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A Galeria Vermelho apresenta a individuais de Carmela Gross e Jonathas de Andrade, e a 
instalação Controle Remoto, de Gisela Motta e Leandro Lima. 

De 11 de agosto a 17 de setembro de 2016. 
No dia da abertura, 11 de agosto, a Vermelho recebe o lançamento do livro Brasil, país do futuro: 

um livro sobre o livro, de Carla Zaccagnini, editado pela Editora Concreta de Madri. 
 
 

Carmela Gross 

A segunda exposição individual de Carmela Gross na Galeria Vermelho, Um, Nenhum, Muitos, se organiza 
em torno de 4 obras: Figurantes (2016), 13 Passantes (2015/2016), Darlenes (2014) e Bando (2016). 

Figurantes 

O painel luminoso vermelho de LED, Figurantes (2016), de Carmela Gross, instalado na entrada da Galeria 
Vermelho, se assemelha aos tantos que se encontram usualmente em bares, lojas e postos de gasolina com 
anúncios. Só que aqui, ao invés de produtos e serviços, o painel apresenta um cortejo insólito de dúbias 
figuras. São aquelas listadas por Marx, em O 18 de Brumário de Luís Bonaparte (1852), como membros da 
Sociedade 10 de Dezembro, constituída de biscateiros, arrivistas, herdeiros arruinados, vagabundos e 
desocupados de toda ordem: batedores de carteira, ex-presidiários, vigaristas, rufiões decadentes e muitos 
outros... O resgate luminoso deste grupo peculiar de ativistas políticos, estampado no painel de LED 
montado pela artista, reatualiza outros grupos que vieram na esteira deste, e aponta para tantos mais em 
circulação nas cidades contemporâneas. 

Figurantes 

13 Passantes 



Numa sala adjacente, encontra-se a animação em vídeo 13 Passantes (2015/2016), que traz pequenas 
figuras feitas de fita adesiva preta sobre um fundo de papel quadriculado. As figuras se deslocam de um 
extremo ao outro da tela. O equilíbrio frágil de suas linhas ressalta e singulariza distintos modos de andar e 
atravessar “o palco iluminado” da projeção. 

Para a montagem de 13 Passantes, a Galeria Vermelho conta com o apoio da Epson que gentilmente cedeu 
um projetor PowerLite Pro G6900WU para a exibição do filme. 

 
13 Passantes 

Darlenes 

A sala 1 da galeria é ocupada pela instalação Darlenes (2014), constituída de duas cancelas de 
estacionamento. Usualmente a cancela sinaliza a passagem ou a interdição para os carros. Só que aqui, não. 
Estas são cancelas para pedestres que podem delas se aproximar e manejá-las, como quiserem, para outros 
significados. 

As hastes mecânicas são comandadas a distância por um controle remoto à disposição de quem passa. O 
movimento de subir e descer das hastes desdobra e estende uma massa informe de tecido vermelho, 
desenhando no espaço um grande X. As hastes podem ser novamente acionadas e voltar à posição inicial, 
desfazendo o desenho em vermelho. Pode-se repetir este processo todas as vezes que se quiser. 



 
Darlenes (detalhe) 

Bando 

Na sala 2, 78 desenhos dispostos lado a lado formam um ambiente propício a projeções imaginárias de 
várias ordens. Compõem uma multidão de bichos, feitos de manchas verdes que evocam vultos de animais, 
situados em meio a campos acinzentados feitos de rabiscos de grafite. Eles cercam, feito uma horda à 
espreita, quem está de passagem pela sala.  

 
Bando – Cabra 

** 

Jonathas de Andrade 
Jonathas de Andrade ocupa a sala antonio – o cinema da Galeria Vermelho – com o curta-metragem O 
Caseiro (2016) que propõe um diálogo com o filme de 1959, O Mestre de Apipucos, de Joaquim Pedro de 



Andrade. O filme é construído simetricamente em duas narrativas. À esquerda, o filme de 1959, gentilmente 
cedido pela produtora Filmes do Serro, exibe o cotidiano de Gilberto Freyre em sua casa no bairro de 
Apipucos, no Recife. À direita, Jonathas de Andrade cria um espelhamento simultâneo das cenas de O 
Mestre de Apipucos substituindo Freyre por um suposto caseiro da opulenta morada do sociólogo. O 
paralelo entre os dois personagens - aquele histórico do documentário, e aquele anônimo da ficção - 
estabelece uma tensão que sublinha aspectos de classe e raça, dois dos assuntos mais presentes na obra de 
Freyre, já que este aparece vivendo uma vida de registro aristocrático no filme de Pedro de Andrade. 

