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traplev



vista geral exposição sistemas de estruturas e elementos de fachada sala7, galeria Fayga Ostrower, Funarte Brasília, DF, 2017 



vista geral com alfabeto flúor, galeria Fayga Ostrower, Funarte Brasília, DF, 2017 



vista geral com almofadas pedagógicas, galeria Fayga Ostrower, Funarte Brasília, DF, 2017 



vista do encontro do artista com Cayo Honorato sobre processos pedagógicos, galeria Fayga Ostrower, Funarte Brasília, DF, 2017 



sem título, gif e impressão 
sob adesivo colado sob 
fórmica, 50cmx50cm cada, 
2017



sem título, gif, 2017

retratos com e sem propina (delações), 2016/17, gif, entre outros protótipos e dispositivos em processo



supostas delações, (série de 7) 2016/17, metacrilato, 40cmx62cm





novasbandeiras, 2017, versão papel de parede e impressão sobre fórmica, 60x60cm e 100cmx100cm (cada uma respectivamente)



“alfabeto flúor, tempos de”, 2016,/17 (em processo) 
 impressão sobre placa ps sob alumínio, 100cm x 70cm

os textos foram recolhidos no período de instauração da quebra 
dos direitos democráticos no processo de impeachment da presi-
dente eleita, os textos em sua maioria 
retratam posicionamentos críticos ao redor do tema.

em cima de cada fragmento de texto de diversos autores, faço 
uma intervenção com alguma letra, número e ou sinal gráfico em 
verde flúor.





frase-sampler, 2015, inserção no jornal da exposição “Depois do Futuro” e adesivos distribuídos dentro do projeto curatorial de Daniela Labra 
para o Programa Curador visitante do Parque Lage, maio de 2016, tiragem limitada e distribuição gratuita



intervenção no cruzamento da rua Hadock Lobo com av. Paulo Frontin, Estácio, Rio de Janeiro, julho, 2016
(residência Casa Comum)



intervenção em um twitt, 2016 e vista do trabalho montado na individual do artista na galeria Sé, SP, 2017



frase sampler, 2015, impressão serigráfica sobre madeira naval, a5, 
(tiragem de 100 exemplares, editora parÊntesis).



equivalência absurda, sala 3, vista geral da instalação na Sé Galeria, outubro, São Paulo, 2015 
foto: Pedro Victor Brandão 



equivalência absurda, sala 3, vista geral da instalação na Sé Galeria, outubro, São Paulo, 2015 
foto: Pedro Victor Brandão 



vista geral com barra-corpo na entrada da sala e video em duas telas na parede 
foto: Pedro Victor Bradão



sem título - prints de postagens realizadas ou sampleadas, 
impressão sobre formica colado em madeira, dimensões va-
riáveis entre 40, 30, 20cm de altura por 200cm de largura e 

5 cm de espessura. 





sem título, 2015, coleção de frases através de 
aplicativo web e imagens selecionadas, 2 vídeos em looping e 
aleatório em 2 telas LCD, duração aproximada de 13 minutos. 

edição de vídeo: Biarritzzz.





sem título, 2014 - intervenção de comunicação postados nas 
redes sociais, para o projeto curatorial GR_VE de Traplev apre-
sentado na SP-ARTE, 



sem título, novoprotesto, 2013/14 - grades de contenção e placas de acrílico pintadas - dimensões variáveis  e ajustáveis para intervenção
(foto da exposição “Viva Maria!” curada por Maria Monteiro, em São Paulo na galeria Luciana Brito, agosto de 2014).





sem título da série frases-sampler - 2013-16 - tinta automotiva sobre metal - 50xcm 70cm



sem título, frases samplers - 2012\2013 - cartão recortado (protótipo de múltiplo para distribuição) - 15cm x 21cm



projetos editoriais de recibo desde 2002 -  https://traplev.hotglue.me/?recibo0



coleção de recibos 2002-2014 três recibos produzidos em 2015 e 2016 recibo triângulo, recibo56 e 
recibo 80 e detalhes da sacola com coleção



formulário 1, impressão em serigrafia sobre pinus 
25x35cm  e 23,5 x 17cm - edição de 35 e 100 exemplares respectivamente 

prêmio marcantônio vilaça - funarte 2009 (acervo MASC, Florianópolis, SC) - 2010



Traplev - vistas gerais da exposição no Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), novas aquisições Premio Marcantônio Vilaça - Funarte-MINC - 2011



planejamento portátil - (ação fotográfica) série de 8 fotografias - 30cm x 45cm - prêmio marcantônio vilaça - funarte 2009  
(acervo MASC, Florianópolis, SC) - 2009 /2010



planejamento portátil - (ação fotográfica) série de 8 fotografias - 30cm x 45cm (cada) - 2009 /2010



a extensão como efeito, sala 3, 2009 - vista geral da instalação - dimensões variáveis - montgomery, berlim



