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ps. nos achamentos do chão também foram 
descobertos os mistérios do voo ocorre após 
a passagem do artista por uma série de 
residências realizadas nos últimos anos, 
incluindo Pivô Pesquisa, Casero, Kaaysá e o 
próprio Fonte. Deco encontra na literatura de 
Manoel de Barros, Guimarães Rosa, Carlos 
Drummond de Andrade e Walt Whitman, 
as pistas para as suas novas caminhadas — 
ainda que por vezes mude o caminho e tome 
bifurcações, partindo em busca de ilhas e 
mares distantes, de restos de naufrágios. 
Diante da fragilidade da existência, o artista 
é instado a criar suas próprias formas de 
proteção. Das águas salgadas recolhe a 
madeira para novos totens. Esculpe seus 
deuses. Escreve um alfabeto escultórico 
que lança mão de um conjunto de amuletos 
emprestados das mais diversas cosmologias 
— a lança de Jorge, a piteira do Matita, o 
pente de Sobá, o arco de Oxóssi, o tambor do 
Nataraja… —, na tentativa de construir uma 
nova linguagem através do poder emanado 
dos objetos.

A literatura é o chão de Deco Adjiman. 
Sua produção está assentada na escrita, 
na tradução e nos jogos que a linguagem 
proporciona. Para ele, a arte é um reflexo 
do momento, uma tentativa de capturar o 
efêmero. As obras do artista são criadas a 
partir de caminhadas feitas principalmente 
na natureza. Depois das andanças, ele 
compõe arranjos de elementos encontrados, 
permitindo-nos ler um pouco sobre a Terra. 
Enquanto percorre o terreno, quase em 
processo meditativo, detém um olhar atento 
sobre o chão. Olhando para baixo, presta 
atenção ao que foi descartado, às quisquilhas 
da natureza: folhas, gravetos, pedras, poeira. 
Ele considera que talvez a palavra tenha 
nascido da mesma maneira, em uma trilha 
onde se encontram os fragmentos frágeis 
da vida. 



Deco Adjiman 
ferramentaria, 2022 
DA046

madeira

195 x 275 cm

. 









Deco Adjiman

hádeuses de hámar e chão II, 

2021

DA025

madeira, cordas, barbantes, 

terra, coral, pedra e ferro 
171 x 251 x 15 cm

. 





Deco Adjiman

ensino circular do chão, novo 

exemplo, 2022

DA044

madeira, capa de enciclopédia e 

amostras diversas de chão

260 x 260 cm

. 





Deco Adjiman

jogos de acaso sobre o chão, 

2022

DA037

pintura de terra sobre o chão, 

madeira e dados

60 x 100 x 910 cm

. 



Deco Adjiman

ex quadros, em quadros I, 2021 
DA018

madeira

215 x 115 x 8 cm

. 







Deco Adjiman

pigdim, 2022

DA051

madeira, terra, papel, giz 
50 x 70 cm 

80 x 180 cm

. 







Deco Adjiman

qwerty, 2022

DA056

madeira, terra e outras amostras 
de chão

30 x 100 cm

. 







Deco Adjiman

poema arquipélago I, 2022

DA068

madeira

100 x 215 cm

. 







Deco Adjiman

poema arquipélago II, 2022 
DA048

madeira

100 x 215 cm

. 









Deco Adjiman

máquina de fazer poesia, 2022 
DA055

máquina de escrever, madeira, 

papel, ferro

250 x 50 x 30 cm

. 
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Deco Adjiman

hádeuses xico, nove exemplos 

a, 2022

DA069

madeira

180 x 25 cm

. 



Deco Adjiman

hádeuses xico, nove exemplos 

b, 2022

DA070

madeira

70 x 35 cm

. 



Deco Adjiman

hádeuses xico, nove exemplos c, 
2022

DA071

madeira

120 x 35 cm

. 



Deco Adjiman

hádeuses xico, nove exemplos 

d, 2022

DA072

madeira

120 x 32 cm

. 



Deco Adjiman

hádeuses xico, nove exemplos 

e, 2022

DA073

madeira

50 x 20 cm

. 



Deco Adjiman

hádeuses xico, nove exemplos f, 
2022

DA074

madeira

50 x 20 cm

. 



Deco Adjiman

hádeuses xico, nove exemplos 

g, 2022

DA075

madeira

30 x 15 cm

. 



Deco Adjiman

hádeuses xico, nove exemplos 

h, 2022

DA076

madeira

40 x 26 cm

. 



Deco Adjiman

hádeuses xico, nove exemplos i, 

2022

DA049

madeira

30 x 21 cm

. 



Deco Adjiman

japamala, 2022

DA050

contas de madeira, contas de 

cerâmica, fio de algodão e 

materiais diversos

110 x 180 cm

. 



Deco Adjiman

nosso eu, a diferença das 

máscaras, 2022

DA047

madeira

160 x 100 cm

. 







Deco Adjiman

conjunto de notícias da 

primavera, 2021

DA034

madeira, papel e pigmentos 

naturais

210 x 116 x 3 cm

. 







Deco Adjiman

chão sobre papel I a V, 2022 
DA061

papel e terra

65 x 55 cm

. 







Deco Adjiman

dar chão às palavras, 2022 
DA057

papel e terra

15 x 295 cm

. 





Deco Adjiman 
mãos de mães, 2022 
DA052

madeira e barbante 
180 x 80 x 15 cm

. 







Deco Adjiman

cadernos de notação de tempo, 

2021

DA040

madeira e papel

128 x 150 x 3 cm

. 







Deco Adjiman

caderno de notação de ditos, 

2021

DA030

madeira e papel

50 x 95 x 6 cm

. 





Deco Adjiman

ex quadros, em quadros II, 2021 
DA019

madeira

77 x 218 x 6 cm

. 



Deco Adjiman 
cadernos de notação de 

paisagem, 2021 
DA039

papel, terra e madeira 
120 x 65 x 6 cm

. 





Deco Adjiman

cadernos de notação de silêncio, 
2021

DA031

madeira e papel

80 x 115 x 6.5 cm

. 
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vista da exposição individual “háuma” com curadoria de Maria Montero. Sé galeria, São Paulo, 2018 



vista da exposição individual “eu, mesmooutro” com curadoria de 
Maria Montero. Sé galeria, São Paulo, 2016



vista da exposição individual “eu, mesmooutro” com curadoria de 
Maria Montero. Sé galeria, São Paulo, 2016



vista da exposição individual “A poesia venceu” com curadoria de Maria Montero. Sé galeria, São Paulo. 2014.



vista da exposição individual “A poesia venceu” com curadoria de Maria Montero. Sé galeria, São Paulo. 2014.



vista da residência FONTE . espaço FONTE, São Paulo, 2019.



vista da residência Pivô. São Paulo, 2019.



Artistas Representados
Represented Artists

Arnaldo de Melo
Brisa Noronha
Carlos Issa
Dalton Paula
Daniel Fagus Kairoz 
davi de jesus do nascimento
Deco Adjiman 
Denise Alves-Rodrigues
Edu de Barros 
Gui Teixeira
João Loureiro 
Manata Laudares
Maria Montero 
Michel Zózimo 
Pedro Victor Brandão 
Pontogor 
Rafael RG 
Rebecca Sharp
Tadáskía 
Traplev


