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o Atelier SubterrâneA e A cASA 
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Três EsTaçõEs
           curadoria: casa Paralela
Vivian Herzog | tigo Weiler | Helene sacco

TransfErências TEmporárias
           curadoria: Atelier subterrânea
ernani chaves | Diego Passos | marília Bianchini

BR116: circuitos independentes em trânsito

com o objetivo de fortalecer as relações de troca entre espaços 
artísticos independentes, a secretaria de estado da cultura, o 
Atelier subterrânea e a casa Paralela apresentam o projeto 
BR116: circuitos independentes em trânsito. contemplado pelo 
edital 2012/1 de Desenvolvimento da economia da cultura 
(Pró-cultura rs FAc), o projeto prevê a realização, durante o 
segundo semestre de 2013, de quatro exposições, oficinas, 
palestras e visitas mediadas entre as cidades de Porto Alegre e 
Pelotas. o conjunto de atividades estimula a cooperação entre 
espaços independentes de artes visuais, instituições públicas 
culturais e a rede pública de ensino através da potencialidade 
de ações de domínio artístico-pedagógico.

“transferências temporárias” e “três estações” foram as 
exposições que inauguraram o projeto na casa Paralela e 
no Atelier subterrânea, respectivamente. em outubro, será 
realizada, em Pelotas, uma mostra que reúne, no casarão 6 
(secretaria de cultura de Pelotas), obras dos seis artistas do 
projeto: Diego Passos, ernani chaves, Helene sacco, marília 
Bianchini, tigo Weiler e Vivian Herzog. em dezembro, a 
exposição itinera a Porto Alegre, sendo inaugurada na Galeria 
Xico stockinger (casa de cultura mario Quintana), através 
da parceria entre instituto estadual de Artes Visuais - ieAVi 
e  museu de Arte contemporânea do rio Grande do sul - 
mAcrs. serão lançados no evento os catálogos (distribuição 
gratuita) e o videodocumentário do projeto. também compõe 
o projeto a programação de oficinas realizadas em parceria 
com o santander cultural em Porto Alegre, ministradas por 
ernani chaves e Vivian Herzog. em Pelotas, ernani propõe 
curso na casa Paralela.

também serão oferecidas visitas guiadas às exposições, 
através do grupo de mediação Patafísica. todos os eventos 
têm entrada gratuita. É através desta ampla atuação que a casa 
Paralela e o Atelier subterrânea permanecem fiéis à meta de 
fomentar a produção em arte contemporânea, o convívio entre 
artistas, professores e estudantes, e a expansão do diálogo 
multimídia a diferentes cidades do estado.

Transferências Temporárias

A mostra Transferências Temporárias, com curadoria do 
Atelier subterrânea, reúne obras de Diego Passos, ernani 
chaves e marília Bianchini na casa Paralela. não apenas os 
artistas, residentes em Porto Alegre, são levados a produzir 
trabalhos e a compartilhar seus conhecimentos com o público 
em Pelotas, mas, também, as próprias obras potencializam 
essa ideia de transporte efêmero. 

As esculturas delicadas de ernani chaves lançam um 
convite à manipulação do espectador, num jogo de 
compensação de forças, equilíbrio e de encaixe vertical das 
escoras. As diferenças de textura dos materiais e a ideia de 
empilhamento também compõem as gravuras apresentadas. 
marília Bianchini mostra fotografias de uma paina em 
bananeira, por meio da impressão em jato de tinta sobre 
papéis manufaturados. Ao manipular o suporte – papéis de 
espessura mínima e fibra aparente – ela retira o peso dos 
objetos. nessas transferências, os elementos perdidos da 
imagem e os acidentes também contam histórias. Diego 
Passos, na instalação “manual Prático” utiliza o próprio corpo 
como matéria de trabalho, burlando as regras convencionais 
da fotografia. seus objetos são desalinhados, as figuras 
aparecem de ponta-cabeça, um ponto de spray escorre pela 
superfície da foto, enquanto alguns vãos do corpo figurado 
são preenchidos com grafite. A mão interfere no processo 
de construção das imagens, tratadas como canteiro 
experimental.

o que se evidencia nos trabalhos dos três artistas é o 
desejo de materializar sensações corporais tão efêmeras 
e escorregadias quanto pode ser a própria experiência 
estética.

