
#PreLocação

evento de arte OU evento artístico?





memorias de infância

Assim que ultrapassei o mesmo portão de madeira - ainda mais velho, tudo veio à tona.  Tempestade, forte 
e intensa.
Minha casa judiada e silenciosa.
Diferente, e igual.
 
Aproveitei a fase de pré-locação da casa, e, com autorização dos proprietários, montei meu ateliê na edícula 
do imóvel.  A casa era Arte e vida na minha infância e quis retomar isto.
 
Europa 614  era música, pintura, histórias e mais histórias!
Sempre cheia, movimentada e divertida. Troca de ruído constante.  E agora tudo tão estático.
 Quando a casa era nosso lar, era cheia de arte. Pequenos detalhes, grandes sonhos, obras e mais obras. 
Tudo junto de cinco crianças e um cachorro Beagle.  
Assim, eram a vida em 7 na casa.

 Mara, minha mãe, morando nesta casa, estudou Arte na Escola Brasil, educou cinco filhos e participou de 
2 Bienais.  Meu pai, tinha o dom na ponta dos dedos, tocava piano embaixo da escada... E nós amontoados 
nos degraus da escada vivenciávamos arte todo dia!

  Desejando a troca, o apagar do silêncio, comecei a imaginar como movimentar a casa. Surgiram ideias 
soltas, nomes de amigos... Nada estava muito claro, até que, conversando com meu amigo e artista, João 
Carlos de Souza, brotou o evento #PréLocação.   Um projeto em fase de experimentação, onde 17 artistas 
apropriaram-se do imóvel disponível para locação para um evento artístico que aconteceu nos dias 16 e 17 
de abril de 2016.

Alexandra Aranha





#PreLocação é um evento de arte que aconteceu em dois dias, nos dias 16, com duração de 12 (doze) horas, e 17 de abril, 
com duração de 7 (sete) horas, apresentando exposição de Artes Visuais composta de 17 artistas envolvidos, Música ao vivo 
e DJ.

Foi proposto aos artistas que se apropriassem dos cômodos da casa com suas poética a partir do desafio imposto por esse  
espaço singular, incorporando todas as características de uma casa em período e estado de pré locação.

- Alexandra Aranha - sala de jantar;

- Alexandre Frangione - corredor da copa;

- Ana Letícia Penedo - quarto do Rodrigo;

- Cristina Suzuki - corredor de entrada;

- Feco Hamburger – copa;

- Fúlvia Molina - quarto da Alê;

- Juliana Brito - hall de entrada;

- João Carlos de Souza - quarto das meninas;

- Lucrécia Couso – pátio;

- Marcelo Salum – escada;

- Lynn Carone - sala de TV;

- Marcia Gadioli - embaixo da escada;

- Marcelo Salum - escada interna;

- Melissa Haidar - cozinha interna;

- Renato Gaiofato - sala da lareira;

- Sheila Ortega - cozinha externa;

- Tony Gil - banheiro da mamãe.

E, no cômodo que era o quarto dos pais, ficou o bar, concebido por Marcelo Bartz - e nos espaços do jardim aconteceram as 
apresentações de música ao vivo com Cleston Teixeira e o som do DJ.

Desta forma, #PreLocação não teve como objetivo uma direção curatorial, e sim, partiu da ideia de uma apropriação artística 
do imóvel situado na Av. Europa 614 que estava para alugar, nas condições em que este se apresentava. Os artistas parti-
ram da observação do local e de sua história como matéria de pesquisa para construir suas obras e,  então, ocuparam seus 
espaços.

Esse modelo de exposição, ou de evento não é uma novidade. Lembramos, dentre outros, que no inicio dos anos 2000 
ocorreu a “A Casa Blindada” em que “... grupo de 7 artistas envolvidos no projeto, juntos em workshops teóricos de Carlos 
Fajardo, decidiram se aventurar numa intervenção coletiva em uma casa abandonada da avenida Rebouças.” (relata Georgia 
Lobacheff no catálogo da exposição).

