sobre a natureza do tempo
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Amigos há. Para pequenas e grandes coisas. Todas elas
da mesma intensidade, a amizade.
A vocês que são muitos - que bom - agradeço.

Lia do Rio
Friends, they exist. For small and big things. All
with the same strength, the friendship.
To all of you I thank

5

e-terno-tempo de lia/ the eternal-tender-time of lia

7

Sobre a arte e o artista/ On Art And The Artist

39

Espaço Indizível/ Unspeakable Space

52

J. Arthur Bogéa

62

Bené Fonteles

64

Maria Zilán

68

O Tempo das Coisas/ The Time of Things

98

Ann Mary Perpétuo

102

Monica Mansur

115

Regina Vater

120

James Arêas

133

Raphael Rubinstein

160

Maria Gilda

189

Currículo

Sonia Salcedo

Lia do Rio

Isabela Frade

Edgar Lyra
3

e-terno-tempo de lia
Destemida, uma folha se lança no abismo do acaso. Liberta de seu ramo ou lugar, evolui num desenho-dança no espaço. Atento, o olhar de
Lia capta aquele momento, reinventando-o como imagem, vestígio-rodopio-vídeo, traço, instalação... Não menos interessada, enquadra o
desflorescer de um jambeiro sobre as pedras do caminho e, fotograficamente, faz daquele purpurar pintura-tapete-flor...
A vida en rose é ciranda pra Lia. Brincadeira de roda que roda, roda e num instante: um dia criança, volta e meia nem tanto... Façamos de
conta, então: esconde-esconde de sol – que tece traje de seus feixes – travestindo palmeira-girafa de sombra solo, rés do chão, em ponteirorelógio-luz... [h]ora gente, [h]ora gigante... tique-taque bradicárdico de pulso-atleta-corredor...
Largada, circuito, chegada é história pra Lia contar, sem princípio, meio ou fim: germe/broto, folha/flor, logo logo fruto-semente que gira e
volta a germinar... eterna e efemeramente... e volta a girar efêmera e eternamente...
Qual evento-performance candente, vejam: a folha goelabaixo fogo voraz engolidor... folha-fumaça > folha-brasa > folha-cinza em jazer
transmutador... se a chama foi bela e alta (lembrando Quintana), cantemos a canção da vida na própria luz consumida!
Sim! ... e tudo um dia vira rastro, marco indicial do ser em seu mover circular... quer seja forma, ritmo, imagem ou aliança natura naturansnaturata, nada escapa à progressão espiralar... áurea geometria cumulativa feito casa/casca/caracol/caramujo. Eis o tempo, tempo, tempo...
efêmero, eterno e terno tempo de Lia, escriturado, assim, em livro de folhas, página a página, aberto, opaco, esférico, vazado, como surdo
silêncio a vibrar no devir.
Ab ovo a semente, desta vez num ventre. Tem timbre de tambor e xilofone de ninar? [Ah!]: germe-broto-ciclo-gente feito espelho-mosaico,
memória-caleidoscópio, passadeira-sépia de madonas-lias aos nossos pés, passo a passo entre compassos de caixinhas musicais... espaço
[ENTRE] tempo do cubo branco, como caixa-preta de uma arte movida pela inadequação da paridade celebração/melancolia... Pura invenção
de Lia... do desejo, vontade ou necessidade de perceber cada espaçar do tempo no luto de sua indecifrável densidade ou misteriosa vacuidade.
Paradoxo que lhe apraz, imprimindo em seu semblante um quê de Monalisa.
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the eternal-tender-time of lia
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Undaunted, a leaf jumps into the abyss of chance. Free from its branch and place, it evolutes into a drawing-dance in the air. Attentive, Lia’s eye captures
that moment, reinventing it as an image, a vestige-swirl-video, trace, installation... no less interested, she frames the flowers of a jambo-tree falling to
the stones of the way and, photographically, turns that purple tinging into a painting-carpet-flower...
The “vie en rose” is a dance for Lia. A ring-around-a-rosy that goes round and round, all in a moment: one day a child, sometimes not so... Let us pretend,
then: hide and seek of the sun – which makes a garment with its beams – disguising a giraffe-palm-tree with shadow soil, ground level, in clock-handlight... hour people, hour giant... bradycardic ticking of pulse-athlete-runner...
Start, circuit, and finish, is a story for Lia to tell, without beginning, middle, or end: germ/sprout, leaf/flower, soon fruit/seed that rotates and germinates
once again... eternally and ephemerally... to then once again rotate ephemerally and eternally...
Like a burning event-performance, see: the leaf “downthethroat” voracious breather fire... leaf-smoke > leaf-ember > leaf-ashes in transmuting rest... if
the flame was beautiful and high (to quote Quintana), let us sing the song of life in the consumed light itself!
Yes! … and everything one day becomes a trace, an index of being in its circular motion... either form, rhythm, image or nature alliance “naturansnaturata”, nothing escapes the spiralling progression... golden cumulative geometry like house/peel/snail. Here is the time, time, time... Lia’s ephemeral,
eternal and tender time, thus written in a book of leaves, page by page, open, opaque, spherical, void, like a deaf silence vibrating in metamorphosis.
“Ab ovo” the seed, this time in a womb. Is its timbre like a lullaby drum and xylophone? [Ah!]: germ-sprout-cycle-people like mirror-mosaic, memorykaleidoscope, sepia-treadmill of Lias-Madonnas at our feet, step by step between barlines of music boxes... space [BETWEEN] time of white cube, like
the black-box of art moved by the inadequacy of the celebration/melancholy parity... Pure invention of Lia... of desire, will, or need to understand each
space of time in the grief of its undecipherable density or mysterious emptiness. A paradox that pleases her, giving her countenance a hint of Monalisa.
Sonia Salcedo, Julho de 2013
Doutoramento em Artes Visuais (EBA/UFRJ/RJ). É artista, curadora e autora com diversoa livros publicados.

SOBRE A ARTE E O ARTISTA
O artista trabalha, inicialmente, seguindo impulsos. No início existe um “Sim”, algo não dizível se apresenta. Alguma coisa o
move, um “ter que fazer”: tem que ser com determinada linguagem, com determinado material, com determinada forma, com
determinada cor, que só pode ser aquela e, de maneira nenhuma, outra qualquer. De onde vem essa certeza ele, naquele
momento ainda desconhece.
Apesar de nem sempre saber o que o está movendo, o artista sabe exatamente o que deve fazer; o que não pode prever são
as transformações que o seu fazer provocará, e aquilo que aparecerá como resultado. Não é apenas o que de início o moveu
que importa, mas também aquilo que posteriormente emerge na obra. Trabalha para que aquilo que o afetou permaneça, e
ao fazê-lo, somos inseridos no seu campo perceptivo.
A afecção persiste na obra, nos transforma, nos transtorna. Somos acrescidos de novas percepções, e após, não podemos ser
mais os mesmos. O relacionamento com a obra é individual, não há como experimentá-la através de outro. O artista explora
a potencialidade expressiva dos materiais e linguagens que tornam o trabalho passível de ser lido plasticamente. Seu pensar
é o próprio fazer. No processo não existe tranquilidade. Vagueia entre a angústia e a plenitude, na urgência de atualizar.
ON ART AND THE ARTIST
The artist works, initially, by following urges. At first there is a “Yes,” something unmentionable that emerges. Something moves him, a “having
to do”: it has to be with a certain language, with a certain material, with a certain form, with a certain colour, which can only be that one and in
no way, any different. Where this certainty comes from is unknown to the artist at this point.
Although not always knowing what drives him, the artist knows exactly what he has to do; what he cannot foresee are the transformations his
work will provoke, and what will appear as a result. It is not only what initially drove the artist that matters, but also what later emerges in his
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work. He works so that what affected him remains, and by doing so, we are placed within his perceptual field.
The affection persists in the work, it transforms and disturbs us. We are given new perceptions, after which we are changed and cannot go back
to what we were before. The connection with the work is individual, one cannot possibly experience it through another person. The artist explores
the expressive possibilities of the materials and languages which enable the work to be artistically interpreted. His way of thinking is creation
itself. There is no tranquillity in the process. He moves between anguish and fulfilment, in the urgency to be up-to-date.
The artist does not affirm, he makes one think, and the work is the desire to question through it. This happens at a level where often he is only able
to realise what affected him after the work is complete. The work itself will tell him what it came for. Once in the world, it becomes independent
and carries all its possibilities. And by manifesting itself in an unusual way, it causes unfamiliarity.
It is hard for an artist to talk about his own work. No matter how much he talks about it he will only be talking about his process. It is only possible
to “say” something through the work. Something emanates from it that results in a space for reflection. However, it is not a means to know reality,
reality is what pervades the work.

O artista não afirma, faz pensar, e a obra é esse desejo
de indagar por meio dela. Isso se passa a um nível tal
que, por vezes, ele só consegue dar-se conta do que
o afetou depois do trabalho concluído. A própria obra
vai lhe dizer a que veio. Ela é autônoma e carrega,
também, todas as possibilidades dela mesma, uma vez
no mundo. E por se manifestar de uma forma inusitada,
causa estranhamento.
É difícil para um artista falar do próprio trabalho. Por mais
que dele fale estará falando apenas do seu processo. Só
é possível “dizer”, através do trabalho. Dele emana algo
que dá ensejo a que se crie um espaço de reflexão. A
arte redimensiona as nossas certezas. Porém ela não é
um meio de conhecer o real, o real é que permeia a
obra.
O artista não cria nada novo, apenas dá a perceber
uma das infinitas possibilidades de ser. Antes, apenas
um potencial. A possibilidade de um trabalho existir, se
fazer, já existe como possibilidade em si. Sem o artista a
obra não se faria, mas é ela que nos faz fazê-la.

Thus, the career of an artist is a journey of discoveries, we do not know where it will take us. The process happens without words, at a not really

Assim, a trajetória de um artista é um caminho de
descobertas, não sabemos aonde ela vai nos levar. O
processo acontece sem palavras, a um nível não muito
consciente. Mas não se trata de um nível inconsciente.

conscious level. However, it is not unconscious.

É um outro espaço. Que espaço é esse?

The artist does not create the new, he only want to make others see one of the infinite possibilities of being. The possibility of a work to exist, to
be realised, already exists as a possibility in itself. Without the artist, the work would never be realised, but it is the work that makes us realise it.

It is another space. What is that space?

Lia do Rio, 2005

| MONALIA | 2007 | 40 × 50 cm | fotografia | ateliê da imagem |
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... estou dentro olhando para fora
e para mim
que estou fora olhando para
dentro
e para mim
... I’m inside looking out

que estou dentro olhando para

and at myself

fora e ...

who am outside looking
in
and at myself
who am inside looking
out and...
| PAUL ´E ANNE | 1987 | 50 × 70 × 80 cm | pessoa, basculante, espelho e caixa de madeira / person, side-hung window, mirror and wooden box |
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|
O DENTROFORA / THE INSIDEOUT |
1988 | não mensurável/ unmeasurable | janela na areia, pessoas
e paisagem/ window in the sand, persons and landscape
| performance | praia do leblon / leblon beach |
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Ordenar o caos,
No lugar em que for encontrado,
Com a forma que o local sugerir.
Para ver o que não mais se via,
e pensar:
Bringing order to chaos,
In the place where it is found,
With the form the place suggests.
In order to see what no longer could be
seen, and think:

o antes...
the before...

18
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...o durante...

... e o depois. ... and the after

...the during...

Why is it that once a long rejected material is organised, someone comes along and takes it away?

É um todo. Eu, o trabalho, o entorno. Dá paz ter realizado. Parece
efêmero, mas é muito mais consistente que as coisas ditas perenes.
Apesar de estar fadado a desaparecer.
20
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It is a whole. Me, the work, the surroundings. Accomplishment brings peace. It
seems ephemeral, but it is more consistent than the things we call perennial.
Despite being doomed to disappear.
| SEM TÍTULO / UNTITLED | 1988 | não mensurável/ unmeasurable | folhas secas e paisagem/ dry leaves and landscape | land art | | apropriação da
forma causada pelo acúmulo de folhas sobre o espelho d'água/ appropriation of the shape generated by the accumulation of leaves on a water surface | parque lage |
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| SEM TÍTULO | 1990
| trilha natural e caminho paralelo feito com materiais depositados na praia pela maré
natural track and parallel path made with materials leaft on the beach by the tide | land art | morro da viúva |
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| A PASSAGEM NA PASSAGEM/ THE PASSAGE IN THE PASSAGEWAY | 1988/89 | 0,1 × 400 × 1 m | varredura de papéis picados na
rua sete de setembro/ sweep of shredded paper on rua sete de setembro | performance | papéis picados jogados pelas janelas na
passagem do ano / shredded paper thrown out the window on new year’s eve | trabalho em grupo com alunos da EAV / group work | |
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The addition of the virtual plus imaginary was bigger than the real

| SEM TÍTULO/ UNTITLED | 1991 | não mensurável/ unmeasurable | folhas secas e espelho/ dry leaves and mirror | instalação/
installation | xxii salão nacional de arte de belo horizonte/ xxii national competition of belo horizonte | museu da pampulha |

| DESENHO / DRAWING | 1989 | 170 × 200 × 100 m | trator sobre capinzal e sombra fictícia das colunas do prédio da reitoria
da UFRJ/ tractor on grass and fictional shadow of the columns of UFRJ’s rectory | land art | fundão, ilha do governador |
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I never imagined that one day I would draw lines with a tractor.

