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25 janeiro a 9 abril 2017

museu afro brasil 
Parque ibirapuera – Portão 10  
são Paulo, sP  f: [11] 3320-8900
www.museuafrobrasil.org.br 
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a escultura geométrica é a linguagem deste 
escultor. assim, as formas circulares mostram 
sua habilidade em construir estruturas cheias  
de volumes que entram e saem do próprio corpo 
da obra, fazendo uma imagem que se afasta  
e se retrai num constante movimento. não o 
movimento físico rotativo, mas aquilo que sugere 
outro movimento sutil para quem olha a obra  
que lhe chama para esses espaços negativos.

Há, portanto, muitas tentativas nessas esculturas 
de expressar certa procura de humanizar, 
muitas vezes, a frieza da forma acrescentando 
uma volúpia, uma sensualidade latente nesses 
círculos que avançam no espaço em busca de 
repouso. elas nascem de suas verticalidades 

como conquista do gesto. não o gesto matemático, 
frio, mas aquele oriundo da procura de estar  
no espaço com sua impetuosidade, desafiando  
o seu equilíbrio entre formas negativas e positivas. 
Dessa maneira, a escultura se apresenta em  
sua permanência…

o certo é que a construção geométrica ainda pode 
atrair artistas para esse eterno diálogo entre o 
pensamento abstrato e a forma propriamente dita. 
uma permanente busca por acrescentar paixões 
poéticas e metafísicas ao desafio de humanizar 
essas expressões, como forma de procura do belo, 
do lúdico, da sensualidade e até da natureza,  
de onde tudo nasce e se cria e se recria como 
metáfora da existência humana. 

emanoel araujo   Curador
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Há dez anos, iniciei as primeiras experiências 
com chapas de ferro. foi a possibilidade de 
transpor a linguagem geométrica do design 
gráfico para o tridimensional. Prática inega-
velmente influenciada pelo construtivismo  
russo, de stijl e neoconcreto, movimentos  
artísticos que também se relacionam com  
o design gráfico. fazem parte do aprendizado 
– que é constante –, mas a busca é sempre  
por uma poética própria.

Depois de cinco anos, mostrei algumas peças ao 
emanoel araujo que me incentivou a fazer mais.  
e fui fazendo. Passados três anos, mostrei novamente. 
ouvi e segui seus conselhos. numa outra ocasião,  
já em 2016, surge a oportunidade da exposição.

o olhar atento para a beleza das formas puras,  
a intuição, o prazer da invenção ao soldá-las  
e as possibi lidades do material geraram estas 
obras, resultado do impulso do fazer.

imPulso Do fazer

Cones são círculo e triângulo, 
curva e reta na dualidade  
de opostos complementares

Triângulos têm a propriedade  
do equilíbrio e são símbolos,  
entre outros, das tríades  
nas religiões

Círculos simbolizam a 
homogeneidade, a perfeição, 
representam o Todo

são também análogos  
ao tempo, ao cíclico 

e, quando rotativos, 
geradores de energia



36 37 Vazada triângulo  2012   aço carbono e pintura automotiVa   ø 50 cm  x 40 cm



38 39 Vazada quadrado  2012   aço carbono e pintura automotiVa   ø 50 cm  x 40 cm
coleção  carlos  magno bomfim



40 41 cone 1    2015   aço carbono e pintura automotiVa    ø 80 x  60 cm      



42 43
onda    2017   aço carbono e pintura automotiVa    ø 45 x  27 cm      



44 45 instáVel   2016   aço carbono e pintura automotiVa   ø 40  x 130 cm



46 47 pião    2015   aço carbono e pintura automotiVa    ø 50 x 30 cm      



48 49 rotor    2011    aço carbono e pintura automotiVa    ø 50 x 40 cm



50 51 chanfrada  2016   aço carbono e pintura automotiVa   ø 50 cm x 40 cm



52 53 tríptico cone    2016    aço carbono e pintura automotiVa    ø 100 x 5 cm    ø 100 x 15 cm    ø 100 x 10 cm



