
CARLOS ISSA
CORAL VOGAL
curadoria 
Germano Dushá

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

 segaleria

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



BI
O Carlos Issa, 1971, vive e trabalha em São Paulo. 

Sua pesquisa envolve desenho abstrato, arte 
sonora, design experimental e fotografia. Organizou 
e participou de exposições independentes aplicando 
métodos expositivos “do it yourself” que antecipa-
ram, no final dos anos noventa, a multiplicidade de 
meios e veículos para a circulação da arte. Atuou 
também como curador de eventos de música experi-
mental e coletivas de arte como a “Supercolina”, na 
Galeria Logo, e “Conversão”, na Galeria Sé. 

Participou de exposições coletivas no Brasil e 
no exterior como a “Tropical Punk”, na Whitecha-
pel Gallery de Londres, e “DOBRA”, na Ferme du 
Buisson, em Paris. Dentre as individuais destacam-se 
“Calor e Conforto” realizada na Sé galeria em 2018 e 
“Pistinha Abstrata de Música Problema” em Bogotá, 
em 2016. Dentre as residências que participou, 
destaca-se a Homesession em Barcelona em 2020. 
Publicou uma série de livros de artista que podem 
ser encontrados em espaços como a Printed Matter, 
em Nova York, a Tijuana, em São Paulo e a Motto, em 
Berlin. 
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Carlos Issa

A para atravessar, 2022
CI043

escultura em mdf e espuma

210 x 280 x 40 cm

. 



Carlos Issa

Coral Vogal, 2016
CI033

técnica mista

32.5 x 24 cm (28 partes)

. 







Carlos Issa

Refrão, 2013
CI040

técnica mista

75 x 123 cm

. 







Carlos Issa

Coral, Consoante, 2013
CI032

técnica mista

77 x 52 cm

. 







Carlos Issa

Entre!, 2018
CI036

técnica mista

45 x 33 cm (9 partes)

. 





Carlos Issa

I para Derrubar, 2022
CI038

escultura em mdf e espuma

209 x 25 x 30 cm

. 





Carlos Issa

E para escalar, 2022
CI034

escultura em mdf e espuma

54 x 90 x 65 cm

. 





Carlos Issa

Elegia, 2012
CI035

técnica mista

45 x 32.5 cm

. 







Carlos Issa

Mais Perto do Céu , 2014
CI039

técnica mista

44.5 x 32.5 cm

. 







Carlos Issa

As Punks Não se Medem, 2015
CI031

técnica mista

45 x 33 cm

. 







Carlos Issa

Última página, 2013
CI042

técnica mista

77 x 34 cm

. 







Carlos Issa

Três dias sem você, 2013
CI041

técnica mista

38 x 98 cm

. 







Carlos Issa

Franca Alegria Dinâmica, 2014
CI037

técnica mista

37 x 95 cm

. 
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Á Instrução: respire fundo, enchendo os pulmões e sentindo cada 

partícula que te compõe sendo oxigenada. No limite, quando for 
a hora, escolha uma vogal diante de ti e a recite com firmeza, até 
que lhe escape o último fôlego. Repita quantas vezes quiser.  

 
 

Esta exposição propõe-se como um ambiente de alta densi-
dade gráfica e emocional. Ao reunir trabalhos realizados por 
Carlos Issa nos últimos 10 anos – alguns trazidos à luz sob o 
peso do presente e outros produzidos especificamente para a 
ocasião –, comenta sobre o alvorecer dos apetites, a subida dos 
amontoados, a incisão dos discursos e o enlace das paixões; 
bem como sobre a vertigem das crises, a violência irremediável 
das detonações e o fluxo das derrocadas. Os desenhos e objetos 
aqui dispostos funcionam como ferramentas vocabulares ou 
fragmentos narrativos para livre tráfego, para os pegarmos 
com os olhos e os reformularmos com a garganta, de modo 
que a própria exposição não seria outra coisa senão um plano 
ideal para pensarmos sobre os detritos e suas órbitas, expe-
rimentando a linguagem, as cores e os contrastes, a eufonia e 
os ruídos, as valsas e as desavenças entre os sons e as grafias. 
Inscreve-se, assim, como situação espacial própria ao curso de 
ideias que tomam nota dos êxtases, abismos e ambiguidades 
destes tempos.  

Na série Coral Vogal (2016), que empresta seu título à 
mostra, as cinco letras do português usadas para representar 
os sons vocálicos ganham formas e configurações diversas. A 
partir de simples caracteres grafados em diferentes esca-
las e níveis de pressão, vão formando-se rabiscos, símbolos, 
construções e paisagens. Por meio do exercício de síntese os 
desenhos concentram energia suficiente para abrir inesperados 
campos de visão e invenção. Como proposição performática, ou 
partituras para um coro a ser formado por voluntários, a série 
sugere que cada sujeito escolha um fonema e o emita soltando o 
ar livremente pela boca ou pelas vias nasais, sentindo a articu-
lação da língua, o timbre, a intensidade e o acento; suportando 

Instruction: take a deep breath, filling your lungs and feeling 
every particle that composes you being oxygenated. As you reach 
the limit, when the time comes, choose one vowel in front of you 
and recite it firmly, until your last breath has escaped. Repeat as 
many times as you like. 