 
 

 
O caseiro 

Do lado de fora do cinema, Jonathas exibe a instalação Suar a Camisa (2014), vista pela primeira vez em São 
Paulo. Em contato direto com trabalhadores pelas ruas do Recife, de Andrade negociou, trocou e comprou 
cerca de 120 camisas suadas de trabalhadores da cidade ao final de um dia de trabalho. A montagem das 
camisas em uma grande fila, cada uma sobre um suporte vertical de madeira, faz menção a uma espécie de 
fila de espera: do desemprego, do ônibus, ou ate mesmo de uma greve.  
 

 
Suar a camisa (foto: Eduardo Ortega) 

 
A instalação Suar a Camisa foi exibida pela primeira vez na exposição Museu de Homem do Nordeste, no 
MAR (Museu de Arte do Rio), aonde Jonathas mostrou o maior conjunto da série homônima que vem 
desenvolvendo desde 2013. As obras do projeto Museu do Homem do Nordeste se articulam como uma 
coleção paralela a do Museu do Homem do Nordeste, localizado na cidade do Recife [PE]. Criado em 1979 
por Gilberto Freyre, o museu antropológico conta com um acervo de mais de 15000 peças representativas 



da formação étnica, histórica e social da região. Na série de Jonathas de Andrade, o artista experimenta 
novas bases e metodologias para o museu original. 
 
Suar a camisa 
Coletas e negociações realizadas em colaboração com Esdras Bezerra de Andrade e Luiz Henrique Chipã. 
Mancebos desenvolvidos por Geraldo Correia do Nascimento em conversa com Esdras Bezerra De Andrade. 
Com contribuições de Rodrigo Tavares e Taciana Da Fonte Neves. 
 

O caseiro. 
2016  
Obra em diálogo com o filme “O Mestre de Apipucos”, de 1959, de Joaquim Pedro de Andrade. Filme 
gentilmente cedido pela produtora Filmes do Serro.  

Ficha técnica 
Direção: Jonathas de Andrade 
Assistencia de direção: Fellipe Fernandes 
Direção de fotografia: Thiago Calazans 
Ator: Carlos César Martins 
Assistência: Dandara Pagu 
Agradecimentos: Ana Maria Maia, Clarissa Diniz, Cristina Gouvêa, Fundação Gilberto Freyre, Jamille Barbosa 
e Jerônimo Lemos. 

Créditos do filme Mestre de Apipucos, de 1959:  
Roteiro e Direção: Joaquim Pedro de Andrade.  
Realização Filmes do Serro e Saga Filmes.  
Restauração Teleimage, Cinemateca Brasileira, Secretaria do Audiovisual/MINC, e Trama. Produtor Sergio: 
Montagna. 
 Fotografia: Afrodísio de Castro.  
Câmera: Jorge G. Veras.  
Assistente de direção: Domingos de Oliveira.  
Montagem: Carla Civelli e Giuseppe Baldacconi.  
Produzido para o Instituto Nacional do Livro do Ministerio da Educação e Cultura em 1959. 

Sobre a sala antonio 

A sala antonio, sala de projeção da Vermelho,  vem para receber a produção dos artistas que têm atuado na 
fronteira entre o cinema e as artes plásticas. São produções que exigem uma situação especifica de exibição, 
seja pela duração, aspectos técnicos de produção ou formato de narrativa, que fariam esses filmes não 
serem devidamente apreciados em situações corriqueiras de exposições. A sala antonio tem como missão 
aperfeiçoar a experiência de assistir filmes com confortáveis assentos, isolamento adequado do som e luz 
exterior, condições ideais de projeção e reprodução de trilha sonora, bem como ambiente climatizado. 
 
A Vermelho se aliou às empresas Epson, Fusionaudio e Artefacto como apoiadoras da sala antonio. A Epson, 
líder mundial em projetores, apoia a sala antonio com equipamentos sofisticados que, juntos, dão conta da 
diversidade da produção contemporânea em vídeo. O principal deles, o Pro Cinema LS10000, um projetor a 
laser, com alta definição 4K Enhancement, oferece tecnologia de ponta em projeção digital. A Fusionaudio 
apoia a Sala de Projeção com toda a técnica em montagens de audiovisual e com a aparelhagem de 5.1 
Dolby Surround Sound, com caixas de som da marca JBL, conhecida pela qualidade primorosa de seus 
equipamentos de áudio. A Artefacto oferece o mobiliário da Sala Antonio com um conjunto de peças 
elegantes, funcionais e que garantem grande conforto. 

