portfólio

Angella Conte

Limiar – videoinstalação 2017 - O Sitio Arte e Educação – Florianópolis – Santa Catarina -Br
Limiar –videoinstallation- 2017 O Sitio Art and Education – Florianópolis SC –-Brazil

Limiar – videoinstalação 2017 - O Sitio Arte e Educação – Florianópolis – Santa Catarina -Br
Limiar –videoinstallation- 2017 O Sitio Art and Education – Florianópolis SC –-Brazil

Sentido Único-videoinstalação -FILE 2016 Festival Internacional de Linguagem-Venha passar do limite- São Paulo-Br
Sentido Único –videoinstallation- FILE 2016- Eletronic Language International Festival- Come cross the limit- São Paulo-Brazil

Sentido Único- Led Show -FILE 2016 Festival Internacional de Linguagem eletrônica-Projeção avenida Paulista-- São Paulo-Br
Sentido Único –Led Show-FILE 2016- Eletronic Language International Festival- Paulista avenue São Paulo-Brazil

Exposição A Viagem Exterior, O Caminho Interior ou Vice-Versa 2015 Curadoria Bruno Mendonça -CCSP- São Paulo
Exhibition The Outer Journey, The Inner Path or Vice-Versa 2015 Curator Bruno Mendonça - CCSP - São Paulo

Silêncio
Silence

2014
2014

Backlight
Backlight

5.80x0.40cm
5.80x0.40cm

Projeto Painéis Sesc Ribeirão – Ribeirão Preto - São Paulo
Panels Project Sesc Ribeirão – Ribeirão Preto - São Paulo

Cotidiano Inventado 2014

Instalação Estação Trianon/Masp metrô São Paulo

Cotidiano Inventado 2014 Installation Trianon/Masp Station Subway São Paulo

Sentido Único 2013
One Way 2013

Site Specific - Galeria Contempo São Paulo

Specific Site - Contempo Gallery

São Paulo

Território delimitado
Instalação Fotográfica
Impressão fine arte sob papel algodão Hahnemühle
Dimensão 28x43cm cada- ocupando área de 310x210cm (podendo variar)
2014
Instalação composta por 24 fotografias com imagens capturadas em uma antiga vila operária em
Santa Catarina.
São casas construídas em madeira exatamente iguais, mas com pequenos detalhes que difere
umas das outras. Cada território delimitado com sua identidade e seu número.

Coleção Varandas
Colagem digital
Impressão fine arte sob metacrilato
Dimensão 20x30cm cada – ocupando área de 200x80cm (podendo variar)
Ao lado do conjunto de fotografias das casas, um conjunto de colagens digitais trocam estas
identidades, ocupando suas varandas com elementos que não pertencem aquele território.

Fotografia
28 x 43 cm
Impressão fine arte sobre papel
algodão

Colagem digital Impressão Fine art 20x30cm

Exposição Terra Nua – Oficina Cultural Oswald de Andrade - São Paulo – BR
Terra Nua exhibition – Oficina Cultural Oswald de Andrade – São Paulo- Brazil

Vídeos

Outro Tempo Mesmo tempo
Other Time Same Time

São registradas cenas cotidianas, estas mesmas cenas são posteriormente projetadas, neste
mesmo ambiente em outro dia durante o trabalho da artista. Novas imagens são capturadas
fundindo-as e tornando uma só.
Trabalho desenvolvido para a IV Bienal do Porto Santo – Ilha da Madeira/Portugal, curadoria de
Manuel Pessôa-Lopes - 2011
Everyday scenes are recorded , these same scenes are then projected, in the same environment in
another day during the artist's work. New images are captured and merging them into becomin one.
Work conducted for the Fourth Biennial Porto Santo - Madeira Island / Portugal, curated by Manuel
Pessôa-Lopes - 2011

Outro Tempo Mesmo Tempo, 2011 – Video – 4’20”
Other Time Same Time, 2011 – Video – 4’20”

Que o Tempo Passe Vendo-me Ficar
As the time passes by watching me stay

O vídeo retrata a construção/desconstrução da memória, da imaginação e das lembranças que
rodeiam a vida - 2010

The video shows the construction/deconstruction of memories, imagination and memories
surrounding life - 2010

Que o tempo passe vendo-me ficar, 2010 – Video – 6’08”
As the time passes by watching me stay, 2010 – Video – 6’08”

Essência
Essence

Vídeo - Utilizando dois ambientes (bosque e porão), são gravadas cenas de acumulo e
desapego, numa performance de sobreposição de roupas - 2009
Videos - Using two ambient (forest and basement), are recorded scenes of accumulation
and detachment, in rollover clothing performance - 2009

* Exibido no Arte Pará - 2010

Essência, 2009 – vídeo – 5’30”
Essence, 2009 – Video – 5’30”

Ir e Vir
Come and Go

Duas imagens simultâneas em movimento pela mesma estrada, indo e vindo.
O ir e vir acelerado da estrada enfatiza a vida que segue sem parar, corre, ultrapassa, atropela
e nos dá sempre mais de uma chance para prestar atenção em detalhes. Que voltam, sejam
eles bons ou ruins - 2011

