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5 presentation apresentação

Ancer reúne três momentos do trabalho do artista mara-
nhense Claudio Costa.

Por volta do ano 2000, Claudio partiu em busca de uma 
vivência mais profunda das paisagens e das assombrações 
do norte do Maranhão. Traçou rotas e por mais de quinze 
anos investigou poeticamente a região. 

Passou por lugares onde a paisagem humana é tão forte 
e impactante quanto a paisagem natural.

As imensidões, a abundância das águas, o extenso, 
diverso e misterioso mangue, o povo da areia com seus 
conhecimentos, sua lida com a natureza, suas mitologias, 
sua visão de mundo. Esse universo peculiar foi disparando 
os processos de experimentação e criação artística, foi insti-
gando, desafiando, apresentando temas. 

Começava, ao mesmo tempo, uma investigação de técni-
cas e materialidades que fossem capazes de traduzir com 
propriedade e força o que estava sendo captado pelo artista.

Bestiário, instalação na 
Restinga de Mangue 
Seco em Cedral, 2008

Bestiário [Bestiary], 
installation in the type of 
forest known as Restinga, 
at Mangue Seco Beach in 
Cedral, 2008
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Bestiário: instalação na 
Restinga de Mangue 
Seco em Cedral, 2008

Bestiário [Bestiary], 
installation in the type of 
forest known as Restinga, 
at Mangue Seco Beach in 
Cedral, 2008
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Muitas vezes o que encontra é mais forte do que aquilo 
que inicialmente buscava.

Arcabouço trata da paisagem, do contexto natural, do 
palco em que a vida se desenrola.

Bestiário é resultado de um mergulho nas mitologias 
regionais, onde o artista apresenta sua leitura de homens que 
viram bicho e dos relatos que ouviu sobre seres estranhos e 
isolados, que representam maneiras de lidar com aspectos 
não aceitos da realidade, com os medos que ela produz.

Nódoa, realizado algum tempo depois, fala das marcas 
da trajetória de um indivíduo. Marcas fortes ou frágeis, 
dramáticas ou suaves, belas ou pesadas, como as que estão 
nos tecidos expostos em forma de pequenos labirintos, 
como labiríntica e cheia de marcas é a trajetória de cada um.

O tingimento é a técnica predominante, um elo de liga-
ção entre trabalhos realizados em momentos diferentes. 

As cascas das árvores do mangue, o sarnambi e o caju, 
cujas tinturas são tradicionalmente utilizadas pelos mora-
dores em suas velas, suas roupas, seus utensílios, suas casas 
deram origem a um prolongado período de experimen-
tação. Diferentes processos, saturações e suportes foram 
sendo trabalhados. 

O artista encontrou preservado nos terreiros o conhe-
cimento sobre o uso das tinturas naturais, uma ampla 
diversidade de técnicas e finalidades, que estão desapare-
cendo. Para cada tintura uma utilidade, que vai do remé-
dio à produção de um verniz impermeabilizante usado nas 
velas das embarcações ou no piso e nas paredes das casas. 

O tingimento para borrar a roupa do dia-a-dia na 
lavoura e se camuflar na natureza, mesclar-se na paisagem, 
não causar ruído.

A tinta escura de uma casca do mangue tingindo toda 
a roupa que se tem quando há uma perda na família. E a 
percepção de que, assim como a tintura vai soltando do 
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1.   Dico, conhecedor da 
mata, Viana
Dico, who has a 
thorough knowledge 
of the forest, Viana

2.   Joca, mateiro em 
Cedral
Joca, a lumberman 
in Cedral

3.   Maria Ciça, conhe-
cedora dos usos do 
mangue, Viana
Maria Ciça, an expert 
in the uses of the 
mangrove, Viana

4.   Severa, conhecedora 
dos usos do mangue e 
das histórias, Viana
Severa, an expert 
in the uses of the 
mangrove and in local 
lore and history, Viana

5.   Vavá coletando cascas 
do mangue, Praia de 
Aruoca, Guimarães
Vavá collecting 
mangrove bark, 
Aruoca Beach, 
Guimarães

6.   Zé de Paula, curador e 
conhecedor da mata, 
Viana
Zé de Paula, a healer 
and forest expert, 
Viana

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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Campos alagados da 
Baixada Maranhense, 
Viana

Tidal marsh at Baixada 
Maranhense, Viana

Mangue seco na Praia de 
Pericaua, Cedral

Dry mangrove trees at 
Pericaua Beach, Cedral
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tecido, esmaecendo com o tempo, o luto pouco a pouco vai 
saindo de nós. Nunca sai completamente, mas se suaviza. 

