
Oi Futuro Flamento/RJ inaugura a exposição 
ANDRÉ SEVERO – ARQUIPERISCÓPIO

Com curadoria de Paulo Herkenhoff, mostra inédita apresenta, pela primeira vez, um 
panorama da múltipla produção do artista gaúcho, com obras que buscam referências 
na história da arte para falar sobre as relações humanas, a natureza e a imagem
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O Oi Futuro apresenta a exposição “André Severo – Ar‐
quiperiscópio”, com seis obras inéditas do artista gaúcho, 
compostas por mais de 150 trabalhos, e seis vídeos, que 
ocupam o pátio externo, o hall e níveis 2, 3 e 4 do centro 
cultural. Com curadoria de Paulo Herkenhoff, a mostra 
apresenta um panorama da obra de André Severo, 
artista múltiplo que começou sua trajetória há 27 anos 
e realiza sua primeira exposição individual no Rio de 
Janeiro. A exposição apresenta diferentes vertentes do 
trabalho do artista – instalações, desenhos, colagens, 
pinturas e vídeos –, que estão reunidas pela primeira vez 
em uma exposição. Em comum, todas buscam referên‐
cias na história da arte para falar sobre as relações hu‐
manas, a natureza e a imagem. 
 
“A obra de André Severo é sobre a circulação da 
arte‐imagem. Sua despojada presença em vídeos, 

fotografias, livros e exposições escamoteia a com‐
plexidade desse desafio. Nem sempre o público  
tem consciência de que se depara com uma pro‐
posta de arte e que é um alvo deste projeto. Para o 
artista, toda circulação cultural é uma forma de con‐
trato social com a recepção”, diz o curador Paulo 
Herkenhoff, que vem planejando essa exposição há 
cerca de três anos. 
 
A mostra exibe obras que trazem elementos chaves da 
produção de André Severo, mostrando ao público um 
panorama de seu pensamento. “Minha produção é 
cíclica; a maneira como os trabalhos estão articulados 
no espaço, em ‘Arquiperiscópio’, traz referências da 
minha trajetória ao longo dos últimos 20 anos, ao 
mesmo tempo em que revelam o ponto de pensamento 
em que estou no momento”, diz o artista.  
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O nome da exposição, “Arquiperiscópio”, faz uma 
alusão ao objeto ótico – cujo funcionamento é baseado 
na associação de dois espelhos, permitindo uma visão 
ampliada e de longa distância – para dar conta da obra 
e do percurso múltiplo de André Severo, que também 
é curador e produtor. “Entendo tudo o que faço como 
uma coisa só. Trabalho compulsivamente e cada tra‐
balho é uma parte do todo, do que sou, que me ajuda 
a entender os processos poéticos, mas também de 
busca e questionamento existencial”, diz. 
 
OBRAS EM EXPOSIÇÃO  
Rastro (Gustave Le Grey) – No pátio do Centro Cultural 
Oi Futuro está uma grande instalação, de 14mx2m, 
feita a partir de uma imagem de Gustave Le Grey, um 
dos mais importantes fotógrafos franceses do século 

XIX. Severo ampliou essa imagem em formato de cartaz 
lambe‐lambe e colou nas ruas. Tempos depois, esses 
cartazes foram retirados, trazendo todos os elementos 
que estavam atrás, e também tudo o que foi sobre‐
posto, além das interferências climáticas, como sol e 
chuva, aos quais foram expostos.  
 
A Onda – Série de pinturas inéditas nas quais André Severo 
reproduz diversos trabalhos de Gustave Courbet 
(França, 1819‐1877), pioneiro do realismo francês.  
 
Academia – Série com 12 trabalhos, compostos por 
cerca de 50 desenhos cada, na qual o artista faz uma 
referência às academias dos séculos XVIII e XIX, onde  
os artistas aprendiam a desenhar copiando obras de  
outros artistas.  
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Inventário – Inventário é uma obra em aberto, com‐
posta por milhares de pequenas colagens que trazem 
relacionadas, em cada uma delas, uma  
imagem, uma palavra e uma gota de sangue do 
artista, que é diabético e precisa fazer a medição de 
glicose diariamente.  
 
El Mensajero – Série de textos produzidos a partir de 
uma colagem de trechos de diversos livros do poeta 
mexicano Octávio Paz (1914 ‐ 1998).  
 
Passagem – Videoinstalação composta por 14 
vídeos elaborados a partir da animação de uma se‐
leção de fotografias dos estudos de movimentos re‐
alizados por Eadweard Muybridge entre os anos de 
1883 e 1887.  
 
Completam a exposição  o vídeo “Ensaios para o fim”, 
que mostra explosões de bombas atômicas, exibido nas 
TVs do térreo do Centro Cultural, e a obra “Ar‐
quiperiscópio TV”, com uma edição de diversos filmes 
do artista, que está no videowall, também no térreo.   
 
Os vídeos “Meridional” e “Estada” encontram‐se no 
Nível 4; a intervenção “Isto fala”, nos painéis do Museu 
das Comunicações e Humanidades (Musehum). Tam‐
bém fazem parte da exposição livros editados por 
André Severo, ampliando o panorama sobre o artista. 
 
SOBRE O ARTISTA 
André Severo (Porto Alegre, 1974. Vive e trabalha em 
Porto Alegre). Mestre em poéticas visuais pelo Instituto 

de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
É artista visual, curador e produtor. Atualmente, é  
diretor do Farol Santander Porto Alegre. 
 
Dentre suas principais premiações destacam‐se o Pro‐
grama Petrobrás Artes Visuais, 2001; o Prêmio Funarte 
Conexões Artes Visuais, em 2007; o Projeto Arte e 
Patrimônio, 2007; o Programa Rede Nacional Funarte 
Artes Visuais 2009; o V Prêmio Açorianos de Artes Plás‐
ticas, em 2010; o Prêmio de Artes Plásticas Marcanto‐
nio Vilaça ‐ 6ª Edição, em 2013; o Prêmio Funarte de 
Arte Contemporânea 2014; o XV Prêmio Funarte Marc 
Ferrez de Fotografia 2015; e o Prêmio Sérgio Milliet da 
ABCA, em 2018, pelo livro Artes Visuais – Ensaios 
Brasileiros Contemporâneos. 
 

 

SERVIÇO:: 

André Severo – Arquiperiscópio  

Abertura: 3 de novembro de 2021 

Exposição: até 16 de janeiro de 2022 

Classificação etária: livre (nudez não erótica) 

Centro Cultural Oi Futuro Flamengo  

Endereço: Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo / RJ 

Visitação: de quarta a domingo, das 11h às 18h.  

A entrada do público se encerra às 17h. 

Informações: www.oifuturo.org.br  

ou pelo telefone (21) 3131‐3060 

Entrada franca  
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http://www.oifuturo.org.br

