
 

 

 

 

 

 

 

Nota de imprensa 

 

Santander Cultural lança edição 2015 do projeto RS 
Contemporâneo com exposições simultâneas 

 

■ Duas temporadas, com duas mostras em cada período, ocupam as galerias leste e 

oeste da unidade de cultura do Santander, no Centro Histórico em Porto Alegre. 
 

■ Leonardo Remor, com curadoria de Bernardo Mosqueira, e Felipe Caldas, com 

curadoria de Raphael Fonseca, de 18 de março a 26 de abril, abrem o ciclo de mostras. 
 

■ Ío (Munir Klamt e Laura Cattani), com curadoria de Julia Rebouças, e Michel 

Zózimo, com curadoria de Márcio Harún, de 17 de junho a 26 de julho, completam a 

série. 
 
Porto Alegre, 16 de março de 2015 - O Santander Cultural inaugura sua agenda de artes 
visuais deste ano com o lançamento da edição 2015 do projeto RS Contemporâneo, dia 18 de 
março. Programação do primeiro semestre segue com uma exposição individual de José 
Damasceno e a segunda temporada do RS Contemporâneo. A 10º Bienal do Mercosul ocorre 
no segundo semestre.  

O RS Contemporâneo é  uma das melhores apostas do Santander no incentivo à cultura 
local. Em 2015, a iniciativa está dividida em duas temporadas de março até junho, com duas 
exposições simultâneas em cada período. Os dois primeiros são Leonardo Remor, com 
curadoria de Bernardo Mosqueira, e Felipe Caldas, com Raphael Fonseca como curador. 
 O RS Contemporâneo, que reúne jovens artistas gaúchos e curadores de outros 
Estados do Brasil, já realizou dez exposições, com 300 mil visitantes. No quarto ano, o projeto 
busca atender à necessidade da inovação e da criatividade, aliadas à formação de um público 
apto a oferecer interpretações próprias e estimular discussões culturais e artísticas.  
 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. 
 De Getúlio Vargas, no interior do Rio Grande do Sul, Leonardo Remor faz projeções de 
vídeo dentro do Santander Cultural e instala um trailer caseiro do lado de fora, para mostrar 
trabalhos que têm a intenção de comprovar os efeitos da passagem do tempo. Com 
transmissões ao vivo de pontos externos do prédio em diferentes escalas de tempo, a 
exposição, intitulada O vento dissipa as lembranças de uma realidade anterior, faz com que 
o visitante „assista‟ os efeitos da sua própria evolução temporal. As palavras do curador da 



 

 

 

 

 

mostra, o carioca Bernardo Mosqueira, são precisas: “são as pessoas e seus comportamentos 
aqui dentro que podem gerar interesse”. 
 Já a obra de Felipe Caldas expõe com determinação nos traços e forte intencionalidade 
um cruzamento tão comum ao brasileiro: elementos de diferentes religiões atendendo à mesma 
crença. Na exposição Corpo Santo, Caldas alia com delicadeza técnica e vivências pessoais e 
entrega trabalhos carregados de signos comuns ao mesmo e a distintos públicos. Com 
curadoria do carioca Raphael Fonseca, o artista traz ao Santander Cultural pinturas, desenhos 
e uma escultura em bambu e papel.   
 

Encontro de imprensa do projeto RS Contemporâneo 2015 

Santander Cultural | Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 

De 18 de março (17 abertura para convidados) até 26 de abril 

Leonardo Remor | o vento dissipa as lembranças de uma realidade anterior | curadoria de 