** 



Gisela Motta e Leandro Lima 

Controle Remoto é o aparelho utilizado diariamente para mudar os canais de televisão, mas também se 
refere ao ato de ser comandado remotamente, sofrer um controle à distância.  Na instalação Controle 
Remoto (2016) de Motta e Lima, todos os moradores de um condomínio de casas de passarinho 
estão com os aparelhos de TV ligados, recepcionando o conteúdo transmitido pelas empresas de 
telecomunicações.  Essa situação faz uma analogia à vida cotidiana, onde grande parte do conhecimento (ou 
versões do conhecimento) é recebida pela televisão, fazendo menção ao papel de controle exercido 
pela mídia. 

 
Controle Remoto (foto Ding Musa) 

 

Na instalação, 30 casas de passarinhos, moldadas e dispostas seguindo um desenho de bairro residencial 
popular brasileiro - contendo em cada casa um dispositivo que emula o estimulo de um aparelho de 
televisão - apresentam seleções de trechos sonoros variados de programas que foram ao ar nos últimos 30 
anos na televisão aberta brasileira, misturando entretenimento rápido com grandes acontecimentos 
históricos e políticos.  

Carla Zaccagnini 

Brasil, país do futuro: um livro sobre o livro procura pensar nas circunstâncias que circundaram a publicação 
de Brasil, país do futuro (1941) de Stefan Zweig para tentar entender a construção desse axioma e os 
momentos em que ele volta a entrar em circulação. Em trecho do livro, Zaccagnini conta: "Zweig inicia seu 
livro explicando porque escreveu Brasil, país do futuro (ou um país de futuro). Eu quero terminar este texto 
dizendo por que leio agora esse livro. Também tenho percebido ao redor dos últimos anos uma euforia de 
quem pensa que o futuro em fim se aproxima. Temo que não seja a primeira vez na historia recente do país 
que se pensa poder agarrar o tão esperado futuro e puxá-lo para perto. Estou tentando entender quais as 
condições que cercam essa crença, esperando que as mais graves não se repitam." 
 
Brasil, país do futuro: um livro sobre o livro  
Carla Zaccagnini 
Editora Concreta, Madrid, 2016 



Idioma: Español, portugués e inglés 
Páginas: 52 
Tamanho: 22 x 15 cm 
Edição: 300 copias 
 

 
 

** 
 

EXPOSIÇÃO: Carmela Gross – Um, Nenhum, Muitos (salas 1 e 2) / Jonathas de Andrade (sala 3) 
FILME: O Caseiro – Jonathas de Andrade 
DURAÇÃO: 9min 
CLASSIFICAÇÃO: Livre 
CAPACIDADE: 30 Lugares 
LANÇAMENTO: Cara Zaccagnini  - Brasil, país do futuro: um livro sobre o livro  
ABERTURA: 11 de agosto às 20h  
PERÍODO: 11 de agosto a 17 de setembro de 2016  
LOCAL: Vermelho / Rua Minas Gerais, 350 / 01244010 – São Paulo – SP – tel.: +55 11 3138 1520 
WEB: www.galeriavermelho.com.br  
Mais informações: gabriel@galeriavermelho.com.br  
GRATUITO 
 
APOIO: 

 
 
** 

 
Galeria Vermelho presents solo shows by Carmela Gross and Jonathas de Andrade, and the 

installation Controle Remoto (Remote Control), by Gisela Motta and Leandro Lima. 
From August 11 through September 17, 2016. 

On the opening day, August 11, Vermelho welcomes the launch of the book Brazil, country of the 
future: a book about the book, by Carla Zaccagnini, published by Editora Concreta, from Madrid. 

 
 



Carmela Gross 

The second solo show by Carmela Gross at Galeria Vermelho, Um, Nenhum, Muitos [One, None, Many], is 
organized around four segments: Figurantes [Performers] (2016), 13 Passantes [13 Passers-by] [(2015/2016), 
Darlenes (2014) and Bando [Band] (2016). 

