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BIO

Brisa Noronha (1990, Belo Horizonte). Vive e trabalha em
São Paulo.
Seu trabalho consiste em instalações, pinturas, vídeos e
fotografias nos quais a artista pesquisa experimentalmente diferentes materiais e possibilidades de dispor e ordenar objetos
produzidos e colecionados. Brisa acredita que cada material
tem uma forma de auto-organização e busca estar atenta a isso.
Neste processo, o corpo desempenha uma função importante,
uma vez que as obras refletem a combinação entre as particularidades como tamanho, dureza, suavidade, cores e tempo
desses materiais e de seu próprio corpo. Assim, com intenção
de preservar a elementaridade dos gestos, são encontradas soluções técnicas simples, utilizando principalmente porcelana
branca sem esmalte e esquemas como encaixe, arranjo lado a
lado e empilhamento. A partir de regras e objetivos estabelecidos na rotina do ateliê, a artista reflete ainda sobre a delicadeza
inerente ao trabalho e que está acima de todos os níveis de
ordem.
Atualmente cursa mestrado em Poéticas Visuas na Escola
de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP). É
Bacharel em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (2015) e em Artes Visuais pela Faculdade
Santa Marcelina (2015). Em 2017 recebeu bolsa do programa
Freedom to create, da residência artística Arteles, Finlândia.
Em 2015 foi premiada no 22o Salão de Artes Plásticas de Praia
Grande, em São Paulo.

Brisa Noronha, 1990, lives and works in São Paulo.
Her work consists of installations, paintings, videos, and
photographs in which the artist experimentally researches
different materials and possibilities of arranging and ordering
objects produced and collected. Brisa believes that each material has a form of self-organization and seeks to be aware of
this. In this process, the body plays an important role, since
the works reflect the combination of particularities such as
size, hardness, smoothness, colors and time of these materials
and of her own body. Thus, with the intention of preserving the
elementary nature of the gestures, simple technical solutions
are found, using mainly white porcelain without enamel and
schemes such as fitting, side-by-side arrangement, and stacking. Based on rules and objectives established in the studio’s
routine, the artist also reflects on the delicacy inherent in the
work and which is above all levels of order.
Currently pursuing a master’s degree in Visual Poetics at
the School of Communication and Arts at the University of São
Paulo. She holds a BA in Social Communication from the Pontifical Catholic University of São Paulo (2015) and in Visual Arts
from Faculdade Santa Marcelina (2015). In 2017 she received
a scholarship from the Freedom to create program, from the
Arteles artistic residency, Finland. In 2015 she was awarded at
the 22nd Salon of Plastic Arts in Praia Grande, São Paulo.
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Brisa Noronha
Emperadores sin trono, grandes
inquisidores, fuhers..., 2021
BN229
óleo sobre linho
35 x 44.5 cm

.

Brisa Noronha
Sit here for a while, we wont be
long, 2021
BN233
óleo sobre linho
40.5 x 30.5 cm

.

Brisa Noronha
Sem Título, 2021
BN251
porcelana
90 x 60 x 15 cm

.

Brisa Noronha
I will be back soon, 2021
BN237
óleo sobre linho
45.5 x 50.5 cm

.

Brisa Noronha
The earth sends signals gay and
pep to every energetic bone,
2021
BN238
óleo sobre linho
45 x 58.5 cm

.

Brisa Noronha
Afinidade, 2021
BN254
porcelana
60 x 15 x 15 cm

.

Brisa Noronha
Sabe que tenho medo de ficar
sozinho, 2021
BN227
óleo sobre linho
31.5 x 44.5 cm

.

Brisa Noronha
Get back! I'll go, 2021
BN267
óleo sobre linho
38 x 24 cm

.

Brisa Noronha
Guardar uma coisa, 2021
BN240
porcelana
140 x 15 x 15 cm

.

Brisa Noronha
Of the house and the pine trees,
of my childhood around it, 2021
BN226
óleo sobre linho
50.5 x 32.5 cm

.