Duas imagens simultâneas em movimento pela mesma estrada, indo e vindo.
The fast come and go of the road emphasizes the life that goes on and on, run, goes beyond, hits
and always gives us more than a chance to pay attention to details. That returns, whether good or
bad - 2011

Ir e vir, 2011 – Video – 7’45”
Come and go, 2011 – Video – 7’45”

Paisagem Que Passa
Landscape that passes

Vídeo – Um domingo no parque, imagens que nos remete ao sonho e a infância. 2010
.
Video - A Sunday in the park, which brings us to the dreams and childhood dream. 2010

Paisagem Que Passa, 2010 – Vídeo – 3’22” looping
Landscape That Passes, 2010 – Video – 3’22” looping

Paisagem 02
Landscape 02

Vídeo – Gravado no sul de MG, o vídeo mostra cenas obtidas numa fazenda produtora de café. As
imagens mostram uma paisagem que nos remete à pintura - 2009
Video – Recorded in the South of Minas Gerais, the video shows scenes obtained from a farm that
produces coffee. The pictures show a landscape that reminds us of a painting. - 2009

*Exposto no Projeto Tripé do Sesc Pompéia/SP - 2009
*37º Salão de Arte Contemporânea de Santo André - 2009

Paisagem 02, 2009 – Vídeo – 4’47” looping
Landscape 02, 2009 – Video – 4’47” looping

[re]encontro
[re]encounter

Vídeo - Registro do encontro dos rios Solimões e Negro e suas diferenças de cor e densidade
2010

Video - Record of encounter of the Solimões and Negro rivers and their differences in color and
density- 2010

* Participou no Vivo Art.Mov – Festival Internacional Arte em mídias móveis – Sesc Pinheiros – São Paulo/SP - 2010

[Re]Encontro, 2010 – Vídeo – 2’
[Re]Encounter, 2010 – Video – 2’

EntreTempos
BetweenTimes

Vídeo Instalação com painel fotográfico retratando os movimentos de uma nuvem em 30’ e vídeo
com imagens capturadas dentro de um avião sobre as nuvens - 2010

Video Installation with photography showing the movements of a cloud in 30’ and video clouds with
images captured in an airplane on the clouds - 2010

EntreTempos, 2010 - VideoInstalação com painel fotográfico (80 x 150 x 5 cm) e vídeo (4’51”)
BetweenTimes, 2010 – Video Installation with photography (80 x 150 x 5 cm) and vídeo (4’51”)

Paisagem Urbana
Urban Landscape

Painel fotográfico com 15 fotos de becos de diversas cidades, Tiradentes, NY, Porto, Lisboa,
Obdos, Madri, Toledo, Vigo e Aveiro - 2009

Photographic panel with 15 pictures of alleys of different cities, Tiradentes, NY, Porto,
Lisbon, Obdos, Madrid, Toledo, Vigo and Aveiro- 2009

*Exposto no Projeto Tripé do Sesc Pompéia/SP - 2009

Paisagem Urbana, 2009 – fotografia – 60 x 90 cm
Urban Landscape, 2009 – photography – 60 x 90 cm

Projetos
Trajeto / Destino
Projects
Route / Destination

Projeto de Intervenção Urbana Stoppage, com curadoria de Arseny Sergeyev.
Duração de um ano - 2011

Urban Intervention Project Stoppage, curated by Arseny Sergeyev.
One Year - 2011

Destino, 2011- Intervenção Urbana - Imagem adesivada em placas de policarbonato - Perm Rússia
Destination, 2011 - urban intervention – Perm Russia

Trajeto, 2011- Intervenção Urbana - Perm Rússia
Route, 2011 - urban intervention – Perm Russia

Parede sob Parede
Double Wall

Projeto mostrado no 15º Salão da Bahia, MAM.No total de 40 fotografias (30 x 40cm), cria-se uma
nova parede que se estende pelo piso, as fotos de parede são colocadas na parede e do piso são
colocadas no piso. Os registros fotográficos foram obtidos em um antigo casarão abandonado.
2007/2008

Project shown in exhibition at the Mam-Modern Museum of Bahia. A total of 40 photographs
(30 x 40cm), it creates a new wall that stretches across the floor, wall pictures are placed on the
wall and the floor are placed on the floor . The photographic records were obtained in an old
abandoned mansion - 2007/2008

*Exposto no 15º MAM da Bahia - 2008

Parede sob Parede, 2007/08 – Instalação fotográfica – 200 x 500 cm
Double Wall, 2007/08 – photografic installation – 200 x 500 cm

Projeto Autorretrato
Project Self Portrait

Trabalhos desenvolvidos utilizando autorretratos fotográficos e/ou o corpo como instrumento - 2009
Works developed using self-portraits photographic and/or the body as an instrument - 2009

Testemunho, 2009 – Objeto em acrílico com fotografia em lâmina – 30 x 60 x 30 cm
Testimony, 2009 – Object in acrilic with pictures in plates – 30 x 60 x 30 cm

* Acervo do MAC – Jataí – GO
* II Festival de Curtíssimos – Rio de Janeiro e Brasília
* XXI Festival Internacional de Curtíssimos – 80 cidades de 17 países
* II Festival de Videoarte de Camagüey – 2009 - Cuba