30
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| TEMPLO / TEMPLE | 1988 | não mensurável / unmeasurable | folhas secas sobre coluna
/ dry leaves on column | instalação / installation | escola de artes visuais do parque lage |
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TAPETE DE FOLHAS / CARPET OF LEAVES | 1996 | 2,40 × 2,40 m | folhas secas sob placas de blindex /
dry leaves under blindex glass panes | instalação / installation | é parte da residência da artista /part of the artist’s residence |

|

| CHÃO NA PAREDe / GROUND ON WALL | 1990 | 300 × 200cm | folhas de cacau / cocoa tree leaves | colagem / collage | galeria nikko | tóquio, japão |
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| MAGENTA | 1990 | varredura de flores de jambo / jambo flowers sweep | land art | parque lage |

Unspeakable Space

Espaço Indizível

When creating her works, Lia do Rio focuses on everyday spaces – family albums or the view of the Lagoon turned into free territories, open

Lia do Rio, ao construir sua obra, investe nos espaços do cotidiano - álbuns de família ou a paisagem da Lagoa convertidos em
territórios livres, abertos a um novo olhar. Liberto da convenção, o ordinário recupera seu potencial expressivo. O elemento
doméstico, ressignificado, adquire uma força inesperada, retroagindo em seu ambiente.

for a new gaze. Free from convention, the ordinary recovers its expressive potential. Reframed, domestic elements acquire unexpected
power, reciprocating with their environment.
The gaze is immediately seduced by the beauty of her shapes. But this rapture does not motivate only contemplation. Captured, in love,
spectators find themselves immersed in a new dimension where regular connections with the surroundings are modified. New meanings
are added, resulting from the paths taken by the public in order to reach the meaning of the work. The set of relations established opens
up to infinity.
Her works create relationships that involve the physical universe in a broad way. Some works evoke principles from Land Art, in dense
conceptual rigour. In one of them, Lia proposes an axle of the Earth, a column which crosses the globe virtually. This is a project which
creates an intersection between opposite poles – a tower of leaves, a space formed by equivalent elements, a property common to
both places. Lia’s column seems to rectify the inflexion of the Earth. A kind of wormhole, a concept with which physics determines the
connection between different points on the space-time surface. The world is re-presented, it becomes chaosmos.
A material element of so many of her works, the leaf, involves many symbologies, especially linked to natural time and its passage.
For Lia, it serves as an alternative to radical conversion. The presence of the leaf inverts its primary meaning, that time goes by. From
their insurgence against an apparent movement, logically sequential, the works transform the nature of the leaf into full presence,
abolishing time. In Lia’s artworks, time does not exist. What remains is the creative action that transforms physical reality, rearranging it,
turning it inside out. Action becomes language insofar as it establishes its own field of meanings. Displacements, sections, duplications,
reverberations, accumulations, and fragmentations. The gesture interferes with the landscape bringing a new meaning to every element
(after Lia, the leaves will never be the same).
In Chronos, a seed acquires immeasurable force. It expands as an extraordinary object, pure power in its isolation. Its subtle occurrence
is disconcerting, liberating. Unique and total. On the inside, time does not go by. The superficial space, a transgressive capsule, is bright
red. A colour that saturates the retina and makes the significant point shine. This paradoxical game causes a deep decontamination
of our sensibilities. It is not a peripheral approach, but full involvement. Airy, consciousness breathes in and absorbs matter as a requalified sign-force.
In Espaço-Tempo [Space-Time], the dialogue between both female images takes place in the instant conjugation, absolute infinitive which
erupts in the presence of a third element, the spectator. Light and shadow, immaterial figure of flesh-and-stone bodies. An interpretation
of yesterday, the recent past, and of the origin, a remote past which is inscribed in the here and now. The Venus hovers in a neutral and
idealized space, a primitive icon. The little girl seems to sprout from the ground, a nearly recognizable space, in an attempt at being like
the Goddess. The singular and the universal are displayed side by side. In the ninety-degree angle, this relation absorbs the personal
mystery, an identity projected onto a folding surface.
Another disconcerting action: the detachment that enables Space without Time. Positive x negative, presence x absence. The instant that

O olhar é imediatamente seduzido pela beleza de suas formas. Mas esse arrebatamento não motiva apenas contemplação.
Capturado, apaixonado, o espectador se vê imerso numa nova dimensão onde as relações regulares com o meio circundante
são alteradas. Novos significados se agregam, resultantes dos percursos que o público realiza para atingir o sentido da obra. O
feixe de relações estabelecidas se abre ao infinito.
Seus trabalhos criam relações que envolvem o universo físico de maneira ampla. Algumas obras evocam princípios da Land
Art, em apropriações de denso rigor conceitual. Em uma delas, Lia propõe um eixo da Terra, uma coluna que atravessa o
globo virtualmente. Projeto que cria uma interseção entre pólos opostos – a torre de folhas, espaço formado por elementos
equivalentes, propriedade comum aos dois lugares. A coluna de Lia parece retificar a inflexão da Terra. Espécie de wormhole,
conceito com o qual a física determina a conexão de pontos distintos na superfície do espaço-tempo.O mundo se re-apresenta,
se faz caosmos.
O elemento material de tantos trabalhos, a folha, possui um simbologia extensa, especialmente ligada ao tempo natural e à sua
passagem. Para Lia, ela serve como recurso a uma conversão radical. A presença da folha inverte, justamente, seu sentido primeiro,
de que o tempo passa. De sua insurgência contra um movimento aparente, logicamente seqüencial, as obras transformam a
natureza da folha em presença plena, abolindo o tempo. Na arte de Lia o tempo não existe. O que subsiste é a ação criativa que
transforma a realidade física, reordenando-a, virando-a pelo avesso. A ação se faz linguagem na medida em que estabelece um
campo próprio de significações. Deslocamentos, cortes, duplicações, rebatimentos, acúmulos, esgarçamentos. O gesto intervém
na paisagem trazendo um sentido novo para cada elemento (depois de Lia, as folhas nunca mais serão as mesmas).
Em Cronos, uma semente adquire imensurável força. Expande-se como objeto extraordinário, pura potência em seu isolamento.
Sua ocorrência sutil é desconcertante, libertadora. Única e total. Em seu interior, o tempo não passa. O espaço de superfície,
cápsula transgressora, é de um vermelho vivo. Cor que satura a retina e faz brilhar o ponto significante. O jogo paradoxal provoca
uma descontaminação profunda de nossas sensibilidades. Não se trata de uma abordagem periférica, mas de um envolvimento
pleno. A consciência, arejada, respira e absorve a matéria enquanto força-signo re-qualificada.
Em Espaço-Tempo, o diálogo entre as duas imagens femininas se dá na conjugação instantânea, infinitivo absoluto que irrompe
na presença do terceiro elemento, o espectador. Luz e sombra, figura imaterial dos corpos de carne e pedra. Leitura do ontem,
passado recente, e da origem, passado remoto que se inscrevem no agora. A Vênus paira, em um espaço neutro, idealizado,
ícone do primordial. A menina parece brotar do solo, espaço quase reconhecível, equiparando-se à Deusa. O singular e o
universal estão dispostos lado a lado. No ângulo de 90 graus, essa relação absorve o enigma pessoal, identidade projetada sobre
uma superfície que se dobra.

space.

Outra ação desconcertante: o descolamento que faz acontecer o Espaço sem Tempo. Positivo x negativo, presença x ausência.
O instante que se perpetua e se abre em superfície. A escrita maquinal cujo sentido nos escapa, non-sense que constrói um
espaço indizível.

Let us all get involved.

Deixemos-nos envolver.

We are part of Lia’s work. The continuous line where time stands still now includes the space of UERJ. We are experiencing a paradox:

Fazemos parte da obra de Lia. A linha contínua onde o tempo não passa incorpora agora o espaço da UERJ. Vivenciamos o
paradoxo: ao seguir nos descolamos do tempo. Enquanto passamos emergimos do fluxo.

perpetuates and opens up as a surface. The mechanic writing that we cannot understand, non-sense that constructs an unspeakable

by following, we detach ourselves from time. While we go by, we emerge from the flow.

Isabela Frade, 2005
Doutoranda da ECA/USP, Instituto de Artes - Uerj
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| SEDIMENTAÇÃO DO PENSAMENTO / THOUGHT SEDIMENTATION | 1990 | materiais relegados encontrados no campus (areia, brita, folhas, copos plásticos,
cabelo, jornais, madeira, caixas de papelão) cercados por barbante preso por estacas/ relegated materials found on campus (sand, gravel, leaves, plastic cups, hair,
newspapers, wood, cardboard boxes) surrounded by a thread fixed with stakes | land art | campus da universidade federal de brasília, df | projeto situações alternativas |

| SEDIMENTAÇÃO DO PENSAMENTO / THOUGHT SEDIMENTATION | 1994 | foto do trabalho anterior, baús contendo parte dos materiais e chama eterna
/ picture of previous work, trunks containing part of the materials, stained glass, and eternal flame | não lugar/ non site | casa de cultura laura alvim |

there are leaves in the desert

| SEM TÍTULO / UNTITLED | 1988 | 3 m Ø | varredura de folhas secas / dry leaves sweep | instalação/ installation | piscina da/ swimming pool of escola de artes visuais do parque lage |

45

| SEM TÍTULO / UNTITLED | 1988 | 3 m Ø | varredura de folhas secas / dry leaves sweep | land art / land art | parque lage |

A forma, ao ser deslocada do seu sítio inicial criou uma relação com cada novo sítio,
com o que estava a sua volta e, também, com o que estava no seu centro devido ao
orifício que possuía. Então, tratava-se de três obras ou de uma obra com três momentos?
E ainda, qual o espaço total ocupado pela obra em cada um dos seus momentos?
46

47
By being displaced from its original site, the form has
established a connection with each new site, with what
was around it and with what was at its centre due to
the hole it had. Then, were there three or only one work
with three different moments? Also, what is the total
space the work occupies at each of its moments?

| SEM TÍTULO / UNTITLED | 1988 | 3 m Ø | folhas secas sobre piso / dry leaves on the floor | instalação / installation |

O trabalho carrega todo este sentimento da dissipação que havia nas ações do exterior. É como
se você quisesse aprisionar este sentimento. Ali já não tenho apenas uma folha, eu tenho uma
folha e ela está presa. Agora eu vou costurar uma forma com este sentimento de dissipação.
Que forma dará conta dessa dissipação?
Sintomaticamente esta primeira forma é justamente o círculo, símbolo carregado de relações.
E um círculo cortado, o que é extremamente significativo. A individualidade é uma reta num
mundo onde tudo gira em círculos. A passagem do homem na Terra é uma linha neste
mundo da phisis. A phisis supera o próprio homem.
O círculo se rompe. Ele se rompe, mas não se rompe. Círculo fechado dentro e um círculo
fechado fora: agora eu quero guardar alguma coisa que significa. O círculo de fora diria
alguma coisa que não se guarda, alguma coisa que romperia este círculo de permanência. O
de dentro diria: aqui é a minha tentativa de guardar a dissipação.

48

The work carries all this feeling of dissipation that existed in external actions. It is as if you wanted to imprison
this feeling. I don't have a mere leaf there, I have a leaf and it is stuck. Now I will tailor a form with this feeling
of dissipation.
What form will possibly deal with of this dissipation?
Tellingly, the first form is the circle, a symbol laden with relations. More than that, a divided circle, which is
extremely significant. Individuality is a straight line in a world where everything goes in circles. The passage
of man on earth is a line in this world of Physis. Physis overcomes humanity itself.
You take a straight line. The circle breaks down, but doesn't break down. A closed circle inside and a closed
circle outside: now I want to keep something that signifies. The outer circle would say something that one
does not keep, something that would interrupt this circle of permanence. The inner circle would say: here is
my attempt to enclose dissipation.

|
SEM TÍTULO/ Untitle
|
1989
collage of dry leaves on chipboard |

|

2,7 × 3 × 0,3 m |
colagem de folhas secas sobre eucatex /
salão novos novos / competition
|
centro empresarial rio
|
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Que conjunção é essa, o que emana daquela matéria? Um cubo orgânico.
Não existe isso na natureza. Pela primeira vez vai ser dito: Ah! É um cubo natural.
Não havia nada de virtual nele. Mas havia uma percepção estável em relação a ele.
Era todo folha.
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What is this conjunction, what emanates from that matter? An organic cube.
There is no such thing in nature. For the first time someone will say: Ah! It is a
natural cube. There was nothing virtual in it. But there was a stable perception
related to it.
It was all leaf.

| O CUBO / THE CUBE | 1990 | 1,80 m de lado | camadas de folhas de fruta pão / layers of
breadfruit leaves | escultura / sculpture | galeria sérgio milliet, funarte | salão macunaíma 90 / competition |

Lia do Rio expõe um outono que atravessa todas as outras estações, folhas secas que
transpõe do chão para a parede. Mas a parede não é o único espaço para as suas “varreduras
de folhas”. Podem atravessar uma rua ou a superfície de um lago como um caminho
alternativo para o olhar. Si apontam uma dimensão, podem também ser aconchegadas sob
uma sombra que não é a delas. (...)
Semeia surpresas. Uma obra acabada pode ser transformada em cinzas e assim exposta
ao público. Em cada trabalho se renova como suas folhas, que se transformam em húmus
para outras folhas - mito do eterno retorno em que se transfigura no perecível de sua arte.
J. Arthur Bogéa
Ex-professor da Universidade Federal do Espírito Santo e professor visitante da Rijksuniversiteit Te Utrecht (Holanda), jornalista,
ator e crítico literário
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Lia do Rio exhibits an Autumn that goes through other seasons, dry leaves she
displaces from the ground to the wall. But the wall is not the only place for her
“swept leaves.” They may cross a street or the surface of a lake as an alternative
path to the gaze. If they point out a dimension, they can also be nestled in a
shadow that is not their own.(...)
She sows surprises. A finished work can be turned to ash and thus put on display.
Each new work is renewed like their leaves, which become humus for other leaves
– the myth of eternal return into which it is transfigured the perishable of her art.
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Perhaps disorder is part an order so
immense that we are not even able to
imagine it.

| ESPAÇO ALTERNATIVO / ALTERNATIVE SPACE | 1991 | espaço da galeria e urna de acrílico contendo as cinzas do cubo/ gallery space and
acrylic urn containing the ashes of the cube | instalação / installation | salão macunaíma 90 / competition | galeria espaço alternativo |

As dimensões da urna são proporcionais às da galeria
The dimensions of the urn are proportional to the dimensions of the gallery. .

Que tempo é este? Que lugar é este? O que é a physis e que tempo ela tem?
What time is this? What place is this? What is physis and what time does it have?
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| TEMPO SOBRE TELA / TIME ON CANVAS | 1990 | 5 m Ø | tela sintética, natureza e duração de dois
meses e meio/ synthetic canvas and duration of two and a half months | land art | parque lage | site |
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| TEMPO SOBRE TELA / TIME ON CANVAS | 1990 | 5 m Ø | fotos e material recolhido do trabalho anterior/ material
collected from the previous work and photographs | instalação | solar grandjean de montigny
| não lugar / non site |
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| TEMPO SOBRE MATÉRIA / TIME ON MATTER | 1991 | 2 × 0,3 × 0,3 m | materiais dentro de acrílico: folhas + ar; folhas + terra; folhas + água; cinzas de
folhas/ materials inside acrylic container: leaves + air; leaves + earch; leaves + water; leaves ashes | escultura em processo de transformação/culpture under
transformation | exposição eav processo nº 738.765 2 | escola de artes visuais do parque lage | acervo/collection do centro cultural cândido mendes |
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desenhando no ar uma tal
leveza
em que pousa
a cor da brisa
dar
corpo ao vento ...