Figurantes 

The panel lit by LEDs, Figurantes (2016), by Carmela Gross, installed at the entrance of Galeria Vermelho, 
resembles so many other such panels usually found in bars, stores and gasoline stations, bearing 
advertisements. But here, instead of products and services, the panel presents an extraordinary procession 
of dubious figures. They are those listed by Marx in The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon (1852), as 
members of the Society of December 10, consisting of temporary workers, parvenus, ruined heirs, 
vagabonds and all sorts of shiftless people: pickpockets, ex-cons, swindlers, decadent ruffians and many 
others… The luminous redemption of this peculiar group of political activists, shown on the LED panel 
mounted by the artist, reactualizes other groups that came in the wake of that one, and points to so many 
more which circulate in the contemporary cities. 

 

 

 

Figurantes 

 

13 Passantes 

An adjoining room features the video animation 13 Passantes (2015/2016), which presents figures made of 
black adhesive tape on a background of graph paper. The figures move from one edge of the screen to the 
other. The fragile balance of their lines highlights and singularizes different ways of walking and crossing 
“the lighted stage” of the projection. 

For 13 Passantes, Vermelho has the support of Epson who kindly provided one PowerLite Pro G6900WU 
projector for viewing the film. 



 
13 Passantes 

Darlenes 

The gallery’s Room 1 is occupied by the installation Darlenes (2014), consisting of two parking lot gates. 
Usually such gates signal to the cars whether they can move forward or not. But not here. These are gates 
for pedestrians who can approach and manipulate them, if they wish, configuring other meanings. 

 

The mechanical posts are remote-controlled by a device accessible to anyone going past. The movement of 
raising and lowering the posts unfolds and extends two shapeless swathes of red fabric, drawing a large X in 
the space. The posts can be moved again to return to their initial position, unmaking the drawing in red. This 
process can be repeated as many times as one wishes. 

 
Darlenes (detail) 

Bando 



In Room 2, a set of 78 drawings displayed side-by-side form an environment suitable for imaginary 
projections of various sorts. They compose a multitude of animals, made of green splotches that looked like 
the outlines of animals, situated among grayish fields made of scribbled graphite. They surround, like a 
lurking horde, whoever is going through the room. 

 
Bando – Cabra [Goat] 

** 

Jonathas de Andrade 
 

Jonathas de Andrade is occupying the Antonio Room – Galeria Vermelho’s cinema – with the short film O 
Caseiro [The Caretaker] (2016) which proposes a dialogue with the 1959 film, O Mestre de Apipucos, by 
Joaquim Pedro de Andrade. The film is constructed symmetrically in two narratives. At the left, the 1959 
film, kindly ceded by the producer, Filmes do Serro, shows the daily life of Gilberto Freyre in his house in the 
district of Apipucos, in Recife. On the right, Jonathas de Andrade creates a simultaneous mirroring of the 
scenes of O Mestre de Apipucos, substituting Freyre by a supposed caretaker of the sociologist’s opulent 
residence. The parallel between the two characters – the historical one of the documentary, and the 
anonymous one of the fiction – establishes a tension that underlines aspects of class and race, two of the 
main subjects that Freyre dealt with in his work, as the sociologist appears in the film by Pedro de Andrade 
living an aristocratic life. 



 
O caseiro 

Outside the cinema, Jonathas is showing the installation Suar a Camisa [Sweaty Shirts] (2014), seen for the 
first time in São Paulo. In direct contact with the workers in the streets of Recife, Andrade negotiated, traded 
and bought about 120 sweaty shirts from the city’s workers at the end of a workday. The mounting of the 
shirts in a large line, each on a wooden stand, alludes to a sort of waiting line: an unemployment line, a line 
to enter a bus, or even a line of striking workers. 
 

 
Suar a camisa (photo: Eduardo Ortega) 

 
The installation Suar a Camisa was shown for the first time at the exhibition Museu de Homem do Nordeste, 
at MAR (Museu de Arte do Rio), where Jonathas showed the largest set of the series of the same name he 
has been developing since 2013. The works in the project Museu do Homem do Nordeste are articulated as a 
collection parallel to that of the Museu do Homem do Nordeste, located in the city of Recife (PE). Created in 
1979 by Gilberto Freyre, the anthropological museum has a collection of more than 15,000 pieces 
representative of the region’s ethnic, historical and social formation. In the series by Jonathas de Andrade, 
the artist experiments with new bases and methodologies for the original museum. 
 