Bernardo Mosqueira 

Felipe Caldas | Corpo Santo | curadoria de Raphael Fonseca 

 
Texto assinado pelo conselho curatorial 2015 
Por Ana Maria Albani de Carvalho & Bernardo de Souza 
 Há algumas décadas, a cena artística de Porto Alegre vem experimentando relativa 
visibilidade nacional e internacional particularmente devido ao surgimento da Bienal do 
Mercosul e de alguns outros espaços culturais voltados à arte contemporânea. Um destes, o 
Santander Cultural, construiu sua reputação não apenas trazendo à cidade exposições de 
grandes nomes da arte contemporânea, mas sobretudo permitindo a realização de algumas 
mostras cuja curadoria foi pautada por forte carga autoral. Entretanto, para além desses 
esforços no sentido de estimular o pensamento local, uma iniciativa em especial – o projeto RS 
Contemporâneo – viria a transformar o contexto no qual artistas e curadores operam e 
trabalham nesta que é, ao final das contas, uma das mais importantes capitais do país, muito 
embora se ressinta de maior interlocução com o mundo.  
 Muito se tem falado sobre a “diáspora” porto-alegrense, fenômeno que lamentavelmente 
ainda faz com que jovens artistas e mesmo curadores abandonem a cidade em busca de um 
lugar ao sol no por vezes perverso mundo da arte, via de regra refratário à experimentação e 
afeito às relações forjadas pelo mercado.  
 O projeto RS Contemporâneo se dá na contramão desta prática deletéria à manutenção 
dos bons artistas no Rio Grande do Sul. Ao promover o encontro entre artistas locais e 
curadores sediados em outros cantos do mapa brasileiro, o Santander Cultural está não só 
lançando luz sobre a produção quase sempre pouco conhecida de jovens artistas como 
também possibilitando a fundamental interlocução entre esses artistas e curadores cujas 
práticas se beneficiam do profissionalismo e visibilidade encontrados em outras esferas da vida 
cultural brasileira.  
 Nosso propósito ao escolher os quatro artistas e quatro curadores para a edição 2015 
do Projeto Santander RS Contemporâneo não aspirou a um mapeamento da cena local ou a 
reiteração de tendências hegemônicas. Tomando como ponto de partida a pluralidade e a 
qualidade da produção realizada por jovens artistas gaúchos, assumimos a opção pela 
diversidade de linguagens e a densidade conceitual da pesquisa artística/intelectual como 
critérios.  



 

 

 

 

 

 Considerando a indagação sobre os distintos regimes de visibilidade como questão 
contemporânea relevante, elegemos artistas que operam com a imagem e seus múltiplos 
estatutos em diferentes modalidades de espacialização e temporalização, através do desenho, 
da pintura, da fotografia ou do vídeo. As duplas de trabalho artista/curador, por sua vez, foram 
estabelecidas com o propósito de instigar a reflexão e o debate entre produtores investigativos, 
não pressupondo articulações consensuais em relação aos modos de conceber a lógica de 
funcionamento do mundo da arte.  
 Para além da dificuldade em transcender fronteiras, esses nomes em início de trajetória 
artística têm a oportunidade de conversar, debater e refletir sobre suas produções com 
curadores que, por seu turno, também procuram ampliar suas referências e repertórios 
artísticos, relativizando assim o papel das exposições e projetos de artes visuais que tão 
somente chancelam os nomes que há muito vem sendo incensados pelo mercado. 

 

Sobre o artista Leonardo Remor 
Nasceu em 1987, em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Graduado em Realização Audiovisual 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), seu trabalho mistura realidade e ficção, 
estando frequentemente associado à ruína, ao abandono e à inexorável passagem do tempo. 
Por meio do uso de diferentes mídias – filme, instalação, performance, fotografia –, investiga o 
espaço da natureza na lógica do desenvolvimento da cidade e do homem. Participa da 
Contorno, uma produtora de filmes e editora de livros que recebe exposições e residências em 
um antigo trailer de fabricação artesanal. Realizou as exposições individuais Longe Daqui 
(Galeria dos Arcos da Usina do Gasômetro, Porto Alegre, 2012) e Tempo Morto (Galeria La 
Photo, Porto Alegre, 2011).  Participou das mostras coletivas Quase uma Ilha (Galeria 
Península, Porto Alegre, 2015); O Valor das Coisas (Atelier Subterrânea, Porto Alegre, 2014); 
Corpo Presente (Galeria Lunara, Porto Alegre, 2014); Horizonte à Venda (Casa de Cultura 
Mario Quintana, Porto Alegre, 2013); e Encontros na Ilha (Galeria Mamute, 9ª Bienal do 
Mercosul, Porto Alegre, 2013). 
 