Três Estações

A exposição  três estações  apresenta a curadoria da casa 
Paralela, espaço independente situado em Pelotas, pensada 
especificamente para o Atelier subterrânea, em Porto Alegre. 
A casa Paralela foi inaugurada em dezembro de 2011 e 
nasceu da necessidade de um rompimento com uma situação 
de estagnação no circuito artístico da cidade, propondo 
um espaço livre de vínculos institucionais, com um modelo 
desburocratizado de exposições, bastante influenciado pelo 
subterrânea.

em sua primeira curadoria fora de Pelotas, a casa Paralela 
buscou reunir artistas que mantêm um vínculo com as duas 
cidades e que, ao mesmo tempo, estão na plenitude de suas 
produções artísticas, com trabalhos que estimulam, seja 
pelo fascínio visual, seja pelo jogo da inscrição corporal ou 
pela participação ativa do espectador. Helene sacco, Vivian 
Herzog e tigo Weiler foram os convidados e trouxeram 
para exposição desenhos, objetos, vídeo e performance, 
produção vigorosa que impulsionou a formulação do nome 
da mostra.

A palavra estação, ao mesmo tempo em que imprime uma 
noção de lugar, também traz uma noção de tempo, no sentido 
da passagem, do deslocamento. como lugar, a palavra pode 
levar a ideia dos encontros e desencontros, espaço dialético, 
onde a diferenças podem ser congregadas. estação, como 
um signo de temporalidade, se desdobra na exposição em 
narrativas de viagem que desembocam em não-lugares e 
lugares inventados, mas também como espaço de ação e 
registro ou como resultado da observação do mundo natural.

BR116: CIRCUITOS INDEPENDENTES EM TRÂNSITO

Exposição Três Estações | curadoria: casa paralela
Atelier subterrânea (Av. independência 745 (subsolo), Porto Alegre)
Artistas: Vivian Herzog, tigo Weiler, Helene sacco

De 04/07 a 6/09/2013. Visitação de segunda a sexta, das 14h às 18h. 
Agendamento para visitas guiadas: contato@subterranea.art.br
subterranea.art.br

Exposição Transferências Temporárias | curadoria: atelier subterrânea
casa Paralela (rua uruguai, 1577, Pelotas)
Artistas: ernani chaves, Diego Passos, marília Bianchini

De 05/07 a 06/09/2013. Visitação de terça a sexta, das 14h às 19h.
17/08 (manhã e tarde): oficina com ernani chaves
contato:  contato@casaparalela.com.br
casaparalela.com.br 

oficinas do projeto no santander cultural:
23/07 (manhã e tarde) :“A cozinha do desenho”, com Vivian Herzog.
24/07 (manhã e tarde): “construir na arte, acumular na vida”, com ernani chaves.
inscrições gratuitas: ecult03@santander.com
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Tigo Weiler (1978, canoas-rs). Vive e trabalha na cidade de Porto 
Alegre. É artista e cursa Artes Visuais no centro de Artes da uFPel.

A performance da tatuagem está ligada ao uso das máscaras. 
nas minhas performances, nos meus trabalhos de fotografia ou 
de videorretrato, sempre estou com máscara. elas provêm, em 
sua maioria, da minha primeira produção, na qual eu trabalho com 
crânios de boi. Quando eu comecei a utilizar meu corpo como 
plataforma para a arte, pensei em não usar somente o corpo nu 
e cru, mas vestir um personagem. estar imerso em uma história. 
esta máscara que eu uso na performance da tatuagem aperta 
meu rosto, dificulta a respiração, e joga com a dor da própria 
tatuagem. eu oscilo entre as duas sensações de desconforto. 
As pessoas que assistem compartilham isso comigo não porque 
estão sentindo, mas porque imaginam como seja. 
o projeto desta performance foi elaborado há dois anos, em uma 
ideia de criar histórias relacionadas a sessões de tatuagens. são 
sessões distintas e levadas ao público. Penso que se encaixou 
com a exposição ao trazer algo de fora. eu acho interessante 
porque o público que assiste é o público de uma exposição: essa 
coisa diferente, nonsense, é trazida para o espaço expositivo. o 
nome da performance, “Ferrete”, remete a questões históricas de 
marcar bois, marcar escravos, marcar prostitutas. e a tatuagem 
tem a ver com essa questão da marcação de propriedade – mas 
o corpo é minha propriedade, então eu escolho o que fazer 
com ele. o corpo como suporte para a comunicação, desenho, 
e outras formas de apresentação de arte é algo que a arte 
contemporânea nos permite. 