Suar a camisa 
Collections and negotiations made in collaboration with Esdras Bezerra de Andrade and Luiz Henrique Chipã. 
Wooden shirt stands developed by Geraldo Correia do Nascimento in a conversation with Esdras Bezerra de 
Andrade. 
With contributions from Rodrigo Tavares and Taciana da Fonte Neves. 



 

O caseiro 
2016  
An artwork that dialogues with the 1959 film O Mestre de Apipucos, by Joaquim Pedro de Andrade. Film 
kindly ceded by Filmes do Serro. 

Credits 
Direction: Jonathas de Andrade 
Director’s assistant: Fellipe Fernandes 
Director of photography: Thiago Calazans 
Actor: Carlos César Martins 
Assistant: Dandara Pagu 
Acknowledgments: Ana Maria Maia, Clarissa Diniz, Cristina Gouvêa, Fundação Gilberto Freyre, Jamille 
Barbosa and Jerônimo Lemos. 

Credits for the 1959 film Mestre de Apipucos:  
Screenplay and Direction: Joaquim Pedro de Andrade.  
Produced by: Filmes do Serro e Saga Filmes.  
Restoration: Teleimage, Cinemateca Brasileira, Secretaria do Audiovisual/MINC, and Trama. Producer: Sergio 
Montagna. 
Photography: Afrodísio de Castro.  
Camera: Jorge G. Veras.  
Director’s assistant: Domingos de Oliveira.  
Editing: Carla Civelli and Giuseppe Baldacconi.  
Produced for the National Book Institute of the Ministry of Education and Culture in 1959. 

About sala antonio 

Galeria Vermelho’s projection room, sala antonio, aims at presenting artist’s productions which borders 
filmmaking and the visual arts. These productions require specific conditions for screening, whether due to 
their length, technical production aspects or narrative format, which would not allow these films to be duly 
appreciated in a typical exhibition situation. sala antonio aims at optimizing the viewing experience with 
comfortable seating arrangements, proper isolation from outside sound and light, improved conditions for 
visual projection and reproduction of soundtrack, as well as temperature controlled ambient. 
 
Galeria Vermelho has joined efforts with the companies Epson, Fusionaudio and Artefacto as sala antonio’s 
supporters. Epson, world leader in projectors, supports sala antonio with state-of-the-art equipment 
capable of showcasing the contemporary video production. The Pro Cinema LS 10.000, is a cutting-edge 
digital laser projector with high definition 4K Enhancement. Fusionaudio is providing sala antonio with 
technical expertise in audiovisual setup, offering a 5.1 Dolby Surround Sound powered by JBL speakers 
known for the excellent quality of its audio devices. Artefacto furnishes sala antonio with a line of elegant 
lounge furniture developed to be also functional and to ensure great comfort. 
 

** 
 

Gisela Motta e Leandro Lima 

Remote Control is the apparatus used daily to change TV channels, but also refers to the act of being 
controlled remotely. In the installation Controle Remoto (Remote Control (2016)) by Motta and Lima, all the 
inhabitants of a bird house condominium are connected to TV sets, receiving the content transmitted by 
telecommunications companies. This situation makes an analogy to everyday life, where much of the 



knowledge (or versions of knowledge) is received by the television, making mention to the control exercised 
by the media. 
 

 
Controle Remoto (photo Ding Musa) 

 
In the installation, 30 bird houses, shaped and arranged following a Brazilian popular residential 
neighborhood design - containing in each house a device that emulates the stimulus of a TV set - present a 
selection of varying sound excerpts from programs that were aired in the last 30 years in the Brazilian 
broadcast television, mixing fast entertainment with great historical and political events. 
 
EXHIBITION: Carmela Gross – Um, Nenhum, Muitos (Rooms 1 and 2) / Jonathas de Andrade (Room 3) / 
Gisela Motta and Leandro Lima - Controle Remoto (Terrace) 
FILM: O Caseiro – Jonathas de Andrade 
DURATION: 9 min 
RATING: Suitable for all ages 
SEATING CAPACITY: 30 
OPENING: August 11, at 8 p.m. 
PERIOD: August 11 through September 17, 2016  
PLACE: Galeria Vermelho / Rua Minas Gerais, 350 / 01244010 – São Paulo – SP – tel.: +55 11 3138 1520 
WEB: www.galeriavermelho.com.br  
FURTHER INFORMATION: gabriel@galeriavermelho.com.br  
FREE ADMISSION 
 
SUPPORT:  

 
 