A forte carga poética da tintura como uma prática 
tradicional, presente em diversas dimensões da vida, vai 
surgindo na observação dos trabalhos do artista.

Os processos aprendidos em sua longa imersão, as 
histórias que ouviu vão apontando para a riqueza dessa 
paisagem e suas sabedorias. 

As obras nos falam das marcas da vida, assim como do 
conhecimento, das percepções, dos medos e da visão de 
mundo de quem vive em meio à exuberância e à impo-
nência da paisagem. Falam de uma ancestralidade, de uma 
bagagem que se carrega. Uma ancestralidade ora coletiva, 
ora pessoal.

A arte sempre suscita percepções diversas, reações 
distintas. O que o artista trouxe para o seu trabalho pode 
ser entendido de muitas maneiras, pode ser apenas sentido 
sem qualquer explicação, pode ser apenas apreciado em 
sua beleza, em sua dramaticidade ou em sua crueza.

presentation apresentação
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Bestiário: instalação na 
Ilha do Meio em São Luís, 
2008

Bestiário [Bestiary]: 
installation on Meio 
Island in São Luís, 2008
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Cajueiro na Ilha dos 
Lençóis em Cururupu, 
2010

Cashew tree on Lençóis 
Island in Cururupu, 2010

presentation apresentação
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Cascas do mangue 
vermelho, Praia do 
Outeiro em Cedral

Red-mangrove tree 
bark, Outeiro Beach 
in Cedral

Processo de tingimento 
Cartografia do Sensível, 
Viana, 2010

Dying process for 
Cartografia do Sensível 
[Cartography of the 
Sensitive], Viana, 2010
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Ancer brings together three moments from the work of 
artist Claudio Costa, from the Brazilian state of Maranhão.

Around the year 2000, Claudio set off in search of a more 
profound experience with the landscapes and haunting 
aspects of northern Maranhão State. For more than 15 years 
he traveled through and poetically investigated the region.

He passed through places where the human landscape 
is as strong and striking as the natural one.

The vastnesses, the abundance of waters, the extension, 
the diverse and mysterious mangroves, the people of the 
sand with their knowledge, their relationship with nature, 
their mythologies, their worldview. This peculiar world 
successively sparked the artist’s creation and experimenta-
tion, giving rise to artistic challenges and presenting themes.

At the same time, he began an investigation into tech-
niques and materials that were able to powerfully convey, 
in the artist’s own unique language, what he was capturing.

What he found was often stronger than what he had 
initially sought.

Arcabouço [Outline] concerns the landscape, the natu-
ral contexts, the stage on which life develops.

Bestiário [Bestiary] is a result of a delving into regional 
mythologies, where the artist presents his reading of men 
who become animals, and of reports he heard about 
strange and isolated beings, which represent ways of 
approaching unaccepted aspects of reality, with the fears 
that it produces.

Nódoa [Stain], made some time later, speaks of the 
marks of an individual’s path. Strong or fragile marks, 
dramatic or mild, beautiful or heavy, like those on the 
fabrics displayed in the form of small labyrinths, just as the 
path of each person is labyrinthine and full of marks.

The predominant technique is dyeing, a link that 
connects artworks made at different moments.

Mangrove tree bark, sarnambis and cashews, whose dyes 
are traditionally used by the regional residents in their boat 
sails, clothes, utensils, and houses gave rise to a lengthy 
period of experimentation with different processes, satu-
rations and supports.

The artist found a well-conserved knowledge about 
the use of natural dyes, a wide range of techniques and 
purposes, which are disappearing. Each dye has its specific 
use, ranging from medicine to the production of a water-
proof varnish used in the sails of watercraft or on the floor 
and walls of houses.

There are dyes for staining the clothes for everyday 
laundry purposes and for camouflaging oneself in nature, 
blending with the landscape, not causing noise.

The dark dye from the bark of the mangrove tree is used 
to dye all of the clothes when there is a loss in the family. 
The perception is that as the dye leaves the fabric, fading 

with time, the mourning gradually leaves us. It never goes 
away completely, but becomes milder.

The strong poetic charge of dye as a traditional practice, 
present in various dimensions of life, arises in the observa-
tion of the artist’s artworks.

The processes learned during his long immersion, the 
stories he learned, point the way toward the wealth of this 
landscape and its wisdom.

