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anna bella geiger, claudia andujar, claudio tobinaga, cildo meireles, gabriela noujaim, ivens machado, jeane terra, jimson vilela, leandra espírito santo, le�cia 
parente, roberta carvalho, rubens gerchman, ursula tautz, waltercio caldas 

Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se 
mantém no presente: mal vejo um ovo e já se torna ter visto o ovo há três milênios. – No próprio instante de se 
ver o ovo ele é a lembrança de um ovo. – Só vê o ovo quem já o �ver visto. – Ao ver o ovo é tarde demais: ovo 
visto, ovo perdido. – Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Ver o ovo é impossível: o ovo é supervi-
sível como há sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo? Só as máquinas veem o ovo. O 
guindaste vê o ovo. – Quando eu era an�ga um ovo pousou no meu ombro. – O amor pelo ovo também não se 
sente. O amor pelo ovo é supersensível. 

(LISPECTOR, 1964, p. 55)

Em 1975, houve o primeiro Congresso Internacional de Bruxaria, em Bogotá, na Colômbia. Nesse congresso houve psicanalistas, antropólogos e diversos 
estudiosos do invisível. A autora ucraniana Clarice Lispector (1920-1977) foi convidada para a mesa "Literatura e Magia". A escritora preparou para esta 
palestra o texto "O Ovo e a Galinha", um conto.

Esta mostra parte da meta�sica no texto para inves�gar uma hipótese: a ideia de desejo não é um privilégio humano, opera também entre os objetos. Como 
num duplo fantasmá�co, trabalhos apresentam-se aos pares. Reflexos e distorções sublinham semelhanças num regime de coincidências, concomitâncias. 
Atrações insuspeitas. As imagens da história da arte não operam em regime de influência, são consideradas sobretudo imagens espectrais, como assombra-
ções: ovo visto, ovo perdido.

Na prosa de Lispector, imagem, real, sensível e, sobretudo, o sen�do se fazem distantes: todos escapam. O Ovo e a Galinha empresta seu �tulo a esta mostra 
menos pela sua qualidade narra�va, por como o leitor é conduzido. Mas por seus sobressaltos, suas qualidades metafóricas, seu desassossego. A maneira 
como a autora percebe ovo e galinha convida o leitor a ques�onar a separação entre um e outro, como facilmente divisíveis. Como estratégia para exibir os 
trabalhos, os diálogos aqui apresentados buscam iluminar aquilo que os objetos par�lham, em vez de preocupação com singularidades ou inedi�smos.

Vem da mesa da cozinha da autora este modo de pensar o ovo. Ao deparar-se com uma obra é preciso olhá-la com atenção superficial para não quebrá-la. 
É preciso tomar o cuidado de não entendê-la. "Sendo impossível realmente compreender do ovo, sei que se eu entendê-lo é porque estou errado de alguma 
forma. Entender é a prova do erro".

curadoria de ulisses carrilho



ANNA BELLA GEIGER
Série Lunar I | 1973
Gravura 
63 x 51 cm (com moldura)
Edição 42/50

 

“– A Lua é habitada por ovos.”



ANNA BELLA GEIGER
Passagens II | 1974
Vídeo - Black and white

 



“Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que 
não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se 
mantêm no presente: mal vejo um ovo e já se torna ter 
visto o ovo há três milênios. – No próprio instante de se 
ver o ovo ele é a lembrança de um ovo. – Só vê o ovo quem 
já o tiver visto. – Ao ver o ovo é tarde demais: ovo visto, 
ovo perdido. – Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a 
ver o ovo. – Olhar curto e indivisível; se é que há pensamen-
to; não há; há o ovo. – Olhar é o necessário instrumento 
que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. – O 
ovo não tem um si-mesmo. Individualmente ele não existe.”



GABRIELA NOUJAIM
Vale Sagrado | 2019
Serigrafia sobre papel e serigrafia sobre acrílico
31 x 84 cm
Edição: 1/3

 



GABRIELA NOUJAIM
Corpos tensionados 01 | 2019
Serigrafia sobre papel 
31 x 42 cm
Edição: 1/3 

 



GABRIELA NOUJAIM
Corpos, presente 2016 | 2019
Serigrafia sobre papel 
31 x 42 cm
Edição: 1/3 

 



GABRIELA NOUJAIM
Superfície circular | 2019
Serigrafia sobre acrílico
34,7 x 40 cm
Edição: 1 + PA

 

“Não, o ovo apenas me vê. É isento da compreensão que fere.” 