Testemunho, 2009 – Vídeo – 52” – looping
Testimony, 2009 – Video – 52” - looping

Série Autorretrato, 2009 – fotografia – 60 x 90 cm
Series Self-portrait, 2009 – photography – 60 x 90 cm

Série Autorretrato, 2009 – fotografia – 60 x 90 cm
Series Self-portrait, 2009 – photography – 60 x 90 cm

Exposição Terra Nua - Oficina Cultural Oswald de Andrade – São Paulo-Br
Terra Nua exhibition – Oficina Cultural Oswald de Andrade – São Paulo - Brazil

Da Nascente à Foz
From Riverhead to the Mouth

Projeto desenvolvido e mostrado em exposição individual no Museu Octávio Vecchi,
sobre o tema água (Horto Florestal – São Paulo) - 2009
Project developed and shown in solo exhibition at the Museum Octavio Vecchi, about the water
theme (Horto Florestal - São Paulo) - 2009

Da Nascente à Foz, 2009 – Vídeo Instalação – Projeção de vídeo (imagens do Rio Piracicaba), lâmpadas azuis e espelhos- 12m2
From Riverhead to the Mouth, 2009 – Video Installation – Images projection (Piracicaba’s River), blue lamps and mirros – 12m2

Fonte, 2009 – Instalação – Fotomontagem de bebedouros (18,5 x 80 cm) e objeto em back light (28 x 80 cm)
Fountain, 2009 – Instalattion – photography (18,5 x 80 cm) and back light object (28 x 80cm)

Silêncio, 2009 – Instalação de parede com fotos de galhos e raízes de árvores invadindo grades – 1,50 x 1,50 m
Silence, 2009 - Installation of wall with pictures of branches and tree roots invading bars - 1.50 x 1.50 m

Environment I, 2008 – Vídeo – 2’30” – compilação de imagens (cenas de água corrente descendo por ralos, auto imagem embaixo
de água corrente e transeuntes no espaço urbano)
Environment I, 2008 - Video - 2'30 "- compilation of images (scenes of water going down drains, self-image under running water and
pedestrians in urban space)

Planeta Água, 2009 – Foto/objeto – Madeira, Fotografia e Espelho 16 x 43 x 15 cm
Water Planet, 2009 – Photography/Object –Wood, photography and mirror 16 x 43 x 15 cm

Planeta Terra, 2009 – Foto/objeto – Madeira, Fotografia e Espelho - 16 x 43 x 15 cm
Earth Planet, 2009 – Photography/Object – wood, photography and mirror - 16 x 43 x 15 cm

Eu, Horizonte, 2008 – Back Light – madeira, acrílico e fotografia – 102 x 50 x 12 cm
I, Horizon, 2008 – Back Light – wood, acrylic and photography – 102 x 50 x 12 cm

* trabalho premiado no 18º encontro de artes de Atibaia/SP – 2009

Escassez, 2009 – Intervenção – 50 bacias de alumínio ancoradas com fios de nylon e tijolos dispostas no lago
Scarcity, 2009 - Intervention - 50 basins of aluminum anchored with nylon and bricks arranged in a lake

EntreLiquidos, 2009 – Vídeo Instalação – cenas de água corrente descendo por ralos e auto imagem embaixo de água corrente
2’07” - looping
BetweenFluids, 2009 – Vídeo Installation – scenes of water going down drains, self-image under running water 2’307” - looping

Projeto Rotas Alteradas
Project Changed Routes

Projeto desenvolvido em Residência Artística
Quarteirão das Artes em Montemor o Velho, Portugal
2012
Project developed in Artistic Resindence
Quarteirão das Artes in Montemor-o-velho, Portugal
2012

“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas
usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer
os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos
lugares.
É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la,
teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”
Fernando Pessoa

Baseando-me no texto referido de Fernando Pessoa, a
proposta dá continuidade à minha pesquisa sobre o
comportamento humano, suas ações, o entorno e seu
cotidiano.
Interfiro na paisagem da cidade com uma performance
onde me proponho a quebrar a rotina cotidiana,
espalhando e fixando em pontos estratégicos balões
transparentes com os dizeres - ALTERE SUA ROTA –
em mensagem colocado em seu interior.
A ação pretende pegar de sobressalto os indivíduos em
sua rotina diária e sugerir um desvio no seu trajeto,
desafiando as pessoas a estourar os balões e ler os
bilhetes, caracterizando assim, a primeira etapa da ação.
A proposta naturalmente interativa por sua relação com
o ambiente, propõe a arte ao convívio do público e
consiste em intervenção urbana, performance, vídeo.
Vídeo com duração de 7’35’’.

https://vimeo.com/43153142

“There is a time when we must abandon the worn clothes,
that has already the shape of our body, and forget our
ways, that always take us to the same places.
It is the time of crossing: and if we don’t dare to do it, we
had been, forever, outside of ourselves”
Fernando Pessoa

Basing myself in the referred text by Fernando Pessoa,
the proposal is a continuation of my research about the
human behavior, their actions, the surrounding and the
daily routine.
I interfere in the city landscape with a performance where I
propose to break the daily routine, spreading and fixing in
strategic points transparent balloons with the words –
ALTER YOUR ROUTE- with a ticket placed inside.
The action intends to take by surprise the people in their
daily routine and suggest a detour in their path, challenging
people to pop the balloons and read the tickets, thus
characterizing, the first stage of the action.
The proposal naturally interactive for its relationship with
the environment, suggests the art to the interaction of the
public and consists of urban intervention, performance and
video. Video with duration 7’35’’.

