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e Secretaria da Cultura apresentam:
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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

rEnato PEra
São Paulo, SP, 1984

Doutorando, mestre 
e bacharel em 
Artes Visuais pela 
Universidade de São 
Paulo.
 
Foi contemplado com 
o Prêmio Visualidade 
Nascente (2016), Prêmio 
Programa Rede Nacional 
Funarte Artes Visuais 
(2012), e Destaque do 

Vão, 2017
Backlight
250 x 116,7 x 10 cm

Texto:

Renato Pera

Comunicação:

Marmiroli 
Comunicação

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, 

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 

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.

vão
Vão 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.

Seis desenhos de janelas foram escolhi-

dos para relacionar-se com a arquitetura 

da Estação São Bento do Metrô de São 

Paulo.

Transformados em luminosos, com 

tamanhos e formatos de janelas 

reais, encontram-se instalados em 

locais de passagem como corredores 

subterrâneos, no alto de escadas 

fixas e escadas rolantes, em cantos 

escuros e inativos, para gerar situações 

arquitetônicas inusitadas ou mesmo 

absurdas, capazes de produzir 

descontinuidades na experiência de 

trânsito pela estação.

A Estação São Bento do Metrô está em 

contato com o “triângulo histórico”, 

local de fundação e desenvolvimento 

da cidade de São Paulo. Este dado 

“arqueológico” orienta a escolha do 

local para a realização da exposição e 

é enfatizado pelas tipologias obsoletas 

de janelas que estão ou já entraram 

em desuso, como algumas das nossas 

familiares janelas basculantes – os 

populares “vitrôs” – ou um exótico 

muxarabi, tipo característico dos 

períodos colonial e imperial, registrado 

nas fotografias de Militão Augusto de 

Azevedo (1837-1905) e em relatos de 

artistas e arquitetos como José Wasth 

Rodrigues (1891-1957) e Lúcio Costa 

(1902-1998).

São Bento, embora modernista em suas 

alusões à “verdade” dos materiais e

estruturas aparentes, à racionalidade fun-

cional de seus ambientes, configura-se, 

ao contrário, como um edifício de grande 

complexidade espacial: lugar labiríntico 

dotado de patamares que acompanham 

as elevações da geografia e adentram o 

subterrâneo.  Metaforicamente, podemos 

pensar no labirinto como o lugar da errância 

e da repetição, e o subterrâneo como o 

acesso ao misterioso, ao terrível já enter-

rado, porém pronto para retornar, para ser 

exumado. Ideias que evocam os cárceres 

de Piranesi (1720-1778), onde, tal qual uma 

estação de metrô, proliferam escadas, 

rampas e corredores.

A arquitetura desta estação parece ainda 

mais intrincada por causa dos muitos 

vãos que a atravessam na horizontal e 

na vertical, multiplicando perspectivas 

abruptas e produzindo descontinuidades 

visuais, sonoras e rítmicas.

Deseja-se que estas intervenções 

efêmeras tenham um pequeno potencial 

de provocação ao tornar mais explícita 

a própria “presença” física e emocional 

dos usuários na estação, e o modo como 

atuam e se apropriam desse espaço. 

Deseja-se que possibilitem uma reflexão 

sobre a sua própria relação com a cidade.


