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O projeto O Pequeno Colecionador, idealizado 
por Artur Lescher, Mariane Klettenhofer e Paula 
Azevedo, tem o prazer de apresentar 13 trabalhos 
inéditos de artistas convidados a pensar sobre  
a arte e a experiência do brincar. Fazem parte  
da exposição objetos lúdicos criados por: 

Assim como a maioria das pessoas, as crianças  
que se transformaram em artistas também foram 
atraídas pelos objetos. Todos foram pequenos 
colecionadores, experimentaram as qualidades 
dos objetos de modo intenso, juntaram tralhas, 
miudezas, tesouros compostos de incríveis 
sortimento de, frequentemente, quase nada, 
admirados como um mesmo tema — bichinho 
de pelúcia, papel de carta, borracha, trenzinho 
de brinquedo, botões —, podia assumir soluções 
muito, muitíssimo variadas. Rodear ‑se desses 
objetos equivalia ao reconhecimento da natureza 
infinitamente diversa do mundo, ao mesmo tempo 
em que brincar com eles nos fazia esquecer  
da vida, levando‑nos diretamente aos sonhos. 

A segunda edição de O Pequeno 
Colecionador renova a proposta, traz novos 
artistas para o território da infância, onde 
tudo começa. As respostas mais uma vez 
surpreendem: há fantoches, óculos, jogos de 
dados, maquetes, quebra‑cabeça, barquinho  
e tartaruga em miniatura, um joão ‑bobo, bicho 
de pano, brinquedos de alta qualidade que, 
manipulados ou não, enlevam‑nos, fazem com 
que pensemos problemas concretos sob outro 
ângulo, percebamos que a realidade é um jogo 
a ser levado com inteligência e imaginação.

AGNALDO FARIAS

 



ALEXANDRE  
MAZZA

Alexandre Mazza
Urucum, 2020
acrílico, 30 × 24 × 15 cm
Edição 50 + 6 PA 

* parte do lucro será revertido para  
a ONG Casa do Rio

ALBANO  
AFONSO

O Pássaro e a Lua, 2020, 
madeira, fórmica, motor,  
lanterna, 30 × 30 × 50 cm
Edição 50 + 6 PA 

“A obra Urucum foi criada com a intenção de 
refletir sobre a tensão existente na Amazônia, 
principalmente no que diz respeito ao elevado 
nível de desmatamento e a desconsideração 
com as terras indígenas, como se vem 

praticando no Brasil nos últimos tempos, cada vez 
mais intensamente.

Pretendo ressaltar, através deste trabalho, a 
importância e a necessidade da conscientização sobre 
a proteção da floresta e da cultura indígena brasileira.”

“A obra que fiz para o projeto O Pequeno Colecionador, 
faz parte de uma série de obras e instalações em  
que trabalho com a questão da luz, da sombra  
e do movimento, tendo como referência o teatro de 
sombras e o princípio de experiências fotográficas  
e do cinema. 

Utilizo as brincadeiras de projetar sombras  
de animais com as mãos, neste caso a figura de um 
pássaro colocada em um eixo opostamente a uma 
forma circular girando em movimento / ciclo infinito. 

As sombras surgem quando o observador utliza  
a lanterna ou outra fonte de luz sobre a peça.”



CADU
ANDRÉ 
KOMATSU

“Acordo é um objeto lúdico que convida o público 
a montar e desmontar um grande cubo, formado 
por 27 cubinhos. Cada face de cada cubo é pintada 
em um tom de branco diferente, todos selecionados 

de padrões industrializados. O quebra-cabeça tem 
o objetivo de desenvolver a percepção visual de quem 
o manipula a partir das pequenas diferenças tonais 
de uma mesma cor.”

Acordo, 2020
madeira e tinta acrílica 
à base d’água
17 × 17 × 17 cm
Edição 30 + 6 PA 

Po-ri-cli-me-no Argonauta 
ou Barquinho Pop-Pop, 2020
metal e pintura, 8 × 6 × 20 cm 
Edição 50 + 6 PA 

“O carinhosamente nomeado Barquinho Pop-Pop, 
Toc-Toc ou Puf-Puf é um brinquedo que funciona 
a partir de uma caldeira, que quando aquecida, 
faz com que o barquinho se movimente.

Argo foi a embarcação utilizada na expedição 
à Cólquida em busca do Velocino de Ouro. Um dos 
tripulantes foi Poriclimeno, fi lho de Poseidon, que 

possuía extraordinária capacidade de se transformar 
em qualquer ser marinho.

Cruzar estas duas fontes de inspiração — as 
aventuras da mitologia helênica e miniaturas mecânicas 
da virada do século XIX para o XX —, foi a intenção 
deste projeto. Lado a lado, a fantasia e as pequenas 
magias da pirotecnia fazem fl uir a imaginação.”



