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locação das obras | manual de sinalização
projeto: goma oficina
curadoria: isabella rjelle
agosto 2015

o projeto gráfico da exposição foi pensado, assim como a expografia, de
modo a revelar estruturas e trazer o estranhamento por detrás de sua
aparência, cada interface lidando com suas materialidades e limitações.
sempre no limiar entre forma, processo e resultado final, culminando em
uma experiência que transita entre o avesso, e o avesso do avesso.

corte a

elevação 3

corte b

deyson gilbert

denise
alves

fabio morais

elevação 2

daniel
steegmann

luisa
nóbrega
jablonski &
frança

PA 102.00
CA 101.85

maura
grimaldi

elevação 1

102.00

vivian
caccuri

flora leite

elevação 4

espaço multiuso

legenda
1: título da exposição
nome dos artistas
2: texto sesc
e texto curatorial;

10

3: legenda sala

9
1

maura grimaldi;
4: legenda sala

2

9

7

luisa nóbrega;

8

5: legenda vivian caccuri
e flora leite

4

6

3

5

6: legenda denise-alves
e deyson gilbert;
7: legenda jablonski

4

e frança;
3

1

8: legenda fabio morais,
9: legenda sala
daniel steegmann;
10: ficha técnica.

total de 9 obras | 12 legendas | 1 textos curatoriais | 1 texto sesc
1 ficha técnica | 2 titulos da exposição e nome dos artistas
todas a sinalização será adesivo de recorte aplicado diretamente sobre
o compensado de pinus.
obs 1: as obras dentro das salas terão legendas em ambos os acessos.
obs 2: as obras no chão [deyson gilbert e flora leite] terão suas legendas
coladas na parede.

espaço multiuso
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elevação 1

peça 1: título da exposição

230cm





elevação 2

espaço multiuso

sesc - serviço social do comércio
Administração Regional no
Estado de São Paulo
presidente do conselho regional
Abram Szajman
diretor do departamento regional
Danilo Santos de Miranda
superintendências
Técnico-social Joel Naimayer Padula
Comunicação Social Ivan Giannini
Administração Luiz Deoclécio
Massaro Galina Assessoria Técnica
e de Planejamento
Sérgio José Battistelli

20cm

20cm

gerências
Artes Visuais e Tecnologia Juliana
Braga Adjunta Nilva Luz Assistentes
Juliana Okuda e Sandra Leibovici
Artes Gráficas Hélcio Magalhães
Adjunta Karina Musumeci Vila
Mariana Mariangela Abbatepaulo
Adjunta Patricia Dini

20cm

sesc vila mariana
Coordenação de Programação Mara
Rita Oriolo Núcleo Integrado de Artes
Lúcia Nascimento, Carolina Rios,
Luciana Tavares Dias, Natalie Ferraz
Kaminski, Priscila Lourenção e
Tatiana Lazarini

110cm

o que caminha ao lado
Curadoria Isabella Rjeille
Produção executiva Anamauê
Coordenação de produção Mila
Zacharias Assistente de produção Ana
Carolina Druwe Expografia e projeto
gráfico Goma Oficina Coordenação e
projeto expográfico Vitor Pena e
Maria Cau Levy Estrutura e
Mobiliário Rodrigo Gonzaga,
Guilherme Tanaka e Vitor Pena
Identidade visual Beatriz Falleiros,
Sérgio Berkenbrock, Maria Cau Levy
Projeto de iluminação André Turazzi,
Assistente de projeto Elisabetta Bruni
Montagem de obras Zang e Zagatti

110cm

legenda maura grimaldi

legenda luisa nóbrega

legenda daniel steegmann
ficha técnica

elevação 3

oo
que
que
caminha
caminha
ao
ao
lado
lado
ana luiza dias batista
daniel jablonski
daniel steegmann mangrané
denise alves-rodrigues
deyson gilbert
fabio morais
flora leite
joão loureiro
luísa nóbrega
maura grimaldi
pedro frança
pilvi takala
sergio bonilha & luciana ohira
taygoara schiavinoto
vivian caccuri

o que caminha ao lado

impalpáveis reflexos
A crença na existência de um “duplo” que nos acompanha,
de uma versão nossa exterior ao próprio corpo, está presente
em muitas culturas, sendo explorada em estudos de psicanálise
e representada de diversas formas. As figuras do gêmeo,
do sósia, da sombra, do espelho e do reflexo são marcantes
e rondam a humanidade desde o mito de Narciso, fascínio
que inspirou obras ficcionais nas variadas linguagens artísticas
e, ainda hoje, renasce em imaginários contemporâneos.
A exposição o que caminha ao lado, com curadoria de Isabella
Rjeille, reúne trabalhos de artistas visuais que dialogam com
a lenda alemã do Doppelgänger, figura fantástica capaz de criar
o duplo de um indivíduo. As obras apresentam, por meio
de diferentes poéticas, o efeito da duplicidade ou de suas
consequências, explorando as particularidades de leituras
a partir da aproximação do espectador com outros possíveis
sujeitos que existem em nós e ao tornar visíveis aspectos
desconhecidos e mesmo na criação espelhos às avessas,
mostrando aquilo que não é semelhante.
Ao abrigar tal proposta, o Sesc valoriza a produção
contemporânea em artes visuais, bem como colabora para
democratizar o acesso aos bens culturais. Assim, disponibiliza
ao público as relações e interpretações que as obras possam
provocar, bem como seus prováveis espelhamentos em nós,
no encontro com o outro, mesclando familiaridade e estranheza,
sensações que encerram os limites de quem somos ou desenham
reflexos do que poderíamos vir a ser.