E, em 2002 a exposição 48 Horas, aberta dia e noite, por 48 horas ininterruptas – “... A exposição 48 horas nasceu da decisão 
de um grupo de artistas de apresentar os seus trabalhos em uma ocupação curta e intensa de um espaço comum não curato-
rial onde cada um teria a liberdade de dialogar com a própria área e com os demais trabalhos... uma casa de propriedade de 
sua família no bairro do Cambuci em São Paulo, em 2002.” (texto retirado do blog da exposição, https://48hs.wordpress.com).

Ainda vale lembrar, entre outros eventos, as ocupações no Copan e a Casa Amarela no centro de São Paulo.

João Carlos de Souza



Alexandra Aranha - LeleGil

ciclo da vida, 2016

Minhas telas tiveram como ponto de partida uma fotografia. Uma imagem selecionada, escolhida entre tantas, porém, uma 
imagem estática. 

Finalizada,

Decidida.

Diferente das minhas telas, que seguem um movimento pouco planejado. Pedaços, recortes, poesias, mais fotografias, mais 
tinta, mais cola, mais recorte... Assim formam os relevos expostos, e o equilíbrio nas cores foi surgindo e compondo minha 
primeira exposição: “Ciclo da Vida”.

Camadas que se completam, e dão o tom das telas selecionadas. 
 
Para comporem meu espaço também surgiram instalações.

Minha primeira escolha, chama-se: “Serrinha”, selecionei esta obra, pois foi minha primeira tela pintada! Pintei em 2008 na 
aula do Dudi Maia Rosa, no Festival de Artes da Serrinha.

A segunda tela que selecionei para expor, chama-se: “Vida” esta tela, possui muitas e muitas camadas, fotografias, recortes, 
cartas, poesias, lembranças que compõem esta sensação de relevo, em 4 anos de trabalho. 
 
“Tudo” foi pintada em 2014. Confesso que é uma das minhas telas prediletas, pequena e forte!

Encerro minha seleção de telas, com a tela “ADeus”, colagem e pintura. 

As instalações surgiram durante a montagem do meu espaço para a exposição. Eu havia guardado injeções, exames, vidros, 
seringas e mais seringas, porém ainda não sabia bem como encaixar os pedaços. Até que tudo foi encaixando... “O aborto 
que virou arvore”, é a primeira instalação. “Sangue”, é a segunda instalação exposta. E a terceira chama-se “VoceNoLugar-
DoOutro” composta por um espelho antigo e fotografias de ultrassom.



A obra ”Êxodo” explora a discussão sobre os valores nas sociedades contemporâneas, sob o ponto de vista monetário em 
sua forma de acumulação e transformação.

Tem a intenção de revelar seus caminhos percorridos e os impactos dentro destas sociedades, abrindo assim espaço para a 
reflexão sobre quais são os valores existentes hoje e como se modificaram com o passar do tempo.

Alexandre Frangioni

 êxodo, 2016



O vazio das casas, pessoas, ideias, ideais, identidades, perdas, afetos...

O vazio como marco, marca expressiva do contemporâneo. 

Refugiados, desabrigados, abandonados, desabitados... 

A ocupação do vazio.

O projeto apresentado tem como proposta ocupar dois espaços: o virtual e o real. 

O primeiro, no terreno do impalpável, da nuvem, das redes sociais, será habitado por diferentes imagens e palavras que 
criarão pontos de contato, fricções e contaminações com o real, postadas em uma página no facebook diariamente, durante 
30 dias.

Diferentes representações sobre o vazio. 

Já o segundo, o real, será a ocupação do espaço expositivo na casa, um quarto vazio, prenhe das imagens externas que 
circulam na rede, cheio de histórias gravadas em suas paredes. A presença latente de uma ausência do que foi e do que 
aparenta ser.

Ana Letícia Penedo

o vazio que há em mim habita o cheio que há em você, 2016



Trabalho diversas possibilidades de reprodução da obra de arte e muitas vezes recorro ao universo gráfico e publicitário 
através de seus materiais e mídias.

Há 3 anos venho utilizando o carimbo de borracha como matriz para elaborar site specifics e instalações.

Transfiguro a forma matriz a partir de movimento repetitivo inerente ao universo deste objeto.

Essa transfiguração é ordenada por um grid que risco a lápis sobre a superfície a ser ocupada, o que possibilita muitas com-
binações, resultando em diferentes desenhos.