Ernani chaves (1965, Porto Alegre-rs). Vive e trabalha em Porto 
Alegre. Formado em licenciatura em Artes Visuais pela uerGs/
montenegro, é artista visual e arte-educador.

o meu trabalho inicia com uma reflexão em cima dos desequilíbrios 
corporais. estou brincando de dizer “transferência” porque o 
nome da exposição é transferências temporárias, mas é uma 
trans-ferência de tudo que eu passo de desequilíbrios corporais 
com observações nas quais há desequilíbrio. eu sempre tive uma 
relação forte com o raciocínio espacial. sou filho de marceneiro, 
então tenho essa relação com a madeira. em paralelo, tenho 
um trabalho de arte-educador, de colocar a mão na massa, de 
construir coisas, de dia-a-dia, de trabalhar com coleta de materiais 
por causa de questões de sustentabilidade. Grande parte das 
minhas obras é feita assim. É um viés de relação com um mundo de 
muito desperdício. cada vez que eu faço o trabalho, eu construo 
um novo método, e isso está relacionado com a vida. todo dia tu 
tens que criar uma possibilidade diferente de fazer alguma coisa, 
por mais que tu aches que sabes fazê-la. e o estar vivo é isso, 
o tempo todo como se fosse a primeira vez. eu não busco um 
equilíbrio estético, mas sim um equilíbrio físico para o trabalho se 
manter estruturado. eu brinco com as verticais, com as curvas. e a 
aproximação com o público se dá porque é móvel – posso dizer 
que o trabalho não existe dentro de uma caixa, de uma maleta. 

Diego passos, 1987, Porto Alegre, rs. Vive e trabalha em 
Porto Alegre. É formado em Artes Visuais pelo instituto de 
Artes da uFrGs e mestrando em Poéticas Visuais pelo 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da mesma 
universidade.

o espaço expositivo também é um local de aprendizado 
para o artista. Por isso, eu achei que seria pretensioso 
colocar título em cada imagem da exposição. chamei 
tudo de manual Prático, que tem a ver com uma circulação 
dentro do trabalho mesmo, uma economia, ecologia, que 
tem relação com a própria casa, com o corpo, com a pele 
da imagem, a superfície, a profundidade do estar aqui.
os desenhos do livro são de um dicionário de inglês. eu 
tinha interesse nessa ideia da mão e nas ilustrações em 
que aparecia a mão. o livro chama “manual”, mas como 
não tem nada escrito, aparentemente não tem um sentido 
de instrução. são verbos organizados alfabeticamente. 
separei todas as imagens em que tinham mãos, organizei 
um diagrama com a página e com a ilustração e fiz o livro. 
era uma ideia de fazer algo bem simples e manual também: 
eu mesmo xeroquei as imagens, cortei, peguei as folhas, 
dobrei e colei. A distribuição é uma questão legal de se 
pensar. não é um formato necessariamente de exposição, 
da obra que fica na parede e que a pessoa tem que se 
deslocar. A ideia é que seja bem viral, de que passe de mão 
em mão. também tem pouco deste dilema de ‘vou, não vou’ 
– mando pelo correio, ou vou lá e troco o trabalho com as 
minhas próprias mãos?

marília Bianchini (1977, Porto Alegre-rs). Vive e trabalha 
em Porto Alegre. É formada em Artes Visuais pelo instituto 
de Artes da uFrGs e mestrando em Poéticas Visuais pelo 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da uFrGs.

existe um entendimento entre teóricos de que a imagem 
fotográfica é achatada: a foto como uma imagem homogênea, 
diferente do desenho e da pintura, que têm um acúmulo de 
tempo relacionado à observação. Pensando nisso, eu quis 
mexer com as características desta imagem fotográfica. 
comecei imprimindo fotos em um papel japonês e fazendo 
sobreposições de camadas. Depois, passei a fazer uma 
foto só, usando papéis diferentes. então eu pensei: “se eu 
consigo fazer isso com uma foto só, de repente eu consigo 
fazer isso com um papel só, se o suporte não for homogêneo”. 