The artworks speak to us about the marks of life, as well 
as about the knowledge, perceptions, fears and worldview 
of those who live amidst the magnificence of this teem-
ing landscape. They tell of an ancestrality, a background 
that they bear. An ancestrality that is sometimes collective, 
sometimes personal.

Art always gives rise to different perceptions, distinct 
reactions. What the artist brought to his work can be under-
stood in different ways; it can be only meaning without any 
explanation, it can be only appreciated in its beauty, in its 
drama or in its rawness.

Paula Porta curator
São Luís, June 2017
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diário de bordo
logbook

Trabalho e moro no Maranhão, onde realizo rotas geopo-
éticas pelo litoral e interior. Nasci em 1963, em São Luís, 
filho, neto, bisneto, tataraneto e por ai vai de vianenses…
Portanto, sou vianense. Em exílios culturais ancorei em 
alguns portos de referência: Brasília, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Nos anos noventa retornei ao interior do Maranhão 
para absorver experiências que conduzissem a minha nave-
gada estética. Hoje trago em mim esse pulso ancestral que 
atravessa o tempo e o espaço.

I work and live in Maranhão, where I go on geopoetic jour-
neys along the seacoast and interior regions. I was born 
in 1963, in São Luís, the son, grandchild, great-grandchild, 
great-grandchild and so on of Vianenses… So I am a Vianense. 
In cultural exiles I have anchored at various ports of refer-
ence: Brasília, Rio de Janeiro and São Paulo. In the 1990s I 
returned to the interior of Maranhão to absorb experiences 
to guide my aesthetic navigation. I currently bear within 
me this ancestral pulse that spans through time and space.

Claudio Costa
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Exposições e Prêmios Exhibitions and Awards

Papéis do papel

Macramê – Intervenção Urbana
Centro Cultural Oswald de Andrade, São Paulo 

Eucaústica – Museu de Artes Visuais, São Luís
Nossos Dias com Cimento – Instalação

III Bienal Nacional de Santos, SP

Eucáustica II – Departamento de Assuntos 
Culturais – UFMA, São Luís

Coletiva de Maio – Convento das Mercês
São Luís – Prêmio Pintura

Coletiva de Maio – Convento das Mercês
São Luís – Prêmio Pintura

Sprayssionísmo – DAC – UFMA, São Luís

Coletiva de Maio – Convento das Mercês
São Luís – Prêmio Instalaçâo

I Salão de Artes de São Luís
FUNC, São Luís – Prêmio Destaque

II Salão de Artes de São Luís
FUNC, São Luís – Prêmio Destaque

III Salão de Artes de São Luís
FUNC, São Luís – Prêmio Destaque

1º Salão de Artes Visuais de São Luís
Prêmio Destaque

2º Salão de Artes Visuais de São Luís
Prêmio Destaque

Rede Cazumba – Ministério da Cultura
Prêmio Rede Local Ponto de Cultura

Centro Cultural Campo das Artes

Galeria Zona da Arte, São Luís

I Semana Cazumba – Encontro de Cultura 
Popular – Fundação São Sebastião, Viana 

II Semana Cazumba – Encontro de Cultura 
Popular Fundação São Sebastião, Viana

Papéis do papel

Macramê – Urban Intervention
Centro Cultural Oswald de Andrade, São Paulo.

Eucaústica – Museu de Artes Visuais, São Luís
Nossos Dias com Cimento – Installation

III Bienal Nacional de Santos, SP

Eucáustica II – Departamento de Assuntos 
Culturais – UFMA, São Luís

Coletiva de Maio – Convento das Mercês
São Luís – Painting Prize

Coletiva de Maio – Convento das Mercês
São Luís – Painting Prize

Sprayssionísmo – DAC – UFMA, São Luís

Coletiva de Maio – Convento das Mercês
São Luís – Installation Prize

I Salão de Artes de São Luís
FUNC, São Luís – Outstanding Artist Prize

II Salão de Artes de São Luís
FUNC, São Luís – Outstanding Artist Prize

III Salão de Artes de São Luís
FUNC, São Luís – Outstanding Artist Prize

1º Salão de Artes Visuais de São Luís
Outstanding Artist Prize

2º Salão de Artes Visuais de São Luís
Outstanding Artist Prize

Rede Cazumba – Ministério da Cultura
Point of Culture Local Network Prize

Centro Cultural Campo das Artes

Galeria Zona da Arte, São Luís

I Semana Cazumba – Encontro de Cultura 
Popular – Fundação São Sebastião, Viana 

II Semana Cazumba – Encontro de Cultura 
Popular Fundação São Sebastião, Viana 

1987

1989

1990

1991

1992

1994

1995

1996

1996

2006

2007

2008

2009

2010

2016

1996

2000

2011

2012

1987

1989

1990

1991

1992

1994

1995

1996

1996

2006

2007

2008

2009

2010

2016

1996

2000

2011

2012

Projetos Especiais Special Projects

logbook diário de bordo
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Rotas Geopoéticas Geopoetic Routes