… an artist is much more...
he knows like an Indian knows about the movement
of a leaf
falling
drawing such lightness in the air
where rests
the colour of the breeze
to give
body to the wind ...

| TRAJETÓRIA / TRAJECTORY | 1991 | 3 × 2 × 4 m | arame de cobre / copper wire | trajetória real de queda de uma folhas / Real trajectory of a falling leaves | escultura / sculpture | califórnia crafts museum art gallery |

...um artista é muito mais...
ele sabe como o índio, do movimento
da folha
caindo
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Leaves.
To pluck them?
I don't know.
I know not.
Leaves
to seek them like one seeks time
to the echo of the river
Lia.

| ECOS / ECHOES | 1991 | 5 × 7 × 2 m | folhas secas e desenhos em nanquim/ dry leaves and china ink drawings | trajetória real de queda de folhas | instalação | galeria da reitoria da uff , niterói |
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| SEM TÍTULO/ UNTITLED | 1994 | 1,8 × 3 × 0,4 m | anjos tocheiros, colunas e potes sobre colunas do acervo da casa, e duas folhas/
baroque angels and pots on columns of the institution’s collection and two leaves | intervenção/ intervention | casa de cultura laura alvim |

O Tempo das Coisas

Subia um rio pedregoso e ermo. Empaquei em certo ponto: não sabia por onde passar. Olhava pesando as dificuldades. Chamaram-

folhas não se amontoam em cubos, nem em espirais, nem fazem diários para si mesmas... E cabe o quê, entre o cair caótico, natural, e

me súbita atenção três pedras pequenas, redondas, encarrapitadas uma sobre a outra, as três sobre uma rocha, sobre uma rocha

as ordenações todas? Mais incisivamente: – Podia a natureza, essa que tem no homem o seu outro, ser, nesse outro, mais consciente

rochosa, daquelas que só chuvarada muito forte move. Foram parar ali as três como? Por acaso não. Definitivamente não. Teriam sido

de si mesma, isto é, da fabulosa plástica do seu vir-a-ser? Esquecimento grande, lembrança vertiginosa, heróica no seu embate com o

empilhadas, empilhadas bem naquele lugar, por alguém dotado de mãos e de vontade. E se alguém ali estivera é porque era possível

torvelinho cotidiano.

ali chegar; se era possível ir até lá, então havia caminho; e se havia caminho, eu não precisava olhar mais.

Lia virou-se mais recente e pontualmente para o tempo, para o tempo em si mesmo. Mais que as folhas ou o giro da terra, o tempo é

Descobri, tempos depois, que escoteiros e andarilhos experientes, escolados na solidariedade e nos rastros, adotavam esses códigos. Mas

coisa invisível, inaudível, impalpável. Difícil até saber que espécie de coisa é. Difícil mesmo. Quem sabe a filosofia? Escreveu Agostinho

não eram o código e sua generosa aplicação que me haviam encantado. Era a coisa do nexo se fazendo, estranho, repentino, precário, genial.

de Hipona, Santo Agostinho, em suas Confissões: “E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo?

Lembrei-me dessa história toda vendo trabalhos e conversando com a artista plástica Lia do Rio. É bom assim quando o trabalho do
outro vai instigando o pensamento e o pensamento que, fazendo-se com liberdade, pode adubar de volta o trabalho do outro.

Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que
é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém mo perguntar, eu sei; se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei.” Falavam
os gregos antes dele de tempos, de Aion (algo como a eternidade), de Kronos (inexorável passar), de Kairós (o momento oportuno),

O caso é que Lia pensa com as coisas, com as mais variadas coisas, coisas categorialmente tão variadas quanto pedras, janelas, praias,
folhas, memórias, tempos. Anda pelo mundo à procura de nexos para dizer as coisas que acha que precisam ser ditas, para fazer
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aparecer as coisas mesmas, ou as mesmas coisas, sob luzes outras que não as habituais. Me parece uma coisa de dizer coisas com
coisas, de reorganizar as coisas de modo que suas relações sejam falantes, de transformar meras coisas em coisas descobertas no seu

também, Platão, no Timeu de “imagem móvel da eternidade”, e Aristóteles, na Física, do tempo como “diferenciação e quantificação
de movimentos”. Filósofos mais recentes disseram-no de outros modos: “forma da nossa sensibilidade”... “duração”... “horizonte
transcendental de toda a compreensão”. Enfim, não sabemos o que é o tempo. Agimos, todavia, como se soubéssemos, até porque
precisamos providenciar coisas mais práticas. Mas, convenhamos, nem uma lembrancinha?

mistério de ser coisa: coisa, provavelmente, de deixar o mundo menos pobre, menos banal, mais digno de cuidado.
Inconformada, Lia cimentou em volta de uma árvore, lenta em seu crescer, a afirmação: “O tempo não passa”. Porque empilhadas
Alguém antes de mim, disse que o trabalho de Lia é monumental. É. O rio dela é o mundo, o mundo de todas as coisas, naturais e
artificiais. Mas nada a ver com a grandiloqüência ou a vocação para o espetáculo. Penso na sombra do poste de Santa Tereza, fixada,
pintada no chão, coisa simples, relojão de uma marca só, capturando o giro da terra. Esse movimento grande e misterioso – seja
ele qual for, da terra, do sol, ou algum outro a ser descoberto nos próximos mil anos – na vida ordinária existe só em traçinhos ou
algarismos. Vem então a artista e, num pathos tanto mais denso quanto mais silenciosa a sua expressão, pretende torná-lo visível,

sobre a natureza do hábito, passam essas palavras de cimento, melifluamente, da coisa da afirmação para a da interrogação: – O
tempo passa? Passa? Passa com que velocidade? Não é ele, por acaso, o denominador comum de todas as velocidades? Aristóteles
talvez tivesse razão: o que há são mudanças. O tempo, na verdade, é um modo de diferenciá-las e quantificá-las em sua vertiginosa
diversidade. O problema com essa antiga enunciação, me parece, é termos ficado apenas com a necessidade, com a conveniência da
quantificação, perdendo quase que inteiramente de vista a incrível variedade de metamorfoses do mundo.

compartilhável, presente.
Uma única e repentina certeza: há mais coisas entre o instante e a eternidade do que sonha a nossa empobrecida experiência.
Pensei também na coisa das folhas, das folhas que caem e ficam por aí até serem varridas, meio lixo meio paisagem. São folhas
caídas de árvores que demoraram anos para crescer, que foram banhadas pelo sol e iluminadas pela chuva, que ao se desprenderem
dançaram com o vento do dia a dança da sua espécie, que fizeram ruídos e mais ruídos no chão sob os pés. Naturalmente, essas

Edgar Lyra, 2006
Doutor em Filosofia pela PUC-Rio
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The Time of Things
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I was climbing a rocky river in the wilderness. I got stuck at some point: I did not know where to

Those leaves falling from the trees that took so long to grow, that were bathed by the sun and

go. I observed the place and pondered the difficulties. Suddenly, three small round stones came

illuminated by the rain, that by breaking off danced with the wind of the day the dance of their

to my attention, they were one on top of the other, all three of them on a rock, a rocky rock, of

kind, that made noises and more noises on the ground under feet. Naturally, those leaves are

those that only very heavy rain could move. How did those three stones end up there? Not by

not stacked in cubes or spirals, nor do they write diaries for themselves... What lies between

chance. Definitely not. They had to have been stacked, right there, by someone endowed with

the chaotic, natural fall and all ordinances? More precisely: could nature, that nature whose

hands and will. Someone had been there, so it was possible to reach that place; if it was possible

other being is man, be, in this other, more aware of itself, that is, of the fabulous flexibility of its

to get there, then there was a way; and if there was a way, I no longer needed to keep looking.

metamorphoses? A great forgetting, a dizzying remembrance, heroic in its clash with the daily turmoil.

A long time later, I discovered that scouts and experienced walkers, schooled in solidarity and

More recently and punctually, Lia turned to time, to time in itself. More than the leaves or the

trails, adopted those codes. But it was not the code and its generous application that enchanted

rotation of the earth, time is invisible, inaudible, impalpable. It is even hard to know what kind

me. It was the connection being formed, strange, sudden, precarious, and brilliant.

of thing it is. Really hard. Perhaps philosophy? Augustine of Hippo, Saint Augustine, wrote in

I remembered this story when I talked with Lia do Rio and saw her works. It is good when

his Confessions: “Yet is it not true that in conversation we refer to nothing more familiarly or

another person’s work provokes thought and the thought, forming freely, is able to feed back

knowingly than time? And surely we understand it when we speak of it; we understand it also

into the work of the other.

when we hear another speak of it. What, then, is time? If no one asks me, I know what it is. If I

The case is that Lia thinks with things, with the most varied things, things categorically as

wish to explain it to him who asks me, I do not know.” The Greeks referred to it before him as

diverse as stones, windows, beaches, leaves, memories, and times. She walks around the world

times, Aion (something like eternity), as Kronos (inexorable passing), Kairós (the opportune

seeking connections to say the things she feels need to be said, to give visibility to the things

moment), Plato too, in Timeu as “moving image of eternity,” and Aristotle, in Phyics, as time as

in themselves, or the same things, under unusual lights. It seems to me like saying things with

“differentiation and quantification of movement.” More recent philosophers said the same thing

things, reorganize things so as to make their relations speak, transforming mere things into

in different ways: “the form of our perception”... “duration”... “transcendental horizon of all

things discovered in their mystery of being thing: thing, probably, to make the world a less poor

comprehension.” In short, we do not know what time is. We act, however, as if we knew, because

place, less banal, more worthy of care.

we need to be practical. But, let’s face it, not event a tiny thought?

Before me, someone said that Lia’s work is monumental. It is. Her river is the world, the world of

Unconsoled, Lia cemented around a tree, slow in its growth, the affirmation: “Time does

all things, natural and artificial. But this has nothing to do with grandiloquence or a spectacular

not pass.” Piled up on the nature of habit, these words mellifluously turn from cement, an

tendency. I am thinking of the shadow of the pole of Santa Tereza, fixed, painted on the ground,

affirmation, into the question: Does time pass? Does it go by? At what speed? Isn’t it, after all,

a simple thing, a big clock of one single brand, capturing the earth’s rotation. This great and

the common denominator of all speeds? Aristotle was perhaps right: there are only changes.

mysterious movement – whatever it may be, of the earth, of the sun, or any other to be found

Time is actually a way to distinguish and quantify them in their dizzying diversity. The problem

in the next thousand years – only exists in ordinary life in the form of tiny dashes or numbers.

in this old statement, it seems, is the fact that we kept only the necessity, the convenience of

Then comes the artist and – in a pathos that is as dense as the silence of its expression – wants

quantification, almost entirely losing sight of the world’s amazing variety of metamorphoses.

to make it visible, shareable, present.

A single, sudden certainty: there are more things between the moment and eternity than are

I also thought about the leaves that fall and remain there to be swept, half waste, half landscape.

dreamt of in our impoverished experience.
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| SEM TÍTULO/ UNTITLED | 1991 | 210 × 210 × 3 cm | bastidor e colagem de esqueletos de folhas, ao natural/
frame and collage of au naturel leaf skeletons | Acervo do Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, Brasília
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| SEM TÍTULO/ UNTITLED | 1991 | 2,5 × 2,5 × 2 m | cortina de esqueletos de folhas ao natural, e foco de luz/
curtain of au naturel leaf skeletons and spotlight | instalação | pequena galeria | centro cultural cândido mendes |
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DETALHE/ detail
| SEM TÍTULO/ UNTITLED | 1991 | 2,5 × 2,5 × 2 m | cortina de esqueletos de folhas ao natural, e foco de luz /
curtain of au naturel leaf skeletons and spotlight | instalação | pequena galeria | centro cultural cândido mendes |

|
SEM TÍTULO/ UNTITLED
|
1993 | 3 × 8 × 8 m | folha dentro de globo de vidro sobre pedestal negro com foco de luz
interior, aposento completamente às escuras, e camada de folhas secas sobre piso/ leaf inside glass sphere on a black
pedestal with interior, darkened room, and layer of leaves on the floor
|
instalação
|
projeto itinerante três cantos
da terra/ itinerant project “três cantos da terra | brasil-nova york-tóquio | galeria século xxi, museu nacional de belas artes – hunter college – gallery Nikko |

Experiência de um ambiente e ao longo dele aconteceriam
coisas cujo final seria uma revelação. Há um ponto a encontrar,
algo de inesperado que se espera que ocorra, que não se
sabe o que é, apesar da imagem do material do mundo.
Idéia de um espaço a percorrer, pisando em folhas, em busca
de um ponto de luz. Experimentar o lugar da luz através da
experiência da escuridão. A escuridão redefine nossos limites.
O pisar, a percepção do som sugere algo que reage. Apagar
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os olhos para que todo corpo possa “ver”. Aprender a ver
com todos os sentidos. Trazer-se de novo como indivíduo.

Experiencing an environment and through it things would happen that at the end would be a revelation. There is a point to find, something unexpected that one expects
to happen, that one doesn't know, despite the image of the material of the world. Idea of a space to move through, stepping on leaves, in search of a luminous point.
To experience the place through the experience of darkness. Darkness redefines our boundaries. Walking and hearing suggest something that reacts. To erase the eyes
so that the whole body will “see.” To learn with all the senses. To bring oneself about again as an individual.
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Movimento da Terra, palmeira e vidro capturando a sombra, guardando a dissipação,
modificando a continuidade. Experiência de domínio sobre o mundo.
Internamente.
84

85

Movement of the earth, palm tree and
glass capturing the shadow, enclosing
dissipation, modifying continuity.
Mastery over the world.
Internally.

| MEMÓRIA/ MEMORY | 1996 | não mensurável/unmeasurable | movimento de rotação da terra, sombra da palmeira sobre representação da sombra feita de vidro/ rotation of
the earth and palm tree shadow, representation of the shadow made of glass | land art | jardim botânico do rio de janeiro | premio brahma reciclarte/ brahma reciclarte award |

| MEMÓRIA II/ MEMORY II | 2000 | não mensurável | movimento de rotação da terra, poste, sombra do poste, representação da sombra em tinta para
asfalto, e bonde de santa teresa/ rotation of the earth, pole, pole shadow, representation of the shadow in asphalt paint, and santa tereza tram | work in
progress | largo das neves onde o bonde faz o retorno | where the tram makes the return | prêmio interferências urbanas/ award interferências urbanas |
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Olha este momento! Deste portal chamado Momento, uma longa, eterna
estrada leva para trás: às nossas costas existe uma eternidade.
Tudo aquilo que pode caminhar, não deve já, uma vez, ter percorrido
esta estrada? Tudo aquilo que pode acontecer, não deve já, uma vez, ter
acontecido, passado, transcorrido?
E se tudo já existiu que achas tu anão, deste momento?
Também este portal não deve já ter existido?
E não estão as coisas tão firmemente encadeadas, que este momento
arrasta consigo todas as coisas vindouras, portanto, a si mesmo?
Porque aquilo que pode caminhar, deverá ainda, uma vez, percorrer,
também, essa longa estrada que leva para frente!
E esta lenta aranha que rasteja ao luar, e o próprio luar, e eu e tu no
portal - cochichando um com o outro, cochichando de coisas eternas - não
devemos todos já ter estado aqui?
E voltar a estar e percorrer essa outra estrada que leva para frente, diante
de nós - essa longa, temível estrada - não deveremos retornar eternamente?
Assim Falou Zaratustra.