Sobre o curador Bernardo Mosqueira 
Nasceu em 1988, no Rio de Janeiro, RJ. Curador, escritor e professor, é graduado em 
Comunicação Social pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Estudou Pesquisa e Crítica de Arte Contemporânea na Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage. Fez parte do setor de Comunicação do Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro (2008-2009); é um dos curadores da Galeria de Arte Ibeu desde 2011; é idealizador e 
diretor do Prêmio FOCO Bradesco ArtRio desde sua primeira edição; leciona na Escola de Arte 
Visuais do Parque Lage; participou de residências no Brasil e no exterior; foi premiado no 1º 
Laboratório Curatorial da SP-Arte; publicou o livro-exposição Carta aberta por Zé Bento e 
entendida por Zé Jorge em 2013; desde 2012 ativa o projeto Pretexto, de acompanhamento 
experimental de artistas; desde 2010 realiza anualmente o festival de performance Vênus 
Terra. Foi responsável por mais de cinquenta curadorias, entre elas: Liberdade É Pouco. O que 
Desejo ainda não Tem Nome (Rio de Janeiro, 2010); Quase Casais (EIC Maus Hábitos, Porto, 
Portugal, 2010); Sem Título # 1: Experiências do Pós-Morte (Galeria Oscar Cruz, São 
Paulo, 2011); E os Amigos Sinceros também (Galeria de Arte Ibeu, Rio de Janeiro, 
2012); Trepa-Trepa no Campo Expandido (SP-Arte, São Paulo, 2012); Conexiones (Buenos 
Aires, Argentina, 2013); Tronco (Casa França-Brasil, Rio de Janeiro, 2013); Primeiro Estudo: 
Sobre Amor (Galeria Luciana Caravello, Rio de Janeiro, 2014); Quando Cai o Céu (Centro 
Cultural São Paulo); CIRCA MMXIV: A Imaginação é um Ato de Liberdade (Mendes Wood DM, 
São Paulo, 2014); e Encruzilhada (Parque Lage, Rio de Janeiro, 2015). 



 

 

 

 

 

 
Texto curatorial | Verdadeiramente  
 Porto Alegre, 2015. A cidade é um equívoco. Alguém disse, de forma melancólica, que 
aqui havia verde, que, no passado, aqui havia água. Mas, naquela época, o que havia de bom 
se já era cidade? Ó, cidadão, é mesmo para você que falo: renuncie o que acredita saber para 
conseguir descobrir que você não sabe. A tremenda petulância desse povo de Ocidente só 
reflete em discurso opaco, caminho frustrado e posicionamento arrogante que, ao tentar 
esconder a insegurança, dificultam encontrar ou construir beleza no que ainda podia ser 
semente. Nem plantinha baixa era ainda.  
 A cidade moderna é montada a esconder o que há de sujo, podre, poluente. Cloaca 
Máxima é o nome do esgoto de Roma onde foi jogado o pobre do São Sebastião, tão sofrido, 
lânguido e afirmativo. O cinema moderno é sonho compartilhado. Nasce e, sob tendas, 
acontece nas atrações, ao lado de outras magias, feitiçarias, bizarrices, infidelidades e 
desconhecimentos. Hoje, seu espaço – físico – é heterotópico como o jardim.  
O jardim, por sua vez, nasceu com a sobra do tempo, com a sobra de comida, com a sombra, 
com a propriedade privada, com muda, enxerto, água e sol. E cuidado. Se antes a gente podia 
pensar no que vai fazer além de sobreviver, agora tem de ver desespero no horizonte. 
¡Ayudame a mirar!  
 A natureza sempre foi e sempre será, mas sempre como nunca antes. Falta pouco para 
acabarmos, e repito o que já lhe perguntei e você não respondeu, ó, cidadão: o que, enfim, há 
de singular? E o que o mundo tem a ver com isso? Será que as respostas estão no já velho 
enigma escondido na Filadélfia? Lá, a cachoeira, o lampião? 
Se isso fosse uma máquina de produzir fantasmas ou uma projeção ao vivo ou uma brincadeira 
com escalas ou algo diferente que o “tira da rotina”, isso seria algo como a feira de ciências 
que se repete sempre da mesma forma todo ano: isso seria senso comum, quase nada.  
 Mas não, cidadão. Isso é um velório relaxante do mundo. Isso é o elogio ao voyeurismo 
da própria desgraça em oposição ao passante comum que não é cego, mas não vê. Isso é um 
projetor de imagem/luz que ilumina o peso, a resistência e a morte dentro de tudo que é 
matéria. Isso é um desespero para se fazer entender (muito solitário e um pouco mais solidário 
do que generoso). Mas, sobretudo e lindamente, isso é um diorama que abriga no seu centro o 
próprio público e seus desejos. 
 Que verdura vem a ser Guaíba? Repita as perguntas. Que território é esse? Público? 
Mesmo? Relacional ou interacional? Esta exposição sem gente não é nada. São as pessoas e 
seus comportamentos aqui dentro que podem gerar interesse. São as pessoas e seus 
comportamentos, sempre, que geram interesse. Guaíba para limpar calçada. Macro vira micro. 
E o micro vira macro, num jogo que cativa o olhar, que cativa o olho, que torna o olho cativo, o 
olho em cativeiro, o olho prisioneiro. E então, por fim, nos torna prisioneiros da aparência. O 
espaço arquitetônico é sempre imaginário e concreto. A arquitetura (pelo fim das metáforas!) é 
como manejo do espaço para dramatizar a natureza. Vamos encenar no imaginário. Um depois 
do outro. Então, finalmente, estamos fabricando fantasmas, desorientações, discursos de 
estratégia opaca. Volume, aparência. Plantinha, MDF. Guaíba, tinta, fusível. 
 Constelação, montanha de folhas, sal, pedra, coisas da natureza. Pedra, areia e planta. 
É pedra. Areia. E planta. Com atraso, ao vivo, maior, estranho, mais alto, mais baixo. Decidir as 
formas como o outro vê é criar ficção. É desenhar laços de poder. Mas falta dado, sobra dado. 
Tem um coeficiente complexo entre fricção e fogo. Poderíamos ter vivido num mundo onde o 
que o outro sabe é mais encantador do que assustador. Hélas! Poderíamos ter vivido num 
mundo onde se entende e agradece pela verticalidade alternada e constante necessária para a 
riqueza das relações. Se falta pouco, que vivamos sem os afetos tristes, que pensemos o que 
há na relação entre melancolia, insegurança e espacialidade poética.  



