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1.
Mauro Giaconi
Como Ver sin ser Visto
2022
Pigmento, grafite, carvão e borracha 
sobre enciclopédia “El Nuevo Tesoro 
de La Juventud” | Pigment, graphite, 
charcoal and rubber on encyclopedia 
“El Nuevo Tesoro de La Juventud”
25 x 16,8 cm

2.
Mauro Giaconi
Experimentos com el Agua
2022
Pigmento, grafite, carvão e borracha 
sobre enciclopédia “El Nuevo Tesoro 
de La Juventud” | Pigment, graphite, 
charcoal and rubber on encyclopedia 
“El Nuevo Tesoro de La Juventud”
25 x 16,8 cm

3.
Aksel Ree
The Heart (I)
2021
Mármore | Marble
23 x 30 x 10 cm 

4.
Aksel Ree
189 c (Tile)
2023
Mármore | Marble
40 x 22 x 1 cm

5.
Mauro Giaconi
La Expedición de la Vacuna ó Tres 
Gases Importantes 
2022
Pigmento, grafite, carvão e borracha 
sobre enciclopédia “El Nuevo Tesoro 
de La Juventud” | Pigment, graphite, 
charcoal and rubber on encyclopedia 
“El Nuevo Tesoro de La Juventud”
180 x 120 cm

6.
Ana Clara Tito
Os usos da raiva - momento 4
2018
Impressão Fine Art sobre celulose | 
Fine Art print on celulose
40 x 25 cm 

7.
Ana Clara Tito
Os usos da raiva - momento 4
2018
Impressão Fine Art sobre celulose | 
Fine Art print on celulose
40 x 25 cm 

8.
Mauro Giaconi
Ojos 
2022
Pigmento, grafite, carvão e borracha 
sobre enciclopédia “El Nuevo Tesoro 
de La Juventud” | Pigment, graphite, 
charcoal and rubber on encyclopedia 
“El Nuevo Tesoro de La Juventud”
25 x 16,8 cm

9.
Alvaro Seixas
Diagram (Museum as a Brand)
2022
Marcador, caneta esferográfica, 
acrílico sobre tela | Marker, pen and 
acrylic on canvas
30 x 20 cm

10.
Alvaro Seixas
Pintura sem Título (Tarsila Who)
2022
Acrílico sobre linho | Acrylic on linen
30 x 20 cm

11.
Alvaro Seixas
Diagram (Art/Utopia)
2022
Acrílico sobre linho | Acrylic on linen
30 x 20 cm

12.
Aksel ree
Self Portrait
2023
Silicone, servomotor, microcontrolador 
|Silicone, servomotor, microcontroller
5 x 10 x 10 cm

13.
Thora Dolven Balke
Flow Series
2021
Molde de silicone, polaroid original | 
Cast silicone, original polaroid
39 x 34 x 2,5 cm

Colaboração com:

14.
Marina Weffort
Sem Título (série Tecidos)
2017
Tecido e Alfinetes| Fabric and pins
100 x 67 cm

15.
Thora Dolven Balke
Flow Series
2021
Molde de silicone, polaroid original | 
Cast silicone, original polaroid
40 x 35,5 x 2,5 cm

16.
Thora Dolven Balke
Flow Series
2021
Molde de silicone, polaroid original | 
Cast silicone, original polaroid
40 x 35,5 x 2,5 cm

17.
Marina Weffort
Sem Título (série Tecidos),
2017
Tecido e Alfinetes| Fabric and pins
52 x 64 cm
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Alvaro Seixas, Ana Clara Tito, Aksel Ree, Marina Weffort, Mauro Giaconi e Thora Dolven 
Balke.

A Cavalo, convidada pela Kubikgallery, apresenta Palimpsesto Sentido, a coletiva contará com os artístas Alvaro 
Seixas, Ana Clara Tito, Aksel Ree, Marina Weffort, Mauro Giaconi e Thora Dolven Balke.

O jogo de palavras que dá nome à exposição alude tanto ao pergaminho reutilizado por meio da raspagem de 
seu conteúdo original para a impressão de um novo, mas que sempre carrega fragmentos daquilo que foi origi-
nalmente transcrito, quanto à percepção sensorial e extrassensorial da passagem de tempo e da renovação. Os 
artistas convidados aqui configuram os momentos de criação, luto e aceitação desse vir-a-ser. Como na 
memória, a lembrança é sempre uma reconstrução, nas obras expostas, o apagamento é pressuposto para o 
surgimento do novo.

O conceito de palimpsesto ressoa integralmente na obra de Mauro Giaconi, na qual as camadas são visíveis. A 
obra final faz entrever o que estava por detrás, os documentos e imagens impressas compõem um suporte para 
os desenhos que as sobrepõem e causam estranheza à nossa percepção. As esculturas de Marina Weffort, se 
estruturam não pelo o que foi sobreposto mas por aquilo que foi subtraído do conjunto. Em sua obra os fios 
retirados da trama abrem o espaço que forma padrões imagéticos. Como no mito de Penélope, os fios marcam 
uma certa temporalidade, sempre feita e refeita na duração da produção artística.

Em suas telas Alvaro Seixas explora as possibilidades da pintura abstrata na contemporaneidade e aceita de 
forma debochada a passagem do tempo, ao misturar técnicas e referências clássicas das artes visuais em um 
espaço tecno-informacional e mercantilizado do mundo atual. A palavra rasurada e reescrita em suas obras 
marcam, mesmo com certo cinismo, um lugar para a arte nos dias de hoje. Em contrapartida, Aksel Ree se 
utiliza da escultura para produções com temas vinculados à sensualidade e fecundidade. A fertilidade tematiza-
da ganha uma estranheza bela aos olhos do público.