Observe this moment! From the gateway, This Moment, there
runneth a long eternal lane backwards: behind us lieth an eternity.
Must not whatever can run its course of all things, have already run
along that lane? Must not whatever can happen of all things have
already happened, resulted, and gone by?
And if everything have already existed, what thinkest thou, dwarf, of
This Moment? Must not this gateway also have already existed?
And are not all things closely bound together in such wise that This
Moment draweth all coming things after it? consequently itself also?
For whatever can run its course of all things, also in this long lane
outward must it once more run!
And this slow spider which creepeth in the moonlight, and this
moonlight itself, and thou and I in this gateway whispering together,
whispering of eternal things — must we not all have already existed?
And must we not return and run in that other lane out before us,
that long weird lane — must we not eternally return?
Thus Spake Zaratustra.
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O outro em si mesmo, o dois em um, o desvio da unidade, a diferença em si mesmo,
um duplo sentido do uno. Não há nada ali que indique fragmentação. Pelo contrário: é
a unidade. Unidade problemática.

| PASSEIO NO PARQUE/ WALK IN THE PARK | 1989 | varredura de folhas secas sobre ladeira e folha xipófaga pendurada dentro
de globo de vidro/ dry leaves sweep on hillside and xiphopagus leaves hanging in a glass sphere | Instalação | prêmio fiat 89 /
award fiat 89 | a seta aponta para o globo contendo a folha/ the arrow indicates the sphere containing the leaf | parque lage |

The other in itself, the two in one, a deviation from
unity, difference in itself, a double meaning for unity.
There is nothing there which indicates fragmentation.
On the contrary: it is unity. Troubling unity.
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| TEMPO ENTRLEÇADO / INTERLACED TIME | 1995 | 0,10 × 2,5 × 7 m | espigas de milho, sabugos, e piso
em forma de seta / corn stalks, cobs, and arrow-shaped floor | instalação | museo ixchel | guatemala |
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| EIXO FÉRTIL / FERTILE AXLE | 1992 | folhas secas dentro de acrílico, canteiro e planeta terra / dry leaves inside acrylic container,
flowerbed and planet earth | land art | acervo do jardim botânico do rio de janeiro | obra tombada / work listed for preservation |

| ESPAÇO TEMPO/ SPACE TIME | 1994 | dimensões da sala | mesa, toalha rendada, cálice, bola e tinta branca sobre piso/ table, lace tablecloth, chalice, ball, and
white paint on floor inter relation with the outside landscape | instalação | cem anos de futebol arte/ a hundred years of soccer art | museu nacional de belas artes |
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A obra de Lia do Rio faz uso das linguagens da apropriação,
da intervenção e da instalação. Pela apropriação de elementos

| ATEMPORALIDADE/ ATEMPORALITY | 2001 | 5×4×6m | Apropriação da representação de folhas existentes no papel de parede,
móveis, espelho e teto; interligação com a paisagem exterior e folhas naturais sobre o piso/ room with original furniture and decoration
of leaves, dry leaves on floor | instalação | no projeto o século das mulheres: algumas delas | casa de cultura de petrópolis |

pré-existentes e sua intervenção no espaço através de uma
instalação, a artista cria momentos que abrem uma infinidade
de possibilidades. Ao trabalhar a folha, uma das principais vozes
deste silencioso discurso por ela proposto e que há muito se faz
presente na sua obra, os tempos se fundem na atemporalidade.
Um dos elementos mais presentes na antiga residência de José
Tavares Guerra é a exuberância de sua vegetação, com seus jardins
e mata cuidadosamente contidos na diagramação realizada no
século passado pelo paisagista francês Auguste Glaziou.
Criando uma ponte histórica, assim como utilizando uma das suas
principais características – o casaco verde que enlaça a casa – Lia
do Rio apresenta seu trabalho apropriando-se da representação
da folha existente em praticamente todas as instâncias de um dos
aposentos da casa, no papel de parede, na moldura do espelho,
na pintura do teto, nos pés dos móveis, na colcha da cama,
reafirmando a existência histórica deste quarto no presente,
apontando, simultaneamente, para sua continuidade.
À folha caberá o papel de elemento de ligação, de instrumento
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responsável pela transmissão da história da casa, quando
através das amarras da instalação são relacionadas todas as
representações existentes no espaço com a folha real, remetendo
a uma ação presente, ao mesmo tempo em que aponta para
desdobramentos contínuos.
Conceituada como um trabalho cujo espaço vai além do objeto visível, caberá aos espectadores e espectadoras perceberem até onde
vão os limites desta instalação, jogando por terra as fronteiras entre estes e a obra de arte, em que seus olhares serão os indicadores/
criadores de leituras nela contidas de forma latente. A imersão em linguagens que não encontram sua tradução em demais instrumentos
oferece aos espíritos curiosos e aventureiros a oportunidade de romper barreiras e mergulhar no rico e nunca totalmente explorado
universo das percepções.
A exposição “O Século das Mulheres” reflete, para Lia, um momento fundamental dentro da história da arte do Brasil, selando a constatação do
reconhecimento de um trabalho de qualidade que vem se intensificando desde a década de 60 por mulheres brasileiras. A arte produzida pelo
grupo expressivo de mulheres artistas presentes na mostra é, para ela, indicativa de obras onde o feminino emerge por serem suas autoras
mulheres, não atendendo à equivocada classificação do tipo “arte de mulher”.
Ann Mary Perpétuo, Petrópolis, 2001

In her work, Lia do Rio uses the languages of appropriation, intervention, and installation. By appropriating pre-existing elements and through
their intervention in space as an installation, she creates moments that open up infinite possibilities. By working with leaves, which one of the
main voices of this silent speech proposed by her and which has long been part of her work, times merge in timelessness.
One of the most important elements in the old house of José Tavares Guerra is its lush vegetation, with gardens and woods carefully contained
in the design by French landscaper Auguste Glaziou in the last century.
By creating a historic bridge, as well as using one of her main characteristics — the green coat embracing the house — Lia do Rio presents
her work by appropriating the representation of leaves existing in practically all instances of one of the rooms, in the wallpaper, in the mirror
frame, in the ceiling painting, the furniture legs, and the bedspread, reasserting the historic existence of this room in the here and now, and
simultaneously pointing out its continuity. The leaf will play the role of connection, of an instrument responsible for the transmission of the
house’s history, when through the installation’s shackles, all existing spatial representations with the real leaf are related, resembling an
action in the present, at the same time as it indicates continuous unfoldings.
Conceptualised as a work whose space goes beyond the visible object, it will be up to the public to understand how far the boundaries of the
installation will go, ignoring the limits between them and the artwork, in which their gazes will be indicators/creators of the interpretations
contained in the work in latent form. The immersion in languages that do not find a translation in other instruments provides the more curious
and adventurous spirits with the chance to break down barriers in the rich and never totally explored universe of perceptions.
The exhibition “O Século das Mulheres” [“The Century of Women”] reflects, for Lia, a key moment in Brazilian art history, the recognition of
a quality work that has gradually intensified from the 1960s by Brazilian women. The art produced by that significant group of female artists
taking part in the show is, for her, indicative of works where the feminine emerges because the authors are women, not meeting the wrong
classification of “women’s art.”

Deparar-me com determinadas imagens e vivenciar
certos acontecimentos deflagram em mim a vontade
de usá-los plasticamente.
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To be confronted with certain images and to experience certain events trigger in me the will to use them artistically.

... mas eu acho que você faz mais do que isso, porque o que é que o Smithson fazia? Ele ia
lá, traçava o mapa, fazia as fotos, pegava a terra, levava para dentro da galeria. No seu caso
você pegou um lugar, botou em outro. Porque seu trabalho não acontece nem na lagoa nem
dentro da galeria. Esta transposição cria um não lugar onde o trabalho existe. A galeria é só
uma fase deste deslocamento, porque o trabalho existe da lagoa até a galeria, neste percurso
todo e, além disso, você fez mais do que ele. Criou um trabalho além do trabalho, do não
lugar e ainda criou um trabalho em cima deste não lugar. Foi o processo de deslocamento
que criou esse não lugar e um não tempo que se fechou em si mesmo, uma passagem que
se fecha em si. Ao mesmo tempo, ela cria esta relação toda com o que está em volta, o que
está dentro, o que não está dentro, o que está fora. Porque os questionamentos todos que
aparecem quando fez esta inversão levam você a discutir outras questões que só existem ali.
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There, Smithson drew the map, took pictures, took soil, placed them inside the gallery. In your case, you took a
place and put it somewhere else. Because your work does not happen at the lagoon or inside the gallery. This
transposition creates a non-place where the work exists. The gallery is only a stage of this displacement, because
the work exists from the lagoon to the gallery, along the entire path and, besides, you made more than that.
You created a work beyond the work, of the non-place and also created a work on top of this non-place. It was a
process of displacement that created this non-place and a non-place that closed onto itself, a passage that closes
in itself. At the same time, it creates this whole relation with what is around, what is inside, what is not inside, and
what is outside. Because all the questions that appeared when you made this inversion led you to discuss other
questions that only exist there.
Monica Mansur
Artísta plástica
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| Desterritorialização do real | vDesterritorialization of the real | 1998 | vídeo Instalação/
videoinstallation | espaço da galeria; feltro recortado; filmagem num giro de 360 da paisagem em torno
da lagoa Rodrigo de Freitas; protótipo da galeria em acrílico; a Lagoa Rodrigo de Freitas e o público fora
da galeria/ gallery’s space; cur felt; de 360 degree filming of the landscape around Rodrigo de Freitas Lagoon;
gallery’s prototype in acrylic; Rodrigo de Freitas lagoon and the public outside the gallery | Galeria Cândido
Mendes de Ipanema
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O REAL DO VIRTUAL
| 2000
| vídeo e cubo de granito | gravação em vídeo com redução da paisagem
à forma de cubo por meio de computação gráfica
|
centro cultural hélio oiticica
|
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Há um fora lá dentro, intrigante em sua planaridade e é aí que se busca a definição
desse espaço. Aí, onde alguma coisa se realiza, impossível de ser realizada no real.
“An unknown and unique region remains limited within the screen frame, with acts as a window. Reality and
image merge in this transition zone. There is an outside inside there, intriguing in its flatness and this is when one
seeks to define this space. Here, where something takes place that is impossible to be done in the real world.”

Existem certos artistas cuja Arte não é só forma sem ética e sem interesse
pelas questões da existência. Existem artistas que possuem uma
sensibilidade na obra que acaba gotejando e impregnando em rastros os
gestos do viver e da convivência. Ponho no masculino porque, como diz
minha amiga Olga Savary, 'Poeta' não dá para se classificar em "gênero".
E Lia artista/poeta/ser pensante sobre o mundo, obra e abre aos nossos
olhos, visões do Tempo, da Natureza e do secreto das coisas que nos
convidam a ser mais cordiais, delicados e atentos a certas fragrâncias da
vida que teimamos esquecer.
Suas 'armações'/instalações são trovas de encantamento à privilegiada
natureza brasileira, porém lembrando sempre que nada é eterno e que
mesmo o Tempo na sua passagem entrópica até desenha belezas no
caminho ao grande "Nada".
E vejo que tudo, ela faz com sensível humor, neste humor sábio daqueles
que não se levam tanto a sério. Lição para os que se pensam.
Sua obsessão com o Tempo/dimensão nos faz, além de colegas, irmãs,
neste sentir do mundo e da ampulheta voraz que consome: mundo, gente
e memória.
Regina Vater 2007
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Artista Plástica

There are some artists whose Art is not only form without ethics and with no interest in the matters of existence.
There are artists who have a kind of sensibility in their works, which end up dripping and impregnating in
traces the gestures of life and coexistence. I write in the masculine gender because, as my friend Olga Savary
says, a ‘Poet’ cannot be classified in terms of “gender.”
Lia, the artist/poet/being thinking about the world, works and opens up for our eyes, views of Time, Nature,
and of the secret of things that invite us to be friendlier, more delicate and attentive to certain fragrances of
the life we insist in forgetting.
Her ‘structures’/installations are rhymes of spell on the privileged Brazilian nature, always bearing in mind
though, that nothing is eternal and that even Time in its entropic passage draws beauties along the path to
the great “Nothing.”
I see that everything she does is with insightful humour, with the wise humour of those who do not take
themselves too seriously. A lesson to those who think themselves.
Her obsession with Time/dimension turns us, besides colleagues, into sisters, in this feeling of the world and
of the all-consuming hourglass: world, people, and memory.

| JANELA Sobre JANELA / WINDOW over WINDOW | 2005 | não mensurável / unmeasurable | imagem sobre acetato de 0,20
X 0,20 cm sobre janela, sobre paisagem/ image on 0.20 X 0.20 cm acetate over window, over landscape | instalação / installation |
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Como o nosso cérebro extrai sentido
da

informação

-

elementos

presentes

mas não evidentes se encontram fora
dos limites do percebido - e que sentido
extraímos

daquilo

que

conseguimos

observar, formando uma representação
interna daquilo que realmente vemos?
How does our brain extract meaning from information – present but no evident elements
are found outside the limits of the perceivable – and what sense do we extract from
that which we can observe, forming an inner representation of that which we really see?
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| PERCEPTO/ PERCEPT | 2005 | projeção de dois vídeos no ângulo formado por duas paredes: um com
imagens filmadas do interior de um ônibus, outro do sol poente/ two-channel video projection on the angle formed
by two walls: one side with images filmed inside a bus, the other with images of a sunset | vídeo instalação | ambas
filmagens são continuas, com a câmera imóvel e a partir de janelas / both channels are long-take, with the camera
fixed at windows | o retorno da viagem, no primeiro vídeo e a inversão da filmagem, no segundo vídeo, são quase
imperceptíveis /he return trip, in the first video and the backward image, in the second, are almost imperceptible |
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| PAISAGEM/ LANDSCAPE | 2003 | 5 × 10 × 2 cm | soldadinho de plástico sobre metal encontrado incrustado no muro coberto de limo/
plastic toy soldier and piece of metal found previously inserted on a slime-covered wall | intervenção | rua santa alexandrina, rio comprido |

