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A Memória e o Valor

O próprio nome da exposição Moedas, deixa acentuar um caminho entre aquilo que 
se guarda ou se perde para sempre. Pois moeda não tem o mesmo valor que dinheiro. 
Moedas distribuímos sem pudor. Moedas doamos aos moradores de rua para não nos 
incomodar, deixamos no restaurante para não carregá-las no bolso. As descartamos, as 
desincorporamos do nosso corpo.

Ao mesmo tempo a palavra Moeda carrega o peso e o estigma do Valor Monetário. 
Esta Moeda não queremos descartar. Apesar da economia ser a esfera da produção, da 
circulação, do valor (qual o valor?) e finalmente da política e do poder.

Em Moedas, Alexandre Frangioni passa a refletir sobre as possíveis relações entre valores 
históricos e atuais. Que dispararam no artista a fagulha para a discussão, através de sua 
obra, sobre todos os valores e como eles se relacionam com o passar do tempo, com a 
partição do tempo, embora o tempo continue ininterruptamente. 

Ao produzir as obras com o dinheiro antigo e sem validade/valor, estes objetos passam a 
valer, então, pelo que não o são, pela intensidade da negação de que são capazes. 

Alexandre bebe na fonte de artistas brasileiros, mestres como Nelson Leirner, que através 
das intervenções em objetos cotidianos questiona o sistema e os valores na arte e na 
sociedade; de Cildo Meireles, que imprimiu frases subversivas e de resistência em cédulas 
de dinheiro brasileiro, no período da ditadura militar. E claro, nos ready-mades do artista 
frânces Marcel Duchamp, que trazem forte expressão dadaísta através do uso de objetos 
industrializados.

As obras no espaço expositivo ultrapassam a sugestão de objetos tridimensionais que se 
esforçam para delimitar um lugar no mundo: elas encenam um acontecimento. Tal ato, 
do qual somos testemunhas, se apresenta como uma fenda efêmera no espaço real, nos 
levando a um passado vivido ou imaginado.

O desafio, para o observador, é precisamente detectar na exposição Moedas, uma 
narrativa concreta, pois as obras parecem compor um impossível ballet, que ativamente 
provocam o espectador.

A visão do artista não é somente uma posição, é principalmente uma atitude diante das 
relações entre memória, tempo, dinheiro, valor e a real importância do humano. 

Adriana Rede 



AMPULHETA, 2015, ampulheta de vidro, moedas, 70 x 20 x 20 cm.



EMERGÊNCIA II, 2016, madeira, acrílico, martelo e placas de aço inox, 38 X 35 X 11 cm



PIPA, 2015, cédulas de dinheiro, varetas de bambú e fio de nylon, 300 x 75 x 5 cm.



ÊXODO IV, 2016, porquinhos de ABS, moedas e fotografia, 200 x 200 cm. 





RETALHOS, 2016, cédulas, vidro líquido, 23 x 61 cm





?, 2016, cédulas de reais, 6 peças de 50 x 50 cm.





Nota Mil, 2016, impressão 3D lenticular, 46 x 100 cm.
Vídeo disponível em www.goo.gl/MWBfjl.

Carimbos, 2016, impressão 3D lenticular, 4 peças 48 x 100 cm.
Vídeo da série disponível em www.goo.gl/JzvRkk.



Antigamente, 2016, impressão 3D lenticular, 3 peças de 42 x 100 cm.
Vídeo da série disponível em www.goo.gl/6y67Jw.

3 Zeros, 2016, impressão 3D lenticular, 3 peças de 48 x 100 cm.
Vídeo da série disponível em www.goo.gl/ZKGkSP.



























Biografia

Natural de São Paulo, Alexandre Frangioni se formou em 1984 em Engenheira pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas em 2005 iniciou suas atividades nas artes 
plásticas produzindo  trabalhos que passaram pela pintura, fotografia, escultura e 
instalação, tendo, nesta trajetória, participado de exposições em diferentes lugares do 
Brasil. Atualmente sua produção artística é executada em ateliê próprio localizado em São 
Paulo.

Exposições Individuais

MAC Jataí – 2016
MARCO – Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande - 2016
MAB - Museu de Arte Contemporânea de Blumenau – 2015
Emia Galeria – 2011

Exposições Coletivas

Prelocação Av. Europa 614 – 2016
Salão de Arte de Jataí – 2015
60o Salão de Abril, Fortaleza - 2011
Chapel Artshow – 2007/2008/2009/2011/2014
Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba – 2007/2009

Feiras

Feira Pinta, Miami - 2016 
Feira PARTE, Clube Herbraica – 2016
Feira PARTE, Cidade Jardim – 2016

“Minha proposta de arte está relacionada às questões de valores. Não especificamente 
os valores materiais, mas sim todos aqueles que servem de alicerce para construção 
das sociedades em que estão inseridas. Proponho ao observador uma reflexão sobre as 
possíveis relações entre os valores históricos e contemporâneos.”

Alexandre Frangioni



4R7 ARTE & DESIGN