https://vimeo.com/43153142

Projeto (Re) Ocupação
Take Possession

Projeto desenvolvido através do prêmio Bolsa Incentivo do 62º Salão de Abril, 2012
Project developed through the prize Bolsa Incentivo - 62nd Salão de Abril
Fortaleza-Brazil, 2012

Projeto (Re)Ocupação
Angella Conte
2012
Trata-se da interferência do homem na natureza e a resistência da natureza tentando reocupar o lugar que foi sempre
seu.
O projeto consiste em uma série de fotografias com imagens obtidas em diferentes lugares, sempre mostrando a ação
do homem e a força da natureza silenciosa e soberana. São registros de árvores nascendo em frestas de concreto,
raízes que despontam com sua força quebrando o asfalto, entortando grades e subindo paredes.
Foram gravados dois vídeos, um que registra uma casa em ruínas sendo coberta por uma vegetação rasteira e florida.
E o outro, é o registro em vídeo de uma performance realizada em uma praça onde através de um passeio entre
árvores eu coloco tarjas pretas em seus troncos em sinal de luto. Como se a natureza estivesse guardando seu
próprio luto.
Fotografias: Três conjuntos formados com uma foto de 50x75cm e três fotos de 30x40cm, num total de 12 fotos.
Uma fotografia com a dimensão de 1.80x1.00m.
Vídeos: 1- O homem constrói, destrói, e a erva cresce
2- Sou tudo o que vive além de mim

Take Possession Project
Angella Conte
2012
It is about the interference of the men in nature and strength of nature trying to reoccupy the place that
was always its. The project consists of a series of photographic images taken in different places,
always showing action of men and the force of nature, silent and sovereign. Its records of threes rising
from cracks in concrete, roots that emerge with its strength breaking the asphalt, bending bars and
climbing walls. It was recorded two videos, one that registers a house in ruins and covered by low
vegetation and flowers. The other, is a video recording of a performance held in a square where
through a walk between the trees I put black bands on their trunks in mourning. As if nature was
keeping its own grief.
Photographs: Three sets formed with a photo of 50x 75 cm
and three photos 30x40cm, a total of 12 photos.
Videos: The men build, destroy, and the weed grows.
I’m all that lives beyond me.

Sou tudo o que vive além de mim
Vídeo 7’22’’
2012
Nesta performance, eu caminho entre as árvores com um cesto repleto de tarjas pretas, e cada árvore, recebe
uma tarja em seu tronco em sinal de luto.
Ações urbanas desenfreadas ocupam cada vez mais o espaço, e o verde cede o lugar para o concreto e o cinza.
A natureza guarda seu próprio luto.

Mostras: Holmfirsth Arts Festival 2012-Inglaterra
XIV SAMAP 2012 – Prêmio Aquisição - João Pessoa- Paraíba
Vídeo performance realizada em uma praça em São Paulo
Vídeo 7’22”, 2012

I am all that lives beyond me
7’22’’
2012
Video performance made in a square in São Paulo.
In this performance, I walk among the tree with a basket full of black bands, and each tree, receives a band in its trunk
in mourning.
Unbridled urban actions increasingly occupy the space, and the green gives the place to the concrete and gray.
The nature keeps its own grief.

Shown: Holmfirsth Arts Festival 2012- England
XIV SAMAP - award given by Secretarial of Culture in João Pessoa- Paraíba - Brazil
Video performance made in a square in São Paulo
Video 7’22”, 2012

Tarjas – objetos - 2017
Tarjas – Objects- 2017

O Homem constrói, destrói e a erva cresce, vídeo 4’40”, 2012
The men build, destroy, and the weed grows, video 4’40”, 2012
http://www.youtube.com/user/angellaconte

Série I – Fotografias 50 x 75 cm e 30 x 40 cm, 2012
Set I – Photographs 50 x 75 cm e 30 x 40 cm, 2012

Série II – Fotografias 50 x 75 cm e 30 x 40 cm, 2012
Set II – Photographs 50 x 75 cm e 30 x 40 cm, 2012

Série III – Fotografias 50 x 75 cm e 30 x 40 cm, 2012
Set III – Photographs 50 x 75 cm e 30 x 40 cm, 2012

Foto Performance – 180 x 100 cm, 2012
Photo Performance - 180 x 100 cm, 2012

Líquido
Liquid

Vídeo instalação com projeção no chão e nas 4 paredes do ambiente, com imagens de peixes em
seu habitat na cidade de Bonito - MS - 2011
Video installation with projection on the floor and four walls of the room, with images of
fish habitat in Bonito - MS - 2010

Projeção Parede / Wall projection

Projeção Piso / Floor Projection

Líquido, 2011 – Vídeo Instalação – vídeo 11’05”
Liquid, 2011 – video installation – video 11’05”

Aquário, 2012 – Intervenção - Festival Primavera Montemor - Portugal
Aquarium 2012 – Intervention Spring Festival Montemor - Portugal

Aquário, 2013 – Ocupação - Casa em demolição anexa a Galeria Lourdina Jean Rabieh – São Paulo
Aquarium, 2013 – House demolition in the attached Lourdina Jean Rabieh Gallery - São Paulo