neste processo, o que eu tentei foi equilibrar a força da 
imagem e a força do suporte. normalmente, a gente tem 
o suporte como algo secundário. A minha ideia sempre foi 
igualar essas forças. Hoje, eu tenho me questionado se isso 
é possível na totalidade. Acredito que há algo da percepção 
que não deixa tudo no mesmo nível, mas penso que eu tenho 
conseguido diminuir a distância entre o suporte e a imagem, 
estabelecer um diálogo entre eles. A questão da fragilidade 
e da leveza do papel tem a ver com a passagem de tempo. 
o próprio processo de transformar uma coisa em outra tem 
algo de passagem, de ciclos, de tempo. As imagens que eu 
escolho têm relação com isso e também são coisas de casa. 
As plantas, os móveis. também escolho ferramentas que eu 
uso no jardim para mexer nessas plantas que depois viram 
papel, mas são utensílios que já carregam um desgaste. tudo 
está muito próximo a mim.

Helene sacco (1975, canguçu-rs). Vive e trabalha na cidade 
de Pelotas. É artista e professora na área da escultura e 
desenho na uFPel. 

nos meus trabalhos antigos, na pesquisa de doutorado, eu 
tinha uma coleção de fotografias de casas que são levadas em 
caminhões. As pessoas arrancam as casas do chão e as levam 
para outro lugar. A coleção tem mais de 200 imagens. no ano 
passado, eu expus uma parte dessa coleção no mArGs, e 
chamei de “lugar nenhum: marcas para um ponto príncipe”, 
porque sempre tem uma questão de observação do lugar. Para 
que o lugar não seja lugar nenhum, há sempre uma tentativa 
de criação de um tempo com as coisas, com os objetos, com 
a paisagem, com uma espera. essa coleção e esse trabalho 
me exigiram, eu senti a necessidade de inventar esse lugar 
nenhum. eu pensava que ele  poderia ser em qualquer lugar, 
mas me perguntava de que forma eu poderia contar isso 
como uma narrativa ficcional e também com veracidade. ter 
essa fabulação, mas, ao mesmo tempo, uma relação com 
a realidade. então – já um procedimento meu, de interesse 
particular – fui atrás de uma forma de representação do mundo 
através do desenho. eu gosto muito daquelas enciclopédias do 
século 19, início do século 20 – bem nessa passagem quando 
a fotografia não ocupava o espaço das revistas, dos jornais. É 
fascinante. então eu escolhi os desenhos dos continentes e 
criei, em cada um deles, uma placa para o lugar nenhum, que 
foi o desenho que eu criei, dando essa possibilidade de que 
ali ele se constrói.

Vivian Herzog, (1981, Pedro osório-rs). Vive e trabalha na 
cidade de Pelotas. É artista e professora de desenho no centro 
de Artes da uFPel.

eu tento trabalhar com tempos diferentes de linha, de massa. 
são conjuntos; não consigo fazer um trabalho só. eles se 
afirmam pela variação, repetição de alguns elementos – ainda 
que seja muito difícil repetir. Há essa ideia de que juntos eles 
formam um trabalho “não sozinho”. são essas temporalidades 
de linha e de massa que me interessam, quase como se eu 
interpretasse.  É como tu interpretas as coisas: interpretar a linha 
em uma estampa, uma linha com mais massa, outra mais leve, 
e jogar entre estas intensidades diferentes. Hoje meu desenho 
está mais gráfico, antes ele era mais gestual. Penso que as 
flores que estão no meu trabalho são flores mais próximas às 
estampas, às superfícies da volta da casa – a toalha de mesa, 
ou até mesmo a flor que compramos na feira. É esta ideia de 
recolher o que está à volta, de um reservatório gráfico em que 
entra massa, linha. A natureza está presente neste sentido 
de superfície. Aqui há uma lógica e, ainda que ela possa se 
transformar, os trabalhos foram feitos em uma série. então, o 
desenho é generoso no sentido de não ter compromisso, de 
remeter a algo e ao mesmo tempo ser livre, quase como riscar 
a parede, deixar o material fazer seu percurso. e por mais que 
eles tenham um gesto, eles também são leves, as cores são 
artificiais.