O seu trabalho vale por si. Creio que ele toca diretamente a sensibilidade
de cada um de nós, ele a desperta. Os artistas sempre me marcaram
pela coragem com que manifestam, abertamente, o sentir. Sua coragem
é parte de um movimento do mundo com o qual aspiro compartilhar
meu pensamento. O transbordamento que sua arte invoca é raro. Os
fragmentos com que Lia trabalha, tão precários e grandiosos, são sinais
espirituais. Pedaços, detritos, contrações episódicas da luz, arrancadas
do mundo, com os quais ela erige, paisagens! Repito e acrescento:
paisagens espirituais, sensações amplas, advindas diretamente do
espírito. Aliás, é disso que se trata, o mundo e seu espírito, seu rumor
silencioso, seu pulsar mudo, e toda a nossa dificuldade em percebê-lo.
O tempo. De onde ela extrai tanta vitalidade para nos convocar tão
radicalmente a experimentar novas simultaneidades e mundos porvir?
James Arêas
Profº Associado do Deptº de Filosofia da UERJ, Profº Adjunto da FACHA
e da Especialização em Arte e Filosofia da PUC-Rio.
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The work is valuable in itself. I believe it touches straight the sensibility of each
one of us, it arouses such sensibility. The artists have always marked me by
the courage with which they openly manifest the act of feeling. Their courage
is part of a movement in the world to which I aspire sharing my thoughts.
The overflowing that this art invokes is rare. The fragments that constitute
Lia’s work are precarious and grand – they are spiritual signs. Pieces, waste,
episodic contractions of light taken from the world, with which she constructs
landscapes! I repeat and add: spiritual landscapes, vast sensations, that come
straight from the spirit. Actually, that’s what it’s all about: the world and its spirit,
its silent rumor, is quite pulsation, and all our difficulty in perceiving it. Time.
From where does she extract so much vitality in order to so radically instigate us
to experience new simultaneities and new upcoming worlds?
Associate Professor of the Philosophy Dept. at UERJ, Adjunct Professor of FACHA and of the
Specialization Program in Art and Philosophy of PUC-Rio.

| FLUXO/ FLUXUS | 2003 | não mensuravel/ unmeasurable | pessoas, a frase ...otemponão
passa... e rampas da UERJ/ people, the phrase ...timedoesnt pass..., and UERJ ways
|
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| O LIVRO DE FOLHAS/ THE BOOK OF LEAVES | manuseável/ to handle | 1994 | 50 × 80 cm aberto | colagem
de folhas secas, sem suporte/collage of dry leaves, without support
| objeto | galeria nikko | tóquio, japão |
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| ESPAÇO TEMPO/ SPACE TIME | 2002 | 15 × 15 × 3 cm | recorte diário da duração de uma única folha/ hollowedout book and one leaf lifetime | objeto | projeto en matière de nature | maison de l´amérique latine | Paris |
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| ESPAÇO TEMPO/ SPACE TIME | 2002 | 2,5 × 1,6 × 6 m | cortinas de linho desfiadas correspondendo a 13 páginas do livro anterior/
frayed linen curtains corresponding to 13 pages of the book | instalação | projeto itinerante en matière de nature | rj, paris, berlim |
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The great range of possibilities opened by concrete poetry was
visible in a pair of related works by Lia do Rio. Displayed in a lowlying vitrine was a 4-inch-wide, 2,000-inch-long paper scroll on
wich do Rio had written the compacted phrase “eltiemponopasa”
(timedoes’ntpass) from one end to another. (The scroll was only
partially unrolled, so one had to take it on faith that do Rio had
scripted its entire length.) . . .
“In Concrete Language”, part of the article written by the art critics Raphael
Rubinstein, in the magazin Art in América, May, 2002

134

135

. . . A vídeo loop presented another version of the
phrase, spelled out in letters made out of cast
cement around the base of a tree in the gardens
of Rio de Janeiro’s historic Catete Palace.
“In Concrete Language”, part of the article written by
the art critics Raphael Rubinstein, in the magazin Art in
América, May, 2002

|
...OTEMPONÃOPASSA.../... TIMEDONOTPASS...
| 1995
|
centenária e frase em cimento/ ancient tree and cement sentence

|

não mensurável / unmeasurable |
árvore
land art |
museu da república |

| AION | 1997 | não mensurável/ non measurable | mesa e bancos de ardósia, frase em cimento e alunos que ali sentarem/ slate table and benches, cement phrase
and student who sit there | intervenção/ intervention | acervo do museu de esculturas do campus da puc-rio/ collection of the sculptures museum of puc-rio’s campus |

136
137

138

O
e
o

tempo
entre
o
teclar
a saida da tinta sobre
papel é igual a zero.
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| ESPAÇO SEM TEMPO/ SPACE WITH NO TIME | 2000 | 3 × 5 × 7 m | o espaço da galeria, tinta acrílica sobre porta
de vidro e sobre parede / the gallery space, acrylic paint on glass door and on the wall |
instalação |
galeria uni rio |

The time between typing and the
ink printing the paper equals zero.
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| ESPAÇO SEM TEMPO/ SPACE WITH NO TIME | 2000 | 3 × 5 × 7 m | o espaço da galeria, tinta acrílica sobre porta
de vidro e sobre parede / the gallery space, acrylic paint on glass door and on the wall |
instalação |
galeria uni rio |
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| HOJE/ TODAY | 2005 | 15 × 9 × 5 cm | folhas secas e réplica aumentada da vênus de willendorf em argila /
dry leaves and enlarged replica of the venus of willendorf in clay | escultura/ sculpture | centro de arte de nova friburgo |
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Transformar o tempo em espaço, e entrar ali aonde o tempo acontece.
To transform time into space, and to enter there where time happens.

| ESPAÇO DE TEMPO | 2002 | 2 × 1,8 × 0,9 m | projeções da vênus de willendorf (25 mil anos) e de menina de descendência
nórdica sobre ângulo formado por duas paredes/ projections of the venus of willendorf (25,000 years) and a girl of nordic-descent on the
angle formed by two walls | instalação/ installation | projeto itinerante/ project acessoremoto | galeria maerz | linz, áustria |
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| ANAMARIAHELENA | 1997 | 3 × 5 × 4 m | recorte em feltro dos perfis de gêmeas uni vitelinas/ cutout shape of the identical twins’s profiles in dark lining | objeto/ object
|
sesc copacabana
|
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| ANAMARIAHELENA II | 1997 | sementes “pente de macaco” entre vidros cortados na linha dos perfis de gêmeas uni vitelinas/
apeiba echinata seeds between glass panes cut out in the shape of the identical twins | escultura/sculpture | sesc copacabana |

To enter the work and to experience
each one of these points in their
originality. Atemporal situations in a
space that speaks of time. The sum of
images points to a universal feeling.

Entrar na obra e experimentar cada um
destes pontos em sua originalidade.
Situações atemporais num espaço que
fala de tempo. A soma das imagens
aponta para um sentimento universal.
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| ATEMPORALIDADE II / ATEMPORALITY II | 2004 | 2 × 600 × 400 cm | Impressões sobre piso sintético de seis
gerações consecutivas da mesma família/ prints on synthetic flooring of six consecutive
generations of the same family | instalação/ instalation | galeria cândido portinari, uerj |

| CONFRATERNIZ AÇÃO/ CONFRATERNIZ ACTION | 2002 | dimensões do
salão/ same size as the hall | salão, mesa, cadeiras, toalha, pão e vinho, alunos e
pessoas do circuito de arte/ hall, table, chairs, tablecloth, bread and wine, students and
persons from the art world | performance | escola de artes visuais do parque lage |
[Em uma das vezes em que a escola corria o risco de ser desativada]
[In one of the occasions when the school run the risk of being deactivated]
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Durante a filmagem despretensiosa de um lugar, ocorreram situações
inquietantes, culminando com um homem do povo a transgredir o popular
localizado, por meio de uma mistura de símbolos que se libertaram com
violência. Um estranho Grito se torna emissário de aspirações, angústias e
preocupações mundiais.

During the unpretentious filming of a place, disturbing things occurred, culminating with
a man of the people transgressing the localised popular, through a mix of symbols which
freed themselves violently. A strange Scream became the emissary of global aspirations,
anxieties, and concerns.
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| O GRITO / THE HOWL | 2006 | 2 X 3 X 3m | gravação em vídeo, monitor de TV, aparelho de vídeo cassete sobre uma mesa, walkman, sofá,
poltrona, mesinha, toalhinha rendada, porta retratos, copo, porta copos / video recording, TV monitor, VHS player on a table, walkman, sofa, armchair,
small table, doily, door, portraits, glass, glass coaster | vídeo instalação / video installation | no projeto projéteis redemergências | funarte |
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House of time
In the smells of my house
What once was, was
Way beyond backthen
What comes, What comes,
Only with the best Varilux
We've reached the deep present
Present in the tiny bits of every
place
Inside my house, and outside
A noise, like angry waves
Doesn't muffle
The sounds of our house.

Casa do tempo
Nos cheiros da minha casa
O que era foi
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Prá lá de latrás
O que vem, só com a melhor varilux
Chegamos ao presente profundo
Presente nos pedacinhos de cada lugar
Dentro de minha casa, e fora
O barulho como ondas zangadas
Não abafa
Os sons da nossa casa.
Maria Gilda - 10.10.06
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instalações em quatro módulos ...
installation in four modules...
| DA PALAVRA/ OF THE WORD | 2006 | não mensurável / unmeasurable | materiais diversos/ various materials

| centro cultural oduvaldo vianna filho / castelinho do flamengo:
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... do silêncio prenhe de palavras ...

... do grito não ouvido ...

...of silence pregnant of words...

...of the unheard scream...

166

167

... da palavra sem palavras ...

... livro sem texto e sem título ...

...of the word without words...

… textless and untitled book...
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...do texto interrompido.
...of the interrupted text.
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| LUGAR/ PLACE | 2006 | não mensuráve/ unmeasurable | o museu, seu entorno, galho caído de uma árvore
do local/ the museum, its surroundings, fallen branch, | síntese de apropriação, intervenção, instalação / a synthesis
between appropriation, intervention, installation | no projeto o em torno do entorno | museu do ingá | niterói |

As folhas secas utilizadas por Do Rio são geralmente consideradas como a corporificação da fugacidade.
Esta conotação de impermanência existe universalmente, do Oriente ao Ocidente. Entretanto, quando este sentido
de impermanência corre o risco de gerar uma idéia de resignação é preciso fazer "ver o que não mais se via: o tempo
fluindo em inúmeros pontos intemporais (os aqui/agoras). Lembramos do passado aqui e agora e imaginamos o
futuro aqui e agora. O tempo representado por pontos e cada um deles contendo todo o universo”. (...)
Como disse Heráclito, "todas as coisas são postas em movimento e fluem". Não há dúvida de que
convivemos com a impermanência e a transitoriedade, tanto conceitual quanto sensorialmente. A modernidade,
tentando criar uma imagem totalizadora do mundo, instalou o simulacro e a ordem artificial, mas acabou por trazer
à tona a fragmentação de todas as coisas. Hoje em dia, o sentido de uma nova comunidade mitológica está se
corporificando. De agora em diante, não mais se fazendo de um lugar fora da impermanência, mas de dentro dela
mesmo: não mais por dissipação, mas por assimilação. (...)
The dry leaves used by Do Rio are normally seen as the embodiment of transience. This connotation of impermanence
is universal, from East to West. However, when this sense of impermanence risks generating an idea of resignation we
need to “see what we could no longer see: time flowing in countless and timeless points (the here-and-nows). We
remember the past in the here-and-now and imagine the future in the here-and-now. Time represented by points and
each point containing the whole universe. (...)
As Heraclitus said, “everything flows, nothing stands still.” There is no doubt that we coexist with impermanence and
transience, both conceptually and sensorially. By trying to create a totalising image of the world, modernity established
the simulacrum and the artificial order, but ended up causing the fragmentation of all things. Nowadays, a meaning of
a new mythological community is materialising. From now on, not only as a place outside impermanence, but inside it:
not through dissipation, but by assimilation. (...)
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Keinosuke Murata - Crítico de Arte – Tóquio, Japão
Foi curador do Museu Nacional de Arte, Osaka, Japão
He has worked at the National Museum of Art, Osaka, Japan, as Chief Curator.

| TEMPO ZERO/ ZERO TIME | 2009 | esfera: 2,20 m de Ø | Esfera de folhas secas, tapete vermelho, janelas abertas/ sphere of dry
leaves, red carpet, open windows | instalação | solar grandjean de montigny | exposição rouge brésil (no ano da frança no brasil) |
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Que estranho comportamento o do homem! Homem
parasita da Terra. Ser humano sem predadores.
Será o homem predador de si mesmo?
1991
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What strange behavior men have! Men
parasites the Earth. A human being with no
predators. Would be men its own predator?
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| Sobre Tempo/ ABOUT TIME | 2010 | cubo: 2m de lado/ cube: 2m each side | a casa em ruína e tijolos ecológicos/ ruining
house and ecological bricks | instalação/ installation | Parque das Ruínas (exposição Sobre Solos/ exhibition Over Grounds) |
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| DUETO/ DUET | 2011 | Piano, livro de pauta musical, e projeção de foto estroboscópica tirada pelo Conde de Agrolongo, antigo morador do
Museu do Ingá/ Piano, music score book and projection of stroboscopic photo taken by Conde de Agrolongo, former Inhabitant of Museu do Ingá.
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| TEMPO, AO TEMPO / FROM TIME, TO TIME |
de dachau/ dachau concentration camp
|
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2009 | campo de concentração
fotografia/ photograph

|

currículo

Formação
2005-07 | Pós-Graduação em Filosofia Antiga, PUC, RJ.
2004-05 | Pós-Graduação em Arte e Filosofia, PUC, RJ.
1959-63 | Diplomada pela Escola Nacional de Belas Artes (UFRJ) orientadores: Abelardo Zaluar, Quirino Campofiorito, Mário Barata, Cláudio Moura.

