por coberturas ampliadas, 
pela certeza de campos de cor (color fields) que a fita tratou de proteger nas superfícies 
bidimensionais. Mascaramentos em pinturas contemporâneas são muito recorrentes. A tarefa 
de recortar parte da obra cria, diretamente, a opção de descontextualizar. Letícia afirma que 
sente certo conforto com a ideia de “desmemoriação”. Arrancam-se referências do tempo e dos 
lugares, oferecendo-as a um clima de pintura. O interesse, assim, na apropriação de uma figura 
pode, muitas vezes, vir apenas pela cor. As imagens, deste modo, estão fadadas à “lógica da 
sensação”, como nos termos de Gilles Deleuze ao tratar da pintura de Francis Bacon. Sacrifica-

                                                 
2 Dable, Guilherme. Letícia Lopes, visita ao ateliê. Disponível em: 

<http://www.aura.art.br/artistas/leticia-lopes>. Acesso em: mar. 2016. 
3 Barthes, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Lisboa: Edições 70, 2006. 
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se, algumas vezes, a figura na oferta do citado clima para a pintura. Se há fitas adesivas, algo 
se deu na necessidade de juntar, unir partes heteróclitas, de naturezas distintas. Na colagem, 
dirá Rosalind Krauss sobre Picasso, o signo nunca está estático, pois circula. Na pintura de 
Letícia Lopes, ora nos lembramos da vida nos desertos, nas savanas, ora nos perdemos nas 
volutas de um ornamento. 
 
No segundo termo que intitula a presente exposição, outras relações podem ser tratadas. A 
palavra “sinistra” ativa interesses enluarados, lugares obscuros, que confirmam atrações pela 
opacidade da imagem. Os valores da opacidade foram fundamentais na produção modernista, 
momento em que a pintura pode tratar de si mesma, criando um obstáculo entre a realidade 
retiniana e o resultado da observação dos artistas diante da paisagem. Com a ideia da 
opacidade, as pinturas das vanguardas históricas do século XX passaram a ser equações 
pictóricas. Diante da paisagem, por exemplo, Mondrian abstrai a imagem de uma árvore até 
chegar às linhas ortogonais, verticais e horizontais, aplicando, na pintura, apenas as cores 
primárias, elementares, estruturais. Criou-se, com isso, uma opacidade que se tornou 
independente do próprio motivo inicial da representação. Em Letícia Lopes, a opacidade vem 
de outra ordem. Cria-se uma sedução muito maior ao efeito dramático da narrativa gerado pelo 
desconforto das já citadas descontextualizações. Há, então, uma dedicada atenção por 
pinturas noturnas, penumbrosas, fato pouco explorado na história da arte brasileira, mas que 
recrudesce desde a iniciante produção de Di Cavalcanti à atual fatura de Rodrigo Andrade, 
passando por Oswaldo Goeldi e Nuno Ramos, entre outros. 
 
Em Letícia Lopes, a presença sinistra faz parte da pintura noturna. Este fato é deflagrado, 
como dito anteriormente, pelo interesse por usar flash. O flash muda o que está na sua frente. 
Criam-se aparições de folhagens, desenhos inusitados, cores instantâneas. A ideia do 
instantâneo aparece não como captura de um momento, mas a partir de um interesse por 
fantasmagorias. Parece que o flash, na produção da artista, pode exibir coisas invisíveis, 
flagrantes. Omite-se todo o restante. E um ar de mistério e enigma coloca a narratividade da 
artista aproximada ao cinema. 

Em seu trabalho de conclusão do curso de graduação em Artes, Letícia nos oferece algumas 
pistas de interesse, que podemos perscrutar e, concomitantemente, usar como vetores para o 
porvir, principalmente numa tríade de conceitos: estratégia, lugar e tempo. Sobre a estratégia 
de pesquisa, um modus operandi, Letícia nos informa: “muito do desenvolver do meu trabalho 
depende dessa atmosfera de suspense, por isso uso termos como ‘crime’, ‘pistas’, ‘caça’”. 
Assim, ampliam-se as observações sobre uma espécie de “tipologia” das imagens, algo a ser 
pré-estruturado, quase numa metodologia de pesquisa, na educação do olhar. De outro modo, 
o uso do verbo “descontextualizar”, retirar coisas de seus lugares de origem, torna-se 
importante para a artista, que considera: “os procedimentos e técnicas pictóricas podem 
responder independentes entre si”. Mas a pintura, a arte, também inaugura lugares “não só  em 
relação à disposição dessas imagens”, dirá a artista, “mas também à apresentação de fatura na 
pintura”. Afirmamos, assim, que a própria pintura gera seu próprio acontecimento, instaura uma 
história. No terceiro termo, o tempo, a artista nos esclarece: “tendo a apresentar imagens de 
obras de arte da antiguidade clássica e medieval, registros de artefatos de povos indígenas e 
'primitivos' de praticamente todos os continentes, juntamente a fotos de editoriais de moda, 
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padrões decorativos vitorianos e fragmentos de pinturas modernistas; ou fotografias de animais 
selvagens".4 

