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  Sé apresenta
 Rafael RG: Panos de Mesa / Objetos do Paraguay (versão para
 exposição) 

 Panos de Mesa / Objetos do Paraguay é a segunda exposição individual do artista Rafael 
RG na Sé. A primeira, denominada “Há Algo que você espera de mim?” aconteceu em Setembro 
de 2014, com curadoria de Marta Mestre.

Diferente da primeira, com trabalhos inéditos e contextuais, a presente mostra apresenta uma 
compilação de obras pensadas e realizadas entre os anos de 2010 e 2016, todas pautadas em suas 
relações com o outro. Essas relações pessoais, ora amorosas, ora platônicas, ora através do diálogo 
com pessoas do meio, formam uma rede de agentes que o artista descreve como "Pessoas 
essenciais", partindo do conceito de "Solidão essencial" do escritor francês Maurice Blanchot.

No inicio de 2015, a diretora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Lisette Lagnado, 
coordenou o curso de férias EAVerão, cuja experiência teve um impacto importante nas 
referencias utilizadas por Rafael Rg. Segundo a diretora do Parque Lage, para Blanchot, a solidão 
essencial é um estado de solidão necessário para a criação artística. "Pessoas essenciais" seriam, 
portanto, pessoas as quais abrimos concessão para habitar nossa solidão essencial, convidando-as 
para adentrar o universo da criação e do trabalho artístico.

Partindo dessa premissa amorosa, que lida subjetivamente com a noção de intimidade, o artista 
monta sua narrativa poética que desdobra-se nessa exposição.

O nome Panos de Mesa / Objetos do Paraguay foi extraído de um livro fictício (Coleção Debates, 
2015), escrito em co-autoria com Pedro Maria Dutra. A apropriação do layout de uma capa 
familiar no meio acadêmico e a invenção da existência desses autores remete a procedimentos 
usados por Borges e Adolfo Bioy Casares. Já o conteúdo do livro, nesse caso, é disponível ao 
público apenas em forma de metáfora, mas existe para seu autor e co-autor, como registro 
(memória) da relação amorosa dos dois.

"A verdade sobre todas as coisas" (versão caixa), 2011 - 2016 é uma caixa de plástico com a 
inscrição dessa frase que aparece em outros trabalhos de RG. A questão filosófica da noção de 
verdade aparece num momento oportuno de confusão política e histórica, onde verdades são ora 
veladas, ora manipuladas, ora expostas pelas forças midiáticas.

"Os galeristas necessitam dos artistas, mas os artistas não necessitam dos galeristas", 2015- 2016 
– apresenta uma foto em que a figura da galerista do artista, Maria Montero, aparece junto a um 
arqueiro profissional que está prestes a atirar uma flecha tendo como alvo um exemplar da revista 
alemã Text Zur Kunst que repousa sobre a cabeça da galerista. "Esquina", 2016 – é uma placa de 
logradouro, simulando a esquina da Rua da Felicidade X Rua da Amargura, num exercicio de 
metáfora cartográfica sobre o desandar ( ou descarrilhar) dos afetos. Uma tentativa de 
presentificação daquele momento ínfimo em que algo que vai bem, começa a caminhar rumo ao 
seu fim.

Segundo o artista, os trabalhos são distribuídos no espaço como se cada trabalho fosse a página de 
um livro. "Toda a expografia é pensada como um grande livro que conta pequenas histórias de 
desamores e encontros" diz o artista. Nesse sentido junto aos trabalhos apresentados na galeria, 
figuram o índice, a introdução, a dedicatória e o epílogo desse "livro-exposição", conceito usado 
pelo próprio artista para definir o que o público irá ver ao visitar a mostra.

Serviço:

Abertura: 
Domingo,  3 de abril das 12h às 18h

Visitação:
5 de abril a 21 de maio,
terça, quarta, quinta e sexta - das 11 às 19h 
sábado - das 12 às 17h

Endereço:
Rua Roberto Simonsen 108, Centro Histórico - Sé - São Paulo +55 11 3107 7047
www.segaleria.com.br
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