Cursos
1990 | Três Dimensões - Celeida Tostes, EAV, RJ.

| Arte no Brasil - Reinaldo Roels Jr., EAV, RJ.
1989 | Arte e Filosofia - Reinaldo Roels Jr., EAV, RJ.

| Falando de Arte - Reinaldo Roels Jr., EAV, RJ.
| História da Arte no Brasil - Ronaldo Brito, Uni-Rio, RJ.
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| Três Dimensões - João Carlos Goldberg, EAV, RJ.
1988 | Teoria da Forma - Avatar Moraes, EAV, RJ.

| Conversões e Conversinhas - Milton Machado, EAV, RJ.
| A Energia da Escultura - Tunga, EAV, RJ.
| Performance - Ricardo Basbaum, EAV, RJ.
| Núcleo Três Dimensões - João Goldberg, Celeida Tostes, Avatar Moraes - EAV, RJ.
1987 | Arte e Poder - Elmer Barbosa, EAV, RJ.
| Fotografia e Arte, Betty Pereira, EAV, RJ.
| Iniciação à Fotografia - Paula Trope, EAV - RJ.
1986-87 | Percepção e Imaginação - Ronaldo Rego Macedo, EAV, RJ.
1986 | História da Arte - Marcos Lontra, EAV, RJ.
1982-85 | Pintura como Objeto - Charles Watson, EAV, RJ.
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Exposições Individuais

Salões e Prêmios

2010 | Lia do Rio: Retrospectiva - Centro de Visitantes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

2013 | Ponto, Linha e Plano - Vídeo selecionado pelo edital Fase10 - Trocas Contemporâneas –

2007 | Atemporalidade - Galeria Contemporânea, CACG, RJ.

Interações Artísticas Regionais, segmento 2, da Funarte, para apresentação na web.

2006 | Da Palavra - Castelinho do Flamengo, RJ.

2003 | Campo Experimental - Galeria da UFF, Niterói, RJ.

2005 | Percepto - Museu do Telefone/Oi, Futuro, RJ.

2000 | Interferências Urbanas - Prêmio TRANSURB, do Arte de Portas Abertas, Santa Teresa, RJ.

2004 | Espaço Indizível - Galeria Ismael Nery, UERJ, RJ.

1996 | Prêmio Brahma Reciclarte - Jardim Botânico, RJ.

2000 | Espaço Sem Tempo - Galeria Uni-Rio, RJ.

1990 | XXII Salão Nacional de Belo Horizonte - Minas Gerais, MG.

| Quarks - Galeria 1, Casa de Petrópolis, RJ.
1998 | Desterritorialização do Real - Galeria Cândido Mendes, Ipanema, RJ.
| Aion - Floresta da Tijuca (obra tombada), RJ.
1997 | Individuais Simultâneas - SESC Copacabana, RJ.
| Sem título - Centro de Arte Calouste Gulbenkian, RJ (quatro meses).
1995 | Tiempo Entrelazado - Galeria Caniz, Museu Ixchel, Guatemala.

| Projeto Macunaíma 90 - Galeria Rodrigo de Mello Franco, RJ.
1989 | Premiação FIAT 89, no projeto Passeio no Parque - EAV do Parque Lage, RJ.
| Novos-Novos - Centro Empresarial Rio, RJ.
1988 | XX Salão Nacional de Belo Horizonte - Minas Gerais, MG.
| Le Dejeuner Sur L’Art - EAV do Parque Lage, RJ.
1987 | Prêmio de viagem ao país - Salão Meditronic de Artes Plásticas, SP.

1994 | Apropriação - Praia Vermelha, RJ.
| Atemporalidade - Museu D. Beja, Araxá, MG.
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| Lia do Rio - Arafertil, Araxá, MG.
1991 | Ecos - Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ.
| Lia do Rio - Centro Cultural Cândido Mendes, Pequena Galeria, RJ.
| Linguagens - Museu da Universidade Federal do Pará, PA.
| Espaço Alternativo - Projeto Macunaíma 90, IBAC, RJ.
| Tempo sobre Tela - Parque Lage, RJ.
1990 | O Cubo - EAV do Parque Lage, RJ.
| Espiral - Parque Lage, RJ.
1988 | Folhas - EAV do Parque Lage, RJ.
1987 | Janelas - Galeria Contemporânea, RJ.
| O Dentro/Fora - Praia do Leblon, RJ.

Principais Exposições Coletivas
2013 | Acervos em movimento – Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, Brasília, DF
| Labirinto – Castelinho do Flamengo, RJ
| Obranome – Mosteiro de Alcobaça, Portugal
| A Coleção em Fortaleza, no Centro Cultural Banco do Nordeste, 2013.
2012 | CM² ARTE CONTEMPORÂNEA, com o coletivo Filé de Peixe, na “Feira Arte Artigo de Arte
Contemporânea I”, RJ
| 6B: Desenho Contemporâneo Brasileiro -- Centro Cultural Justiça Federal, RJ.
| Panorama Terra -- galeria Antonio Berni, Consulado General de la República Argentina, RJ.
| Palavras Cruzadas -- Estúdio Dezenove, RJ.
2011 | Centopéia -- Museu do Ingá, Niterói, RJ.
2010 | Sobre Solos -- Parque das Ruínas, RJ.
| Eros -- Galeria Artur Fidalgo, Projeto Oproc, RJ.
| Rouge Brésil -- Solar Grandjean de Montigny, PUC-Rio, RJ.
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2009 | Linguagem de Travessia -- Centro Cultural Justiça Federal, RJ

apresentada em outdoors do Boulevard Saint Germain, na capa e interior do catálogo da exposição.

2008 | Verdadeira Grandeza - Ateliê da Imagem, RJ.

| Acessoremoto - Projeto Rio-Linz, Galeria Mira Shendel, RJ

| Ruínas Contemporâneas - Parque das Ruínas, RJ.
2007 | Carioca-Vídeo - Oi Futuro, RJ.

| Atemporalidade, no evento Rio-Trajetórias, organizado por David Medalla - Atelier 135, RJ

2006 | O Jardim das Delícias - - Galeria do Lago, Museu da República, RJ.

| Jardimvenção - jardim de Alá, RJ ( land art)

| O Entorno do Entorno - Museu do Ingá, Niterói, RJ.
| Draw_drawing_2 - The Foundry gallery, Londres, Inglaterra.
2005-06 | Projéteis - Redemergências - Funarte, RJ (3 meses).
2005 | Nano Intervenções - Curitiba, atelier Eliane Prolix, PR; Belo Horizonte, galeria
Murilo Castro, MG; Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, e Nano
Stockholm no Artist Space, Suécia.

| Dialeto Volume II – exposição no Centro de Arte Hélio Oiticica, RJ
2000 | O Século das Mulheres - Casa de Petrópolis, RJ (seis meses).
| Poemas Visitados - SESC Copacabana, RJ.
1999 | En Chemin - Temple D’Arpaillages, Saint Dézéry, França.
| Panorâmica 98 - Galeria Cândido Mendes Ipanema, RJ.
1998 | Desenhos do Acervo - SESC Copacabana, RJ.

| Vozes de Baleias: século XVIII - Século XXI - MAC-Niterói, RJ.

| Amper/Amazon - Castelo da cidade de Dachau, Baviera, Alemanha.

| Panorâmica 2004 - galeria Cândido Mendes Ipanema, RJ.

| Otemponãopassa - Projeto Museu de Esculturas, Campus da Puc, RJ.

| Mostra que eu mostro IV -- Casa França-Brasil, RJ.
2004 | Dialeto IV - Galeria Cândido Mendes Ipanema, RJ.
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2001 | Brasilien Visual Poetry - Mexican Art Museum, Austin, Texas, USA

| Vestível - Galeria do Centro Cultural, Nova Friburgo, RJ.
| Zona Oculta - Espaço CEDIM, RJ, a convite, e Espaço Nova Iguaçu, RJ.
2003 | Grande Orlândia - São Cristóvão, RJ.
| + de Um - galeria do Atelier Rio Comprido, RJ.
| Núcleo de Arte Contemporânea - galeria Mira Schendel, RJ.
| IV Banheiro de Portas Abertas - Dama de Ferro, RJ.
2002 | Em Matéria de Natureza - Solar Grandjean de Montigny, RJ.
| A Imagem do Som - Paço Imperial, RJ.
| Leveza - Galeria AB, RJ.
| Naturblicke - galeria do ICBRA, Berlim, Alemanha.
| Acessoremoto II - Projeto Rio-Linz, galeria Maerz, Linz, Áustria 		

1995 | Renascimento - Galeria Musoukan, Kobe, Japão.
| Arte no Parque - Museu da República, RJ.
1994 | Alteridade - Solar Grandjean de Montigny, RJ.
| Cosmic-Maternal - galeria Nikko, Tóquio, Japão.
| III Mostra Rio - Galpão das Artes, MAM, RJ.
| Nature in Process - Galeria de arte do California Museum, São Francisco, USA.
1993 | Nature in Process - Bertha and Karl Leubsdorf gallery, Hunter College Gallery, Nova York, USA.
| Três Cantos da Terra - Galeria Século XXI, Museu Nacional de Belas Artes, RJ.
| Escultura, Pintura, Gravura - Casa de Cultura Laura Alvim, RJ.
| Diferenças - Museu Nacional de Belas Artes, RJ.
1992 | Natureza e Tecnologia - Jardim do Museu do Jardim Botânico, RJ (obra tombada).
| Entre o Aparente e o Sutil - Galeria Athos Bulcão, Brasília, DF.
1991 | The 16th International Exhibition - Tokio Metropolitan Museum, Japão.

| En Matière de Nature - Maison de Lámerique Latine, Paris França. A imagem de

| Armadilhas Indígenas - galeria Athos Bulcão, Brasília, DF.

um trabalho foi

| EAV Processo Nº 738 765-2 - EAV do Parque Lage, RJ.
| II Mostra do Acervo da Funarte - galeria Sergio Milliet, IBAC, RJ.
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| Projeto Quatro Quadros - Corredor Cultural Cândido Mendes, RJ (seis meses).
| Situações Alternativas - Universidade de Brasília, DF.
1988 | Trabalhos da Casa - EAV do Parque Lage, RJ.
1987 | Utopia Chão-Terra - Banco Central do Brasil, RJ.

Atividades Didáticas
2010-13 | Trajetória e Avaliação no Estúdio ÖkO Arte Contemporânea, Barra da Tijuca, RJ.
2008-09 | Professora na área de escultura, EAV do Parque Lage, RJ.
| Professora na área de escultura no Museu do Ingá, Niterói.
2005-08 | Professora do Atelier MP2, Nova Friburgo, RJ.

2013 | A Arte e o artista. Universidade Federal de Juiz de Fora, RJ
| Participação no Simpósio de Encerramento da 9ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre. RGS.
2012 | O que te Move -- Seminário no correr da coletiva O que te escolhe, o que te move e alcança o mundo,
Galeria Espaço Apis, RJ.
2011 | Dialeto VIII -- Mesa Redonda, EAV Parque Lage, RJ.
| Participação na mesa redonda da exposição Ocupação em Lugar de Estar, Clube Naval, RJ.
2009 | Meu processo Artístico - ESDI, RJ, e Colégio Pedro II/Centro, RJ.
2006 | História da Arte no Brasil - Museu do Ingá, Niterói, RJ.
2004 | O Processo Artístico - Festival de Inverno, SESC Teresópolis, RJ.

2004-06 | Oficina de Arte no Projeto de extensão Cerâmica Viva, Instituto de Arte, UERJ, RJ.

| Espaço Indizível - UERJ, RJ.

2004 | Professora na Galeria de Arte Lana Botelho, RJ.

| O Processo Artístico - Museu Marco, Campo Grande, MS.

2003-04 | Cursos na Universidade Estácio de Sá, RJ.
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Palestras, Seminários, Mesas Redondas

2002 | Acessoremoto II (mesa redonda) - Linz, Áustria.

1991-2004 | Professora de colagem da Universidade Estácio de Sá, Barra, RJ.

| Arte Contemporânea na Áustria (mesa redonda) - EAV do Parque Lage, RJ.

2003 | Professora na área de escultura do Atelier Rio Comprido, RJ.

| Projeto Rio-Linz (mesa redonda) - Universidade Estácio de Sá, RJ.

1993-2003 | Professora na área de escultura da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, RJ.

| Diferenciação Arte-Artesanato (mesa redonda) - Centro de Arte Calouste Gulbenkian, RJ.

1991-92 | Cursos na Universidade Estácio de Sá, RJ.

2001 | Inserção da Fotografia na Arte Contemporânea (mesa redonda) - Universidade Estácio de Sá, RJ.
| Dialeto Volume II (mesa redonda) - EAV do Parque Lage, RJ.
2000 | Importância das Artes Visuais da Sociedade Contemporânea (mesa redonda)

Atividades como Parecerista
2013 | Avaliação dos Projetos de Oficinas Livres na área de fotografial, à Fundação de Cultura
e Turismo de Petrópolis, RJ.
2012 | Avaliação dos Projetos de Oficinas Livres na área de audiovisual, à Fundação de Cultura
e Turismo de Petrópolis, RJ.
2009 e 2011 | Avaliação dos Projetos de Oficinas Livres na área de artes visuais, à Fundação de
Cultura e Turismo de Petrópolis, RJ.

Universidade Estácio de Sá, RJ.
| Encontro com o Artista - Casa de Petrópolis, RJ.
| Bate-papo com o Artista - Universidade do Rio de Janeiro, RJ.
1995-96 | Engenharia, Memória e Transformação - Clube de Engenharia, RJ.
1995 | Tiempo Entrelazado - Universidade Francisco Marroquim, Ciudad de Guatemala.
1994 | Cosmic-Maternal (mesa redonda) - galeria Nikko, Tóquio, Japão
1993 | Nature in Process (mesa redonda) - Hunter College, Nova York, USA.
| Três Cantos da Terra (mesa redonda) - Museu Nacional de Belas Artes, RJ.
1992 | O Processo Artístico - Escola de Belas Artes de Salvador, BA.
| Linguagens - Universidade Federal do Pará, Belém.
| Arte Moderna e Contemporânea - Galeria Marco, Tijuca, RJ.
1987 | Arte Moderna e Contemporânea - Colégio Zuleika Alencar, Barra, RJ.
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2003 | Campo Ambiental - UFF, Niterói, RJ.