IRMÃOS 
CAMPANA

LENORA
DE BARROS

Fernando Campana
e Humberto Campana
Formiga e Boto, 
série Mandacaru, 2020
tecido sustentável, 
25 × 10 × 10 cm 
e 20 × 10 × 15 cm 
Edição 20 + 4 PA

“As esculturas Mandacaru são objetos inspirados 
na natureza, no folclore brasileiro e na própria 
infância dos irmãos Campana, que faziam 
brinquedos com plantas encontradas nos 
arredores de sua casa, no interior de São Paulo. 
Desenhado com linhas orgânicas, o formato 

“O boneco João Bobo, também conhecido como João 
Teimoso, foi um brinquedo e personagem bastante 
presente na minha infância, e na de muitas gerações. 
Eu gostava de conversar com ele, brincar, e pra mim, ele 
não tinha nada de bobo. Dávamos boas risadas juntos, 
principalmente quando eu dava um empurrãozinho nele, 
ele se movimentava pra trás, e voltava a fi car em pé, 
me olhando, feliz com o seu reencontro com o equilíbrio.
Para a mostra O Pequeno Colecionador resolvi revisitar 

Resiste, 2020
impressão sobre PVA
67 × 25 × 25 cm
Edição 100 + 10 PA

o meu boneco, e trazê-lo para um novo contexto. Nele 
imprimi a minha cara espantada, uma das imagens do 
meu trabalho Procuro-me, de 2001. Penso que essa 
expressão de espanto, que aparece em alguns dos 
meus trabalhos, e agora em RESISTE, representa, de 
algum modo, um sentimento de perplexidade e reação 
diante de tudo que estamos vivendo nos dias de hoje. 
Mas João Teimoso resiste. “Sempre em Pé”, como ele 
é chamado em Portugal.”

destes brinquedos colecionáveis instigam a 
imaginação e convidam o pequeno colecionador 
a fantasiar suas proprias histórias.

A proposta dos brinquedos colecionáveis 
Mandacaru é de revisitar a nossa cultura vernacular 
e conectar as pessoas com a natureza.”



MARCIA  
DE MORAES

MARCIA
XAVIER

Os encaixes e o sol, 2020  
madeira, tinta automotiva  
e acrílico, 55 × 45 × 2 cm
Edição 50 + 6 PA

“Os jogos de encaixes são uma grande tradição 
no mundo dos brinquedos infantis e achei que 
este especialmente traduziria muito bem a minha 
linguagem artística para o brinquedo. 

Nos meus desenhos feitos com grafite e lápis 
de cor, as zonas de cores são dispostas lado a lado, 
nunca são sobrepostas, assim como as peças de 
um jogo de encaixar.

“S u B m A R i N O é uma experiência sensorial 
onde a gente vê através da água, uma visão 
inebriada do mundo. A lente cheia de água aumenta 
e desfoca ao mesmo tempo o objeto ou paisagem 

As formas podem ser livremente dispostas sobre 
o chão ou mesa. A imagem do jogo é abstrata, 
mas tem um sol dentro dela. Fica o convite para 
que desloquem este sol, colocando-o onde bem 
entenderem, transformando-o em um círculo, ou 
uma roda, ou uma lua cheia... 

São sugestões para se pensar o brinquedo de 
encaixe de forma livre.”

contemplado. Conforme mexemos a cabeça, altera-
-se o horizonte que divide o real da visão submarina. 
A água tingida de azul nos faz imaginar que estamos 
acordados dentro de um sonho.”

Marcia Xavier
S u b M a R i n O, 2020
madeira, acrílico e água com ecoline
16 × 7 × 2.5 cm
Edição 50 + 6 PA



MARCIUS  
GALAN

MARINA 
RHEINGANTZ

LUCAS
FAZZIO

O jogo do eterno retorno  
(homenagem ao DJ Mendigo), 2020
tabuleiro de madeira serigrafada,  
dados de madeira, 2 peões de madeira 
com pintura esmalte, instrução de jogo
46 × 30 × 5 cm 
Edição 50 + 6 PA 

“O jogo consiste em um tabuleiro com 41 casas 
iguais, dois peões e dois dados. Em uma das faces 
de um dos dados se concentra a soma de todos os 
números de um par de dados comum (42 pontos).  
Cada jogador lança os dados e assim que a 

face com os 42 pontos cai virada para cima, ele 
percorre toda a extensão do tabuleiro, voltando 
para a posição inicial, esperando pela próxima 
rodada. O jogo não tem fim, não tem ganhador, 
não tem perdedor.”