Mar de Letras – Litoral Norte: 
Cedral – Cururupu – Guimarães

Campo de Letras – Campos da Baixada 
Ocidental: Viana – Cajari – Penalva – Matinha

Rota das Ilhas – Litoral Oriental: 
Cedral – São Luís – Guimarães – Alcântara
Prêmio Rede Nacional Funarte de Artes Visuais

Rota da Ilha – São Luís

Arcabouços do Arquipélogo de Maiaú – 
Cururupu – Prêmio Rede Nacional Funarte de 
Artes Visuais

Rota das Ilhas – Primeira Cruz – Humberto 
de Campos – Ilha de Santana

Mar de Letras [Sea of Letters] – North Coast: 
Cedral – Cururupu – Guimarães

Campo de Letras [Field of Letters] – 
Campos da Baixada Ocidental: Viana – Cajari – 
Penalva – Matinha

Rotas das Ilhas [Island Routes] – West Coast: 
Cedral – São Luís – Guimarães – Alcântara
Funarte Visual Art National Network Prize

Rota da Ilha [Island Route] – São Luís

Arcabouços do Arquipélago de [Outlines of the 
Archipelago of ] Maiaú – Cururupu – Prêmio 
Funarte Visual Art National Network Prize

Rotas das Ilhas [Island Routes] – Primeira Cruz – 
Humberto de Campos – Ilha de Santana

2008

2008

2008

2009

2009

2010

2008

2008

2008

2009

2009

2010

Claudio Costa em seu 
ateliê, 2017

Claudio Costa in his 
studio, 2017
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Maranhão

Cajari

Penalva
Viana

Matinha

Alcântara

Guimarães

Cururupu Cedral

Primeira Cruz

Humberto 
de Campos
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Couro Ancer, 2017

Couro Ancer [Ancer 
Leather], 2017
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Esboço para Relicário, 
2017

Sketch for Relicário 
[Reliquary], 2017

Esboço para Bestiário, 
2017

Sketch for Bestiário 
[Bestiary], 2017



Esboço para Labirinto 
Nódoa, 2017

Sketch for Labirinto 
Nódoas [Labyrinth of 
Stains], 2017

Esboço, 2017

Sketch, 2017
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Esboço para Couro Ancer, 
2017

Sketch for Couro Ancer, 
2017

Esboço para Vira, 2017

Sketch for Vira [Turn 
Into], 2017

25 logbook diário de bordo



relicário
reliquary 



é a mudança de estado 
da matéria, a carbonização 
dos afetos

it is the change of state 
of the material, the 
carbonizing of feeling
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v
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Relicário, 2017
Peças de madeira carbo-
nizadas, carvão, seiva do 
mangue vermelho

Relicário, 2017
Carbonized wood 
pieces, charcoal, red 
mangrove sap

Armação de caieira para 
carbonização das peças, 
Viana, 2017

Kiln framework for 
carbonization of the 
pieces, Viana, 2017
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Caieira, carbonização 
das peças afetivas para 
composição do Relicário, 
Viana, 2017

Kiln, carbonization of the 
effective pieces for the 
composition of Relicário, 
Viana, 2017

Caieira para Relicário, 
peças carbonizadas, 
Viana, 2017

Kiln for Relicário, 
carbonized pieces, 
Viana, 2017

33 reliquary relicário



arcabouço
outline



o arcabouço é o palco, 
a paisagem onde a vida 
se faz, se manifesta, 
transforma

the outline is the stage, 
the landscape where life 
is made, is manifested, 
and transforms
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Cartografia do 
sensível, 2010 
voil, tintura de cascas 
do mangue vermelho

Cartography of the 
sensitive, 2010
voile,  dye made from 
red-mangrove tree bark