Obras em Acervos
| Possibilidade – Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, Brasília, DF
| Espaço-Tempo - Universidade Estácio de Sá, RJ.
| Atemporalidade - Centro Cultural Cândido Mendes, RJ.
| Desterritorialização do Real - Centro Cultural Cândido Mendes, RJ.
| Aion - Parque Nacional da Floresta da Tijuca, RJ.
| Anamariahelena - galeria do SESC Copacabana, RJ.
| ...otemponãopassa... - Museu de Esculturas, Campus da PUC, RJ.
| Portal do Tempo - Acervo do Centro Cultural do Clube de Engenharia, RJ.
| Assim Falou Zaratustra - Boucherrie Letras e Livros, RJ.
| Projetos na coleção particular Armando Sampaio, RJ.
| O Nicho - Solar Grandjean de Montigny, RJ.
| Espaço Alternativo - Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, RJ.
| Tempo Sobre Matéria - Centro Cultural Cândido Mendes, RJ.
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| Resgate de Tempo - Centro Cultural Cândido Mendes, RJ.
| Natureza e Tecnologia - Jardim do Museu do Jardim Botânico, RJ. Trabalho detonado. Refeito
na Colina das Bromélias, no Jardim Botânico, com o título Eixo Fértil, (2011)
| Sedimentação do Pensamento - Casa de Cultura Laura Alvim, RJ.
| Possibilidade - Jardim Botânico, RJ.

| A Imagem do Som, págs 130-131, editado pela Livraria Francisco Alves Editora, RJ.
2002 | Art in America, mês de maio, págs. 120 e 121, com imagens e texto do crítico de arte
Raphael Rubinstein - EUA.
2001 | Dialeto Volume II - livro editado em 2001, Rio Arte.
1999 | Poemas Visitados - livro editado pelo SESC Copacabana.
1996 | Gallery Nikko, activities from 1991 to 1996 - Tokio, Japan.
| Dialeto, volume I - livro de artista.
1994 | Cronologia das Artes Visuais no Rio de Janeiro: 1816-1994, páginas 394, 421
e 462 - livro, Frederico Morais.
| Cinqüenta Anos de Congressos (1944-94), páginas 213 e 216 - livro editado pela S.B.C., RJ.

Concepção, Produção, Coordenação, Curadoria de:
projetos
2013 | Criação do projeto Artista ao Vivo e curadoria, Galeria ÖkO Arte Contemporânea, RJ.
2009-2012 | Curadoria e coordenação dos Projetos do Grupo Ágora, RJ.
2005-08 | Curadoria do Projeto Borgeanas, da Rede Sirius de Bibliotecas, UERJ, RJ.
2003-13 | Concepção, curadoria e coordenação do Projeto Lócus, RJ.
2003 | Concepção, coordenação e curadoria do Projeto Três Cantos da Terra.
1996-2011 | Concepção, coordenação e curadoria do Projeto Dialeto, RJ.

| Resgate de Tempo - Science Museum of San Francisco, USA.

Sua Obra encontra-se Registrada em
2013 | Transperformance – Ação em Bloco, pg 71, F10 Editora, RJ
| Ser Artista, Entrevistas - Binóculo Editora, pgs. 69 a 72 e 156 /157, RJ
2004 | Rede Nacional de Artes Visuais, Três Anos de Ação Direta em todo o Brasil - MEC Funarte,
págs. 128/129 e DVD.

galerias
2009-13 | Assessoria de Arte e curadoria das exposições na Galeria ÖkO Arte Contemporânea, RJ.
2009 | Participação na criação da Galeria ÖkO Arte Contemporânea, RJ.
2005 | Membro Curador da Galeria de Arte do Centro Cultural, Friburgo, RJ.
2004 | Membro do Conselho Curador da Galeria de Arte do Centro de Arte, Nova Friburgo, RJ.
| Membro do Conselho Curador da Galeria Ismael Nery, RJ.
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2003 | Membro do Conselho Curador da galeria do Atelier Rio Comprido, RJ.
1999-2000 | Participação na criação da Galeria UNIRIO; curadoria e coordenação das exposições e
criação, coordenação dos Bate-Papos com o Artista, no Salão da Reitoria, RJ.
| Curadoria da galeria UNI-RIO para arte contemporânea, RJ.
1995-97 | Participação na criação do Espaço de Arte Contemporânea Hélio de Almeida, da concepção

2012 | O Verde vem do Azul -- Centro de Visitantes do Jardim Botânico do RJ, curadoria e coordenação.
| Aqui Ágora – CACG, RJ
2011 | Destaques -- Galeria ÖkO Arte Contemporânea, RJ.
| Alvorecer -- SESC Nova Friburgo, RJ.
2010 | Alices -- Espaço Casa 1, curadoria e coordenação, RJ.

do projeto Engenharia Memória e Transformação, e concepção e coordenação dos Encontros

2009 | Pares Impares, curadoria e coordenação - Centro Cultural Raul de Leone, Petrópolis, RJ.

com o Artista (módulos I a VII) - Clube de Engenharia, RJ.

2005 | Inquietações - curadoria, Galeria Cândido Portinari, UERJ, RJ.
2004 | Indiciário - curadoria e texto para o catálogo, Caixa Econômica, RJ.

livros
1996-2000 | Poliálogo - concepção e produção com a artista Monica Mansur.
1996-2000 | Dialeto - concepção, curadoria, coordenação e produção com a artista Monica Mansur.
1995-96 | Dialeto volume II - concepção, curadoria, coordenação e produção com a artista
Monica Mansur.
palestras
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2012 | Ciclo de Palestras com Daniela Labra, galeria ÖkO Arte Contemporânea, RJ.
2011 | Arte e Mercado, com Clarisse Tarran, galeria ÖkO Arte Contemporânea, RJ.
2002 | Acessoremoto - realizadas na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e Universidade

2002 | Acessoremoto - co-produção, Projeto Rio-Linz, Galeria Mira Shendel, RJ.
| Em Matéria de Natureza - produção, Projeto Brasil/França/Alemanha, Solar Grandjean
de Montigny, RJ.
1999-2000 | Produção das exposições individuais da Galeria UNI-RIO, RJ.
1995-97 | Mostras de Arte Contemporânea - co-produção, Espaço Hélio de Almeida, RJ.
1993 | Três Cantos da Terra - produção, Museu Nacional de Belas Artes, RJ.
1992 | OMAME - participação na coordenação de artes plásticas do evento, Brasília, DF
e Rio de Janeiro, RJ.
| Celebração da Terra - coordenação de artes plásticas do evento, Aterro do Flamengo, RJ.
1993 | Mostra de Arte Contemporânea - criação e coordenação, XIII Congresso Interamericano
de Cardiologia, RJ.

Estácio de Sá, RJ.
1998-97 | Momentos - ciclo de palestras, participação na concepção e coordenação, EAV, RJ.
1994 | Memórias Contemporâneas - ciclo de palestras, participação na produção, EAV, RJ.
1993 | Participação na produção das palestras dadas por críticos de arte na casa da artista Léa
Soilberman.
exposições
2013 | Ciclo de individuais do projeto Artista ao Vivo, galeria ÖkO Arte Contemporânea, curadoria e
coordenação, RJ
| Olhares - Multiarte, CACG, Rj.

Oficinas
2012 | Colagem, Pintura e Instalação - Estúdio ÖkO, RJ.
2009 | O Trabalho de Arte -- Espaço Figura, RJ.
2008 | Da Natureza tudo se Cria - Museu da República, RJ.
| Pintura - Universidade Estácio de Sá, Campus rua do Bispo, RJ.
2004 | Oficina O Ato Criativo - projeto Rede/Funarte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
2001 | Questões Contemporâneas no Ensino das Artes Visuais - dinamização das Oficinas do Projeto
de Capacitação para Professores da Rede Municipal de Educação, RJ.
1990 | Pinceladas - coordenação, Galeria Tríade, RJ.

**Trabalhos coletivos
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Education
2005-07 | Masters in Ancient Philosophy, PUC, RJ, Brazil.
2004-05 | Masters in Art and Philosophy, PUC, RJ, Brazil.
1959-63 | Undergrad at Escola Nacional de Belas Artes (UFRJ) – mentors:
Abelardo Zaluar, Quirino Campofiorito, Mário Barata, Cláudio Moura.

Courses
1990 | Três Dimensões - Celeida Tostes, EAV, RJ, Brazil.
| Arte no Brasil - Reinaldo Roels Jr., EAV, RJ, Brazil.
1989 | Arte e Filosofia - Reinaldo Roels Jr., EAV, RJ, Brazil.

| Quarks - Galeria 1, Casa de Petrópolis, RJ, Brazil.
1998 | Desterritorialização do Real - Galeria Cândido Mendes, Ipanema, RJ, Brazil.
| Aion - Floresta da Tijuca (public patrimony), RJ, Brazil.
1997 | Individuais Simultâneas - SESC Copacabana, RJ, Brazil., Brazil.
| Sem título - Centro de Arte Calouste Gulbenkian, RJ, Brazil. (four months).
1995 | Tiempo Entrelazado - Galeria Caniz, Museo Ixchel, Guatemala.
1994 | Apropriação - Praia Vermelha, RJ, Brazil.
| Atemporalidade - Museu D. Beja, Araxá, MG.
| Lia do Rio - Arafertil, Araxá, MG.
1991 | Ecos - Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brazil.

| Falando de Arte - Reinaldo Roels Jr., EAV, RJ, Brazil.

| Lia do Rio - Centro Cultural Cândido Mendes, Pequena Galeria, RJ, Brazil.

| História da Arte no Brasil - Ronaldo Brito, Uni-Rio, RJ, Brazil.

| Linguagens - Museu da Universidade Federal do Pará, PA.

| Três Dimensões - João Carlos Goldberg, EAV, RJ, Brazil.

| Espaço Alternativo - Projeto Macunaíma 90, IBAC, RJ, Brazil.

1988 | Teoria da Forma - Avatar Moraes, EAV, RJ, Brazil.
| Conversões e Conversinhas - Milton Machado, EAV, RJ, Brazil.
| A Energia da Escultura - Tunga, EAV, RJ, Brazil.
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2000 | Espaço Sem Tempo - Galeria Uni-Rio, RJ, Brazil.

| Tempo sobre Tela - Parque Lage, RJ, Brazil.
1990 | O Cubo - EAV do Parque Lage, RJ, Brazil.
| Espiral - Parque Lage, RJ, Brazil.

| Performance - Ricardo Basbaum, EAV, RJ, Brazil.

1988 | Folhas - EAV do Parque Lage, RJ, Brazil.

| Núcleo Três Dimensões - João Goldberg, Celeida Tostes, Avatar Moraes - EAV, RJ, Brazil.

1987 | Janelas - Galeria Contemporânea, RJ, Brazil.

1987 | Arte e Poder - Elmer Barbosa, EAV, RJ, Brazil.
| Fotografia e Arte, Betty Pereira, EAV, RJ, Brazil.
| Iniciação à Fotografia - Paula Trope, EAV - RJ.
1986-87 | Percepção e Imaginação - Ronaldo Rego Macedo, EAV, RJ, Brazil.
1986 | História da Arte - Marcos Lontra, EAV, RJ, Brazil.
1982-85 | Pintura como Objeto - Charles Watson, EAV, RJ, Brazil.

Solo Exhibitions
2010 | Lia do Rio: Retrospectiva - Centro de Visitantes do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.
2007 | Atemporalidade - Galeria Contemporânea, CACG, RJ, Brazil.
2006 | Da Palavra - Castelinho do Flamengo, RJ, Brazil.
2005 | Percepto - Museu do Telefone/Oi, Futuro, RJ, Brazil.
2004 | Espaço Indizível - Galeria Ismael Nery, UERJ, RJ, Brazil.

| O Dentro/Fora - Praia do Leblon, RJ, Brazil.

Salons And Prizes
2013 | Ponto, Linha e Plano – Video selected by Fase10 - Trocas Contemporâneas
Interações Artísticas Regionais, segment 2, of Funarte, for web display.
2003 | Campo Experimental - Galeria da UFF, Niterói, RJ, Brazil.
2000 | Interferências Urbanas - Prêmio TRANSURB, do Arte de Portas Abertas,
Santa Teresa, RJ, Brazil.
1996 | Prêmio Brahma Reciclarte - Jardim Botânico, RJ, Brazil.
1990 | XXII Salão Nacional de Belo Horizonte - Minas Gerais, MG.
| Projeto Macunaíma 90 - Galeria Rodrigo de Mello Franco, RJ, Brazil.
1989 | Premiação FIAT 89, no projeto Passeio no Parque - EAV do Parque Lage, RJ, Brazil.
| Novos-Novos - Centro Empresarial Rio, RJ, Brazil.
1988 | XX Salão Nacional de Belo Horizonte - Minas Gerais, MG.
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| Le Dejeuner Sur L’Art - EAV do Parque Lage, RJ, Brazil.
1987 | Prêmio de viagem ao país - Salão Meditronic de Artes Plásticas, SP.

| Zona Oculta - Espaço CEDIM, RJ, Brazil, a convite de Espaço Nova Iguaçu, RJ, Brazil.
2003 | Grande Orlândia - São Cristóvão, RJ, Brazil.
| + de Um - galeria do Atelier Rio Comprido, RJ, Brazil.

Main Group Exhibits
2013 | Acervos em movimento – Museu da República, Brasília, DF
| Labirinto – Castelinho do Flamengo, RJ, Brazil.
| Obranome – Mosteiro de Alcobaça, Portugal
2012 | CM² ARTE CONTEMPORÂNEA, with coletivo Filé de Peixe, in the “Feira Arte Artigo
de Arte Contemporânea I”, RJ, Brazil.
| 6B: Desenho Contemporâneo Brasileiro -- Centro Cultural Justiça Federal, RJ, Brazil.
| Panorama Terra -- galeria Antonio Berni, Consulado General de la República Argentina,
RJ, Brazil.
| Palavras Cruzadas -- Estúdio Dezenove, RJ, Brazil.
2011 | Centopéia -- Museu do Ingá, Niterói, RJ, Brazil.
2010 | Sobre Solos -- Parque das Ruínas, RJ, Brazil.
| Eros -- Galeria Artur Fidalgo, Projeto Oproc, RJ, Brazil.
| Rouge Brésil -- Solar Grandjean de Montigny, PUC-Rio, RJ, Brazil.
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2009 | Linguagem de Travessia -- Centro Cultural Justiça Federal, RJ, Brazil.
2008 | Verdadeira Grandeza - Ateliê da Imagem, RJ, Brazil.
| Ruínas Contemporâneas - Parque das Ruínas, RJ, Brazil.
2007 | Carioca-Vídeo - Oi Futuro, RJ, Brazil.
2006 | O Jardim das Delícias - - Galeria do Lago, Museu da República, RJ, Brazil.
| O Entorno do Entorno - Museu do Ingá, Niterói, RJ, Brazil.
| Draw_drawing_2 - The Foundry gallery, Londres, Inglaterra.
2005-06 | Projéteis - Redemergências - Funarte, RJ, Brazil. (3 meses).
2005 | Nano Intervenções - Curitiba, studio Eliane Prolix, PR; Belo Horizonte, galeria Murilo
Castro, MG; Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, e Nano Stockholm
no Artist Space, Suécia.
| Vozes de Baleias: século XVIII - Século XXI - MAC-Niterói, RJ, Brazil.
| Panorâmica 2004 -- galeria Cândido Mendes Ipanema, RJ, Brazil.
| Mostra que eu mostro IV -- Casa France-Brasil, RJ, Brazil.
2004 | Dialeto IV - Galeria Cândido Mendes Ipanema, RJ, Brazil.
| Vestível - Galeria do Centro Cultural, Nova Friburgo, RJ, Brazil.