Xiquinha , 2020
latão, compensado naval, 
planetário tellurix em aço  
e acrílico e tinta acrílica
47 × 30 × 18 cm 
Edição 30 + 6 PA

A tartaruga que / andou / tanto tempo / e tanto vio / 
com / seus / antigos / olhos, / a tartaruga / que comeu 
/ azeitonas / do mais profundo / mar, / a tartaruga 
que nadou / sete séculos / e conheceu / sete / mil / 
primaveras, / a tartaruga / blindada / contra / o calor 
/ e o frio, / contra / os raios e as ondas, / a tartaruga 
amarela / e prateada / com severos / lunares /  

ambarinos / e pés de rapina, / a tartaruga / ficou / 
aqui / dormindo / e não sabe / De tão velha / se foi 
/ pondo dura, / deixou / de amar as ondas / e foi 
rígida / como o ferro de passar / Fechou / os olhos 
que / tanto / mar, céu, tempo e terra / desafiaram, / 
e dormiu / entre as outras / pedras.
— PABLO NERUDA (1904-1973)



NAZARENO

“Eu sou um brinquedo
Fui criado com muito amor
E vou te contar um segredo:
Minha vida depende de você
Trate-me com carinho
E estarei sempre contigo.”

Juntos, 2020  
crochê e guizos,  
25 × 27 × 2 cm 
Edição 50 + 6 PA

Para até quatro jogadores, a torre dos extraterrestres 
vai crescendo e diminuindo conforme as estratégias 
são traçadas na brincadeira. Um jogo de dado, com 
regras e muita diversão!

ROBERTO 
STELZER

Torre alienígena, 2020
fórmica, 8 × 0.3 × 12 cm (boneco)  
42 × 8 × 16 cm (caixa)
Edição 50 + 6 PA



Maquetaria, 2020
caixa de madeira com diversos 
materias (sementes, panos,  
panelinhas de cobre, cadeirinhas  
de madeira, palitos etc),  
42 × 30 × 10 cm
Edição 50 + 6 PA

STELA 
BARBIERI

“Sempre que tenho uma ideia, faço desenhos  
e maquetes pra não deixar escapar. Maqueteria  
é um lugar para construir ideias, uma caixa-mundos. 
Uma plataforma para inventar histórias e brincar.”



ALEXANDRE MAZZA
Ponta Grossa, Brasil, 1969
Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

As obras de Alexandre Mazza têm como ponto central a pesquisa 
do olhar. É principalmente através dos objetos que o artista 
confronta seus espectadores com jogos visuais: com o que se vê  
e o que se acredita ver, com o que está ali e o que se imagina 
estar. Indicado ao prêmio Pipa em 2012 e 2014, o artista já 
apresentou seus trabalhos em exposições no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ), no Centro de Artes 
Hélio Oiticica, na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, entre outros. 
Suas obras estão em diversas coleções privadas e públicas 
como a do MAM-RJ e do Museu de Arte do Rio (MAR); 21c 
Museum Hotels, Nova York; Yashvi Art Foundation, Borusan 
Contemporary, Istambul.

Com formação musical, trabalhou durante 18 anos como 
baixista e compositor. Passou a se interessar pela luz e a 
eletricidade, e, em 2008, começou a se dedicar somente ao que 
chama de “multiplicação da luz”, utilizando diversos materiais, 
tais como espelhos, vidros, metais, lâmpadas, acrílicos e madeira.

Segundo o curador Bernardo Mosqueira: “A grande 
matéria da produção de Mazza é o exercício do olhar como 
um dos pensamentos do corpo. Aqui, percebemos que 
se espera que o espectador seja um criador de imagens 
durante a experiência com os trabalhos de Mazza, deixando 
o imaginário enfeitiçar a imagem ou sua ausência, gerando 
encantamento pelo mistério.”

ANDRÉ KOMATSU
São Paulo, Brasil, 1978
Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

André Komatsu integra a geração que cresceu com a retomada 
da democracia no Brasil e viu o neoliberalismo ser implementado 
pelas políticas econômicas nos anos 1990. É neste contexto  
que nasce sua obra. O artista questiona as diferentes formas  
de atuação do homem no mundo, a maneira como lida com  
o espaço urbano e com os poderes estabelecidos. “O discurso 
sobre o poder e sobre os conflitos sociais, mais ou menos latentes,  
permeia os materiais, influencia sua escolha, constitui, de certa 
maneira, a verdadeira matéria-prima das esculturas e instalações 
de André Komatsu”, reflete o curador Jacopo Crivelli Visconti,  
em texto para mostra Corpo dócil, na Galeria Vermelho (2013).

