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Nota de Imprensa      
 
 

Santander Cultural e Secretaria de Cultura da Cidad e de São Paulo 
apresentam TRANSFER, uma extensa e complexa mostra que traduz o 

universo da arte urbana 
 

■ TRANSFER arte urbana e contemporânea, transferências e transformações reúne 
500 obras de artistas nacionais e internacionais, com raízes ligadas a movimentos da 

contracultura como o punk, o hip hop, o fanzine e o graffiti 
 

São Paulo, 16 de julho de 2010 – O Santander Cultural apresenta TRANSFER, uma 
representativa mostra de arte urbana e contemporânea, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. De 18 de julho a 12 de setembro, a iniciativa 
oferece um amplo olhar sobre o tema por meio de mais de 300 obras assinadas por seres 
criativos que surgem de várias áreas de expressão e transformam em arte suas linguagens. 
TRANSFER é um ponto de partida para explorar e discutir um novo processo cultural ainda 
pouco estudado e documentado, que conquista cada vez mais reconhecimento na sociedade e 
une-se ao circuito de exposição, discussão e comercialização da arte contemporânea. 

O ambiente multidisciplinar da mostra expõe pintura, desenho, arquitetura, fotografia, 
música, vídeo, registros de intervenções urbanas e performances de skate, e resgata desde 
obras e artefatos seminais do underground até o que existe de mais atual na produção artística 
relacionada ao universo da arte urbana. Além de uma importante representação de artistas 
brasileiros, a mostra traz uma impactante produção norte-americana. Trata-se de uma seleção 
de trabalhos e artefatos de artistas integrantes da exposição itinerante Beautiful Losers, além 
de instalações in loco criadas especialmente para TRANSFER, destacando a relação de 
influencias entre os dois países.  

TRANSFER está organizada pelos eixos Intervencionistas, Mauditos, Autoindicados e 
Beautiful Losers, e inclui instalações e murais criados in loco, além de um experimento de 
arquitetura skatável. No espírito do it your self (faça você mesmo), a arte urbana apresentada 
na exposição tem trabalhos de artistas que usaram as ruas para se expressar, criaram seus 
próprios veículos de comunicação, redes de distribuição e valores estéticos.  

Os artistas presentes em TRANSFER não representam um movimento organizado, não 
compartilham manifesto e muitos nem conhecem uns aos outros. Para cada um deles, existe 
um microcosmos com histórias diferentes do padrão, ambientes culturalmente ricos e redes 
alternativas que mercem atenção. No DNA da mostra, está o sentimento de que qualquer 
pessoa pode se expressar e evoluir com seus próprios meios, de forma independente. 

A curadoria coletiva de TRANSFER tem  Lucas Ribeiro “Pexão” na coordenação geral, 
ao lado dos curadores Fabio Zimbres, Alexandre Cruz “Sesper” e Christian Strike em eixos 
específicos. Para o curador Pexão, “TRANSFER é o momento de mostrar a complexidade e 
riqueza da arte urbana brasileira, lidar com sua história que ainda é difícil de rastrear, e pensar 
no seu papel dentro do panorama da arte contemporânea. As raízes da arte urbana vão muito 
além do graffiti.” 
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TRANSFER arte urbana e contemporânea, transferências e transformações acontece no recém 
lançado  Pavilhão das Culturas Brasileiras. O projeto dialoga com a mostra Puras Misturas, 
inaugurada em abril que faz renacer uma visão de processo histórico sobre a arte popular no 
País. Para Carlos Augusto Calil,  Secretário Municipal de Cultura de São Paulo, “a chegada de 
TRANSFER ao Pavilhão das Culturas Brasileiras complementa a proposta do novo espaço 
museológico do Parque Ibirapuera de celebrar a riqueza e diversidade da nossa cultura. Em 
Puras Misturas, em cartaz no local desde abril deste ano, estão presentes as formas de arte 
erudita, popular e indígena e com esta mostra multidisciplinar de arte urbana o panorama fica 
completo”. 