Brisa Noronha
É necessário atravessar a água
com a vela acesa, 2021
BN222
óleo sobre linho
58.5 x 44.5 cm

.

Brisa Noronha
Tem filhos? Sim, dois grandes e
um pequeno, 2021
BN228
óleo sobre linho
35 x 42.5 cm

.

Brisa Noronha
Última cena, 2021
BN232
óleo sobre linho
40.5 x 32.5 cm

.

Brisa Noronha
Ouviu isto? É Bethoven, 2021
BN263
35.5 x 41.5 cm

.

Brisa Noronha
Lo que se cumple aquí es solo lo
que corresponde a tu naturaleza,
2021
BN265
óleo sobre linho
56 x 43 cm

.

Brisa Noronha
banco de dados, 2021
BN258
porcelana
7 x 69 x 7 cm

.

Brisa Noronha
Because everything will be still
ahead, 2021
BN225
óleo sobre linho
35.5 x 40 cm

.

Brisa Noronha
Mamã, 2021
BN239
porcelana
180 x 130 x 20 cm

.

Brisa Noronha
Capela-caverna-tumba e os
castiçais de vigília, 2021
BN253
porcelana
50 x 120 x 60 cm

.

Brisa Noronha
Jankov, 2021
BN257
óleo sobre linho
29.5 x 36.5 cm

.

Brisa Noronha
Catavento, 2021
BN255
óleo sobre linho
40.5 x 45.5 cm

.

Brisa Noronha
Promessa, 2021
BN252
porcelana
70 x 15 x 15 cm

.

Brisa Noronha
Retreating before us, like some
mirage, were cities,
miracoulously fair, 2021
BN230
óleo sobre linho
30.5 x 40 cm

.

Brisa Noronha
Sem Título, 2021
BN224
óleo sobre linho
30 x 38 cm

.

Brisa Noronha
And, lo, there was a great
earthquake, 2021
BN223
óleo sobre linho
35.5 x 50.5 cm

.

Brisa Noronha
colo, colo, colo, 2021
BN256
porcelana
45 x 40 x 8 cm

.

Brisa Noronha
Minha vida é normal, 2021
BN236
óleo sobre linho
35.5 x 42.5 cm

.

Brisa Noronha
tentativa e erro, 2021
BN260
porcelana
110 x 220 cm

.

Brisa Noronha
Sem Título, 2021
BN234
óleo sobre linho
30.5 x 38 cm

.

Brisa Noronha
Sem Título, 2021
BN231
óleo sobre linho
34 x 45.5 cm

.

Brisa Noronha
algumas unhas feitas, 2021
BN259
Óleo sobre porcelana
40 x 50 cm

.

KIKI MAZZUCCHELLI

OS OSSOS DO MUNDO

Os ossos do mundo1 , primeira exposição individual de Brisa
Noronha na Galeria Sé, reúne um conjunto inédito de esculturas em porcelana e pinturas que dialogam e se complementam
no espaço expositivo. Central na prática da artista, o uso da
porcelana em esculturas caracterizadas por uma aparente
fragilidade, pelas formas orgânicas, e pela impressão do gesto
no material, aparece aqui, pela primeira vez, como resposta ou
manifestação tridimensional de uma pesquisa que se desenvolveu a partir da pintura. Mais do que uma escolha metodológica,
esse processo se deu por conta das limitações impostas pela
pandemia e a consequente falta de acesso da artista aos equipamentos necessários para produzir as esculturas em porcelana.
Nesse período, Brisa Noronha voltou-se principalmente à
pintura, encontrando ali os princípios que se desdobraram nas
obras que configuram a presente exposição.
Importante ressaltar que Brisa Noronha é uma artista que
não parte de ideias ou projetos preconcebidos. Sua prática, pelo
contrário, é caracterizada pelo fazer intuitivo e pelo embate
constante com os materiais, a partir do qual emergem formas
e imagens que guardam sempre alguma ambiguidade, não se
esgotando em leituras unilaterais. As pinturas apresentadas
em Os ossos do mundo combinam um conjunto diretamente
baseado no universo cinematográfico do diretor russo Andrei
Tarkovsky (1932-1986) e outras que tomam como ponto de
partida as fotografias pessoais da artista.
No primeiro caso, Brisa Noronha seleciona stills de filmes
nos quais identifica enquadramentos em que a composição dos
elementos cenográficos e dos objetos de cena oferece o material
visual que será retrabalhado na pintura. Essas imagens passam
por uma espécie de processo de decantação ou redução que
retém apenas alguns elementos selecionados que são transpostos e sintetizados no campo pictórico. Curiosamente, muitos
dos objetos reproduzidos nas telas são potes, vasos e outros
utensílios domésticos cujas formas constituem o vocabulário