De suas exposições individuais, destacam-se Estrela escura, 
na Galeria Vermelho, em São Paulo, 2018; Ordem Casual,  
no Futurdome, em Milão, 2018; When the sun falls down, na 
Cont(in)una Project/ Galleria Continua, em Pequim, 2017; 
Construção de Valores, no Redbull Station, em São Paulo, 2017; 
e Projeto Bolsa Pampulha, do Museu da Pampulha, em Belo 
Horizonte, 2006. Suas obras integram acervos de instituições 
como TATE Modern, de Londres; Museu de Arte Moderna  
de Nova York (MOMA), Nova York; Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, São Paulo; Museu de Arte Contemporânea de 
Barcelona (MACBA); e Middlesbrough Institute of Modern Art 
(MIMA), em Middlesbrough.

MINIBIO 
ARTISTAS

ALBANO AFONSO
São Paulo, Brasil, 1964
Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Albano Afonso cria instalações e fotografias, nas quais 
mistura impressões fotográficas, esculturas com imagens 
projetadas no espaço. Por meio da luz e do movimento, um 
jogo de percepções desvelam imagens que exploram o espaço 
construído como parte ilusória da realidade. Entendendo a luz 
como elemento pictórico, configura diferentes perfis plásticos 
revisitando as referências clássicas desde outros pontos de vista, 
propondo arquiteturas renovadas para uma mesma paisagem  
de luzes e sombra.

Suas exposições mais recentes são: Vivir en um Mundo 
Abstracto, DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas, 
Santiago de Compostela, Espanha, 2019; Viver num Mundo 
Abstrato, Galeria Casa Triângulo, São Paulo, 2018; Vivir en un 
Mundo Abstracto, Galeria Fernando Pradilla, Madri, Espanha, 
2018; Luz Encarnada em Corpo / Corpo Evanescido em Luz, 
Casa do Bandeirante, São Paulo, 2018; In a State of Suspension, 
Aomori Contemporary Art Center, Aomori, Japão, 2017; Zerbini, 
Barrão, Albano, Santander Cultural, Porto Alegre, 2017.

Suas obras fazem parte de importantes coleções, como: CAB, 
Art Center, Bruxelas, Bélgica; Coleção BES, Lisboa, Portugal; 
Drake Collection, Holanda; Fundação ARCO, Espanha; Fundación 
Pedro Barrié de la Maza, Vigo, Espanha; Inhotim, Brumadinho; 
MAM Recife, MAM-SP; Museu de Arte Contemporânea Dragâo 
do Mar, Fortaleza; MAC-SP, entre outros.



LENORA DE BARROS
São Paulo, Brasil, 1953
Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Lenora de Barros é formada em Linguística pela USP e iniciou 
sua trajetória artística na década de 1970, época de intenso 
experimentalismo na arte brasileira, marcada por uma forte 
tendência construtiva e vanguardista desde os anos 50.  
As primeiras obras criadas por Lenora podem ser colocadas 
no campo da ‘poesia visual’ a partir do movimento da poesia 
concreta da década de 1950. Palavras e imagens foram os 
seus materiais iniciais. 

Em 1983, LB publicou o livro Onde Se Vê, um conjunto de  
“poemas” bastante incomuns. Alguns deles dispensaram o uso 
de palavras, construídos como sequências fotográficas, onde 
a própria artista representava diferentes personagens em atos 
performáticos. Este livro já anunciava o trânsito de Lenora 
de Barros para o campo das artes visuais, o que acabou por 
acontecer. Desde então, a artista segue seu caminho pessoal, 
marcado pelo uso de diversas linguagens: vídeo, performance, 
fotografia, instalação sonora e construção de objetos.

Entre as recentes exposições e atividades destacam -se 
a exposição individual Wanted, Galerie Georg Kargl, Viena, 
Áustria, 2019; Pisa na Paúra, Galeria Millan, São Paulo, 2017; 
ISSOÉOSSODISSO, Paço das Artes, São Paulo, Brasil, 2016; 
Umas e Outras, PIVÔ, São Paulo, 2014. Sua obra faz parte 
de coleções públicas e particulares: Hammer Museum, Los 
Angeles, E.U.A., Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Daros-
-Latinamerica, Zurique, MAM-SP e Pinacoteca de São Paulo.

MARCIA DE MORAES
São Carlos, Brasil, 1981
Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Marcia de Moraes busca na abstração do traço e no preenchimento 
com lápis de cor o endereço poético para suas criações. Sua 
obra tem a coesão dos procedimentos que emprega; primeiro se 
dedica ao esboço dos traços feitos com grafite, fluidos e ágeis, para 
depois preencher com cores intensas as possibilidades delineadas 
 — sem repetir formas ou combinações cromáticas. Seu trabalho 
é um turbilhão visual em constante transformação, com matizes 
únicas e traços expressivos. Nas ocasiões em que a artista não se 
satisfaz apenas com o plano bidimensional ela o corta, fragmenta 
e o remonta criando uma nova dinâmica entre as partes. Nessas 
colagens, os pequenos desenhos redimensionados pela cisão, 
quando remontados num jogo de encontros improváveis em 
diferentes planos, ganham uma tridimensionalidade inesperada. 

