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RECONCILIAÇÃO

Ousadias, afetos e memórias

Reconciliação organizada pela Galeria Pilar é a primeira exposição de Gretta Sarfaty no Brasil depois de décadas vivendo entre
Nova York e Londres.

Em 1974, Franco Terranova convidou-a para expor no Rio de Janeiro, na Petite Galerie que naqueles anos reunia a vanguarda
artística do país. Em seguida, Gretta participou da XII Bienal de São Paulo, e apesar de muito jovem, fazia sucesso com suas
performances, instalações e vídeos.
Sua obra logo se internacionalizou. Em Nova York (1987) Gretta desenvolveu seus primeiros trabalhos com computador à
procura de novos suportes e de novos meios de expressão. Entretanto sua atenção sempre esteve voltada para o corpo, vale
dizer, seu próprio corpo – fio condutor de sua poética.

O corpo fecundou toda sua linguagem. Não se trata de tema recorrente, e sim de território onde pulsa vida sem
repouso – energia em incessante movimento. Nos desdobramentos do corpo, como expressão plástica, Gretta construiu uma
obra vigorosa, ardente, impulsionada sempre em ritmo intenso, vivace.

Nas telas de Reconciliação, notamos uma mudança significativa no tratamento de sua linguagem. Agora o corpo precisa
do outro, já não se expressa sozinho. Afinal, o tema é reconciliação, coparticipação, compartilhamento.
Nessa série a artista se refere sobre questões que envolveram sua reinserção no convívio familiar depois de uma prolongada
ausência. Gretta reflete sobre os conflitos e descompassos de seu retorno, mas também sobre o acolhimento e os sentimentos
que afloraram desse convívio, inclusive, as reminiscências já adormecidas na sua memória que emergiram novamente.

Para representar esse delicado tecido de relações humanas, a artista desenvolveu uma abordagem aguçada e construiu uma
narrativa serena, com a intensão de captar situações de intimidade, muitas delas transpassadas de tensão e de brandura.
Contudo, não são apenas as questões existenciais e interpessoais, que interessaram à artista. Há o afeto! Expressão relevante
e substantiva de sua poética atual.

As imagens fotográficas foram retiradas da vida cotidiana. Depois, trabalhadas no computador e transportadas para tela
com acréscimos de pintura, de grafismos e de colagens. As cenas são narradas de maneira contida. Ainda assim, percebemos
que os personagens transpiram emoções e suas vozes afloram apenas sussurradas, mas audíveis.
Clamores?

Fabio Magalhães
Agosto de 2018



Gretta Sarfaty ganhou reconhecimento
internacional no final dos anos setenta com
seus trabalhos relacionados à Body Art.
Desde então, viveu e produziu entre Nova
York, Londres e Veneza. As viagens e
vivências em variadas culturas tiveram
importante influência em sua produção
artística, cujo tema central é a questão da
identidade e do papel social da mulher. Após
35 anos, a artista volta a fixar residência em
São Paulo e mantém base em Nova York e
Veneza.

O trabalho de Gretta sempre foi marcado
pela intensa relação entre Arte e Vida, o que
se manifesta em sua série mais recente,
‘Reconciliação’, na qual tece elaborações
acerca da família e da identidade por meio
da exploração das lembranças através de
arquivos. Nesta nova produção, a artista
procura mapear e resignificar seus laços
familiares, memórias e afetos. A série parte
da manipulação e interferências em
fotografias de seu arquivo pessoal.



A artista participou de exposições em
museus como o Centre Georges Pompidou,
MASP, Pinacoteca de São Paulo, MAC São
Paulo, MAM São Paulo, Museu Nacional de
Belas Artes do Rio de Janeiro, XII Bienal de
São Paulo, Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris, Palazzo dei Diamanti de Ferrara,
Museum of Modern Art of New York, The Art
Institute of Chicago, entre outros.



A proposta da exposição reúne fotografias,
pinturas, gravuras, instalações e vídeos que
ressaltam as diferentes percepções sobre a
interferência da linguagem digital na
fotografia e da pintura no digital, numa
busca de reconstituir e fabular memórias,
afetos e imagens de si própria, com
curadoria de Fábio Magalhães.
A mostra acontece durante 45 dias na Unibes
Cultural em São Paulo, capital. Tendo como
ponto de partida sua experiência pessoal, as
obras se utilizam da fusão de lembranças
íntimas e, dessa forma, evocam experiências
universais e imemoriais de encontros,
desencontros, adequação, reconciliações e
retornos.
A Artista fará palestras sobre seus processos
criativos e exibição de vídeos



Para exposição a entrada será gratuita, com
3000 folders distribuídos gratuitamente.
O livro terá tiragem de 3000 (três mil)
exemplares sendo 660 para distribuição
gratuita para bibliotecas públicas.



especificações técnicas dos produtos:

exposição de artes visuais
Unibes Cultural	pelo	período	de	45	dias.

Setembro	de	2019

livro
tiragem de 3000 exemplares.
260 páginas
228 x 295 mm (formato fechado)
Capa e miolo 4 x 4 cores
Colado e costurado
Capa dura
Miolo papel offset 170g 4 x 4 cores
Textos em português e inglês

folders
Tiragem de 3000 impressos
20x15 (Formato Fechado)
20x45 (Formato Aberto)



Lei Rouanet
O projeto de exposição “Reconciliação”
conta com os benefícios da Lei Rouanet de
Incentivo à Cultura. PRONAC Nº 182397.

O valor a ser captado para a realização do
projeto R$ 706.762,00.

Cotas de	patrocínio
Benefícios gerados pelas ações de	
patrocínio:
v Divulgação institucional;
v Marketing	direcionado – atingir uma

audiência direta do	seu target;
v Fidelização de	clientes;
v Ser reconhecido como um	promotor	de	

ideias e	de	conteúdo;
v Incentivos Fiscais;
v Reconhecimento social;
v Gerar mídia espontânea;

Temos dois tipos de	patrocínio:

Patrocínio Exclusivo
R$	706.762,00

Patrocinador Master
R$	406.762,00
2	cotas:	Apoio cultural
R$	150.000,00



democratização de acesso

exposição
Pretende-se criar oportunidades de
encontro entre pessoas através da exposição
e facilitar um conhecimento maior aos
processos criativos da artista Gretta Sarfaty.
Estimamos um público total de 4.000
pessoas.

Todas as iniciativas culturais previstas
garantem a entrada gratuita e irrestrita do
público.

UNIBES
O	local	é	de	fácil	acesso,	amplamente	
servido	pelo	transporte	coletivo	e	a	
estrutura	do	edifício	dispõe	de	adaptação	
para	pessoas	com	mobilidade	reduzida.



Artista	
Gretta Sarfaty

Curadoria	
Fábio	Magalhães

Coordenação	de	Produção	
Luli Hunt	pela	Orum Produções	e	Eventos	Ltda.