 

 

 

 

 

 As cidades são palimpsestos de diferentes linguagens de poder de diferentes tempos. 
Faliu antes de abrir. Não soube. Tempos outros que são só o presente, esse lugar de 
passagem. E elogiemos a resistência e resiliência do que aqui é verdadeiramente móvel. E 

esse texto, em cada letra, é pleno na leveza e na graça de um belo jardim a passeio. 

 

Sobre o artista Felipe Caldas 
Nasceu em 1986, em Porto Alegre. Doutorando em Artes Visuais pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Artes Visuais com ênfase em História, Teoria e Crítica 
da Arte (UFRGS, 2013), bacharel em Artes Visuais (2011) e licenciado em Educação Artística 
(2009) pela mesma universidade. Participou de diversas exposições coletivas, das quais se 
destacam: O Cânone Pobre (Museu de Arte do Rio Grande do Sul [MARGS], Porto Alegre/RS, 
2014), Artesul Contemporáneo (Centro de Exposiciones SUBTE, Montevidéu, Uruguai, 2013), 
Entre: Curadoria de A-Z (MAC-RS, Porto Alegre/RS, 2013) e 12° Salão UNAMA de Pequenos 
Formatos (Belém/PA, 2006). Entre as individuais, estão: O Sonho não Acabou (Galeria Iberê 
Camargo, Usina do Gasômetro, 2012) e Sem Título: Desenho (Galeria Augusto Meyer, CCMQ, 
I Prêmio IEAVI de Incentivo às Artes Visuais, Porto Alegre/RS, 2011). Possui trabalhos nas 
coleções do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul e do Museu de Arte 
Contemporânea de Jataí, Goiás. 
 
Sobre o curador Raphael Fonseca  
Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Crítico, curador e historiador da arte, é doutorando em 
Crítica e História da Arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e professor do 
Colégio Pedro II. Escreve periodicamente para as revistas ArtNexus e Performatus

, com destaque para Derek Jarman – 
Cinema É Liberdade (Caixa Cultural Recife, 2014), Água Mole, Pedra Dura (I

, 2012). Atualmente atua como curador-assi

nimo (http://gabinetedejeronimo.blogspot.com). 
 
Texto curatorial |“Não temo quebrantos” 
 O projeto RS Contemporâneo possui um pressuposto claro: dois profissionais de Porto 
Alegre selecionam quatro artistas atuantes na cidade para serem acompanhados por e 
dialogarem com quatro curadores de outros estados do Brasil. Tratando-se de nossa escala 
continental, não se faz óbvio que as duplas de comparsas formadas desse modo já se 
conheçam previamente – ao menos este não foi o caso desse “encontro às escuras” com 
Felipe Caldas. 
 Sermos da mesma geração e cursarmos ao mesmo tempo nossos doutorados em 
história da arte era apenas o começo da série de coincidências que perpassa o meu percurso e 
o de Felipe. Se ele foi criado na pacata cidade de Alvorada, ao lado de Porto Alegre e com 
menos de 200 mil habitantes, também fui acostumado a uma relação de centro e periferia com 
o Rio de Janeiro. Ser criado na zona oeste da cidade, no enorme bairro de Jacarepaguá, 
também me ensinou, assim como percebi nos relatos de Felipe, a sempre ter de sair duas 
horas antes de casa para qualquer compromisso e levar, para o bem e para o mal, a vida muito 
a sério. 
 Conhecer o seu ateliê foi como visitar a casa em que fui criado e onde minha mãe ainda 
reside; a amálgama entre vida profissional e vida familiar, entre vida ativa e contemplativa, 

