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MUDANÇAS - ESTE E 0 NOSSO LUGAR

No espaço urbano, os tapumes sinalizam locais interdita
dos, em reforma ou construção, escondendo do lado de 
trás algo que deixará de estar ali para dar lugar a outra 
coisa. Como uma interrupção visual, impõem ao olhar uma 
privação que altera rotineiramente a relação entre as pes
soas e seu entorno.

Nos trabalhos de André Venzon, os tapumes encravados nas 
cidades funcionam como uma moldura do olhar. Ao longo de 
sua trajetória, o artista tem feito do madeirite de cor fúcsia 
(ou magenta) um elemento insistente e até obsessivo, des
dobrado em trabalhos diversos, desde fotografias, objetos e 
instalações, até ações e intervenções nas ruas.

“Este é o Nosso Lugar” é um segundo momento da exposição 
itinerante "Mudanças”. Concentrada agora nos trabalhos em 
fotografia de André Venzon, revisita um momento pregres- 
so de sua produção, sobretudo a primeira década dos anos 
2000, situando uma pesquisa poética que posteriormente se 
aprofundaria em uma quase-simbiose entre corpo e maté
ria, pele e tapume.

Por sua condição temporalmente transitória, o tapume fun
ciona nas fotografias do artista como um dispositivo que 
opera visualmente questões simbólicas envolvendo noções 
de espaço e território, memória e pertencimento, sujeito e 
coletividade. São imagens que instigam a pensarmos sobre 
a percepção que temos-do nosso lugar, tanto o lugar de que 
fazemos parte quanto aquele que nos possui.

Francisco Dalcol
Jornalista, crítico, pesquisador e curador independente
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Foto de capa
Série CONSUMIDORES DE ESPAÇOS, fotografia, 2010. 
Contracapa
Série CONSUMIDORES DE ESPAÇOS, fotografia, 2010.



MUDANÇAS

Mudar é se permitir um convite a erros e acertos sem o qual 
a vida perdería a sua surpresa; a sua delicadeza, a sua força. 
Mudamos porque nos reinventamos todos os dias. Mas há um 
percurso que se configura como processo e recriação. Nós e 
os objetos ocupamos lugares físicos e imaginários. Diante do 
trabalho do artista, à medida que somos apreendidos, somos 
redescobertos. Mudamos sentidos. Orientações. Somos todos 
ressignificados. Saímos de contidos para conteúdos e em se
guida para continentes testados pelo olhar sensível do artista 
que opera em nós mudanças.

0 Tapume, sua segunda pele, é por excelência um material 
destinado às mudanças e por ele é reconduzido a novos en
saios para novas configurações de mundo.

0 trabalho de André Venzon é este intervalo entre o estado 
das coisas. É uma provocação diante de todas as incertezas 
que a vida propõe, mas que insistem em oferecer escalas, 
pontos de recuo a fim de se refazer. Nada se desdobra sem 
acuidade visual.

Algo que bate à porta e exige uma ação silenciosa de vai e vem. 
É preciso deixar entrar por confissão, por delicadeza e pelos 
múltiplos significados que a obra permite e exige. Cada obra 
que cria fala conosco porque é uma ideia que expõe e realiza 
em si uma mudança. Seu próprio formato, se colagem, se pin
tura, se apropriação, ao mesmo tempo guarda a história de sua 
produção e insinua o uso a que se presta a arte contemporânea.

Estas Mudanças convidam-nos, desde o início, a perceber pas
sado, futuro e presente que se rivalizam e se somam ao vigor 
dialógico do trabalho, ao sensível e ao inteligível. Diria Paul Va- 
léry, (...) ao lado dos enigmas reais que nos são propostos pelas 
coisas, encontramos outros enigmas que nos são propostos 
por nossas próprias obras, por nossas criações acumuladas.

São estas criações acumuladas que ganham itinerância de 
lugar e imaginário. De coisas ausentes para espaços ocupa
dos. Afinal, somos nós mesmos o legado de uma sucessão 
de transformações para o qual a arte doa e concede apenas 
aquilo que ela tem; e ela tem aquilo que ela é, a travessia; 
a MUDANÇA.

Vitor André Rolim de Mesquita
Artista visual, designer gráfico, editor e crítico
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O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer 
e o Museu de Artes do Rio grande do Sul Ado Malagoli têm a honra de convidar para a exposição

ESIEÉO NOSSO LUGRR
Uma exposição de André Uenzon
Curadoria de Francisco Dalcol

Abertura
Dia Io de fevereiro de 2018, quinta-feira, às 19h.

Uisitaçâo
De 02 de fevereiro a 11 de março de 2018 

De terças a domingos, das lOh às 19h, na galeria João Fahrion, 2o piso.
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