CLAUDIA ANDUJAR
Desabamento do céu / fim do mundo (série Sonhos Yanomani) | 1976
Fotografia impressão com tinta pigmentada mineral sobre papel Canson BFK Rives 310 gr
66 x 99 cm
Coleção particular



CLAUDIA ANDUJAR
Floresta Amazônica, Pará (Série Sonho Yanomani) | 1971
Fotografia impressão com tinta pigmentada mineral sobre papel Canson BFK Rives 310 gr
66 x 99 cm
Coleção particular



ROBERTA CARVALHO
Ilha | 2019
Pigmento mineral sobre papel de algodão com intervenção de Realidade Aumentada.
82 x 52 cm
Edição:  1/5 + 2PA



“– Quem se aprofunda num ovo, quem vê 
mais do que a superfície do ovo, está 
querendo outra coisa: está com fome.”



“Pois ovo é ovo no espaço. Ovo sobre azul.” 

CILDO MEIRELES
Mebs - Caraxia | 1970-1971
Disco compacto em vinil com capa em offset sobre papel
18 x 18 cm (cada)
Acervo do artista



URSULA TAUTZ
Sobre saudades (Sem lembranças) para televisores ou Saudações a Nam June Paik | 2014-2016
Vídeo Instalação - vídeo full HD 
Duração: 6’ 41” em loop 
Dimensões variadas



“O ovo nos expõe, portanto, em perigo. Nossa vantagem é que o ovo é invisível.”

URSULA TAUTZ
22.9053° S, 43.2340° W, 22.981043° S, 43.194080° W | 2016 
Vídeo full HD
Duração: 4’25", em loop
3 + PA



URSULA TAUTZ
Nos qui nos Credimus uiuos esse? | 2008
Maquete em plotagem 3D e tecido
53 x 47 x 10cm
Acervo da artista



“O que eu não sei 
do ovo me dá o ovo 
propriamente dito.”



IVENS MACHADO
Obstáculos e medidas | 1975
Vídeo
Cortesia Fortes D'Aloia & Gabriel, São Paulo | Rio de Janeiro



IVENS MACHADO
Sem título | 2005
Rede, cordas, gesso e aros de ferro
220 x 100 x 40 cm
Cortesia Fortes D'Aloia & Gabriel, São Paulo | Rio de Janeiro



JEANE TERRA
O Voyeur do Cais | 2019
Concreto, azulejo e folha de ouro
127 x 62 x 12 cm



“O ovo nos expõe, portanto, 
em perigo. Nossa vantagem é 
que o ovo é invisível.”

JEANE TERRA
O Salto | 2017
Pele de tinta e linha sobre tela 
138 x 103 cm
Acervo do Museu de Arte do Rio - MAR



LETÍCIA PARENTE
Preparação | 1975
Vídeo
Duração: 3’ 31”
Cortesia galeria Jaqueline Martins



LEANDRA ESPÍRITO SANTO
Making off | 2018
Vídeo - Stopmotion
Acervo da artista
 



LEANDRA ESPÍRITO SANTO
Série Gestos (Ok) | 2019
Resina
Instalação de parede composta por peças moldadas a partir das mãos da artista. 
Dimensões  Variadas                                       
Edição Ilimitada



WALTERCIO CALDAS
Decanter | 2019
Objeto
Técnica água, vidro, acrílico, fio de algodão e madeira
Dimensões: 50 x 20 cm (diâmetro)
Edição 20 + 3PA
Cortesia galeria Carbono



“Quando a galinha vê o ovo pensa 
que está lidando com uma coisa 
impossível.”



RUBENS GERCHMAN
Sentinela | 1980 
Pintura metalizada sobre ferro 
60 x 53 cm 
Coleção particular



CLAUDIO TOBINAGA
Banzai | 2019
Acrílica e óleo sobre tela
200 x 150 cm 



“E o ovo fica inteiramente 
protegido por tantas 
palavras.”



WALTERCIO CALDAS
Como imprimir sombras | 2012                   
Acrílico moldado e gravado
32 x 23 x 5 cm
Edição: 40
Coleção particular



JIMSON VILELA
Infiltração II | 2015
Papel e tecido
25 x 80 x 50 cm



JIMSON VILELA
Falsa aparência | 2013
Técnica: Impressão jato de tinta sobre papel algodão montada em moldura caixa com passe-partout 
24 x 32 x 3,5 cm                  
5 + PA (cópia nº 5)



“Mas durmo o sono dos 
justos por saber que minha 
vida fútil não atrapalha a 
marcha do grande tempo.”



ABERTURA / OPENING
29 de novembro de 2019 
November 29, 2019 

EXPOSIÇÃO / EXHIBITION
30 de novembro de 2019 a 20 de fevereiro de 2020
November 30th, 2019 - February 20nd, 2020

Segunda a sexta-feira - 11h às 19h
Sábado - 11h às 15h

Monday through Friday 11am - 7pm
Saturday 11am - 3pm

contato@simonecadinelli.com
www.simonecadinelli.com

Rua Aníbal de Mendonça, 171, 
Ipanema - Rio de Janeiro/RJ
Tel. / Phone: +55 21 3496-6821   