O desejo de conter um momento, próprio da fotografia, se defronta com os registros de uma performance-es-
cultura da artista Ana Clara Tito, Usos da Raiva captura momentos em que a artista dobra e se entrelaça com 
um vergalhão de ferro. Como dito na obra Audre Lorde, que inspira a performance, “o intuito da raiva é a trans-
formação”. A obra eternizada em fotografia deixa vislumbrar a torção do corpo e dos materiais em um contínuo 
processo de criação, que só pode ser intuído em seu todo. 

Thora Dolven Balke, tem por objeto de suas fotografias momentos cotidianos que ganham camadas de signifi-
cado pelo próprio efeito enevoado das polaroides que evocam um sentido de rememoração, reforçado pelas 
capas que compõem a obra final na construção de suas molduras, que simulam de maneira convidativa e senso-
rial a pele humana.

Em clima de um ano que se inicia, a exposição Palimpsesto Sentido convida o público a refletir sobre morte e o 
renascimento por meio das obras aqui dispostas. Algo se foi e se transformou, e de maneira positiva a criação 
de algo novo precisa desse processo que apaga ao mesmo tempo que conserva aquilo que não mais está 
presente, não mais se faz notar de maneira imediata.

Esta exposição marca o primeiro momento de colaboração entre a Kubikgallery e a Galeria Cavalo do Rio de 
Janeiro. Esta parceria consiste essencialmente no intercambio de galerias e artistas sendo, neste caso, a 
Galeria Cavalo a ocupar o espaço da Kubik no Porto com uma exposição de sua curadoria.

[PT]
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Alvaro Seixas (Rio de Janeiro, RJ, 1982)
Doutor em Linguagens Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, onde leciona atualmente, 
Alvaro Seixas explora as possibilidades da pintura abstrata na contemporaneidade. Em suas telas concilia 
materiais tradicionais com os mais recentes, estabelecendo um diálogo entre a tradição das técnicas de pintura 
a óleo e a artificialidade dos artefatos industriais, gerando amostras pictóricas. Nelas, o cinismo e a 
competitividade do mundo da arte se fundem com a angústia do era digital em figuras e textos muitas vezes 
ásperos. Por meio de um diálogo entre o gênero cartoon / comic e certos clichês da pintura abstrata, o artista 
liberta seus impulsos românticos, sádicos e patéticos na tela.

Ana Clara Tito (Bom Jardim, RJ, 1993)
Formada em desenho industrial pela Escola Superior de Desenho Industrial-UERJ, com parte de seus estudos 
realizados na York University, em Toronto e uma das fundadoras do Movimento Nacional Trovoa, articulação 
nacional de artistas, curadoras e arte educadoras racializadas, a prática artística de Ana Clara Tito parte do 
corpo, de seus estados emocionais e mentais, se utilizando de materiais como destroços de concreto, cacos de 
barro e metais retorcidos para compor esculturas, instalações, fotografias e performances que trabalham com a 
fragilidade e a resistência dos materiais coletados.

Marina Weffort (São Paulo, SP, 1978)
Marina Weffort é formada em desenho e escultura pela Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo. A 
artista cria forma a partir da desconstrução do tecido, modificando a estrutura da trama, retirando os fios tanto 
no sentido vertical como horizontal. Em seu trabalho, extrai elementos ao invés de adicionar. Este processo é 
lento e, uma vez iniciado, não permite que o fio seja colocado novamente na trama, permite apenas a retirada 
de outros fios. Neste processo, no qual não há retorno para uma forma anterior, Marina imprime sua forma 
particular de escultura com os tecidos.

Mauro Giaconi (Buenos Aires, Argentina, 1977)
Artista visual, gestor cultural, formado na Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón em Buenos 
Aires e radicado na cidade do México desde 2011, Mauro Giaconi baseia seu trabalho na exploração das 
características e particularidades formais, históricas e culturais de objetos e imagens do cotidiano. 
Concentrando-se na materialidade desses elementos o artista intervém e conecta as imagens impressas por 
meio de desenhos miméticos feitos com pigmentos, grafite, carvão, tinta e borracha, estendendo as formas e 
texturas das imagens impressas de diversas publicações criando distúrbios na percepção do nosso contexto 
usual.

Thora Dolven Balke (Oslo, Noruega, 1982)
Versada na Escola Fotográfica Fata Morgana, na Dinamarca; Bergen e Oslo Art Academy, na Noruega e 
Mountain School of Art em Los Angeles e co-fundadora do espaço REKORD em Oslo de 2006 a 2010. Thora 
Dolven Balke baseia sua construção de imagens por temas cotidianos e pessoais que ganham ares enigmáticos 
pela aplicação intencionalmente desacertada das técnicas de revelação e acidentes profícuos, que marcam e 
compõem sua fotografia. Também na construção de suas molduras, como as capas de silicone que simulam de 
maneira tátil e visual a pele humana, o caráter estranho-familiar se faz presente em toda sua obra.

Aksel Ree (Hamar, Noruega, 1993)
Aksel Ree é um artista plástico que trabalha principalmente com mármore, suas obras versam sobre temas 
vinculados à sensualidade e fecundidade. Bacharel em arquitetura de interiores (2019) pela University of the 
Arts, em Oslo. Juntamente com Erle Saxegaard, Aksel iniciou o projeto Bygd til By com o desejo de criar uma 
plataforma para artistas mais jovens trabalharem e exibirem objetos espaciais dentro e fora de Oslo.