Nódoa da madeira 
do cais, 2017
madeira, tintura de 
cascas do mangue 
vermelho

Stain of the wharf 
wood, 2017
wooden boards, 
dye made from red-
mangrove tree bark
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Arcabouços, 2017
Filme de Beto Matuck
Música de Zeca Baleiro
Duração: 15 minutos
Sequências: lama, 
pescador e vela

Arcabouços, 2017
Film by Beto Matuck
Music by Zeca Baleiro
Duration: 15 minutes
Sequences: mud, 
fishermen and sail
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bestiário
bestiary



viram bestas para fazer 
o que não tem coragem 
enquanto homens

they become beasts to do 
what they lack the courage 
to do as humans
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Sr. das Rosas, 2017
madeira, cela, espora, 
viseiras de montaria, 
rosas de metal, sisal, 
tintura de cascas do 
mangue vermelho, penas 
de urubu

Sr. das Rosas, 2017
wood, saddle, spur, horse 
blinders, metal roses, 
sisal, dye made from 
red-mangrove tree bark, 
vulture wings
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Armadilha, 2017
socó, sisal, escápula, 
fotos

Trap, 2017
socó fish trap, sisal, hook, 
photos
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Fogo-fato, 2017
cipó, sisal, crânio de 
veado, grampos de metal

Will-o’-the-wisp, 2017
vine, sisal, deer skull, 
metal pins
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Sangria, 2011
espada, coração de 
crochê, sisal, cuba, 
estrutura de lavabo, 
penico, seiva de 
mangue, grampo

Bloodletting, 2011
sword, crocheted heart, 
sisal, sink, sink structure, 
chamber pot, mangrove 
tree sap, wooden pins
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A massa podre 
dos escritos, 2016
vidrinhos, tinteiro, 
pena de urubu, 
sisal, fragmento de 
antigos manuscritos, 
espinhos de tucum

The rotten mass 
of writings, 2016
vials, ink bottle, 
vulture feather, 
fragment of old 
manuscripts, sisal, 
tucum palm thorns
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A massa podre 
dos escritos, 2016
(detalhe)

The rotten mass 
of writings, 2016
(detail)

Anjinho, 2011
roupa de bebê, crochê, 
espinhos de tucum, 
tintura de cascas do 
mangue vermelho, 
cruzeta

Little angel, 2011
baby clothes, crochet, 
tucum palm thorns, 
dye made from red-
mangrove tree bark, 
clothes hanger
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Rapina, 2016 
couro, ferro, chifre

Bird of prey, 2016 
leather, iron, animal horn

Armadilha para 
anjos, 2005
rede de algodão, tintura 
de cascas do mangue 
vermelho, talas de marajá

Angel trap, 2005
cotton hammock, 
dye made from red-
mangrove tree bark, 
marajá palm stems
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Tricórnio, 2008
Junco, chifres

Tricorn, 2008
rushes, animal horns

Asas dos estreitos, 2005
vidro, tecido, tala de 
marajá,  seiva de mangue

Wings of the narrow 
minded, 2005
glassware, fabric, marajá 
palm stems, mangrove sap

59 bestiary bestiário



Porões do paraíso, 2017
oratório, sisal, fotos, 
santinhos, véu, couro

Basements of 
paradise, 2017
sanctuary, sisal, photos, 
little saints, veil, leather
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Porões do paraíso, 2017
(detalhe)

Basements of 
paradise, 2017
(detail)

Troféu, 2017
junco, crânio de búfalo

Trophy, 2017
rushes, buffalo skull

61 bestiary bestiário



O conforto dos 
pesadelos, 2016
mosquiteiro, penas 
de urubu, sisal, 
tintura de cascas do 
mangue vermelho, 
puxador de cortina

The comfort of 
nightmares, 2016
mosquito netting, 
vulture wings, sisal, 
dye made from red-
mangrove tree bark, 
curtain puller
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O conforto dos 
pesadelos, 2016
(detalhe)

The comfort of 
nightmares, 2016
(detail)

63 bestiary bestiário



Sr. Tempo, 2017
Pendural de panela, sisal, 
estopa, maquinário de 
relógio, bananeiras secas

Sr. Tempo, 2017 
hanging pan, sisal, 
oakum, clockworks, dry 
banana leaves
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Gêmeos siameses, 2015
cetim, tintura de cascas 
do mangue vermelho

Siamese twins, 2015
satin, dye made from red-
mangrove tree bark

65 bestiary bestiário



Lança, 2007
tecido, lança, 
tintura de cascas do 
mangue vermelho, 
ponteiras de metal