Os ossos do mundo1 [The Bones of the World], Brisa Noronha’s
first solo exhibition at Galeria Sé, brings together a brand new
group of porcelain sculptures and paintings that dialogue with
and complement each other within the exhibition space. Central to the artist’s practice, porcelain sculptures – characterized by their apparent fragility, organic forms and the marks
of the artist’s gestures on the material – appear here, for the
first time, as a three-dimensional response to, or expression
of, her investigations into painting. More than a methodological choice, this process arose from limitations imposed by the
pandemic, namely, the artist’s lack of access to the necessary
equipment to produce porcelain sculptures. During this time,
Noronha turned mainly to painting, where she developed the
principles that would define the works that constitute the present exhibition.
It is important to highlight that Noronha is an artist whose
departure points do not come from pre-conceived ideas or projects. Conversely, her practice relies on intuition and on a constant clash between materials, from where her forms and images
emerge, always retaining some sort of ambiguity and refusing
unilateral readings. Some of the paintings exhibited in Os ossos
do mundo are directly based on the cinematographic universe of
Russian director Andrei Tarkovsky (1932-1986), whilst others
draw on some of the artist’s personal photographs.
In the first case, Noronha selects film stills showing specific
frames where the composition of the scene and its props offer
the visual material to be re-worked in the paintings. These
images go through a process of decantation or reduction, in
which the artist keeps only a few selected elements to be transposed and summarized in the pictorial field. Curiously, many of
the objects reproduced on the canvas are pots, vases and other
domestic utensils, whose forms compose the basic vocabulary
of porcelain; a vocabulary that becomes the departure point for
the artist’s sculptures.

1. “Os Ossos do Mundo” é um livro de viagens no
qual Flávio de Carvalho registra sua passagem pela
Europa de setembro de 1934 a fevereiro de 1935.

1. “Os Ossos do Mundo” is a travel book by Flávio
de Carvalho in which he recorded his European trip
that took place from September 1934 to February
1935.

básico da porcelana; vocabulário este que serve como ponto de
partida para as esculturas da artista.
Assim como em Eleonore Koch (1926-2018), a obra pictórica
de Brisa Noronha compreende os gêneros da paisagem e da
natureza morta. Ambas exploram, ainda, os vazios e a essência
das formas, em composições esparsas que prescindem da figura
humana e do conteúdo narrativo. Mas, enquanto em Koch observamos o estudo incansável das cores e contrastes, a pintura
de Noronha emprega uma paleta sutil, na qual predominam os
rosas, cinzas e beges pálidos que se aproximam do colorido de
um Morandi (1890-1964). Há, sem dúvida, algo de metafísico
nessas pinturas. Essa qualidade é enfatizada, ainda, pelos misteriosos títulos que as acompanham e que não são nada mais do
que os textos das legendas que aparecem nos frames selecionados dos filmes de Tarkovsky, constituindo assim uma operação
de readymade que adiciona uma certa dose de humor a esses
trabalhos por meio do descompasso entre imagem e título.
Em Os ossos do mundo, as pinturas convivem com as obras
tridimensionais de modo dialógico, estabelecendo uma espécie de espaço ou cenografia virtual no qual as esculturas se
inserem tal como personagens em ação. Ovos, ninhos, potes,
castiçais e capelas são algumas das formas recorrentes na
produção escultórica da artista, e aqui elas reaparecem em
novos arranjos autoportantes e numa obra de chão constituída
por dezenas de peças em diferentes formatos (Capela-caverna-tumba e os castiçais de vigília, 2021). Assim como na pintura,
a escultura de Brisa Noronha explora as formas essenciais: o
gesto de juntar as mãos que resulta no ovo, a construção semi
elíptica que é ao mesmo tempo capela, caverna e tumba, o pote
- utensílio básico e universal no desenvolvimento da civilização
e estrutura fundamental do aprendizado da cerâmica - que,
invertido, se torna abrigo, casa, local de proteção.
São obras monocromáticas e fragmentárias, composições
improváveis formadas pelo encadeamento das diferentes
partes nas quais ideias de verticalidade - característica primordial da escultura - e colapso parecem conviver em tensão cons-