O título da exposição parte de um antigo mito alemão,
na qual Doppel (Duplo) e Gänger (Andarilho) se unem em
um só termo para nomear um estranho fenômeno que consiste
no encontro com um “duplo” de nós mesmos. Dotado da mesma
aparência de seu original, este “gêmeo às avessas” é capaz de
realizar tudo o que ele não faria, tornando-se assim um sinal
de maus-agouros para quem o vê. O encontro do sujeito
com ele mesmo enquanto outro faz com que os os limites que
estabeleciam uma idéia de alteridade se tornem então, difusos.
A ambiguidade causada por esta aparição, permite ao sujeito
duplicado, um olhar para ele mesmo desde a perspectiva
de seu reflexo – agora, não mais no espelho. A cópia olha
para seu modelo e pode identificar nele o que a constituiu.
As obras presentes nesta exposição partem de situações nas
quais os limites que distinguem eu e outro, realidade e ilusão,

20cm

20cm

que realizam este salto, revelam seu avesso: onde as costuras,
estruturas e remendos que constituem esta distinção podem
ser descosturados, desfazer-se e/ou reconstruírem-se de/em
outra forma. Figuras como fantasmas, sósias, espíritos, objetos
animados de forma sobrenatural constroem este imaginário
de estranhamento, apontando para um momento em que o que
se mostra estranho ainda guarda algo familiar. Assim, o conceito
de aparição está no centro desta exposição e demarca o ponto
de virada em que as categorias pelas quais separamos o mundo
se desfazem, porém, sendo ainda possível vislumbrar sua antiga
forma. A idéia de duplo aparece enquanto elemento e estratégia
de estranhamento que atravessa as obras e é amplificado por
elas, reverberando por outros universos e discussões, a fim
de propor um avesso de suas narrativas usuais. A aparição deste

Sesc São Paulo

20cm

estranho e familiar, encontram-se difusos. No momento em

duplo é sugerida aqui enquanto potência propulsora destes
imaginários, capaz de trazer à tona, expandir e reverter

110cm

110cm

a realidade tal qual familiar e transformá-la em estranha,
olhando a partir de outra perspectiva, do reverso do espelho.
Isabella Rjeille, curadora

texto sesc

elevação 4

titulo exposição
nome dos artistas

legenda daniel steegmann

legenda luisa nóbrega

legenda maura grimaldi

texto curatorial

espaço multiuso

legenda jablonski e frança

legenda fábio morais

10cm

10cm

110cm

corte a

legenda radioconcha; e deyson gilbert

legenda vivian caccuri e flora leite

10cm
3cm

10cm
3cm

110cm

corte b

espaço multiuso

ana dias batista

joão loureiro

elevação 1

daniel jablonski

[na escada]
bonilha & ohira
+ schiavinoto

elevação 3

elevação 2

espaço educativo

pilvi takala

totem
sinalização

atrium

legenda
12: totem com identificação
da exposição e nome
dos artistas;

15

13: legenda bonilha & ohira

16

+ schiavinoto;

14

14: legenda ana dias batista;
15: legenda joao loureiro;
16: legenda daniel
jablonski;

17
18

17: legenda pilvi takala
18: título da exposição

13

total de 5 obras | 5 legendas | 1 totem

12

todas as legendas serão impressão digital sobre fundo transparente,
aplicadas diretamente na parede na cor preta.
a sinalização do totem será em adesivo de recorte aplicado sobre chapa
de compensado de pinus.
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30cm

30cm

110cm

elevação 1

legenda ana dias batista

legenda joao loureiro

30cm

30cm

110cm

110cm

legenda daniel jablonski
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legenda pilvi takala

elevação 2

atrium

30cm
110cm

legenda transpasso

elevação 3

totem com identificação

atrium

100cm

visite
a exposição

totem isométrica
mesma estrutura
do pavilhão expositivo
tubos alumínio e
compensado de pinus

o
que
caminha
ao
lado

nos espaços
térreo e atrium

ana luiza dias batista
180cm

daniel jablonski
daniel steegmann mangrané
denise alves-rodrigues
deyson gilbert
fabio morais
flora leite

vista da bilheteria

joão loureiro
luísa nóbrega
maura grimaldi
pedro frança
pilvi takala
sergio bonilha & luciana ohira
taygoara schiavinoto
vivian caccuri

vista do atrium

peça : título + nome dos artistas em adesivo de recorte [1 unidade]

elevação totem

atrium