Os títulos enfatizam o processo de execução metódico e matemático: ex.: Figura 2 deslocada 2 quadros na horizontal e a 
mesma sequencia virada 180 graus, deslocada 2 quadros na vertical.

Cristina Suzuki

série imprinting, 2016



A exposição aqui proposta reúne impressões jato de tinta sobre papel de algodão em diversas dimensões, produzidas a partir 
de vários dispositivos e procedimentos fotográficos: scanner, sensor digital, filmes analógicos.  
Imagens-paisagens permeiam a natureza das coisas e do processo: as estrelas, a água, o ar, a pedra e o corpo. 

O conjunto, com certa arbitrariedade de dimensão e escala, apresenta imagens únicas e compostas, numa espécie de ga-
láxia ou aglomerado, propondo um mapa liga-pontos de desenho tão imaginário quanto precisamente configurado. Aponta 
brechas, necessárias, para a combinação e a recombinação de seus elementos na busca de seu sentido. Convoca quem o 
vê a completar sua narrativa, entre o onírico e o documental.

Junto à aridez esburacada de um corpo sem atmosfera, tal como a lua, e uma pujante floresta tropical com uma antena quase 
espacial, da tela como paisagem surge o moiré, sobreposição de frequências, textura no espaço de um corpo flutuando no 
campo branco. Vôo, salto ou queda com a calma do Major Tom de Space Oddity.

O díptico Pictor, com forte alusão ao trabalho de Caspar Friedrich, apresenta uma paisagem invernal em dois momentos, 
quiçá sucessivos. Nessa suposição da passagem, o corpo de costas do fotógrafo desaparece, como que varrido pela onda 
branca que ocupa o espaço. Sobreposto à imagem fotográfica, um mapa astronômico indica, quando sobre as áreas escuras, 
a suposta localização da constelação homônima, ao mesmo tempo em que aponta uma leitura topográfica. Moby Dick, por 
sua vez, traz uma onda imobilizada junto com seu mapa estelar correspondente. Na silhueta das ilhas, negras, a forma do 
cetáceo. E os nomes dos tripulantes do Pequod, constelação de sonoridades, marcados em cinza quase imperceptível junto 
ao céu carregado.

Contraponto ao inexorável, um ponto de cor: a obra  “Quando percebi era uma aurora” , pequena e solitária,  apresenta uma 
paisagem estelar clássica: a via láctea vista da terra,  com uma estranha invasão de branco. O imensurável, feito pequeno, 
rasgado pelo excesso da luz, desnuda o papel sem tinta.

Mais do que certezas, À medida do possível explora o imprevisto, na espera da indesejada das gentes. Se a obsessão cien-
tífica em mapear e fazer modelos de previsibilidade, ainda que estatísticos, é capaz de levar o homem a lua, feito decerto 
muito complexo, o trabalho aqui proposto, ao mesmo tempo, mapeia o sinal dos tempos, à medida do possível, na duração 
de seu acontecimento. Celebra o tempo do encontro, com aparente simplicidade do fazer fotográfico.

Feco Hamburger

a medida do possível



Fulvia participa do evento #PréLocação com a videoinstalação  M.A.R.A, no quarto da Alê, em que resgata momentos pas-
sados e o presente da casa.

Constitui um resgate artístico da trajetória de 60 anos da artista Maria Antonieta Rudge do Amaral, a Mara, mãe da família 
que lá viveu na década de 70.

Fulvia declara: ”fui imediatamente  tomada pela variedade e profundidade do trabalho da artista. Trabalhei com as múltiplas 
camadas da obra de Mara, que vão sendo abertas, dilaceradas, camadas, e mais camadas, ora familiares, ora estranhas”. 
 
A trabalho , que buscou  revelar o mundo pulsante, criativo e generoso de Mara, através de uma vivencia afetiva, temporal e 
física,  compõe-se de vídeo, entrevista, fotos , obras e objetos de seu cotidiano. 

Fulvia Molina

m.a.r.a, 2016



“Escada para c...” se constrói na projeção do laser direcionados aos espelhos colocados nos espaço expositivo que ao refle-
tirem criam formas.