Aquário,Itajaí 2013 – intervenção -Casa da Cultura 13º SNAI, Salão Nacional de Artes de Itajaí- Santa Catarina-Brasil
Aquarium,Itajaí 2013 – Intervention House of Culture 13º SNAI, Salão Nacional de Artes de Itajaí- Santa Catarina-Brazil

11.680 dias
11.680 days
Vídeo-instalação com projeção de duração de 5’48’’ conjunto de 24 agendas no piso e
conjunto de caixas contendo pequenas coleções de objetos acumulados ao longo dos
anos.
2013
Video installation with projection duration of 5’48’’ a set of 24 diaries on the floor and a
set of boxes eith small collections of objects kept during the years.
2013

https://vimeo.com/72595444

Objetos com dimensões variadas contendo pequenas coleções de objetos acumulados ao longo dos anos.
Todos encontrados dentro das agendas. Objetos montados em madeira Frejó e vidro.
2013

Nem mesmo escuto a minha alma
Not even listen to my soul

Projeto desenvolvido em Residência Artística - Casa Jasmim Andaluz - Lisboa, Portugal
2012
Developed in Lisboa, Portugal - Artistic Residence Casa Jasmim Andaluz
2012

“Que me deixem passar - eis o que peço diante da porta
ou diante do caminho. E que ninguém me siga na
passagem.
Não tenho companheiros de viagem nem quero que
ninguém fique ao meu lado. Para passar, exijo estar
sozinho, somente de mim mesmo acompanhado.
Mas caso me proíbam de passar por ser eu diferente ou
indesejado mesmo assim passarei.
Inventarei a porta e o caminho. E passarei sozinho.”
Lêdo Ivo
Nem mesmo escuto a minha alma
Vídeo performance
Duração 7’59’’ (looping)
2012
Baseando-me no texto referido de Lêdo Ivo, a proposta
dá continuidade à pesquisa sobre o comportamento
humano, suas ações, o entorno e seu cotidiano.
Aqui onde o privado é publico, no bairro Alfama em
Lisboa, onde os quintais e os caminhos são um só. Onde
as portas e janelas não são barreiras, onde as vozes e os
cantos se misturam, tento contaminar esse ruído com
meu silêncio. A cada passo um ruído diferente a cada
porta uma vida, todos em um labirinto. Interfiro nessa
rotina quase sem ser notada. Em uma performance
caminho neste labirinto de ruas ao som de vozes,
musicas, pássaros, máquinas, conversas, etc, etc.....
Trabalho apresentado no suporte vídeo com duração
7’59’’

https://vimeo.com/45771076

"Let me go - here what I ask at the door or on the way.
And no one follow me in the passage.
I don’t have fellow travelers and I don’t want anyone stand
by my side. To pass, I demand to be alone, accompanied
only by myself.
But if I was forbidden to pass because I am different or
unwanted, I’ll pass anyway. I’ll invent a door and a path.
And I’ll spend alone. "
Lêdo Ivo
Not even listen to my soul
Video
Duration 7’59’’ (looping)
2012
Basing myself in the referred text by Lêdo Ivo, the
proposal is a continuation of my research about the
human behavior, their actions, the surrounding and the
daily routine.
Here where the private is public, in the Alfama
neighborhood in Lisbon, where the backyards and the
paths are only one. Where the doors and the windows
aren’t barriers, where the voices and songs mix
themselves, I try to contaminate this noise with my
silence. For each step a different noise for each door one
life, everybody in a maze.
I interfere in this routine almost unnoticed. In a
performance I walk in this maze of streets by the sounds
of voices, music, birds, machines, conversations,
etc,etc…..
This work was presented in the video media with duration
7’59’

https://vimeo.com/45771076

Projeto Inside/Outside
Project Inside/Outside

Trabalhos desenvolvidos em 2007 durante residência artística Leitrim Sculpture Centre na Irlanda,
resultando em trabalhos com diferentes linguagens: objeto, instalações, fotos, vídeo e site specific.
Work developed in 2007 during the artist residency Leitrim Sculpture Centre in Ireland, resulting in
a work with different languages:objects,installations,photos, videos and specific site.

Áudio instalação (Inside/Outside) composta com fotografias tiradas através de uma janela com captação do áudio externo
Audio installation (Inside/Outside) composed with photographs taken through a window and audio of external noise

Instalação (Inside/Outside)com asfalto, madeira, willow e lã - 240 x 550 cm
Installation (Inside/Outside)with asphalt, wood, willow and wool – 240 x 550 cm

Site Specific – Ocupação de um casarão abandonado, com ações externas trazidas para dentro dele. Resultando em 5 trabalhos,
cada um ocupando um ambiente:
(1) Uma câmara foi colocada fora, e através de um projetor, a imagem do movimento externo foi projeta numa das parede.
(2) Dois ambientes permaneceram fechados, e ao lado das portas foram colocadas fotografias das diversas portas coloridas das
casas da cidade, que estavam sempre fechadas.
(3) Instalação sonora com duas caixas de som e um Cd player que produziam o som gravado externamente.
(4) Instalação – Paredes de um quarto foram revestidos com lençóis que foram deixados na rua por um tempo para que as
pessoas pudessem transitar sobre eles, deixando suas marcas e
(5) o ultimo ambiente foi inteiramente preenchido com lixo encontrado nas ruas.