 
This exhibition proposes an environment of high graphic and 
emotional density. It gathers works by Carlos Issa from the 
last 10 years – with some being brought to new light under the 
weight of the present and others produced specifically for the 
occasion –, commenting on the dawning of appetites, the rise of 
heaps, the incision of speeches and the connection of passions; 
as well as on the vertigo of crises, the irremediable violence 
of detonations and the flow of downfalls. The drawings and 
objects displayed here work as vocabulary tools or narrative 
fragments for free tra!c, to be caught with our eyes and refor-
mulated with our throats, making the exhibition itself nothing 
but an ideal plan for thinking about the debris and their orbits, 
experimenting with language, colors and contrasts, euphony 
and noise, waltzes and disagreements between sounds and or-
thographies. It is thus inscribed as a spatial situation proper to 
the course of ideas that take note of the ecstasies, abysses and 
ambiguities of these times.

In the series Vowel Choir (Coral Vogal, 2016), which lends its 
title to the show, the five Portuguese letters used to represent 
vowel sounds take on di"erent shapes and configurations. 
From simple characters written in di"erent scales and pres-
sure levels, scribbles, symbols, buildings and landscapes are 
formed. Through the exercise of synthesis, the drawings con-
centrate enough energy to open unexpected fields of vision and 
invention. As a performance proposition, or music sheet for a 
chorus formed by volunteers, the series invites the audience to 
choose a phoneme and emit it by releasing air freely through 
their mouths or nasal passages, experimenting with the articu-
lation of the tongue, the timbre, intensity and accent; suppor-



o afeto, o volume e a direção do som produzido. Sendo assim, os 
desenhos extravasam do papel para o lado de fora, tencionando 
mexer com o funcionamento do corpo que se dispõe a cantar.

Nos objetos criados a partir da continuidade deste pensa-
mento no campo tridimensional, a provocação dos desenhos é 
transferida para o jogo físico direto. Há um A para Atravessar, 
um E para Escalar e um I para Derrubar (2022). Essas peças 
são um misto de escultura, objeto, mobiliário: ao passo que 
compõem visualmente com os desenhos da parede, também re-
formulam arquitetonicamente o campo expositivo e convidam 
o público a performar a partir do seu uso, oferecendo funções 
práticas a quem se aproxima. Quem quiser pode tocar, subir, 
sentar, se apoiar, etc.

Como contraposição óbvia ao Coral, Consoante (2013) joga 
visualmente com as possibilidades gráficas das letras X, Y, 
U, H, ao representar os códigos do alfabeto conhecido com 
operações de forma e contraforma somadas a distorções, mo-
vimentos livres e dimensões espaciais. Num lance semelhante 
de incompletude arbitrária, mas por vias mais cifradas, Três 
Dias Sem Você (2013) coloca-se como uma trinca monotônica 
de rasgos nas páginas de um diário, sobre o qual ressoa, desde 
o fundo de um buraco emocional, um mesmo pensamento con-
centrado e seus elementos residuais.

Em Refrão (2013), reproduções de uma matriz que alude à 
formação de um relevo na superfície terrestre vão ganhando 
consistência, transmutando-se ao reunirem matéria densa 
e, portanto, peso e escuridão. Num lance sequencial, Última 
Página (2013) mostra a mesma montanha da série anterior 
em seu ápice. A mancha gráfica ganha condensação final, num 
rígido colosso em seu ultimato formal.

Elegia (2012), Franca Alegria Dinâmica (2014), Mais Perto 
do Céu (2014) e As Punks Não se Medem (2015) reúnem em si 
diferentes momentos de verborragia, cheios de declarações 
frontais mas também pausas, pontuações e silêncio, num 
movimento sensível entre acúmulo e obliteração. Traços, tipos, 
recortes, fitas, manchas, garranchos e respingos vão dando 

ting the a!ection, volume and direction of the sound produced. 
Thus, the drawings overflow from paper to the outside world, 
aiming to provoke the body that is willing to sing.

In the objects created from the continuity of this three-
-dimensional field of thought, the provocations found in the 
drawings are translated into a direct physical game. There is 
an A for crossing (A para Atravessar, 2022), an E for Climbing 
(E para Escalar, 2022), and an I for Dropping (I para Derrubar, 
2022). These pieces are a mix of sculpture, object, furniture: 
while composing visually with the wall drawings, they also 
reformulate the architecture of the exhibition field, inviting 
visitors to perform based on their use, o!ering practical func-
tions to those who approach. Anyone can touch, climb, sit, lean 
on, etc., using them as they please. 