Proponho ao visitante a simples apreciação ou a interação com o trabalho.

A partir da opção pela interação e a interferência na projeção do laser o trabalho se transforma criando uma nova forma ou 
um novo trabalho.

“Escada para c...” faz parte do projeto espaço-luz-escultura que transforma a luz em forma e cor, em matéria prima para 
minha poética visual.

O interesse está na percepção da “forma-luz” , a presença matéria da luz revelada pela fumaça dispersa no espaço, atuando 
fisicamente e sentida pelo olhar.

Ultimamente venho pesquisando os meios que produzem a luz; luz fluorescente, luz de Led, projeção de luz, projeção holo-
gráfica interativa, luz natural  e laser - incentivado pelo estudo de James Turrell.

João Carlos de Souza

escada para c... , 2016



Caminhar por lembranças é necessariamente voltar. 

Os rastros contam sempre uma outra história.  

Hoje eles são carne:

o afastamento dos corpos,

 seu estudo para o desaparecimento 

e o poema que eu nunca te escrevi.

Era tarde de uma quarta-feira quando fui visitar a casa para a exposição. Fazia calor e uma chuva se armava no céu. Ao 
chegar vi que a porta estava aberta e entrei pelo portão de ferro azul. O silêncio e o vazio invadiram meu dia. Fui tomada por 
uma sensação de suspensão e um pouquinho de melancolia, esse último, mais pelo meu estado de espírito no dia. Enquanto 
descobria a casa observei os cantos e imaginei a vida que passou por ali. Pensei nas fotos que teria feito vivendo nesse lugar. 
Dai, pensei nas fotos que teria feito... Certas coisas e lugares nos pertencem muito para além da memória. E assim decidi 
expor um trabalho que tenho desenvolvido com fotografia e bordado, um trabalho sobre o afeto que se perde no tempo.

“para resolver o nosso emaranhado” é uma série fotográfica [em processo] na qual o fio pode fazer a vez da escrita, preen-
cher e marcar a ausência. É também uma pesquisa poética e visual de construção de narrativa para não esquecer que além 
mim existe o outro e, sobretudo, existiu o nós.

Juliana Brito

para resolver nosso emaranhado, 2016







Lucrécia Couso

A partir da apropriação de um cartaz de desaparecimento na Estação Júlio Prestes em 1999, a obra ocupa um antigo espaço 
para avisos de chegadas e partidas de trens, desativado que serve agora de moldura para o trabalho.

A imagem de uma desconhecida desaparecida, perdida na multidão anônima, exposta no cartaz com um texto com pistas 
inacessíveis, gera a discussão de nossos desaparecimentos diários com nossas marcas visíveis e subjetivas. 

Nesta etapa, com ocupação do painel da estação com um autorretrato feito no mesmo local, colocando a artista dentro na 
estação, no lugar da anônima, propõe-se uma nova busca: a busca por seu falso desaparecimento.

Na fase seguinte o autorretrato da artista é feito no próximo espaço expositivo e assim sucessivamente em todas as exposi-
ções por onde a obra percorrer, sempre mantendo a sua relação com os elementos da arquitetura, com apropriações ou com 
reproduções de elementos já existentes nos locais.

O texto vai se modificando, alterando-se o conteúdo de acordo com o aumento das pistas, sugeridas na obra pelo acréscimo 
de marcas - tatuagens, piercings e cicatrizes no corpo da artista ao longo dos anos em que foi sendo feito o trabalho. 

Em 2016, na Ocupação PréLocação 614, é retirada a fotografia, substituindo-a pela inserção da costura que produz o texto 
com linhas vermelhas sobre uma superfície preta, que aparece e desaparece numa sequência programada de luzes, pulsan-
do e criando novas imagens ainda mais presentes.

