
sé galeria segaleria.com.br
info@segaleria.com.br
          segaleria

al. lorena, 1257
vila modernista - casa 2
são paulo - sp 
cep 01424-001

corpo gesto palavra sangue brasil abismo

 

curadoria curated by

Maria Montero



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



vista da exposição    view of the exhibition



ob
ra

s 
w

o
rk

s



Arnaldo de Melo

Círculo de telefones, 
2001
200 x 200 cm 
Círculo de 15 
telefones
única





Brisa Noronha

Estruturas para 
receber, 2019
30 x 200 x 150 cm 
cerâmica
única







Carlos Issa

Sem Título, 2019
34 x 25 cm 
técnica mista sobre 
papel
única
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Sem Título, 2019
34 x 25 cm 
técnica mista sobre 
papel
única
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34 x 25 cm 
técnica mista sobre 
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única
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34 x 25 cm 
técnica mista sobre 
papel
única



Carlos Issa

Sem Título, 2019
34 x 25 cm 
técnica mista sobre 
papel
única





Dalton Paula

Coffe Black, 2012
60 x 450 cm 
Fotografia
5+PA









Daniel Fagus Kairoz

o Brasil é minha 
encruzilhada (a 
arte), 2020
106 x 106 cm 
urucum, waji, folha 
de ouro e cortes sobre 
tela
única





Deco Adjiman, série inventário.25, 2020



Deco Adjiman

inventário.25 
[madeira], 2020
68 x 52 cm 
madeira, arame, 
tinta, caneta 
permanente, madeira
única



Deco Adjiman

inventário.25 
[folhas], 2020
68 x 52 cm 
madeira, arame, 
tinta, caneta 
permanente, partes 
diversas da flora
única



Deco Adjiman

inventário.25 
[ninho], 2020
68 x 52 cm 
madeira, arame, 
tinta, caneta 
permanente, partes 
diversas da flora
única



Deco Adjiman

inventário.25 
[sementes], 2020
68 x 52 cm 
madeira, arame, 
tinta, caneta 
permanente, partes 
diversas da flora
única



Deco Adjiman

inventário.25 
[caminhos], 2020
68 x 52 cm 
madeira, arame, 
tinta, caneta 
permanente, galhos
única



Deco Adjiman

 [mar], 2020
68 x 52 cm 
madeira, arame, 
tinta, caneta 
permanente, concha 
coral
única



Denise  
Alves-Rodrigues

Almas fingem entre 
nós, 2019
60 x 53.6 cm 
Fotografia montada 
em metacrilato
5+PA



Edu de Barros

4 cavalos, 2018
88 x 43 cm 
tinta acrílica  
sobre isopor
única









Gustavo Speridião

muito prazer, 2019
36 x 47 cm 
Desenho sobre papel
única

Gustavo Speridião

usei sangue e alma  
e suor, 2019
36 x 47 cm 
Desenho sobre papel
única



Gustavo Speridião

vai saudade, 2019
36 x 47 cm 
Desenho sobre papel
única

Gustavo Speridião

aquela tarde  
de verão, 2019
36 x 47 cm 
Desenho sobre papel
única



max wíllà morais

to show to hide 
Rastejantes, da 
família To show/to 
hide, 2020
200 x 30 x 20 cm 
cabelo, cristal e tecido
única







Manata Laudares

Sem Título, da série 
O prazer é todo seu, 
2020
29 x 21 cm (cada) 
colagem sobre papel 
kraft
única







Maria Montero

8 movements, 2019
28.7 x 21.3 cm 
fotografia montada 
em metacrilato
5+PA









João Loureiro

O Tigre Errado, 
2019
142 x 253 cm 
Adesivo
3+PA



Michel Zózimo

Sem Título, série 
Selvagens, 2017
46 x 36 cm 
Colagem
única







Michel Zózimo

Unha Vermelha, 
2019
20 x 15 x 5 cm 
Cerâmica
única

Michel Zózimo 

Sem Título, 2019
22 x 18 x 7 cm 
cerâmica
única



Pontogor

A vida transtorna, 
2017
2.5 x 55 x 1 cm 
Texto em metal 
fundido
10+PA



Rafael RG

sou tudo aquilo que 
esqueci, 2020
15 x 150 x 6 cm 
ferro
única



Pedro Victor 
Brandão

Sem Título #13 
(Desigualdade 
de Renda Antes 
da Tributação, 
Ásia (sem Oriente 
Médio), 1990-2015), 
da série Totalidades, 
2020
20 x 20 cm 
Acrílica, nanquim e 
verniz sobre tela
única

Totalidades é uma série de 
pinturas na qual o artista 
informa campos abstratos 
de cor a partir de técnicas de 
visualização de dados que 
refletem sobre regimes de 
acumulação, transferência e 
extração do capital.

O conjunto Sem Título #8 
ao Sem Título #16 foi criado 
a partir de dados da pesquisa 
sobre desigualdade de renda 
antes da tributação (Alva-
redo/ Piketty), reunidas na 
World Inequality Database.  
Separadas em 8 macrorre-

giões do mundo, as compo-
sições apresentam fatias de 
renda concentradas pelo 1% 
mais rico, os 9% abaixo, os 
40% do meio e os 50% de 
baixo. A nona composição 
agrupa todos os dados dispo-
níveis, revelando uma média 
dos valores entre os anos 
1990 a 2015.





Rebecca Sharp

Late Risers Birth 
Table I, 2019/2020
100 x 40 x 40 cm 
lã, feltro e esculturas 
de cerâmica
única





Rebecca Sharp

Late Risers Birth 
Table II, 2019/2020
100 x 40 x 40 cm 
lã, feltro e esculturas 
de cerâmica
única





Traplev

Sem Título, da 
Série poesias de 
isolamento, 2020
70x70cm 
impressão fineart 
única
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