“A parceria entre o Santander Cultural e a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo 
para a realização de TRANSFER é fundamental. Juntos trabalhamos para viabilizar um projeto 
que se propõe a expandir a visão da arte urbana e a promover uma interação entre 
pensadores, artistas, educadores, comunicadores, especialistas diversos e o público em torno 
da reflexão das linguagens contemporáneas da arte e das relações humanas nas metrópoles. 
Elas espelham experiências que ampliam o espaço da arte na sociedade e a relação das 
pessoas com a cidade”, destaca Liliana Magalhães, superintendente do Santander Cultural.  

O portal www.transfer.art.br reúne informações e notícias relacionadas ao universo da 
mostra. O website funciona também como ferramenta de relacionamento para artistas e púbico 
em geral, interligado a redes sociais como Twitter, Facebook e Flickr.  
 

Serviço 
 

TRANSFER arte urbana & contemporânea. transferência s & transformações 
 

18 de julho a 12 de setembro de 2010. 
De terça a domingo, das 9h às 18h, com entrada até as 17h. 

Ambiente acessível. Entrada gratuita. 
 

Pavilhão Das Culturas Brasileiras (ex-Prodam) 
Parque Ibirapuera, 

Rua Pedro Alvares Cabral, s/nº 
São Paulo - SP 

Estacionamento disponível pela entrada do portão 10 
 
 

Sobre o Santander Cultural  
Com projetos que respeitam as demandas e os repertórios locais e contribuem para a 

transformação social, o Grupo Santander Brasil atua na área da cultura formando uma rede de 
parcerias que promove iniciativas multidisciplinares e contemporâneas. Essa prática 
potencializa a dimensão educativa, cidadã, interativa e empreendedora da cultura com foco no 
desenvolvimento, norteando  as centenas de ações institucionais, programas e projetos, além 
do instituto cultural com unidade em Porto Alegre e Recife.   
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Sobre os quatro eixos que sustentam a mostra: 
 
Intervencionistas  
 
Enquanto artistas vasculham as ruas procurando locais para intervir com sua arte visual, 

skatistas fazem o mesmo atrás de espaços, superfícies e obstáculos para executarem suas 
manobras. Em ambos os casos, a busca é por expressão, diversão e auto-superação. Partindo 
deste contexto, o eixo Intervencionistas agrupa uma amostra do que a intervenção urbana 
contemporânea brasileira tem produzido de mais original e interessante, seja através da arte de 
rua, do skate, ou das fotografias e vídeos que, além de possuírem qualidades artísticas em si, 
preservam essas expressões efêmeras. Um recorte visual, por registros e performances ao 
vivo, de algo que está muito presente nas ruas das cidades e que normalmente não é 
percebido pelo cidadão.  

 
Conteúdo: 
 

-Registros, em fotografia e vídeo, de intervenções urbanas nas ruas brasileiras, produzidos por 
documentaristas especializados e/ou artistas. Diferentes formas de expressão da arte urbana e 
do skate apresentadas lado a lado, evidenciando a forte ligação que existe entre estes dois 
universos. Destaque para o trabalho autoral dos fotógrafos que transitam no universo abordado 
por TRANSFER. 
 
- Instalação criada in loco pela dupla de fotógrafos paulistanos Louise Chin e Ignacio 
Aronovich, mais conhecidos como Lost Art, que vai mostrar uma seleção autoral de fotografias 
de intervenção urbana captadas na cidade de São Paulo e em suas viagens pelo mundo. Um 
mergulho no universo desses artistas que escolheram a câmera fotográfica como instrumento 
para a expressão, com uma visão muito particular dos fenômenos urbanos. 
 
- Primeira instalação do projeto editorial Diafra. Criado pela dupla de fotógrafos e skatistas 
Alexandre Vianna e Fabiano Lokinho, Diafra envolve a produção de imagens da cultura do 
skate aplicadas em diversas plataformas, como livros, intervenções e exposições. Utilizando 
técnicas, filmes e equipamentos fotográficos não comuns ao mundo digital, o projeto apresenta 
um olhar subjetivo sobre o dia-a-dia do skatista na cidade, mesmo quando não está 
executando manobras, levando em conta o contexto arquitetônico e seu estilo de vida. 
 