Spear, 2007
fabric, spear, dye 
made from red-
mangrove tree bark, 
metal caps

Nódoas da toalha da 
mesa, 2005
tecido, tintura de cascas 
do mangue vermelho, 
metal

Table cloth stains, 2005
fabric, dye made from 
red-mangrove tree bark, 
metal
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Mãe, 2007
tecido, lama, piche, 
manuscrito, ponteiras de 
metal, talas de marajá

Mother, 2007
fabric, pitch, dye made 
from red-mangrove tree 
bark, marajá palm stems, 
metal caps

Manta, 2007
tecido, lama, 
manuscritos, piche, 
ponteiras de metal

Blanket, 2007
fabric, mud, manuscripts, 
pitch, metal caps
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Sudário bestial, 2017
Tecido, tintura de cascas 
do mangue vermelho

Beastly shroud, 2017
fabric, dye made from 
red-mangrove tree bark
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Tábua dos escritos, 2003
tintura de cascas do 
mangue vermelho, 
madeira, escritos, 
ferradas

Board of Writings, 2003
dye made from red-
mangrove tree bark, 
wood, writings, 
brandings

69 bestiary bestiário



Vira, 2017
tecido colorido, tintura 
de cascas do mangue 
vermelho

Vira, 2017
colored fabric, dye made 
from red-mangrove tree 
bark

Vira
nem vem, 2017

Não me morda que eu viro o cão chupando manga.
Não me venha com sua lama que eu chamo meu   
espírito de porco.
Não pise em mim senão viro arraia e ti furo o cu.
Não grite comigo que eu viro uma arara.
Não me ameace que eu viro cobra coral.
Não se insinue que viro o chupa cabra.

Turn into
don’t even come, 2017

Don’t bite me or I’ll turn into the mango sucking dog.
Don’t come to me with your mud or I’ll call my spirit pig.
Don’t step on me or I’ll turn into a ray and sting your ass.
Don’t yell at me or I’ll turn into a macaw.
Don’t threaten me or I’ll turn into a coral snake.
Don’t worm your way in or I’ll turn into the goat-sucker.
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1.  Arara 
Macaw

2.  Arraia 
Ray

3.  Cão
Dog

4.  Chupa-cabra
Goat-Sucker

5.  Cobra coral 
Coral Snake

6.  Porco
Pig

1.

4.
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2. 3.

5. 6.



nódoa
stain



as marcas da vida vão se 
acumulando, criando um 
labirinto interior

the marks of life 
accumulate, creating 
an inner labyrinth
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Nódoa, 2008-2016
tecido e tintura de 
cascas do mangue, 
sarnambi ou cajú

Stain, 2008-2016
fabric and dye made 
from the bark of 
mangrove, sarnambi 
or cashew trees
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Nódoa, 2008-2016
tecido e tintura de 
cascas do mangue, 
sarnambi ou cajú

Stain, 2008-2016
fabric and dye made 
from the bark of 
mangrove, sarnambi 
or cashew trees
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Nódoa, 2008-2016
tecido e tintura de 
cascas do mangue, 
sarnambi ou cajú

Stain, 2008-2016
fabric and dye made 
from the bark of 
mangrove, sarnambi 
or cashew trees
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Trama Ancer, 2017
papel, borra de tintura 
do mangue vermelho

Ancer web, 2017
paper, mangrove-tree 
smudges
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Território Gamela, 2017
Tecido,  tintura de mangue 
vermelho, piche

Gamela Territory, 2017
fabric, dye from red 
mangrove tree bark, pitch
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exposição 
exhibition



Convite
Invitation
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projeto 
expográfico
Cláudia Afonso
Julho 2017

A expografia ou arquitetura de exposição parte da relação 
entre um edifício existente e uma proposta curatorial. Efê-
mera ou não, é arquitetura visitante, uma intervenção no 
espaço construído.

Para a exposição do artista maranhense Claudio Costa, 
a curadoria dividiu sua produção em 3 núcleos - a trilogia 
Arcabouço, Bestiário e Nódoas - e desde o princípio tinha 
na experiência dos visitantes, sua premissa. Um dos parti-
dos da arquitetura, portanto, era promover essa vivência 
e trazer, mais do que suportes distantes, obras próximas 
do público ao ponto de, em alguns casos, poderem ser to-
cadas. A espacialização dos núcleos foi feita de forma que, 
apesar de um percurso ser sugerido, o espaço pudesse ser 
percorrido livremente, não tendo, portanto, uma lineari-
dade em seu discurso. 