Dentre suas exposições individuais destacam -se: História  
do Olho, Galeria Leme, São Paulo, 2018; O Sopro, Centro de Arte 
Contemporânea W, Ribeirão Preto, Brasil, 2018; Os fósseis ou  
as laranjas, Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo, 2016; 
Elaine Arruda e Marcia de Moraes: Cheio de Vazio, Instituto Tomie 
Ohtake, São Paulo, 2014; À Deriva no Azul, Carpe Diem Arte  
e Pesquisa, Lisboa, 2011; Saint Clair Cemin / Marcia de Moraes: 
Correspondance Bresiliènne, VL Contemporary, Paris, França, 
2011;  Marcia de Moraes, Centro Universitário Maria Antonia, USP, 
São Paulo, 2009-2010 .

CADU
São Paulo, Brasil, 1977
Vive e trabalha no Rio de Janeiro, Brasil

Artista plástico e professor pesquisador da PUC-Rio no 
departamento de Artes e Design. Sua prática é marcada por 
uma abordagem transdisciplinar. Cada projeto emerge segundo 
características conceituais, não havendo uma pré-eleição de 
linguagens ou técnicas. Suas obras celebram a relação entre  
o homem e a natureza, o racional e o instintivo, o caos e o rigor.

Nos últimos 5 anos, seu trabalho lida com as especificidades  
sociais, econômicas e ambientais dos lugares em que é 
convidado a habitar por períodos de tempo. Os mesmos podem  
lidar com intenso componente humano, ou com a solidão  
e a vida animal. Porém, sempre há a passagem de um olhar  
turístico, para uma abordagem etnográfica dos fenômenos 
atuantes nestes contextos, nos quais processos coparticipativos  
e de diluição de autoria resultam em trabalhos.

Em 2018 foi comissionado pela Fundação Haundenschild 
Garage, São Diego, E.U.A., para desenvolvimento de projeto em sua 
sede. Em 2017, artista comissionado pela National Endowment 
for the Arts, Robert Wood Johnson Foundation e XLab IDEAS 
para trabalho em Natchez, Mississipi, E.U.A., e participante do 35° 
Panorama da Arte Brasileira. Vencedor do Prêmio Radio Krakow 
em 2015, Polônia, e do Prêmio PIPA em 2013. Participou da 7ª 
Bienal do Mercosul, 2007, da XXX Bienal de São Paulo, 2012, da 
13a Bienal de Istambul, da 4a Bienal do Fim do Mundo, 2014,  
e da Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, Portugal, 2019.

FERNANDO CAMPANA 
São Paulo, Brasil, 1961 
HUMBERTO CAMPANA
São Paulo, Brasil, 1953  
Vivem e trabalham em São Paulo, Brasil

Criado em 1984 por Fernando e Humberto, o Estúdio Campana 
é reconhecido por seu design de móveis e peças intrigantes. 
Atualmente, atua nas áreas de arquitetura, paisagismo, cenografia, 
moda, além de projetos e comissões especiais.

Há 35 anos o estúdio é reconhecido internacionalmente como 
pioneiro no design disruptivo. Enraizado na cultura e tradições 
brasileiras, seu trabalho carrega valores universais na sua 
essência, como liberdade e dignidade humana, através da busca 
de identidade a partir de experiências de vida.

Seu processo criativo eleva os materiais do cotidiano à 
nobreza, trazendo não apenas criatividade ao design, mas também 
características brasileiras — as cores, as misturas, o caos criativo — 
o triunfo das soluções simples, de maneira artística e poética.

As peças Campana fazem parte de coleções permanentes 
de instituições culturais renomadas, como o Centre Pompidou 
e o Musée Des Arts Décoratifs, Paris; MoMa, Nova York; 
Museu de Arte Moderna de São Paulo e Vitra Design Museum, 
Weil am Rhein.

Em 2009, os Irmãos Campana fundaram o Instituto 
Campana, a fim de preservar sua coleção cada vez maior para 
as gerações futuras, e promover o design como uma ferramenta 
de transformação por meio de programas sociais e educacionais.



MARINA RHEINGANTZ  
Araraquara, Brasil, 1983 
LUCAS FAZZIO
São Paulo, Brasil, 1980 
Vivem e trabalham em São Paulo, Brasil

A paisagem é tema recorrente nas pinturas de Marina Rheingantz.  
A artista reconstrói cenas de viagens e memórias, criando 
topografias semi-abstratas, repletas de formas e detalhes 
ambíguos, em uma atmosfera tão difusa quanto a própria 
memória. Pinceladas amplas e curtas se intercalam com 
gestos e pedaços de cor, revelando um aspecto peculiar  
do processo da artista: ela costuma usar a superfície da tela 
como uma paleta para inserir e misturar tinta a óleo. 