http://gabinetedejeronimo.blogspot.com/


 

 

 

 

 

tornou-se nostálgica e cheia de detalhes. Sentamos todos na mesma mesa para almoçar sem 
distinção entre mãe, filhos e visita, com cachorros que dormiam aos nossos pés, e com um 
fluxo de assuntos que se movimentava das questões específicas daqueles que estudam as 
artes visuais para observações sobre a vida que apenas as matriarcas sábias são capazes de 
construir.  
 Ao lado desse espaço de encontro, havia um pequeno altar em que duas esculturas 
religiosas afro-brasileiras estavam concentradas; a mãe de Felipe é filha de Oxum e frequenta 
as chamadas casas de batuque desde a juventude. Mais do que isso, trabalha como costureira 
de roupas de santo para outros praticantes. Enquanto isso, minha mãe trabalha como 
costureira modista e é filha de Iansã. Pratica esporadicamente a umbanda e, quando reza, 
pede para os bons guias de luz, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e os pretos velhos que 
admira. 
 Artista e curador desta exposição coincidem quanto ao fato de não serem 
frequentadores de nenhum espaço religioso, mas contrastam quanto às suas ascendências 
afro-brasileiras: o primeiro é filho de Ogum e este que escreve é de Xangô. Não podemos 
negar a presença constante de cantos, imagens e objetos afro-brasileiros dentro dos nossos 
espaços domésticos desde nossas infâncias; estes formaram a nossa cultura visual e a ideia 
do que seria uma religião de nossas famílias.  
Imagino que seja a partir desse contato diário e reflexivo sobre a relação entre imagem e 
religião que advenha o interesse de Felipe Caldas na construção da série nova de trabalhos 
apresentados no Santander Cultural. Corpo santo nasce da rotina, dos laços familiares e dos 
afetos que transbordam nossas relações. 
 Formalmente, ao se observar a produção do artista, é possível aproximá-lo de outros 
autores cujas imagens denotam um embate entre corpo e tela ou papel em branco. Em obras 
expostas recentemente, como em uma série de desenhos de 2011-12, é perceptível a 
sobreposição de informações visuais espalhadas por toda a superfície. Faz-se difícil contornar 
a ação do artista, o que torna estas obras um registro da gestualidade e dos materiais 
utilizados (como grafite, carvão, tinta e betume) sobre o branco – é essencial a experimentação 
da forma e o enfrentamento do desenho como processo em que o tempo age. 
 Já numa série de pinturas expostas em 2012 e retomadas em 2014, o artista explorou 
um caráter mais narrativo de sua produção: os sonhos. Quando observamos algumas destas 
telas, como Eu sonho com Beuys e Antônio Dias (2012), em que Felipe inicia uma pesquisa em 
que dialoga com alguns dos artistas que admira e que se configuram como suas referências, 
sua pintura se torna menos violenta e dispersa, construindo uma imagem mais narrativa. Na 
obra citada e relativa a Beuys e Dias, é na anatomia do animal ao centro da composição que 
se concentram as manchas assimétricas e de cor barrosa que vinham a ser exploradas pelo 
artista. O mesmo pode ser dito de outras imagens dessa mesma série em que áreas de 
pinceladas rápidas contrastam com figuras que aparecem de modo difuso do que poderia ser o 
fundo da imagem.  
 As pinturas que compõem a série Welcome to macumba, também do ano passado, 
parecem ser mais familiares ao conjunto de obras de Corpo santo. Além da proximidade no 
que diz respeito às narrativas aqui propostas, há um maior detalhamento da materialidade 
dessas cabeças de animais – o caráter expressivo comentado no começo não abandona as 
suas preocupações, mas me parecem ser as primeiras imagens em que claramente são 
perceptíveis contornos anatômicos e uma relação mais clara entre primeiro plano e segundo 
plano.  
 No que diz respeito às novas pinturas e desenhos apresentados no Santander Cultural, 
o primeiro dado que me chama a atenção diz respeito à monumentalidade da forma que não 
está contida exclusivamente na escala das telas, mas no modo como os corpos as preenchem. 