54 55 releVo    2016    aço carbono e pintura automotiVa    ø 110 x 45 cm      



56 57 releVo de piso  2016   aço carbono e pintura automotiVa   ø 50 cm x 30 cm



58 59 inVerso   2016   aço carbono e pintura automotiVa   50  x 50  x 50 cm



60 61 domo inVertido   2017   aço carbono e pintura automotiVa   ø 50  x 45 cm



62 63 linhas ii    2012    aço carbono e cimento   ø 50 x 160 cm



64 65 roldana 5    2011  aço carbono oxidado e borracha    ø 50 x 40 cm



66 67 quase esfera   2008    aço carbono  oxidado    ø 50     col.  manuela Villa



68 69 esferas  i, ii e iii   2017    aço carbono e pintura automotiVa    ø 50 cm      



70 71 roda   2017    aço carbono e pintura automotiVa    ø 50 x 40 cm      



72 73 meio cônico  2016   aço carbono e pintura automotiVa   100 x  50  x 30 cm



74 75 linhas i    2012    aço carbono pintura esmalte  e cimento   ø 50 x 160 cm



76 77 múltiplo   2016    aço carbono e pintura automotiVa    26 peças   ø 23 x 8 cada cm      



78 79 estudos e maquetes em papel



80 81 calderaria | atelier



82 83 pintura | montagem da exposiçao



GoVerno Do esTaDo De sÃo Paulo 
GoVernmenT of THe sTaTe of sÃo Paulo

geraldo alcKmin 
governador do estado de são paulo 
governor of the state of são paulo

José roberto sadeK 
secretário da cultura 
culture secretary

renata Vieira da motta 
coordenadora da unidade de preservação  
do patrimônio museológico 
coordinator of the preservation unit of the 
museology heritage

assoCiaçÃo museu afro brasil

ConselHo aDminisTraTiVo 
boarD of DireCTors

hubert alquéres 
presidente | president

adroaldo moura da silVa 
José henrique reis lobo 
José roberto marcellino dos santos 
sandra salles 
maria adelaide amaral 
miriam ribeiro 
oswaldo de camargo 
conselheiros | board members

ConselHo fisCal 
fisCal CounCil

francesco pietro Juliano  
presidente | president

ricardo Von brusKy  
Valeria de mendonça 
conselheiros | board members

museu afro brasil

emanoel arauJo 
diretor executivo e curatorial 
executive and curatorial director

fernando antonio franco montoro 
diretor administrativo-financeiro 
administrative and financial management

ana lucia lopes 
coordenadora de planejamento curatorial 
curatorial planning coordinator

maria de fátima padua da cruz 
secretária da diretoria executiva e curatorial 
secretary of the curatorial board

estela maria olimpio 
assistente da diretoria administrativo-financeira 
administrative and financial board assistant

sandra mara salles 
coordenadora de difusão e projetos 
diffusion and projects coordinator

natalia terumi moriyama 
coordenadora de desenvolvimento institucional 
institutional development coordinator

roseli batista leal 
técnica de produção de eventos 
event production technician

 
nÚCleo De museoGrafia e monTaGem 
museoGraPHy anD ComPosinG DeParTmenT

roberto KunihiKo oKinaKa 
museógrafo | museographer

José carlos gabriel 
técnico em montagem | composing technician

Valdinei de Jesus Junqueira 
bruno lemos 
assistentes de montagem | composing assistants

aélio santiago dos santos 
sérgio franco da silVa 
marceneiros | carpenters

adalberto antonio pires de Jesus 
fernando da silVa amorim 
assistentes de marcenaria | carpenters assistants

gilberto almeida santos 
pintor | painter

edson pereira pinto 
Valdemir almeida santos 
eletricistas | electricians

haelton antonio dos santos 
Valmir eVangelista santos 
auxiliares de serviços gerais (manutenção) 
general services assistants (maintenance)

nÚCleo De PesQuisa 
researCH DeParTmenT

renato arauJo da silVa 
tiago gualberto morais 
pesquisadores | researchers

 
nÚCleo De salVaGuarDa 
safeGuarD DeParTmenT 

fátima faria gomes 
coordenadora do núcleo 
department coordinator

beatriz yoshito 
assistente de coordenação da salvaguarda 
safeguard coordination assistant

renato felix pereira 
conservador sênior | senior conservator

andrea andira leite 
guilherme lopes Vieira 
documentalistas | documentalists

Juliana de souza batista 
samuel balsalobre athias 
técnicos de conservação 
conservation technicians