As an obvious contrast to the Choir, the work Consonant 
(Consoante, 2013) visually plays with the graphic possibilities 
of the letters X, Y, U, H, by representing the codes of the known 
alphabet with operations of form and counterform added to 
distortions, free movements and spatial dimensions. In a simi-
lar move of arbitrary incompleteness, but with a more cryptic 
approach, Three Days Without You (Três Dias Sem Você, 2013) 
presents itself as a monotonic crack in the pages of a diary, over 
which the same concentrated thought and its residual elements 
resonate from the bottom of an emotional hole.

In Chorus (Refrão, 2013), reproductions of a matrix alluding 
to an elevated part of the Earth’s crust keep gaining consis-
tency, transmuting and bringing together dense matter ⎼ 
weight and darkness. In a sequential shot, Last Page (Última 
Página, 2013) shows the same mountain of the previous series, 
but at its apex. The graphic stain gains final condensation – it is 
the formal ultimatum of a rigid colossus.

Elegy (Elegia, 2012),  Plain Dynamic Happiness (Franca 
Alegria Dinâmica, 2014), Closer to the Sky (Mais Perto do Céu, 
2014) and Punk Girls Don’t Measure Themselves (As Punks Não 
se Medem, 2015) bring together di!erent moments of verbosity, 
full of frontal statements but not without pauses, punctuation 
and silence, in a sensitive movement between accumulation 



contornos a algo indizível, que se desenvolve com um pouco de 
fúria e um pouco de delicadeza, um pouco de vazio e um pouco 
de preenchimento. 

Nessas composições abstratas despontam estados de es-
pírito voláteis, que vão justapondo um número de sensações. 
Não obstante prescindirem de figuras, podem facilmente nos 
conduzir às imagens pela via energética. É possível entrever o 
calor das ruas lotadas, um chão de carnaval, um fim de festa, 
uma parede abarrotada, um tanto de letreiros se acotovelando 
no horizonte, muitos vapores e fumaças; ou na parte do espec-
tro menos tangível: esquemas mentais, estoques de emoções, 
conturbações das ideias, e mapas de múltiplas lembranças. 

Por fim, a série Entre! (2018) apresenta uma espécie de 
léxico para uma arquitetura metafísica. Gestos mínimos for-
mulam plantas-baixas impossíveis, que se apresentam como 
signos fantasmagóricos de edificações concretas. Frutos da 
razão do planejamento atravessada pela velocidade da imagina-
ção, são elementos tipológicos que flutuam como impraticáveis 
projetos de edificação, como livre sugestão.

Fagulhas, estopins, embriões de mundo, ascensões, abrigos, 
sinalizações, explosões, quedas e, sobretudo, os resíduos das 
coisas rodopiando no Cosmos, nas calçadas, casas, mesas, 
bolsos, gavetas e cabeças… Da autobiografia à ficção, do roman-
tismo ao realismo, do garrancho à gramática especulativa, do 
corpo organizado ao esfacelamento e às sobras, esses trabalhos 
todos se dão na risca entre o lampejo e a intenção duradoura. 
Entre o impulso que fabrica o pensamento construtivo quente, 
apaixonado, e a intenção de tatear o universal para, com sorte, 
perdurar. Isto é, no balanço da alegria sem freios, do devaneio 
que corre solto, do caráter mutante da língua, do traço selva-
gem, com a agudeza de uma composição que aspira sempre ao 
que pertence ao tudo, ao que é do todo.

 
Germano Dushá

and obliteration. Strokes, types, clippings, ribbons, stains, 
scribbles, and splashes give contours to something unspeaka-
ble, which develops with a little fury and a little delicacy, a little 
emptiness and a little filling.

In these abstract compositions, volatile moods emerge, 
which juxtapose a number of sensations. Despite the absence 
of figures, they always seem to lead us to images through an 
energetic path. It is possible to glimpse the heat of the crowded 
streets, a carnival floor, a party ending, a crowded wall, many 
signs jostling on the horizon, lots of vapors and smoke; or on 
the less tangible part of the spectrum: mind schemes, stocks of 
emotions, turmoil of ideas, and multiple memory maps.

Finally, the series Enter! (Entre!, 2018) presents a kind of 
lexicon for a metaphysical architecture. Minimal gestures 
formulate impossible floor plans, which present themselves 
as ghostly signs of concrete buildings. Resulting from rational 
planning hit by the speed of imagination, these pieces are ty-
pological elements that float like impractical building projects, 
like free suggestions.

Sparks, fuzes, embryos of worlds, rising vectors, shelters, 
signs, explosions, drops and, above all, the tailings of things 
swirling in the Cosmos, on the sidewalks, houses, tables, 
pockets, drawers and heads... From autobiography to fiction, 
from romanticism to realism, from scribbling to speculati-
ve grammar, from the organized body to the crumbling and 
leftovers, these works come to surface in between the flash 
action and the intention to last. In between the impulse that 
manufactures the hot, passionate constructive thought, and 
the intention of groping the universal. That is, in the balance 
of unbridled joy, of the reverie  running free, of the mutating 
character of language, of the wild line, with the sharp composi-
tion that always aspires towards what belongs to everything, to 
the whole.

 
Germano Dushá
Tradução: Fabricia Ramos
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