Site Specific - Occupation of an abandoned old house, with external actions brought into it. Resulting in five works, each occupying
an environment: (1) A camera was placed outside, and through a projector, the image of the outward movement was projected in
one of the walls. (2) Two environments remained closed, and were placed besides the door photographs of the different colored
doors of the houses of the city that were always closed. (3) Sound installation with two speakers and a CD player that produced the
recorded sound externally. (4) Installation - Walls of a room were covered with sheets that were left on the street for a while so that
people could pass over them and leaving their marks and (5) the last environment was completely filled with trash found on the
streets.

* trabalho premiado no 12º Salão Paulista/SP – 2008
* acervo do Museu Amadeu de Sousa-Cardoso - Portugal

Vídeo Instalação para dois projetores: um que mostra ações intimistas feitas na rua e outro exibe ações urbanas dentro do casarão
4’36”
Video Installation for two projectors: one that shows intimacy actions taken on the street and other urban actions in an old house
4’36”

Objetos, colagem, escultura
Objects, collage, sculpture

Terra Nua Objeto 2017
(Madeira,papel, porcelana e vidro)
(Wood, paper, pocelain and glass)
29x34x10cm

De tudo fica um pouco

escultura ( madeira e aço) 2016
(Wood and steel)
20x20cm cada, aproximadamente

Fiz daqui o meu lugar

escultura 2016

(Madeiras: garapeira,imbuia,dormente)
(Wood; garapeira, imbuia and dormente)
30x10x10cm

Precisou ser outros Objeto 2017
(Madeira e aço)
(Wood and steel)
20x17x15cm

Entre o céu e a terra (Madeira, vidro, fotografia e espelho)-2008
(Wood, Glass, fotografia e Mirror)
42 x 12 x 26cm

Paz - 2007
(Madeira, vidro,tecido, espelho)
(Wood, Glass, Tissue, Mirror)
41 x 12 x 24cm

Provisão e Eu Horizonte – 2008 e 2009
backlight
102x50x12cm

In Memorian - 2007
Madeira, vidro, papel, plástico, metal
46x32x12cm

Pedaço de mim - 2007
Madeira, ferro e vidro
(Wood, steel, glass)
24x17x7cm

Segredos - 2007
(Wood, Glass,steel)
37x20x15cm

Solidão - 2008
Madeira e cobre
25x44x25

Subjetividade objetiva - 2005
Madeira, vidro, espelho e metal
19x33x10cm

Semideuses - 2005
Madeira, vidro, metal e espelho
19x33x10cm

Cara/metade 2008
Madeira, vidro, metal, papel, tecido e espelho
30x121x38cm

Procurando - 2005
Colagem (collage)
80x50x6cm

Colagem Digital
Revendo meus trabalhos me deparei com um novo olhar sobre eles.
Passei a recortar cenas de um trabalho e inserir em outro, resultando numa paisagem inventada.
São cenas de performances, instalações e vídeos que inseridas em outro contexto acaba por mudar a paisagem,
ora com humor, ora com estranheza.

Digital Collage
Revising my work I came across with the new look about them. I began cutting scenes of my job and insert into
another, resulting in an invented landscape. These are scenes of performances, installations and videos that
inserted in another context turns out to change the landscape, sometimes with humor, sometimes with strangeness.

Quantos gritos cabem no seu silêncio
2017

Colagem Digital
Série Cotidiano Inventado
metacrilato

40x60cm

2013

Digital Collage
Invented quotidian
Plexiglass 40x60cm

2013

35x45x9cm

Série cotidiano inventado

2013

backlight

Series Invented Quotidian

2013

backlight

Cotidiano Inventado
110x75x7cm
2014
Impressão fine art pigmento mineral sobre papel algodão Hahnemühle Photo Rag 308 gsm, adesivado em alumínio
composto, moldura em imbuia e vidro anti reflexo.

Fotografia
Photography

Escassez 2009
Scarcity
50x75cm

Foto Performance – 50 x 75 cm, 2012
Photo Performance - 50 x 75 cm, 2012

Rotas Alteradas 2012
Changed Routes
50x75cm

Nem mesmo escuto a minha alma 2012
Not even listen to my soul
50x75cm

Entre Líquidos 2008
Between Fluids (Photography frame)
30x40cm

Inside/Outside 2007
Inside/Outside (Photography frame)
30x40cm

OutroTempoMesmoTempo 2010
Another Time The Same Time (Photography frame)
30x40cm

Que o tempo passe vendo-me ficar 2010
As the time passes by watching me stay
30x40cm

Essência 2009
Essence

DR 2009
DR

50x70cm

30x40cm

Liberdade Condicional 2009
Freedon under condition
(Photography)
50 x 75 cm

Trabalhos em Processo
Work in Progress

Trabalho em Processo / Work in Progress

Projeto Da Nascente à Foz (Circular)
From Riverhead to the Mouth (Circular)

Vídeo instalação com projeção em ambiente circular instalado com espelhos, luzes azuis, e
imagens do Rio Piracicaba - 2011
Video installation with projection in circular environment with mirrors, blue lights of Piracicaba’s
River – SP- Brazil - 2011