Observar o frescor de uma produção nascente é congregar reflexões depois de uma pós-
história, pois olhamos o mundo historicizado da arte com o desejo de ouvir ecos. Vivemos 
nesta expectativa, pelo menos, há meio século. Na pós-história, dirá Flusser, a “consciência 
imagística” do mundo se conforma a um “contexto de cenas”. Não distinguimos mais a 
realidade vivida ou mediada por superfícies bidimensionais.5 

Texto curadoria geral Nico Rocha e Alexandra Eckert 
Cheio de méritos, mas poeticamente. 
O homem habita esta terra. 
Friedrich Hölderlin 

Consolidando-se como um importante espaço de visibilidade para a produção artística 
emergente de nosso Estado, o Projeto RS Contemporâneo, promovido pelo Santander Cultural, 
entra em seu quinto ano de execução, apresentando a produção de quatro jovens artistas: 
Letícia Lopes, Lívia dos Santos, Raquel Magalhães e Walesca Timmen. 

Elas constituem uma geração de artistas que busca estar no mundo como elas mesmas, 
alçando-se sobre seus próprios pés e olhando curiosa e inquisitivamente para tudo o que as 
cerca. 

O mundo tal qual o artista o vê adentra-o, reverbera e, então, retorna sob a forma de uma 
reflexão, através do caráter inquestionável de sua prática artística. Mais do que ação ou 
conceito pré-formulado, há uma busca de sentido na construção do trabalho como imagem e 
na construção da imagem (e do sentido) no trabalho. Essa articulação entre unidades sensíveis 
impregna o olhar e investiga o continuum das imagens na construção de cada discursividade.  

Na produção das artistas, podemos destacar diversos níveis de afinidade, como a construção 
de um trabalho que surge a partir da resolução de suas incógnitas, fazendo revelar conceitos e 
interações. Todas se fundamentam na presença, mesmo física, da imagem como veículo 
essencial de sua poética.  

Cheias de méritos, assim como falava o poeta e romancista alemão Friedrich Hölderlin, as 
artistas criam camadas de sentido em nossa visualidade e atribuem valor ao cotidiano das 
ações humanas. 

                                                 

4 Lopes, Letícia. Ode a Phobos (                              . Porto Alegre: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes. Bacharelado em Artes Visuais. Orientadora: 
Profª Drª Adriane Hernandez. p. 7, 27 e 30. 

5 Flusser, Vilém. Pós-história: vinte instantâneos e um modo de usar. São Paulo: Annablume, 2011. p. 115. 
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O Santander Cultural, ao longo das exposições que promove, demonstra, também, sua ênfase 
educadora e se constitui como um espaço de trocas na esfera das ações educativas. Neste 
caso, com jovens artistas, que, através do RS Contemporâneo, se colocam de forma sincera 
para apresentação e questionamento de suas produções no campo das artes. 

Sobre este projeto, convém assinalar ainda a sua notável resiliência. Ao longo destes quatro 
anos, o RS Contemporâneo criou possibilidades para jovens artistas gaúchos, iniciantes em 
seus percursos, que nesse momento dialogam com jovens curadores de outros estados, 
propiciando uma integração nacional inédita e salutar ao já reconhecido cenário artístico 
riograndense. 

Iniciativas dessa envergadura nos fazem vislumbrar que, além das exposições de arte, temos 
um projeto institucional fundamental e que, em sua estrutura, fomenta aprendizagens e 
questionamentos ao público visitante. 

 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico | Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 

 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingo, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
Não abre aos feriados  
 
Moeda Bar e Restaurante 
Seg a sex, das 11h30 às 15h 
 
Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 
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