A instalação DESAPARECIDA 1999 / 2016, na Ocupação PréLocação 614, é composta por seis caixas fixadas numa parede 
do pátio interno da casa, sem luz artificial externa, apenas com as luzes internas provenientes de cada obra.

desaparecida, 1999 / 2016



“ Toda grande imagem simples revela um estado de alma. A casa, mais ainda que a paisagem, é um ‘estado de alma’. Mesmo 
reproduzida em seu aspecto exterior ela fala de uma intimidade.” 
G. Bachelard

Experimentar e ocupar uma casa que foi habitada e desabitada inúmeras vezes para diferentes fins e por diferentes pessoas 
convida a ouvir, ver e sentir atentamente os registros deixados. Se as paredes falassem, certamente contariam histórias, mui-
tas histórias. Se as caixas de luz escancaradas, se os descascados das paredes, os fios soltos, os buracos expostos, marcas 
de  umidade, os rastros dos cupim falassem, o que será que nos diriam? Aqui fica qualquer registro de passagem,  qualquer 
registro se vai, sempre cobertos pelas  próximas camadas de vida.

É preciso fechar os olhos e sentir a alma do lugar. É preciso reinventar o que se vê, imaginar o que se escuta. Como uma 
colecionadora dessas imagens, que revelam a passagem do tempo, a história oculta do lugar, crio uma espécie de partitura 
visual desses resíduos visitados que ganham autonomia e narrativa própria. Do que fomos, somos e seremos, sobra sempre 
resíduos. Resíduos mudos, calados com gravações de tudo. Partitura mudas de vidas passadas, passados vividos. 

Escrever e desenhar nas paredes, criar e recriar o instante parado, tal como numa infância longínqua é trazer essa presença 
íntima em pedaços de sonho e poesia, é se apropriar do lugar e torná-lo de fato meu, seu, sendo então de todos, quando se 
decide compartilhá-lo. 

Lynn Carone

partitura residual, 2016



“O agrupamento de imagens “Tons do Tempo” é o resultado da busca da inserção de integrar o objeto decante ao seu meio, 
pela palheta de cor.”

Marcello Bartz

tons do tempo



ASCENSOR é um projeto instalativo impulsionado pelo resgate da memória do espaço arquitetônico da casa em transforma-
ção localizada na Avenida Europa, 614, na cidade de São Paulo.

O processo de resgate da memória teve inicio através de uma permanência perceptiva nesse local. 

Pensamos em uma estratégia expositiva que reforçasse o movimento ascensional das pessoas que sobem a escada que dá 
acesso ao primeiro andar desse edifício.  

Isso é feito através da replicação do som de passos de pessoas subindo a escada em vários pontos do ambiente. 

O que se busca é despertar a atenção do passante para a memória do lugar, por meio da criação de relações de percepção 
que  reforcem as sensações e reminiscências ai presentes.

Marcelo Salum

ascensor



Fotografo muito a cidade, principalmente São Paulo buscando estabelecer relações com a questão principal de minha pes-
quisa, a memória, com a cidade.

A metrópole que se altera rapidamente perdendo o delineamento de suas formas, escapando de nossa percepção, as refe-
rências criadas com o tempo e a convivência entre o lugar e o indivíduo.

Além do meu interesse voltado à reflexão sobre a formação das lembranças, resgate e conservação delas, tenho grande 
atenção ao processo de produção da fotografia, imagens em preto e branco feitas com filmes de diferentes características, 
todas em processo manual de revelação e ampliação, assim como o sistema digital.

Explorando o assunto de minha pesquisa faço uso de outras técnicas como a apropriação de imagens do jornal, as quais são 
retiradas do papel com parafina e adquirem outro sentido.

São cacos de memórias, lâminas de parafina com imagens de uma mídia passageira e descartável. Pela fina espessura, 
apresentam-se extremamente frágeis em sua maioria, assim como são nossas memórias.

Para a exposição PréLocação, apresento este trabalho, de forma protegida, em um armário de vidro, um móvel usado para 
guardar preciosidades, objetos frágeis e caros às nossas lembranças.

Agora, em segurança.

Quando convidada a participar da exposição, ao entrar na casa para definir o espaço que gostaria de ocupar com meu traba-
lho, a escolha foi quase imediata, o armário parecia estar a espera dos cacos de memória.

Depois de tantos anos de convivência de uma família naquele lugar, muitas memórias estavam no ar.

E nos ambientes

Marcia Gadioli

Sem título (das série cacos de memoria), 2016



Para, cobre logo esta cicatriz, não fica olhando pra mim e mostrando esse vazio. Para de me olhar e dizer que isto já não esta 
mais lá. Que não sobrou nada de tudo que a gente já teve.