Circular, 2011 – Vídeo Instalação com projeção, espelhos e luzes azuis
Circular, 2011 – video installation with projection, mirrors and blue lights

Trabalho em Processo / Work in Progress

Ainda Pulsa
Still Pulse

Instalação com projeção tripla de imagens da Floresta Amazônica e áudio de um respirador
artificial- 2010
Triple projection installation with images of the Amazon Forest and artificial respirator audio - 2010

Ainda Pulsa, 2010 – Vídeo Instalação – vídeo 11’36”
Still Pulse, 2010 – video installation – video 11’36”

Trabalho em Processo / Work in Progress

Ir e Vir
Come and go

Vídeo instalação com 10 vídeos onde são retratados registros de vários trajetos percorridos pela
artista, quer seja de barco, avião, carro, trem, ônibus, bicicleta, moto, ou a pé - 2010

Video installation with 10 recorded videos which are retreated various routes used by the
artist, whether by boat, plane, car, train, bus, bicycle, motorcycle or on foot - 2010

Ir e Vir, 2017 – Vídeo Instalação – Exposição Terra Nua – São Paulo - Br
Come and Go, 2017 – video installation- Terra Nua exhibition – São Paulo - Brazil

Ir e Vir, 2017-– Vídeo Instalação - Exposição Terra Nua – São Paulo-Brasil
Come and Go, 2017 – video-installation – Terra Nua exhibition – São Paulo – Brazil

Textos
Texts

Terra Nua
Entre os vários planos em que a poética de Angella Conte vai se desdobrando, chama a atenção a amplitude de sua compreensão da
rotina como prática que conduz ao entorpecimento dos sentidos e da memória, cegueira parasitada nos nossos gestos e que vai
crescendo progressivamente, convidando ainda mais à indiferença, aumentando o silêncio dos ambientes e das coisas que os
habitam. Pois estes, sabemos, se só são demandados pelo hábito, terminam por ir se calando, curvam-se para dentro de si embutindo
aromas e ruídos, juntam-se aos outros no interior das casas compondo uma paisagem muda.
A diversidade de trabalhos produzidos a partir desse pensamento, ora apresentado em Terra Nua – desenhos, pinturas, esculturas,
fotografias, objetos, instalações, vídeos, vídeos performances etc. –, é inusual até mesmo para os parâmetros de hoje. Mas é que
Angella Conte incomoda-se com o que escapa, pode escapar ou escapou no curso dos dias, e o problema é que tudo flui, se esvai
com o decorrer do tempo, o que converte seu projeto num fracasso previsto e premeditado, mais um empreendimento na esteira da
condenação de Sísifo. Um límpido exemplo desse projeto estético é o Ir e Vir, que nesta mostra está ocupando toda uma sala,
composto por 15 vídeos, cada um deles registrando fragmentos de um deslocamento entre distâncias e lugares variáveis, mudando
quanto ao meio de transporte diferente, e também quanto aos ângulos, e até mesmo quanto ao responsável por colher as imagens,
como acontece no Deslocamento XI, onde não se sabe se é a própria artista quem filma ou vai sendo filmada enquanto caminha
sobre uma ponte.
Um simples trajeto nunca será o mesmo se percorrido a pé, de charrete, de carro, de avião etc. Corolário desse raciocínio,
concomitante a essa série de vídeos, vêm, produzidos infatigavelmente, incontáveis diários, as intermináveis coletas de objetos e as
estórias coladas ou associadas a eles - como o baú engaiolado e o avô despojado de seus pertences na chegada ao Brasil, outros
filmes e a experiência de ambientes fechados e externos, vazios ou ocupados por pessoas, com a artista acompanhando seus passos
ou refazendo os que julgou plausíveis. A matéria-prima da memória junta lembranças com objetos e espaços com os quais
desenvolvemos nossas coreografias.
Que várias dessas obras sejam protagonizadas por ela mesma, deve-se a sua estratégia de colocar-se no lugar do outro, como
também de imaginar o efeito do contato dos outros sobre as coisas com que ela trava contato, dado que os objetos ultrapassam-nos
em tempo de vida, além de percorrerem caminhos surpreendentes. E, mesmo quando reflete sobre si, no caso da série Autorretrato
(2009), ela evidencia o enigma das próprias imagens, nossas transformações como pátinas sucessivas e cujo rosto atual é apenas a
camada mais recente.
Os antigos lançavam mão de ritos com o propósito de atualizar os mitos. As liturgias eram encenações que renovavam aquilo que
estava sob o risco de se perder. Já nossas rotinas subtraem o que há de extraordinário no que fazemos. Um modo de combater essa
exaustão, propõe a artista, será colando-nos às práticas dos outros ou reinventando os espaços e objetos, seja vendo-os sobre outro
ângulo como também sobrepondo-os através de releituras e colagens. Daí as paisagens reconstruídas, as varandas iguais que, vistas
com vagar, revelam-se diferentes - variações que ela acentua invadindo-as com elementos que não lhes pertencem ou com sua
própria e enigmática presença.
Agnaldo Farias
Maio/2017