 
nÚCleo eDiTorial 
eDiTorial DeParTmenT

cláudio naKai 
coordenador do núcleo 
department coordinator

maKaya mayuma bedel 
assistente editorial | editorial assistant

 
nÚCleo De eDuCaçÃo 
eDuCaTion DeParTmenT

neide aparecida de almeida 
coordenadora do núcleo 
department coordinator

marcio farias 
assistente de coordenação da educação 
department coordination assistant

amanda carneiro santos 
auxiliar de coordenação da educação 
department coordination assistant

bruna amaro dos santos 
Jefferson dos santos ferreira 
luciara dos santos ribeiro 
luis carlos batista 
mirella aparecida dos santos maria 
oliVia bom angelo paradas 
rafael domingos oliVeira da silVa 
renata m. teresa dos santos francisco 
ruan leVy andrade reis 
sidney rodrigues ferrer 
educadores | educators

wasawulua daniel 
assistente de educação | education assistant

gelson sanchez gimenez Junior 
assistente de administração (acolhimento) 
administration assistant (reception)

alessandra rocha de sousa 
assistente de administração (agendamento) 
administration assistant (scheduling)

 
biblioTeCa 
library

romilda silVa 
bibliotecária | librarian

izabel correia dos santos monteiro 
bibliotecária Júnior | Junior librarian

 
nÚCleo De DoCumenTaçÃo 
DoCumenTaTion DeParTmenT

dalton delfini maziero 
técnico em documentação 
documentation technician

 
nÚCleo De ComuniCaçÃo 
ComuniCaTion DeParTmenT

luiza Victoria brito magalhaes 
assistentes de comunicação 
communication assistants

 
nÚCleo finanCeiro 
finanCial DeParTmenT

sandra sayuri wada 
assistente controladoria  
controllership assistant

José Valdir anzolim 
coordenador financeiro 
financial coordinator

Kleber henrique a. camargo Junior 
assistente | assistant

nÚCleo aDminisTraTiVo 
aDminisTraTiVe DeParTmenT

reCursos Humanos 
Human resourCes

elaine elizeu 
coordenadora de recursos humanos 
human resources coordinator 

daniela bernarda silVa 
analista recursos humanos sênior 
senior human resources analyst

ComPras  
ProCuremenT 

fabio mathias 
assistente | assistant

almoxarifaDo e imobilizaDo 
WareHouse anD fixeDs asseTs

bruno martins da silVa 
assistente | assistant

 
reCePçÃo | reCePTion

marco antonio de oliVeira 
orientador de público | public advisor

 
loja | sTore

luciene oliVeira dos santos 
Vendedora | seller

 
bilHeTeria | TiCkeT offiCe

paulo ricardo de santana lima 
bilheteiro | ticket agent

 
infraesTruTura 
infrasTruCTure

renei pereira medeiros 
coordenador de segurança e infraestrutura 
security and infrastructure coordinator

geraldo moreira martins 
supervisor de infraestrutura 
infrastructure supervisor
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/paulootavioescultura

/paulootavgm

Paulo oTaVio

são Paulo  sP  1969

Pós-graduado em Design Gráfico  
istituto europeo di Design, são Paulo sP, 2008.

Graduado em Comunicação social Publicidade e Propaganda 
fundação Cásper líbero, 1992.

Designer gráfico (livros e exposições de arte) e artista,  
produz esculturas em aço carbono, tendo iniciado na técnica  
com marcelo mello em 2007. antes, cursou escultura figurativa  
em argila/bronze no atelier israel kislansky, 2004 a 2006. 
frequentou também atelier livre (desenho com modelo vivo)  
na Pinacoteca do estado 1991 e o atelier de gravura do  
museu lasar segall, 1990.

realizou, em janeiro de 2012, uma mostra com seis obras na  
estação luz do metrô, integrando o projeto linha da Cultura.

movimento Constante - esculturas, com curadoria de  
emanoel araujo, no museu afro brasil é a primeira exposição  
de grande porte realizada pelo artista. 

eDiçÃo

Via impressa edições de arte
Carlos magno bomfim

ProjeTo GráfiCo e foTos

Paulo otávio

foTos no aTelier

Dalva oliveira

reVisÃo

Giane Chagas

aGraDeCimenTos

emanoel araujo
Carlos magno bomfim 
manuela Villa

equipe museu afro brasil

bruno Domingos  
Celina margarido 
Giane Chagas
jaílton leal 
ricardo sampaio mendes

Dalva oliveira  
joão Paim
marcelo mello
neil Preece  
renata Chiorboli



88