Preciso tomar um ar pra encarar o teu dedo no meu nariz, e poder estampar a minha cara nesse papel, te provar minha ori-
gem e escancarar pra todo mundo pra onde você não teve coragem de me levar naquela época que eu era tão leve...

Lucrecia couso

Vede se é mesmo isso que queres. Porque, se fostes colocar-te de frente ao trabalho desse artista, saiba que te será doce 
para a boca e amargo para o estômago.

Terás as entranhas reviradas e, uma vez remexidas, não haverá apaziguamentos sutis. Talvez não chegarás a sentir sabor 
de lágrimas, mas conhecereis algumas espécies de morte. E, se queres saber de uma boa-nova, saibas que, passadas as 
dilacerações, terás ganho uma alma dilatada, cujas cicatrizes haverão de fortalecer as vibrações de cada nova batida.

Ana luisa lima/ revista amarello verão 2015

Melissa Haidar



Do fundo desta noite que persiste
A me envolver em breu - eterno e espesso, 
A qualquer deus - se algum acaso existe,
Por minha alma insubjugável agradeço.

Nas garras do destino e seus estragos,
Sob os golpes que o acaso atira e acerta,
Nunca me lamentei - e ainda trago
Minha cabeça - embora em sangue - ereta.
Além deste oceano de lamúria,
Somente o Horror das trevas se divisa;

Porém o tempo, a consumir-se em fúria,
Não me amedronta, nem me martiriza.
Por ser estreita a senda - eu não declino,
Nem por pesada a mão que o mundo espalma;
Eu sou dono e senhor de meu destino;
Eu sou o comandante de minha alma.

William E Henley

Renato Gaiofato

superação 2016 



O trabalho desenvolvido para o projeto #PréLocação2016 parte de um pensamento sustentado no conceito de natureza-mor-
ta e estudo da composição na tradição da pintura.

O desdobramento que dela advém, busca refletir sobre o espaço que os objetos ocupam no mundo, tanto do ponto de vista 
da arquitetura e espacialidade (seu caráter material), quanto da subjetividade, memória e tempo (imaterial). Busco discutir 
como nos apropriamos das coisas do mundo, trazendo à tona seus vários sentidos, revelando possibilidades de manipulação 
e combinações.

As relações entre os elementos que constituem o trabalho se dão por meio de dois vieses: a construção de um cenário afetivo 
entre os elementos e a construção com objetos que não pertencem ao mesmo leque de utilidades ou ambientes. 

Uma fração do ambiente doméstico é deslocada de sua situação original para adquirir um novo significado.
Com isso, ações simples se transformam em operações repetidas e circunstâncias são desenvolvidas a partir do manuseio e 
envolvimento com o objeto em seus múltiplos sentidos. Sobressai a ideia de colecionar o que não se coleciona - a memória 
do acúmulo.

É diante dessas considerações que se abrem as perguntas:
Por que nos afeiçoamos às coisas?
Por que guardamos objetos e os acumulamos?
Quais sentidos os objetos nos reservam?
Por que guardamos tanta memória em forma de objetos?
Quais são as memórias que dispomos para compor nossos “manuais de sobrevivências”?

Sheila Ortega

cozinha (da série manual de sobrevivência), 2016



Pequenos documentários das obras expostas por cada artista e uma entrevista sobre o que apresentou na mostra PréLoca-
ção.

Tony Gil

making of  ou  modus operandi, 2016



Os cantos de todas as culturas nascem do homem e da mulher que ouvem a natureza e querem falar com ela.

Os instrumentos são o desejo de tocar naquela parte intangível das plantas, do vento que assovia no bambu, nas folhas, nas 
frestas das pedras; de sentir o som surdo dos pés que batem no solo e percutem a Terra no ritmo de sua dança; de fazer 
vibrar a corda como seu próprio corpo, ao sentir a emoção de estar ligado a tudo que o rodeia.

A voz, o violão, a cítara, a kalimba, o conduite, o verso e o gesto são misturas poéticas que ocupam o ar, o pensamento, a 
pele do som que corrompe o silêncio do tempo.

Cleston Teixeira e Rico Venerito
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