Suas individuais recentes incluem: Todo Mar Tem um Rio, 
Galpão, 2019; Várzea, Bortolami Gallery, Nova York, 2018; Galope, 
Zeno X Gallery, Antuérpia, 2017; Terra Líquida, Galeria Fortes 
Vilaça, São Paulo, 2016; Dot Line Line Dot, Nichido Contemporary 
Art, Tóquio, 2016. Entre as mostras coletivas, destacam -se: On 
Landscapes, Biennial of Painting, Museum Dhondt-Dhaenens, 
Deurle, Bélgica, 2018; Mínimo, múltiplo, comum, Estação 
Pinacoteca, São Paulo, 2018; Projeto Piauí, Pivô, São Paulo, 2016; 
Soft Power, Kunsthal KAdE, Amersfoort, Holanda, 2016; Prêmio 
PIPA, MAM Rio, Rio de Janeiro, 2015. Seu trabalho está presente 
em importantes coleções como: Museu Serralves, Porto; Taguchi 
Art Collection, Tóquio; Pinacoteca do Estado de São Paulo; MAM-
RJ, Rio de Janeiro; Itaú Cultural, São Paulo; entre outras.

Lucas Fazzio é diretor de cena e nas horas vagas aceita convites 
inusitados de amigas artistas plásticas para inventar brinquedos. 

NAZARENO
São Paulo, Brasil, 1967
Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Em seu trabalho Nazareno aborda os pormenores das 
relações humanas — aqueles pequenos mistérios que 
chamamos socialização —, bem como questões referentes 
à infância, aos contos de fadas, brinquedos, jogos… entre 
outras coisas que compreendemos como memória e história.

Desenhista, escultor e artista multimídia, com uma carreira 
iniciada em 1997, Nazareno tem participado de inúmeras 
exposições nacionais e internacionais. Ao longo de sua trajetória 
publicou os livros Somos iguais, 2016; Uma vez de olhos abertos, 
abra-os novamente, 2015; Num Lugar Não Longe de Você, 2013; 
ABC Um Guia Prático Para Pessoas de Todas as Idades”, 2014  
e São as coisas que você não vê que nos separam”, 2004. 

Exposições individuais recentes: A Experiência Geográfica, 
Galeria Lume, São Paulo, 2017; Laboratório, Expo Milão, Milão, 
Itália, 2015; Coisas que senti e aí esqueci para ficar no presente, 
Centro Cultural São Paulo, São Paulo, 2014; Aqui do lado de 
dentro, Galeria Luciana Caravello, Rio de Janeiro, 2014; (Coisas) 
Para se ter muito cuidado, Galeria Emma Thomas, São Paulo, 2014; 
As Edições. Entre guardados e inéditos, Carbono Galeria, São Paulo, 
2014; Somos iguais, Oi Futuro, Rio de Janeiro, 2014.

Suas obras estão em diversas coleções, como: Museu de Arte 
de Brasília, MAM-RJ, MAM Recife, FVCB Fundacao Vera Chaves 
Barcelos, Viamao, MAR-RJ, Museu de Arte Contemporânea Dragão 
do Mar, MAC-USP.

MARCIA XAVIER
Belo Horizonte, Brasil, 1967
Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Sua obra se baseia em três elementos: luz, objetos ópticos  
e movimentação do espectador. Dentro da sua pesquisa, cria 
objetos onde, primeiro o espelho e depois a água, tornam-se 
agentes de distorção da imagem. Um cinema acontece em 
nosso circuito retiniano, enquanto nos movimentamos em torno 
da obra. Atualmente essa tridimensionalidade pode ser vista 
para dentro da imagem em fotogramas e cianótipos, de grande 
formato, onde o corpo e sua sombra criam uma topografia. 
Desde 2014, vem desenvolvendo performances sonoras, onde 
a música aparece como linguagem em sua obra e podem ser 
vistas no seu canal no youtube: https://bit.ly/3ajnbxf 

Últimas exposições: O corpo dentro do corpo dentro do 
corpo; Galeria 111, Lisboa, Portugal, 2018; Geologia Doméstica, 
Casa Triângulo, São Paulo, 2017; Disillusione Ottica, Galeria 
Portinari, Palazzo Pamphilj, Roma, Itália, 2015; Prismal, 
Università degli Studi di Milano, Itália, 2015; Cruzamentos: 
contemporary art in Brasil, Wexner Center for the arts, Ohio, 
E.U.A., 2015; Elouge du vertige, Maison Européenne de la 
Photographie, Paris, França, 2012; Coleções: Société Generale 
d’art Contemporain, França; Coleção do Itamaraty, Palazzo 
Pamphilj, Roma, Itália: Museu de Arte Moderna Rio de Janeiro; 
Museu de Arte Moderna de São Paulo; Museu de Arte de 
Ribeirão Preto; SESC Belenzinho; Itaú Cultural.