- Experimento arquitetônico projetado através de uma colaboração entre o coletivo Noh e o 
arquiteto Pedro Mendes da Rocha e sua equipe. Um ambiente multi-funcional construído para 
demonstrar a relação do skate de rua com a arquitetura, a partir de performances periódicas 
com skatistas profissionais da equipe brasileira da Element Skateboards e convidados. A 
estrutura propõe um diálogo com a arquitetura original do pavilhão projetado por Oscar 
Niemeyer, principalmente com a rampa interna de acesso entre os diferentes andares da 
construção. O experimento cria uma terceira grande rampa no centro do segundo piso, algo 
como um “origami” de madeira que não leva a lugar algum. Quando não estiver sendo usada 
para as performances de skate, esta área se transforma em um espaço de convivência e em 
uma grande sala de projeções que abriga os trabalhos audiovisuais de TRANSFER. 
 
Participantes: 
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Akira Shiroma • Alex Brandão • Alexandre Cotinz • Alex Hornest • Alexandre Cruz “Sesper” • 
Alexandre Vianna • André Hiena • Atilla Chopa • André Serpe • Boleta • Cezar Gordo • CHÃ • 
Cimples • Ciro Schu • Coletivo Noh • David Toledo • Diego Correa • Dose • Emerson Pingarilho 
• Everton Tutu • Fabiano Bianchin • Fabiano Lokinho • Fellipe Francisco • Flavio Samelo • 
Giancarlo Naccarato • Glauber Marques • Heitor Neto • Herbert Baglione • Highgraff • Homero 
Nogueira • Jana Joana • Jarbas Alves • João Paulo Frank • Karen Jonz • Lost Art • Leandro 
Chita • Leo Mendes • Leonardo Gussi • Lucas Xaparral • Márcio Tarobinha • Mateus Grimm • 
Maurício Nava • Murilo Romão • Muxi-Muxi • Nunca • OSGEMEOS • Pato • Paulo Galera • 
Pedro Mendes da Rocha • Pixotosco • Rafael Finha • Ragueb Rogério • Raquel Brust • Renato 
Custódio • Rene Shigueto • Rim • Rodrigo Maizena  • Roger Mancha •SHN • Speto • Syen • 
Tinico Rosa • Titi Freak • Tony de Marco • Trampo • Vitché • Vitor Sagaz • Willians Dentinho • 
entre outros.  
 
Mauditos  
 
Uma geração de artistas com origem no underground brasileiro, que atravessou os anos 80 e 
90 sem chamar a atenção no universo das artes plásticas. Representantes de um movimento 
graficamente subversivo, nascido do espírito faça-você-mesmo da cultura punk e celebrado nas 
páginas do encarte Mau da revista Animal, um dos veículos mais abrangentes e constantes no 
cenário independente da época. O eixo Mauditos resgata a história e mostra a produção atual 
de um grupo de indivíduos que rompeu os limites deste cenário, expressando suas idéias 
através de diferentes meios como fanzines, capas de discos e de fitas K7, cartazes de shows e 
pranchas de skate. Artistas que seguem na ativa e hoje são citados como influência direta para 
o que é visto nas galerias de arte urbana brasileiras, espaços onde também passaram a expor 
seus trabalhos.  
 
Curadoria de Alexandre Cruz “Sesper” e Fabio Zimbres. 
 
Conteúdo: 
 
- Trabalhos atuais de artistas conhecidos do cenário independente das décadas de 80 e 90, 
como MZK, Alberto Monteiro e Lauro Roberto. 
- Instalações produzidas in loco pelos artistas Jaca, Luis Fernando Schiavon, Fabio Zimbres, 
Weaver Lima e Billy Argel. 
 
- Resgate da arte do skate brasileiro das décadas de 80 e 90. Retrospectiva de Billy Argel, 
artista gráfico que definiu o padrão estético adotado pela cultura do skate no Brasil na década 
de 80. Coleção de pranchas de skate, ilustrações originais para pranchas de skate e capas de 
discos, além de obras de arte que apresentam o trabalho recente do artista. Desenhos originais 
nunca antes expostos de Speto, outro artista-chave na história da arte produzida para o skate 
no Brasil, além de obras atuais que remetem a sua carreira internacional no panorama das 
galerias de arte. 
 