Claudio expõe em ambientes naturais – mangue, praia, 
floresta - e há anos não apresentava sua produção fora 
desse universo.  A solução para o desafio de exibir suas 
obras em um ambiente institucional – arquitetura colonial 
recém inaugurada como Centro Cultural - se deu através 
da construção de um corpo estranho, uma intervenção 
clara no espaço existente: uma faixa preta percorrendo 
parte das paredes do edifício, cobrindo as janelas ao mes-
mo tempo em que suporta as obras do artista no eixo do 
olhar do visitante. 

No núcleo Bestiário, a referência a Hieronymus Bosch, 
trazida por Claudio em uma de nossas conversas, se apre-
senta na forma de jardim das delícias, com as obras ocu-
pando, além da faixa preta, o teto e o chão – a terra, o céu 
e o inferno na pintura do artista holandês. 

Os limites entre o Bestiário e o Arcabouço é dado por 
uma obra – um mapa mundi intitulado Cartografia do 
Sensível – que, suspenso, divide os espaços ao mesmo 
tempo que mostra suas duas superfícies.

O núcleo Nódoa é apresentado em uma travessia labi-
ríntica. Tanto nos corredores quanto no auditório, o visitan-
te é convidado a percorrer o espaço, esbarrando nas obras.

Durante o processo de montagem da exposição, tive 
o privilégio de conhecer o mangue do Rio Preguiças, no 
complexo dos Lençóis Maranhenses. No percurso, notei 
que entre as raízes flutuantes e a água do rio existe um 
território, uma linha escura, como uma sombra contínua 
criada pela inconstância da água. Nesse momento lem-
brei de Claudio, de sua produção, de toda a materialidade 
crua e essencial de suas obras, me dei conta de que o ter-
ritório escuro era a nossa fita preta no espaço construído 
e de que, no fim, o mangue estava lá. 
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exhibition
project
Cláudia Afonso
Julho 2017

Exhibition design, or exhibition architecture, is based on 
the relation between an existing building and a curatorial 
proposal. Whether ephemeral or not, it is a visiting archi-
tecture, an intervention in the constructed space.

For this exhibition featuring the work of Maranhão art-
ist Claudio Costa, the curatorship divided its production 
into three segments – the trilogy Arcabouço [Outline], 
Bestiário [Bestiary] and Nódoa [Stain] – and since the out-
set took the experience of the visitors as its premise. One 
of the thrusts of the architecture, therefore, was to fos-
ter this experience and to display the works not at a dis-
tance but so near the public that in some cases they can 
be touched. Although a path is suggested by the spatial 
arrangement of the segments, the space can be walked 
through freely, making the discourse nonlinear.

Claudio shows his work in natural environments – in 
mangroves, on beaches and in forests – and for years did 
not present his production outside these outdoor set-
tings. The solution for the challenge of showing his works 
in an institutional environment – in a recently inaugurated 
colonial architecture like that of the Centro Cultural – took 
place through the construction of a strange body, a clear 
intervention in the existing space: a black band running 
along part of the building’s walls, covering the windows at 
the same time that it supports the artist’s work on the axis 
of the visitor’s gaze.

The segment Bestiário, a reference to Hieronymus Bosch, 
brought by Claudio in one of our conversations, is present-
ed as a garden of delicacies, where the artworks spread out 
from the black band to also occupy the ceiling and the floor 
– earth, sky and hell, as in the painting of the Dutch artist.

The border between Bestiário and Arcabouço is pro-
vided by an artwork – a world map entitled Cartografia 
do Sensível – which, suspended, divides the spaces while 
showing its two surfaces.

The Nódoa [Stain] segment is presented in a labyrin-
thine passage. Both in the corridors and in the auditorium 
the visitor is invited to move through the space, running 
up against the artworks. 

During the exhibition’s set up, I had the privilege of vis-
iting the mangrove of Rio Preguiças, in the complex of cos-
tal dunes and lakes called the Lençóis Maranhenses. Along 
the way, I noted that between the elevated mangrove roots 
and the waterline of the river there was a black band, like a 
continuous shadow created by the rise and fall of the water. 
It reminded me of Claudio, of his production, of all the raw 
materiality and essence of his artworks, and I became aware 
that the dark territory was our black band in the construct-
ed space and that, in the end, the mangrove was there.

exhibition exposição
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comunicação
visual
ps.2 arquitetura + design
Julho 2017

O trabalho do designer gráfico no contexto das exposi-
ções de arte é uma atividade particularmente desafiadora. 
É um processo de mediação entre a obra e o olhar que traz 
consigo muitas camadas ocultas – posturas institucionais, 
conceitos curatorias, escolhas de mídias e traduções das 
formas de representar o objeto artístico.