Traplev - a extensão como efeito - detalhes - dimensões variáveis - 2009



a extensão como efeito - detalhes com diversos elementos entre lápiz, prancheta, sacolas plásticas e etc - dimensões variáveis - montgomery, berlim 



Traplev - presupuestos - open studio programa de residência el basilisco - vista da instalação - dimensões variáveis - Buenos Aires, Argentina - 2006



“estoque” - open studio programa de residência el basilisco - detalhes 
dimensões variáveis -  sacolas plásticas de supermercados estocadas - 2006

“siempre” - cartão, fragmento de sacolas plásticas, fita adesiva, plástico de arquivo 
dimensões variáveis  2006

“presupuesto” - desenho e adesivo sobre pasta de orçamentos e arquivos 
dimensões variáveis  2006



Traplev é representado pela Sé Galeria, SP.
http://www.segaleria.com.br/

Traplev, 1977 Caçador, SC, vive em Recife, PE.

Em sua prática artística  questões políticas se evidenciam em dispositivos, pla-
taformas e fluxos de comunicação e estética com narrativas de leitura crítica do 
meio social. 

Contextos de sua pesquisa artística aparecem nos editoriais de recibo, publi-
cação editada por Traplev de 2002 a 2015. Ao longo desses 15 anos de projetos 
colaborativos com recibo e mais de 75 mil exemplares distribuídos pelo Brasil, 
se apropria do exercício da crítica de arte como extensão da prática artística (e 
vice-versa). 
Currículo Resumido:

Traplev é bacharel (1999\2003) e mestre (2005\2007) em artes visuais pelo 
Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Florianó-
polis. Coordena as ações de Traplev Orçamentos desde 2005 com a qual organiza 
seminários, workshops, curadorias, exposições e projetos colaborativos. Desde 
2002 edita a Publicação RECIBO, da qual é Editor responsável.

Entre algumas de suas exposições individuais estão: 
2017: novasbandeiras entre almofadas pedagógicas, Sé galeria, SP; Sistemas 
de Estruturas e Elementos de Fachada, sala 5, Galeria Fayga Ostrower, Funarte 
Brasília; 2015 equivalência absurda - sala 3, Sé Galeria; ambiente sem título 2, 
Galeria do Centro Cultural do Sistema FIEP-SESI, Curitiba, PR; 2011: validades e 
frustrações sala 5 - Prêmio Marcantonio Vilaça de Artes Plásticas – Funarte, Mu-
seu de Arte de Santa Catarina (MASC); Florianópois/SC; 2009: Die Alsdehnung 
als Effekt (A Extensão como Efeito) Montgomery, Berlim; 2005: Novos Laborató-
rios, Museu de Arte Contemporânea de Goías, Goiânia.

Entre algumas das últimas coletivas: 
2018: MITOMOTIM, curadoria de Júlia Rebouças, Galpão Videobrasil, São Pau-
lo, 2017:  ‘How to Remain Silent?’ at the A4 Arts Foundation, Curadora Julia-
na Caffé, Cape Town South Africa; Bandeiras da Revolução: Pernambuco 1887-
2017, Curadoria Moacir dos Anjos, Fundaj, Recife, PE; Trienal Frestas de Arte 
Contemporânea em Sorocaba, SP, Curadoria Daniela Labra e Fabio Tremonte, O 
terceiro mundo pede benção e vai dormir, Curadoria Victor Gorgulho, Despina, 
RJ e Fundação Iberê Camargo Porto Alegre, RS; 

Com o recibo, de 2002 até 2016 distribuiu mais de 67 mil exemplares em 18 
números, com apoio de programas de fomento à cultura do governo federal e 
estadual de Pernambuco, entre outras parcerias.

Como mediador e educador, oferece cursos de história e crítica de arte assim 
como de linguagens artísticas.
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