- Exibição de Eu Sou Como o Polvo, documentário realizado por Sávio Leite que conta com 
desenhos, texto e narração de Lourenço Mutarelli, autor de quadrinhos que criou, nos anos 90, 
uma obra pessoal que o distinguiu entre representantes do gênero. Além do documentário, 
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será exibida uma seleção de animações experimentais realizadas por Sávio (duas delas co-
dirigidas por Clécius Rodrigues) entre 2003 e 2008, trabalhos que revelam sua identificação 
com a experimentação gráfica dos fanzines dos anos 80 e 90.  
 
- Seleção de fanzines da década de 90, de várias partes do Brasil, que têm em comum a 
ênfase na experimentação com a linguagem gráfica, rompendo os limites entre quadrinhos, 
ilustração e artes visuais. A maioria destes zines, assim como seus autores, podiam ser vistos 
periodicamente entre os anos 1989 e 1992, na seção Maudito Fanzine da extinta revista 
Animal, o “ponto de encontro” editorial dos apreciadores do gênero na época. A seleção 
apresentada pertence à coleção particular de Fabio Zimbres. 
 
- Almanaques disponíveis para leitura de quadrinhos dos autores Lauro Roberto, MZK, Alberto 
Monteiro, Yury Hermuche e Law Tissot, retirados dos zines Dire, Tattoo Comics, AND, 
Energetic Zines, Anti Usual, Novo Experimento, Wild Planet, Exploda-se, Poeira, Novo 
Humanóide e Arkhan.  
 
- Seleção de fitas K7 demos, mixtapes customizadas, discos, cartazes, flyers, cartas e 
desenhos originais da coleção de Alexandre Cruz “Sesper” (integrante de bandas como Saffari 
Hamburgers e Garage Fuzz) e Alê Briganti (integrante de bandas como Pin Ups e Lava). 
 
- Seleção de músicas de bandas e artistas, relacionados ao universo abordado por 
TRANSFER, disponíveis para audição com fones de ouvido. 
 
- Coleção de cartazes de shows e originais nunca antes reunidos do projeto Draga, iniciativa do 
músico e artista Carlos Issa. Misturando música, exposições e performances, o projeto reuniu o 
melhor da arte alternativa de São Paulo durante os anos 90 e contou com colaboradores de 
outras cidades e países. Os cartazes, em sua maioria criados à mão por diversos artistas, 
ficam no limite entre o design gráfico e a arte. 
 
Participantes: 
 
Alberto Monteiro • Alexandre Cruz “Sesper” • Billy Argel • Projeto Draga • Cláudio M.S.M. • 
Clécius Rodrigues • Daniel Barbosa • Dikos • Fabio Zimbres • Kleber Freitas • Lauro Roberto • 
Law Tissot • Lourenço Mutarelli • Luiz Fernando Schiavon • Marcatti • MZK • Ricardo Borges • 
Rubens Sgarbi • Sávio Leite • Speto • Weaver Lima • Yury Hermuche • entre outros 
 
Autoindicados  
 
Há pelo menos trinta anos, os museus e galerias começaram a abrir os olhos para a arte que 
surge em movimentos culturais alternativos, como aconteceu na cidade de Nova Iorque, 
durante os anos 80, com o primeiro boom do graffiti. Este tipo de fusão, ao longo do tempo, 
passou a se repetir em diversos países, entre eles o Brasil. Hoje, o país conta com uma 
geração de artistas que são representados por grandes galerias, participam de Bienais e 
alcançaram sucesso comercial. Nomes consagrados por mérito exclusivo de seu trabalho, e 
que, em sua maioria, não precisaram de diplomas, autorizações ou indicações para isto. O eixo 
Autoindicados apresenta esta lista original da nova arte urbana brasileira, destacando também 



 
 
 
 
 

 

 

Grupo Santander Brasil 
Relações com a Imprensa 
Tel. 11 3553-5132  E-mail: imprensa@santander.com.br 
 

as gerações que surgiram inspiradas pelo caminho trilhado por estes pioneiros, todos de 
alguma forma conectados ao universo underground.  
 
Conteúdo: 
 
- Pinturas, desenhos, esculturas e instalações de renomados artistas brasileiros com raízes na 
cultura urbana. Obras de coleções particulares e trabalhos inéditos que, mesmo relacionados 
ao universo underground, foram concebidas em atelier ou in loco para a apreciação em 
espaços expositivos. 
 
- Seleção de fanzines/livros de artistas atuais pertencentes ao eixo temático, como Onesto, 
Sesper, Cimples, Base-V e Emerson Pingarilho. 
 