MARCIUS GALAN
Indianapolis, Estados Unidos, 1972
Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Herdeiro, por um lado, da arte conceitual, pela crítica à experiência 
retiniana na arte, e, por outro, do construtivismo, pela aproximação 
da obra com o mundo real, Marcius Galan não restringe  
sua pesquisa a uma linguagem ou suporte, assim como transita  
com liberdade entre campos do conhecimento (das ciências 
exatas, como a física e a matemática, às geociências e 
humanidades), e costuma opor a maneira como os objetos são 
percebidos às propriedades físicas dos materiais.

Suas exposições recentes incluem: Contemporary Latin 
American Art in the Global Context, Phoenix Art Museum, 
Phoenix, E.U.A., programada – 2020; Água Parada, Auroras, 
São Paulo, 2019; Visão Geral, Galeria da Mata, Instituto 
Inhotim, Brumadinho, Brasil, 2019; Instrumentos de Precisão, 
Instituto Figueiredo Ferraz, Ribeirão Preto, Brasil, 2018; Mará-
obi, Capela do Morumbi, São Paulo, 2018; Plural Domains 
– Selected work from the CIFO Collection, Bienal de Cuenca, 
Museo de la Ciudad, Cuenca, Equador, 2018; Line Weight, 
Galerija Gregor Podnar, Berlim, 2017; Avenida Paulista, MASP – 
Museu de Arte de São Paulo, 2017.

Seu trabalho faz parte de importantes coleções, como: 
Museu Serralves, Portugal; Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, Brasil; MAM-SP e MAM-RJ, Brasil; Museum of Fine Arts 
Houston, E.U.A.; Phoenix Art Museum, E.U.A.; Coleção Jumex, 
México; Instituto Inhotim, Brasil; Cifo Cisneros Fontanals, 
E.U.A.; entre outros.



As biografias e imagens dos artistas foram 
cedidos por eles e constituem acervo 
pessoal. Não reproduzir sem autorização.

Este catálogo foi composto em Trade 
Gothic pela designer Mariane Klettenhofer.  
Organização: Artur Lescher, Mariane 
Klettenhofer e Paula Azevedo.

Os brinquedos colecionáveis aqui 
apresentados devem ser manipulados 
somente sob supervisão de adulto.

© opequenocolecionador 2020

ROBERTO STELZER
Santo André, Brasil, 1966
Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

STELA BARBIERI
Araraquara, Brasil, 1965
Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Stela Barbieri é artista, educadora, escritora e contadora de 
histórias. É diretora do Bináh Espaço de Arte. Foi curadora do 
Educativo da Bienal de Artes de São Paulo e diretora da Ação 
Educativa do Instituto Tomie Ohtake. Foi assessora de artes da 
educação infantil e ensino fundamental na escola Vera Cruz e 
presta assessoria nas escolas em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
Stela fez parte do Conselho Consultivo do PGECC – Programa 
Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência, em Lisboa, 
Portugal e da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ela também 
coordenou o curso de Pós-Graduação em Museus e Instituições 
Culturais, do Instituto Singularidades. É autora de 25 livros 
infanto juvenis.

Fotógrafo, artista plástico, designer de brinquedos e sócio 
fundador da associação Garagem Fab Lab. Stelzer é professor 
regular do Oficina Lab, além de ministrar oficinas em diversas 
instituições, tais como: SESCs, Instituito Tomie Otake, Fabrica 
de Cultura, Oficina Cultural Oswald de Andrade.

Realizou exposições e oficinas no brasil e no exterior. 
Possui alguns de seus trabalhos de ilustração/design 
publicados na França, incluindo os livros Robots e Super-

-Héros, com robôs para montar. O livro branco no 1 que 
desenhou para a Troyart, também com robôs em papel 
cartão para colorir e montar, ganhou, em 2012, o selo do  
If Design Awards, em Frankfurt, Alemanha.



que cada objeto, por ínfimo e trivial que  
seja, é especial. Por isso desde sempre 
juntamos bonecas, selos, moedas, maços  
de cigarro, latinhas de refrigerantes, stickers, 
caixas de fósforos, lápis de cores, canecas, 
camisas de clubes de futebol, carros, trens 
e aviões de montar, além dos indefectíveis 
álbuns de figurinhas que cedo conferem a 
esse atavismo um formato mais profissional. 
Quem não invejou o colega que completou  
o álbum primeiro que todo mundo ou aquele 
outro que era “o rei do bafo”, cuja mão 
manhosa “jantava” todas nossas figurinhas?