O designer gráfico é, portanto, parte de uma grande equi-
pe que envolve os membros da instituição, um curador, o res-
ponsável pela expografia e pela iluminação e o artista criador 
das obras expostas. Este conjunto de pessoas, trabalhando 
em equipe, decide de que forma se dará a apresentação do 
trabalho ao público, os conceitos que serão destacados, as 
narrativas que podem ser exploradas no espaço e na comu-
nicação visual. No caso do designer, a questão é como contri-
buir para esse diScurso coletivo, inserindo elementos visuais 
e materiais no espaço expositivo, sem que estes interfiram 
na apreciação do trabalho do artista.

Da imersão que fizemos na obra de Cláudio Costa, dois 
aspectos nos marcaram – a forma de produção perfor-
mática das obras e a materialidade como fator decisivo 
na constituição do objeto artístico. Propusemos para a 
comunicação visual da exposição, o uso do lambe-lambe 
como suporte para os conteúdos textuais. A aplicação do 
lambe dialoga com o processo performático do artista, 
uma vez que o controle do resultado final é sempre par-
cial – há aqui uma negociação entre uma ação exercida e 
a reação do suporte. Pareceu-nos  muito interessante tam-
bém, a imersão do papel em água, o trabalho e a manipu-
lação do papel molhado, num paralelo quase literal com o 
processo de tingimento dos panos utilizado por Cláudio.

Finalmente, a escolha do fundo preto para as folhas de 
lambe-lambe permitiu incorporar de forma sutil o elemen-
to da materialidade na comunicação visual, sem interferir 
na leitura das obras e ao mesmo tempo contribuindo para 
a narrativa proposta.

exhibition exposição
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visual
communi-
cation
ps.2 arquitetura + design
July 2017

The work of the graphic designer in the context of art exhi-
bitions is a particularly challenging activity. It is a process of 
mediation between the artwork and the gaze encompass-
ing many hidden layers – institutional postures, curatorial 
concepts, choices of media and translations of the forms of 
representing the art object.

The graphic designer is, therefore, part of a large team 
that involves the members of the institution, a curator, the 
exhibition designer, the lighting designer and the artist 
who created the works shown. This group of people, work-
ing as a team, decides how the artist’s work will be present-
ed to the public, and the concepts that will be highlighted, 
as well as the narratives that can be explored in the space 
and in the visual communication. In the case of the de-
signer, the question is how to contribute to this collective 
discourse, inserting visual and material elements in the ex-
hibition space, without their interfering in the visitor’s ap-
preciation of the artworks.

In the immersion we made into the work of Cláudio 
Costa, there were two striking aspects – the performative 
nature of the works and their materiality as a decisive fac-
tor in the constitution of the art object. For the exhibition’s 
visual communication we proposed the use of large wheat-
paste posters for displaying the textual contents. The use of 
wheat-paste posters dialogues with the artist’s performa-
tive process, since the control of the final result is always 
partial – here there is a negotiation between an action car-
ried out and the reaction of the support. Another interest-
ing aspect for us was the immersion of the paper into water, 
the work of hanging it and the handling of the wet paper, 
in a process nearly literally parallel to that of the dying the 
fabrics used by Cláudio.

Finally, the choice of the black background for the 
wheat-paste posters allowed for the subtle embodiment 
of the element of materiality in the visual communication, 
without interfering in the reading of the artworks while 
also contributing to the narrative proposal.
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PAREDES DAS SALAS
TEXTOS DE PAREDE
—

PS.2 CCVM – CLAUDIO COSTA 2COMUNICAÇÃO VISUAL

o arcabouço é o palco, 
a paisagem onde a vida se faz, 
se manifesta, transforma

o arcabouço é o palco, 
a paisagem onde a vida se faz, 
se manifesta, transforma

PAREDES DAS SALAS
TEXTOS DE PAREDE
—

PS.2 CCVM – CLAUDIO COSTA 4COMUNICAÇÃO VISUAL

viram bestas para fazer 
o que não têm coragem 
enquanto homens

viram bestas para fazer 
o que não tem coragem 
enquanto homens

exhibition exposição
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