- Instalação e work in progress da Editora Ôrganiza, um projeto dos artistas paulistas Bruno 
Kurru e Renan Cruz focado na produção de livretos experimentais relacionados aos universos 
do livro de artista e do fanzine. Esta editora, de funcionamento esporádico e imprevisível, que 
iniciou suas atividades dentro da loja de discos independentes Trezeta Musik, em São Paulo, 
estará funcionando como uma instalação dentro de TRANSFER, mostrando publicações 
inéditas e, em performances pontuais, o processo de criação dos artistas. 
 
- Instalações site specific dos artistas Bruno 9li, Alex Hornest, Valério Cicqueira, Felipe Yung 
“Flip”, Vitché, Adriano Cinelli “Onio”, Alexandre Cruz “Sesper” e João Lelo. 
 
Participantes: 
 
Adriano Cinelli “Onio” • Alex Hornest • Alexandre Cruz “Sesper” • Apo Fousek • Base-V • Bruno 
9li • Bruno Kurru • Carla Barth • Carlos Dias • Carlos Issa • Dante Horoiwa • Emerson Pingarilho 
• Fefê Talavera • Fernando Chamarelli • Flavio Samelo • Felipe Yung “Flip” • Geraldo Tavares • 
Herbert Baglione • Jana Joana • João Lelo • Luciana Araujo • Luciano Scherer • Luis Flavio 
“Trampo” • Marcelo Cidade • Mateus Grimm • Nina Moraes • Nunca • OSGEMEOS • Paulo 
Nimer “PJOTA” • Rafael Coutinho • Ramon Martins • Renan Cruz • Rimon Guimarães • Silvana 
Mello • Stephan Doistchinoff • Talita Hoffmann • Titi Freak • Valério Ciqueira • Vitché • Viti 
Grosman • Walter Nomura Tinho • entre outros  
 
Beaultiful Losers  
 
TRANSFER traz ao Brasil um segmento de Beautiful Losers, uma das mais significativas 
mostras de cultura urbana e arte contemporânea já produzidas, que iniciou suas atividades em 
março de 2004 no Contemporary Arts Center de Cincinnati (EUA). Concebida por Aaron Rose e 
Christian Strike, Beautiful Losers apresenta artistas norte-americanos que emergiram de 
movimentos urbanos como graffiti, skate, punk e hip-hop. Hoje, eles despontam nas grandes 
galerias e museus internacionais, exercendo influência direta no panorama onde atuam grande 
parte dos artistas urbanos brasileiros presentes em TRANSFER. Nos últimos anos, Beautiful 
Losers percorreu diversos continentes, incluindo Europa, Ásia e Oceania. A curadoria do eixo 
Beautiful Losers em TRANSFER é de Christian Strike. 
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Conteúdo: 
 
- Obras múltiplas, artefatos e instalações criadas in loco de artistas do projeto Beautiful Losers. 
 
- Coleção de 28 gravuras de artistas integrantes da mostra itinerante Beautiful Losers. 
Organizada de maneira histórica, a coleção apresenta o trabalho de artistas que foram 
determinantes para o desenvolvimento do atual cenário cultural urbano, destacando também a 
geração de artistas que surgiu influenciada por estes pioneiros. 
 
- Obras audiovisuais da fotógrafa e cineasta Cheryl Dunn que incluem registros da vida e arte 
de artistas do projeto Beautiful Losers. 
 
- Seleção de fanzines e outros artefatos em tiragem limitada de autoria de integrantes do 
projeto Beautiful Losers. 
 
- Instalação produzida in loco pelo artista Thomas Campbell (Santa Cruz - EUA). Pintor 
autodidata, fotógrafo de skate, cineasta e escritor, Campbell combina em seu trabalho artístico 
slogans e anedotas tiradas de seu vocabulário único, sobrepostas com um profundo olhar 
sobre a natureza humana. Suas pinturas possuem tantas camadas de significados quanto de 
tintas. Também é sócio do selo musical Galaxia, através do qual lançou trabalhos de skatistas-
músicos como Tommy Guerrero e Ray Barbee, além de diversos álbuns com artes de capa 
produzidas por artistas integrantes do Beautiful Losers. 
 