Que não se tenha dúvida: aquele que possui  
uma boa coleção, seja lá do que for, afirma‑se 
como alguém mais poderoso, que detém em 
seu poder aquilo que escapa aos outros, algo 
que é incomum, numa palavra, extraordinário. 
E é isso, exatamente isso, que aproxima  
o garotinho com sua coleção de dinossauros  
de plásticos, do milionário que coleciona carros  
importados ou obras de arte contemporânea. 
Para o colecionador, criança ou adulto,  
os objetos reunidos não interessam por sua 
utilidade estrita, pela razão que justifica 
suas existências. Pode‑se brincar com eles, 
é claro, estudá‑los a fundo, o que dá no  

mesmo, mas há também aqueles, como  
os nerds, que sequer tiram das caixas  
as miniaturas de super‑heróis (Não é assim, 
Sheldon?). O interesse de maioria dos 
colecionadores é fundamentalmente pela 
experiência estética proporcionada pelos 
objetos, embora em casos extremos, o 
interesse está focado na posse deles e pela 
ostentação dessa posse. 

Para um garoto, a importância de uma latinha 
de coca‑cola egípcia, tem efeito semelhante a 
de uma fotografia do alemão Andreas Gursky 
comprado pelo profissional bem sucedido: 
ambos objetos atestam a capacidade de seus 
colecionadores de adquirir coisas que além  
de raras, foram produzidas longe daqui. Com  
um sentido diverso, há algo em comum entre  
a garotinha que guarda uma Barbie antiga,  
com o Porche dos anos 40 devidamente 
restaurado que o adulto conserva como prova 
que a engenharia faz fronteira com a arte: ambos 
objetos demonstram que seus possuidores 
controlam o tempo. Ambos permitem que seus 
que seus possuidores lembrem‑se dos sonhos  
que tiveram, alimentem ou que simplesmente 
sigam sonhando. Ambos comprovam a força que 
os objetos exercem sobre nós. 

De uma forma ou de outra todos nós somos 
colecionadores, desde a infância até a velhice. 
Colecionamos de tudo, de coisas duráveis  
e resistentes à coisas de duração efêmera, 
como perfumes cujos aromas vão se alterando 
até ressecarem dentro de vidrinhos, à 
fotografias descoloridas de pessoas que não 
sabemos mais quem são ou mesmo que nunca 
soubemos. Guardamos de tudo, de coisas que 
não sobreviverão mais que alguns anos e que 
acabarão esquecidas em gavetas como todas 
as chaves que já passaram pelas nossas mãos, 
até as heranças de avós, as porcelanas e os 
relógios que nos acompanharão por toda nossa 
vida e que depois prosseguirão imperturbáveis 
na companhia de outras pessoas, se possível 
dos nossos filhos. 

Os objetos são fascinantes, especialmente 
para crianças, que se deixam encantar por 
cheiros, sons, texturas e brilhos de uma pedra 
falsa engastada num anel dado de brinde 
ou de uma embalagem de bombom (lembra 
do celofane cor de rosa do sonho de valsa? 
Lembra seu som quando amassado, semelhante 
ao crepitar de uma fogueira?). 

Colecionamos de tudo, o que é um modo de 
reconhecer que não existem objetos vulgares,  

AGNALDO FARIAS

Artistas e suas coleçõesPrá começo de conversa

Assim como a maioria das pessoas, as crianças  
que se transformaram em artistas também foram 
atraídas pelos objetos. Todos foram pequenos 
colecionadores, experimentaram as qualidades 
dos objetos de modo intenso, juntaram tralhas, 
miudezas, tesouros compostos de incríveis 
sortimento de, frequentemente, quase nada, 
admirados como um mesmo tema — bichinho 
de pelúcia, papel de carta, borracha, trenzinho 
de brinquedo, botões —, podia assumir soluções 
muito, muitíssimo variadas. Rodear ‑se desses 
objetos equivalia ao reconhecimento da natureza 
infinitamente diversa do mundo, ao mesmo tempo 
em que brincar com eles nos fazia esquecer  
da vida, levando‑nos diretamente aos sonhos. 

A segunda edição de O Pequeno 
Colecionador renova a proposta, traz novos 
artistas para o território da infância, onde 
tudo começa. As respostas mais uma vez 
surpreendem: há fantoches, óculos, jogos de 
dados, maquetes, quebra‑cabeça, barquinho  
e tartaruga em miniatura, um joão ‑bobo, bicho 
de pano, brinquedos de alta qualidade que, 
manipulados ou não, enlevam‑nos, fazem com 
que pensemos problemas concretos sob outro 
ângulo, percebamos que a realidade é um jogo 
a ser levado com inteligência e imaginação.