Akin to Eleonore Koch (1926-2018), Brisa Noronha’s pictorial practice comprises landscapes and still lifes. Both artists
explore voids and the essence of forms, using sparse compositions that dispense with human figures and narrative content.
Nonetheless, whilst in Koch’s work we see a tireless study of
colors and contrasts, Noronha’s painting employs a subtle palette, dominated by pale pinks, greys and beiges that are closer
to the colors of Morandi (1890-1964). There is undoubtedly something metaphysical in these paintings, and this quality is emphasized in their mysterious titles, extracted from the screen
captions that appear on the frames selected from Tarkovsky’s
films, constituting, therefore, a readymade operation that adds
a dose of humor through the mismatching of images and titles.
In Os ossos do mundo, the paintings coexist with the three-dimensional works in a dialogical way, establishing a sort of
virtual space or scenography in which the sculptures exist as
acting characters. Eggs, nests, pots, candleholders and chapels
are some of the recurring motifs in the artist’s sculptural practice and here they reappear in new self-standing arrangements
and in a floor piece made of dozens of differently sized pieces
(Capela-caverna-tumba e os castiçais de vigília [Chapel-Cave-Tomb and the Vigil Candleholders], 2021). Like in her paintings, Brisa Noronha’s sculptures explore essential forms: the
gesture of joining hands that becomes an egg; the semi-elliptical
shape that is simultaneously chapel, cave and tomb; and the pot
– a basic and universal utensil in the history of our civilization
and a fundamental shape in the production of ceramics – which,
when inverted, becomes shelter, home, a protected space.
These are monochromatic and fragmented works, improbable compositions formed by the sequencing of different parts,
in which ideas of collapse and verticality – a primordial feature
of sculpture – seem to coexist in constant tension. In contrast
to the solidity of materials such as bronze or marble, the artist
recurrently works with an inherently fragile material, which
she molds by hand in order to obtain organic and elementary
forms that bear the marks of her gestures. With their whiteness, fragmentation and scale, these sculptures are reminiscent

tante. Em contraposição à solidez de materiais como o bronze
ou o mármore, a artista trabalha sempre com este material
inerentemente frágil, o qual molda com as mãos para obter
estruturas orgânicas e elementares que carregam as marcas
dos gestos imprimidos sobre a matéria. Com sua branquidão,
fragmentação e escala, essas esculturas são reminiscentes dos
objetos encontrados em escavações arqueológicas. Mas não
só isso: são trabalhos que sugerem a prospecção da origem das
formas que são a expressão de alguns dos instintos e impulsos
mais primordiais da espécie humana: criação, abrigo, morte,
entre outros. Os ossos do mundo.

of objects found in archeological excavations. But not only that;
they are works that survey the origins of forms that express
some of the most fundamental instincts and impulses of the
human species: creation, shelter, death, amongst others. The
bones of the world.
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