- Instalação produzida in loco pelo artista Barry McGee (San Francisco – EUA), hoje um dos 
principais artistas do cenário da arte contemporânea, com obras em prestigiadas coleções e 
museus do mundo. Antes da fama no universo da arte, Barry fez residência em São Paulo no 
Museu Lasar Segall, quando foi fortemente influenciado pela cultura do país, na mesma 
medida em que influenciou alguns dos principais artistas urbanos brasileiros. 
 
- Instalação produzida in loco pelo artista Steve Powers (Nova York – EUA). Antes de iniciar 
seu trabalho em atelier, Steve foi editor da revista On The Go, autor do livro The Art of Getting 
Over (1999) e grafiteiro em turno integral. Seu trabalho atual reflete uma fascinação por graffiti, 
mas vai além, conversando com a estética das pinturas comerciais feitas a mão, sinalizações 
urbanas e publicidade.  
 
Participantes: 
 
Andy Jenkins • Ari Marcopoulos • Barry McGee • Cheryl Dunn • Chris Johanson • Craig R. 
Stecyk III • Cynthia Connolly • Ed Templeton • Evan Hecox • Geoff McFetridge • Glen E. 
Friedman • Harmony Korine • Henry Chalfant • Jo Jackson • KAWS • Larry Clark • Mike Mills • 
Phill Frost • Raymond Pettibon • Rostarr • Ryan McGinness • Shepard Fairey • Steve Powers • 
Terry Richardson • Thomas Campbell • Tobin Yelland • Todd James • Wes Humpston • entre 
outros 
 
 
Sobre  os curadores 
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Lucas Ribeiro (Pexão):  Skatista e fanzineiro, profissionalmente jornalista, galerista e curador 
independente. Como jornalista, escreve regularmente sobre arte e cultura urbana para revistas 
como Vista e Void. É galerista desde 2003, inicialmente como sócio-fundador da galeria 
Adesivo, onde fez a curadoria e produção de 27 exposições, principalmente com artistas 
urbanos de Porto Alegre e São Paulo. Atualmente é proprietário da galeria Fita Tape, onde 
segue a relação com arte urbana e underground, mas também trabalha com desenhistas e 
pintores oriundos de outros circuitos. Em 2008, fez o primeiro projeto e curadoria da 
TRANSFER, no Santander Cultural, em Porto Alegre, que foi visitada por aproximadamente 
80.000 pessoas. Em sociedade com a publicitária Ana Ferraz, mantém o escritório de arte e 
conteúdo NOZ.ART, uma plataforma para realizar projetos e parcerias variadas. 
 
Alexandre Cruz (Sesper):  Artista plástico, fanzineiro, designer, videomaker, vocalista da 
banda de garage rock Garage Fuzz e sócio-fundador da primeira galeria de arte urbana do 
Brasil, a Most. Colecionador de pranchas de skate dos anos 80 e 90 e produtor do 
documentário Re_Board, sobre a arte do skate nessas décadas. Como artista, integra o 
coletivo Famiglia Baglione. 
 
Fabio Zimbres:  Artista, autor de quadrinhos, fanzineiro, ilustrador, designer e editor. Participou 
da equipe que criou e editou a extinta revista Animal, onde também era responsável pela seção 
Maudito Fanzine. Criou e mantém a editora independente Tonto, com a qual também fez a 
curadoria de exposições coletivas. Publicou em diversos países e fez exposições individuais no 
Brasil, Argentina e Japão.  
 
Christian Strike:  Fundador, em conjunto com Aaron Rose, da produtora Iconoclast e do 
projeto Beautiful Losers. Editor da extinta revista Strenght, publicação de skate e cultura urbana 
surgida em 1995, que foi responsável pela divulgação dos trabalhos de diversos artistas que 
passaram a integrar o projeto Beautiful Losers. Atualmente, dirige a galeria Country Club, com 
sedes em Cincinatti e Los Angeles. 
 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-5170/5267/5132/5259/5244/5106/5166/5157 
e-mail: imprensa@santander.com.br  
(51) 3287-5582 - Regional Sul 
e-mail: imprensasul@santander.com.br  
 
www.santander.com.br  
twitter.com/santander_br 
SAC 0800 762 7777 
Ouvidoria: 0800 726 0322  
 

 


