


vale para a construção de extensas avenidas, como é 

ainda o caso da Vinte e Três de Maio, Nove de Julho e 

Pacaembú, para citar outros exemplos. Em todas elas 

oculta-se um rio subterrâneo. Interessa, portanto, que 

o projeto artístico possa provocar uma reflexão sobre 

o "desenho" da paisagem urbana a partir de relações 

espaciais e históricas, enfatizadas aqui pelos meios 

naturais hídricos e pelas apropriações feitas pelos 

processos de desenvolvimento urbano, muitas vezes 

capturados por interesses privados. Entre as muitas 

consequências desses processos, deixa de existir 

a relação direta e afetiva dos habitantes com esses 

mesmos recursos.

O termo "vazão" que serve de título, juntamente com 

as qualidades materiais/visuais das peças (gotas 

pretas, lisas e espelhadas) pretendem sugerir uma 

ampliação do seu campo de significados e códigos 

iniciais, abrindo-se para sentidos fisiológicos (suor, 

excreção, sangramento, choro, etc) e emocionais.

A importância do reflexo, como foi sutilmente 

percebida pela crítica de arte Daniela Maura Ribeiro, 

consiste em conferir um funcionamento dinâmico, 

quase metabólico, entre intervenção, arquitetura e 

entorno.

VAZÃO integra o projeto RENATO PERA: VÃO E 

VAZÃO, que consiste no desenvolvimento de duas 

instalações e sua exibição em espaços públicos 

da cidade de São Paulo.

Dezoito objetos pretos espelhados, em formato 

de gota, ocupam cerca de 30 metros do muro da 

Unibes Cultural. Algo obscuro parece “escorrer” 

por este muro, uma espécie de “suor” na pele desta 

arquitetura.

O projeto VAZÃO é motivado pela observação da 

paisagem urbana, em São Paulo, e por alguns de seus 

aspectos históricos. Tem como "pano de fundo" a 

memória das chuvas, das cheias, das inundações e 

das canalizações de alguns rios, como o Tamanduateí, 

Tietê e Pinheiros.

O muro da Unibes Cultural e a Estação Sumaré do 

Metrô de São Paulo marcam simbolicamente o local 

onde nasce o córrego Sumaré, que corre debaixo 

da avenida de mesmo nome. Neste lugar, escolhido 

para a realização do projeto artístico, testemunha-se 

um dos modos como o urbanismo em São Paulo foi 

organizado, com o aproveitamento dos fundos de 

“Ao que você dá vazão?
À arquitetura. O que 
escorre, vaza na pele de 
uma arquitetura, é aquela ao 
redor que fica contida nas 
gotas. As gotas de “suor” não 
derretem, ao contrário, são 
receptáculos da paisagem, 
cada uma contém, cristaliza e 
reflete um aspecto do entorno 
da arquitetura ao redor. E 
mesmo antes do transeunte 
se aproximar e poder ver as 
imagens que as gotas refletem, 
ou simplesmente passar por 
elas, existe um acontecimento 
na fachada da galeria, como 
um suor, algo que está 
escorrendo... e por quê?”

Daniela Maura Ribeiro, crítica de 

arte e curadora, em conversa com 

Renato Pera.
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Júri no VI Encontro de 
Artes de Atibaia, SP 
(2007). Participou das 
residências artísticas 
Red Bull House of Art, 
em São Paulo (2011), 
e do Programa de 
Residencias Artísticas 
Para Creadores de 
Iberoamérica y Haití en 
México (2010).
 
É propositor inquieto 
de obras realizadas 
em espaços públicos, 

vazão

Governo do Estado de São Paulo

e Secretaria da Cultura apresentam:

como o Projeto “Vitrinas 
MASP / Metrô de São 
Paulo” (2011 a 2015, 
concebeu, inaugurou e 
atuou como co-curador 
e coordenador para a 
exibição do trabalho de 
trinta outros artistas), 
"Vazão" (2015, Galeria A 
Gentil Carioca, Rio de 
Janeiro), “Volteador-
de-Salão” (2014, 
Galeria Tato, São Paulo) 
"Cosmogonia", 2012, 
Ateliê 2e1, São Paulo), e 

intervenções no Campus 
Butantã da USP (2006, 
2007 e 2008).

Destacam-se as 
exposições individuais 
“Sangue” (2016, Sesc 
Santana, São Paulo), 
“Reminiscências” (2015, 
Galeria Tato, São Paulo)
e “O Muro” (2014, Sesc 
Ipiranga, São Paulo), e 
as exposições coletivas 
“Metáforas Construidas”, 
(2016, Bogotá, Colômbia), 

24 Visualidade 
Nascente (2016, Centro 
Universitário Maria 
Antônia, São Paulo), 
“Abre Alas”, (2015, Galeria 
A Gentil Carioca, Rio 
de Janeiro), Red Bull 
Station (2014, São Paulo), 
Bienal de Ural (2012, 
Rússia), “La Otra” (2011, 
Bogotá, Colômbia) e 
“Justapostos” (2009, Paço 
das Artes, São Paulo).
Seu trabalho integra as 
coleções do Município 

realização apoio

de Atibaia, do Museo 
Diego Rivera – Anahuacalli, 
Cidade do México 
e do MuNA/ Museu 
Universitário de Arte da 
Universidade Federal de 
Uberlândia. 

Ministra atividade 
docente em palestras, 
cursos e oficinas de arte. 
Publica obras e textos 
em diversos meios.

renato pera:
vão e vazão
VÃO / EstAçÃO sÃO BEntO dO MEtRô
4 de março a 31 de maio de 2017
Largo São Bento 109   São Paulo
dom-sex 4h40-0h06 / sab-dom 4h40-1h 

VAZÃO / UniBEs CUltURAl
4 de março a 1 de julho de 2017
Rua Oscar Freire 2500 e rampa da Estação 
Sumaré do Metrô
seg-sáb 10h-19h / rampa aberta 24 horas

www.renatopera.com