| Núcleo de Arte Contemporânea - galeria Mira Schendel, RJ, Brazil.
| IV Banheiro de Portas Abertas - Dama de Ferro, RJ, Brazil.
2002 | Em Matéria de Natureza - Solar Grandjean de Montigny, RJ, Brazil.
| A Imagem do Som - Paço Imperial, RJ, Brazil.
| Leveza - Galeria AB, RJ, Brazil.
| Naturblicke - galeria do ICBRA, Berlim, Germany.
2000 | O Século das Mulheres - Casa de Petrópolis, RJ, Brazil. (six months).
| Poemas Visitados - SESC Copacabana, RJ, Brazil.
1999 | En Chemin - Temple D’Arpaillages, Saint Dézéry, France.
| Panorâmica 98 - Galeria Cândido Mendes Ipanema, RJ, Brazil.
1998 | Desenhos do Acervo - SESC Copacabana, RJ, Brazil.
| Amper/Amazon - Castelo da cidade de Dachau, Baviera, Germany.
| Otemponãopassa - Projeto Museu de Esculturas, Campus da Puc, RJ, Brazil.
1995 | Renascimento - Galeria Musoukan, Kobe, Japan.
| Arte no Parque - Museu da República, RJ, Brazil.
1994 | Alteridade - Solar Grandjean de Montigny, RJ, Brazil.
| Cosmic-Maternal - galeria Nikko, Tokio, Japan.
| III Mostra Rio - Galpão das Artes, MAM, RJ, Brazil.
| Nature in Process - Galeria de arte do California Museum, São Francisco, USA.
1993 | Nature in Process - Bertha and Karl Leubsdorf gallery, Hunter College Gallery,
New York, USA.
| Três Cantos da Terra - Galeria Século XXI, Museu Nacional de Belas Artes, RJ, Brazil.
| Escultura, Pintura, Gravura - Casa de Cultura Laura Alvim, RJ, Brazil.
| Diferenças - Museu Nacional de Belas Artes, RJ, Brazil.
1992 | Natureza e Tecnologia - Jardim do Museu do Jardim Botânico, RJ, Brazil. (pubic patrimony).
| Entre o Aparente e o Sutil - Galeria Athos Bulcão, Brasília, DF.
1991 | The 16th International Exhibition - Tokio Metropolitan Museum, Japan.
| Armadilhas Indígenas - galeria Athos Bulcão, Brasília, DF.
| EAV Processo Nº 738 765-2 - EAV do Parque Lage, RJ, Brazil.
| II Mostra do Acervo da Funarte - galeria Sergio Milliet, IBAC, RJ, Brazil.
| Projeto Quatro Quadros - Corredor Cultural Cândido Mendes, RJ, Brazil. (six months).
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| Situações Alternativas - Universidade de Brasília, DF.

2009 | Meu processo Artístico - ESDI, RJ, Brazil., e Colégio Pedro II/Centro, RJ, Brazil.

1988 | Trabalhos da Casa - EAV do Parque Lage, RJ, Brazil.

2006 | História da Arte no Brasil - Museu do Ingá, Niterói, RJ, Brazil.

1987 | Utopia Chão-Terra - Banco Central do Brasil, RJ, Brazil.

2004 | O Processo Artístico – Winter festival, SESC Teresópolis, RJ, Brazil.
| Espaço Indizível - UERJ, RJ, Brazil.

Teaching Activities
2010-13 | Trajetória e Avaliação no Estúdio ÖkO Arte Contemporânea, Barra da Tijuca, RJ, Brazil.
2008-09 | Sculpture professor, EAV do Parque Lage, RJ, Brazil.
| Sculpture professor at Museu do Ingá, Niterói.
2005-08 | Professor at Atelier MP2, Nova Friburgo, RJ, Brazil.
2004-06 | Art workshop at the Project Cerâmica Viva, Instituto de Arte, UERJ, RJ, Brazil.
2004-05 | Oficina de Arte no Instituto de Arte, UERJ, RJ, Brazil.
2004 | Professor at Galeria de Arte Lana Botelho, RJ, Brazil.
2003-04 | Cursos na Universidade Estácio de Sá, RJ, Brazil.
1991-2004 | Collage professor da Universidade Estácio de Sá, Barra, RJ, Brazil.
2003 | Sculpture professor at Atelier Rio Comprido, RJ, Brazil.
1993-2003 | Sculpture professor at Escola de Artes Visuais do Parque Lage, RJ, Brazil.
1991-92 | Courses at the Universidade Estácio de Sá, RJ, Brazil.
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Advisory Activities
2013 | Evaluation of Projetos de Oficinas Livres na área de fotografial, à Fundação de Cultura e
Turismo de Petrópolis, RJ, Brazil., Brazil.
2012 | Evaluation of Projetos de Oficinas Livres na área de audiovisual, à Fundação de Cultura e
Turismo de Petrópolis, RJ, Brazil.
2009 e 2011 | Evaluation of Projetos de Oficinas Livres na área de artes visuais, à Fundação de

| O Processo Artístico - Museu Marco, Campo Grande, MS, Brazil.
2002 | Acessoremoto II (debate) - Linz, Áustria.
| Arte Contemporânea na Áustria (debate) - EAV do Parque Lage, RJ, Brazil.
| Projeto Rio-Linz (debate) - Universidade Estácio de Sá, RJ, Brazil.
| Diferenciação Arte-Artesanato (debate) - Centro de Arte Calouste Gulbenkian, RJ, Brazil.
2001 | Inserção da Fotografia na Arte Contemporânea (debate) - Universidade Estácio de Sá,
RJ, Brazil.
| Dialeto Volume II (debate) - EAV do Parque Lage, RJ, Brazil.
2000 | Importância das Artes Visuais da Sociedade Contemporânea (debate) - Universidade
Estácio de Sá, RJ, Brazil.
| Encontro com o Artista - Casa de Petrópolis, RJ, Brazil.
| Bate-papo com o Artista - Universidade do Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
1995-96 | Engenharia, Memória e Transformação - Clube de Engenharia, RJ, Brazil.
1995 | Tiempo Entrelazado - Universidade Francisco Marroquim, Ciudad de Guatemala.
1994 | Cosmic-Maternal (debate) - galeria Nikko, Tokio, Japan.
1993 | Nature in Process (debate) - Hunter College, New York, USA.
| Três Cantos da Terra (debate) - Museu Nacional de Belas Artes, RJ, Brazil.
1992 | O Processo Artístico - Escola de Belas Artes de Salvador, BA, Brazil
| Linguagens - Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil.
| Arte Moderna e Contemporânea - Galeria Marco, Tijuca, RJ, Brazil.
1987 | Arte Moderna e Contemporânea - Colégio Zuleika Alencar, Barra, RJ, Brazil.

Cultura e Turismo de Petrópolis, RJ, Brazil.

Collections
Speeches, Seminaras And Debates

| Possibilidade – Museu da República, Brasília, DF

2013 | A Arte e o artista. Universidade de Juiz de Fora, RJ, Brazil.

| Espaço-Tempo - Universidade Estácio de Sá, RJ, Brazil.

2012 | O que te Move – Seminar during group exhbit O que te escolhe, o que te move e alcança o

| Atemporalidade - Centro Cultural Cândido Mendes, RJ, Brazil.

mundo, Galeria Espaço Apis, RJ, Brazil.
2011 | Dialeto VIII -- Debate, EAV Parque Lage, RJ, Brazil.
| Participation in debate at the exhibitio Ocupação em Lugar de Estar, Clube Naval, RJ, Brazil.

| Desterritorialização do Real - Centro Cultural Cândido Mendes, RJ, Brazil.
| Aion - Parque Nacional da Floresta da Tijuca, RJ, Brazil.
| Anamariahelena - galeria do SESC Copacabana, RJ, Brazil.
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| ...otemponãopassa... - Museu de Esculturas, Campus da PUC, RJ, Brazil.

2005-08 | Curatorship of Projeto Borgeanas, da Rede Sirius de Bibliotecas, UERJ, RJ, Brazil.

| Portal do Tempo - Acervo do Centro Cultural do Clube de Engenharia, RJ, Brazil.

2003-08 | Conception, coordination and curatorship of Projeto Lócus, RJ, Brazil.

| Assim Falou Zaratustra - Boucherrie Letras e Livros, RJ, Brazil.

2003 | Conception, coordination and curatorship of Projeto Três Cantos da Terra.

| Project in the private collection Armando Sampaio, RJ, Brazil.

1996-2011 | Conception, coordination and curatorship of Projeto Dialeto, RJ, Brazil.

| O Nicho - Solar Grandjean de Montigny, RJ, Brazil.
| Espaço Alternativo - Instituto Brasileiro de Arte e Cultura, RJ, Brazil.

galleries

| Tempo Sobre Matéria - Centro Cultural Cândido Mendes, RJ, Brazil.

2009-12 | Art advisor and curator of exhibitions at Galeria ÖkO Arte Contemporânea, RJ, Brazil.

| Resgate de Tempo - Centro Cultural Cândido Mendes, RJ, Brazil.

2005 | Curator member of Galeria de Arte do Centro Cultural, Friburgo, RJ, Brazil.

| Natureza e Tecnologia - Jardim do Museu do Jardim Botânico, RJ, Brazil.

2004 | Curator member of Galeria de Arte do Centro de Arte, Nova Friburgo, RJ, Brazil.

| Sedimentação do Pensamento - Casa de Cultura Laura Alvim, RJ, Brazil.

| Curator member of Galeria Ismael Nery, RJ, Brazil.

| Possibilidade - Jardim Botânico, RJ, Brazil.

2003 | Curator member of galeria do Atelier Rio Comprido, RJ, Brazil.

| Resgate de Tempo - Science Museum of San Francisco, USA.

1999-2000 | Participation in the creation of Galeria UNIRIO; curatorship and coordination of
ehxibition and creation e coordination of Papos com o Artista, no Salão da Reitoria, RJ, Brazil.

Work Documented At
1994 | Cronologia das Artes Visuais no Rio de Janeiro - 1816-1994, páginas 394, 421, e 462 - livro,
Frederico Morais.
| Cinqüenta Anos de Congressos (1944-94), páginas 213 e 216 - livro editado pela S.B.C.,
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RJ, Brazil.
1996 | Gallery Nikko, activities from 1991 to 1996 - Tokio, Japan.
| Dialeto, volume I - livro de artista.
1999 | Poemas Visitados - livro editado pelo SESC Copacabana.

| Curato of galley UNI-RIO for contemporary art, RJ, Brazil.
1995-97 | Participation in the creation of Espaço de Arte Contemporânea Hélio de Almeida, in the
conception of project Engenharia Memória e Transformação, and conception and coordination
of Encontros com o Artista (módulos I a VII) - Clube de Engenharia, RJ, Brazil.
books
1996-2000 | Poliálogo – conception and production with the artist Monica Mansur.
1996-2000 | Dialeto – conception, curatorship and production with the artist Monica Mansur.
1995-96 | Dialeto volume II - conception, curatorship and production with the artist Monica Mansur.

2001 | Dialeto Volume II - livro editado em 2001, Rio Arte.
2002 | Art in America, mês de maio, págs. 120 e 121, com imagens e texto do crítico de arte
Raphael Rubinstein - EUA.
2003 | Campo Ambiental - UFF, Niterói, RJ, Brazil.
| A Imagem do Som, págs 130-131, editado pela Livraria Francisco Alves Editora, RJ, Brazil.
2004 | Rede Nacional de Artes Visuais, Três Anos de Ação Direta em todo o Brasil - MEC Funarte,
págs. 128/129 e DVD.

Conception, Production, Coordination And Curatorship Of:
projects
2012 | Coordination of project Entreaberto, do Coletivo .0, RJ, Brazil.
2009-2012 | Curatorship and coordination of Projetos do Grupo Ágora, RJ, Brazil.

Speeches
2002 | Acessoremoto – held at Escola de Artes Visuais do Parque Lage and Universidade Estácio
de Sá, RJ, Brazil.
1998-97 | Momentos – debates , participation in conception and coordination, EAV, RJ, Brazil.
1994 | Memórias Contemporâneas - debates, participation in coordination, EAV, RJ, Brazil.
1993 | Participation in the production of speeches given by art critics at the house of artist
Léa Soilberman.
exhibitions
2012 | O Verde vem do Azul -- Centro de Visitantes do Jardim Botânico do RJ, curatorship and
coordination.
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| Aqui Ágora – CACG, RJ, Brazil.
2011 | Destaques -- Galeria ÖkO Arte Contemporânea, RJ, Brazil.
| Alvorecer -- SESC Nova Friburgo, RJ, Brazil.
2010 | Alices -- Espaço Casa 1, curatorship and coordination, RJ, Brazil.
2009 | Pares Impares, curatorship and coordination - Centro Cultural Raul de Leone, Petrópolis,
RJ, Brazil.
2005 | Inquietações - curadoria, Galeria Cândido Portinari, UERJ, RJ, Brazil.
2004 | Indiciário – curatorship and text for catalogue, Caixa Econômica, RJ, Brazil.
2002 | Acessoremoto - co-production, Projeto Rio-Linz, Galeria Mira Shendel, RJ, Brazil.
| Em Matéria de Natureza - production, Projeto Brasil/France/Germany, Solar Grandjean de
Montigny, RJ, Brazil.
1999-2000 | Production of solo exhibitions at Galeria UNI-RIO, RJ, Brazil.
1995-97 | Mostras de Arte Contemporânea - co-production, Espaço Hélio de Almeida, RJ, Brazil.
1993 | Três Cantos da Terra - production, Museu Nacional de Belas Artes, RJ, Brazil.
1992 | OMAME – participation in the coordination of the visual arts of the event Brasília, DF e Rio

208

de Janeiro, RJ, Brazil.
| Celebração da Terra – coordination of the visual arts of the event, Aterro do Flamengo,
RJ, Brazil.
1993 | Mostra de Arte Contemporânea - creation and coordination, XIII Congresso Interamericano
de Cardiologia, RJ, Brazil.
Workshops
2012 | Colagem, Pintura e Instalação - Estúdio ÖkO, RJ, Brazil.
2009 | O Trabalho de Arte -- Espaço Figura, RJ, Brazil.
2008 | Da Natureza tudo se Cria - Museu da República, RJ, Brazil.
| Pintura - Universidade Estácio de Sá, Campus rua do Bispo, RJ, Brazil.
2004 | Oficina O Ato Criativo - projeto Rede/Funarte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
2001 | Questões Contemporâneas no Ensino das Artes Visuais - dinamização das Oficinas do
Projeto de Capacitação para Professores da Rede Municipal de Educação, RJ, Brazil.
1990 | Pinceladas - coordenação, Galeria Tríade, RJ, Brazil.