 

 

 

 

 

Felipe dá destaque às figuras centrais a essas composições e, mais que isso, proporciona um 
entorno para suas carnes que faz com as que as imagens respirem e as vejamos com clareza. 
Ainda há espaço para experimentação dos materiais e das pinceladas rápidas, mas esses 
elementos não se sobrepõem aos corpos, e sim contribuem com seu destaque. 
 Temos uma resolução formal da sacralidade que bebe claramente de tradições 
pictóricas ocidentais e muitas vezes cristãs – não à toa aí estão citações a Andrea Mantegna e 
à Capela Sistina de Michelangelo. Porém, o que me parece interessante é que temos perante 
os nossos olhos um corpus de distintas configurações físicas da santidade tanto numa 
perspectiva cristã, quanto com elementos iconográficos afro-brasileiros e de outras distintas 
culturas como a budista (e suas tartarugas) e a egípcia (o ouroboros). Mais do que isso, fica o 
convite para que o espectador acesse tal conjunto de signos e estabeleça cruzamentos a partir 
de seus vocabulários imagéticos – um homem sentado num trono vermelho não 
necessariamente é São Jerônimo, do mesmo modo que uma mulher que traja azul não deve 
ser rapidamente associada a Iemanjá. O artista cria, portanto, um panteão de colagens de 
elementos que são, antes de tudo, apenas imagens. 
 Creio ser interessante pensar junto a Hans Belting e seu livro A verdadeira imagem, 
publicado em 2006. Logo na primeira frase, o historiador se pergunta: “Que é uma imagem 
verdadeira?” – imagino que esta pergunta seja aplicável também ao conjunto aqui 
proporcionado por Felipe Caldas e, abrindo um pouco a questão, à relação entre imagem, 
religião e Brasil. Em outras palavras, essa série de desenhos e pinturas me leva a perguntar se 
existiria uma “imagem verdadeira” no território das religiões brasileiras; como responder essa 
questão se, do mesmo modo que distintas foram as correntes do budismo pelo mundo asiático, 
multifacetadas foram também as organizações religiosas no Brasil?  
 “A fé na verdadeira imagem trai-se também a si mesma, já que facilmente pode ser 
abalada”, segue a argumentar Hans Belting.1 Nas duas instalações presentes na exposição, 
essa traição inerente a qualquer imagem vem à tona e denota a potência da pesquisa de Felipe 
Caldas. Um barco de papel, objeto ritualístico de alguns grupos budistas, é pintado de dourado, 
içado ao ar e tem sua fragilidade escancarada. Já no chão, vemos um ponto riscado 
(assinatura gráfica da umbanda) criado pelo artista e feito com sal grosso. O vento que pode 
derrubar o barquinho é o mesmo capaz de dissolver o grafismo do chão e verter ambas as 
instalações naquilo que sempre foram: imagens. 
 Experiências visuais como essas permitem cruzamentos entre espaços, tempos e 
crenças que convidam o público a fruir e aprender sobre as imagens na mesma medida que 
me fizeram conhecer as até então por mim ignoradas casas de batuque no Rio Grande do Sul. 
A partir de meu desconhecimento, pude perceber os tantos pontos em comum não apenas 
entre o batuque daqui e a umbanda do Rio de Janeiro, mas entre a persistência de Felipe 
Caldas na criação de imagens e a minha própria na tentativa de escrever. 
 Seguimos em busca de imagens e palavras verdadeiras que têm prazo de validade; 
criamos e analisamos esses corpos santos que, quando jogados para o mundo, rapidamente 
se tornam profanos. Conscientes dos nossos limites, não tememos, porém, os quebrantos; 
parafraseando e adaptando um canto de Clara Nunes: “Dentro do samba nós nascemos, / nos 

criamos, nos convertemos / e ninguém vai tombar a nossa bandeira.”2 

 
 
 

                                                   
1 BELTING, Hans. A verdadeira imagem. Porto: Dafne Editora, 2011. p. 10. 
2 “Guerreira”, composta por João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro, e cantada por Clara Nunes no disco homônimo 
lançado em 1978. 



 

 

 

 

 

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 
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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