Terra Nua (Naked Land)
Among the several dimensions where the poetry of Angella Conte unfolds, it calls attention the amplitude of her comprehension of
routine as a practice that brings one to the numbness of the senses and the memory, blindness leeching our moves and steadily
growing, inviting even more to the indifference, increasing the silence of the environments, and the things living in it. Because those,
we know, when are only demanded by the habit, end up silencing themselves, bending inwards while incorporating smells and noises,
and merge themselves to others inside the houses composing a silent landscape.
The diversity of works produced based on this thought, sometimes presented in Terra Nua (Naked Land) – drawings, paintings,
sculptures, photographs, objects, installations, videos, video-performances, etc. – it is unusual even for nowadays references. Angella
Conte bothers with what escapes, can escape or have escaped in the course of the days, and the problem is that everything flows,
goes away with time passing, and converts her project in a predicted and planned fail, one more endeavour on the belt of the
condensation of Sísifo. A clear example of this aesthetic project is Ir e vir (To come and go), which is filling up an entire room in this
exposition, with 15 videos each one registering fragments of displacements between variable distances and places, varying the
transport mode and the angles, and even varying the one responsible for acquiring the images, as it happens in Deslocamento XI
(Displacement XI), where one doesn’t know whether it is the artist filming herself or being filmed while walking over a bridge.
A simple path will never be the same when crossed on foot, by charret, by car, plane etc. Corollary of this line of thought, synchronized
with a series of videos produced restlessly, comes, countless diaries, like endless collections of objects and stories placed or
associated to them – as in the caged box and the grandfather without his belongings on his arrival to Brazil - other movies and the
experience of indoor and outdoor environments, occupied by people or empty, with the artist following the steps or remaking those she
judged plausible. The raw material of the memory gathers remembrances along with objects and spaces with which we develop our
choreographies.
That many of these pieces are starred by her, is due to her strategy of placing herself on other people’s shoes, as well as of imagining
the effects of other’s contact with things that she makes contact with, given that objects surpass our life time, and follow surprising
paths. And, even when reflecting on herself, as in the series Autoretrato (Self-portrait) (2009), she reveals the enigma of her own
images, our transformations as successive patinas which current face is only the most recent layer.
The old ones used to use rites in order to update the myths. The liturgies were dramatizations that used to renew what was threatened
to disappear. Our routines, however, subtract the extraordinary from what we do. One way of fighting this exhaustion, the artist
proposes, would be pasting ourselves to the practices of others or reinventing the spaces and objects, by perceiving them from a
different angle or overlapping them through interpretations and collages. From there comes the reconstructed landscapes, where
similar terraces when observed slowly reveal themselves quite different – variations that she emphasizes by invading them with
elements that do not belong there or with her own mysterious presence.
Agnaldo Farias
Maio/2017

Colagem cotidiana e ecologia cultural na obra de Angella Conte
O arquivo fotográfico de Angella Conte é formado por imagens com vocação para se misturarem. Não no sentido de se
confundirem na memória, mas no de se mesclarem mesmo; de possuírem pontos em comum fortes a ponto de as tirar da
ordem cronológica, geográfica, de embaralhar o registro artístico e o turístico, o flagrado e o construído, o sonho e o
pesadelo.
O que une um conjunto delas é tão singular quanto o que o separa, para reiniciar e frear de novo o jogo de combinações
que não cessa de ser reinventado. Um agrupamento de fotos de becos, tirados mundo afora e com diferentes propósitos,
já se formalizara como ampliação fotográfica única, que colava um beco no outro gerando uma estrutura urbana
claustrofóbica e algo surrealista. (Importante notar, entretanto, que a “colagem digital” era propositalmente seca, para
deixar aparente a operação.) Pois este agrupamento – que poderia ter parecido finalizado aos mais incautos (isto é,
finalizado em sua própria potência de seguir agregando becos do mundo infinitamente) – comparece agora como um dos
elementos de base para uma nova colagem digital. No novo arranjo, a coleção de becos faz as vezes de céu para uma
sobreposição insólita de paisagens. Em todas as colagens da série Cotidiano Inventado, testemunhamos uma convivência
entre lugares diferentes e temporalidades distintas.
A luminosidade do pôr-do-sol parece incompatível com a luz suave que banha os jovens reunidos em um piquenique em
outra paisagem, assim como o céu cinzento e poluído que cobre a metrópole não condiz com a temperatura forte que
cobre a multidão que se acotovela – de costas para nós – para observar atentamente um fato que também não nos é dado
a ver.
Por vezes, o contraste é contextual, como no espelho convexo pendurado em uma árvore que revela uma paisagem
urbana no que seria o contra-plano da fotografia em que o espelho foi inserido. Ou como no campo com rolos de feno que
surge enclausurado em um edifício de alguns séculos atrás. Natureza e cultura em estranhas conversações.
Em várias das imagens se repete uma figura feminina, que protagoniza ações enigmáticas. Ela cochila no que aparenta ser
uma sala de estar montada a céu aberto. Ela caminha, vestida de dourado, carregando um volume desproporcional de
balões brancos por paisagens desabitadas. Ela se posta vendada, e tendo as mãos presas às costas, no meio de uma
estrada. Trata-se da própria artista, retratada originalmente durante performances que realizou entre 2007 e 2012 em
espaços urbanos no Brasil e na Europa (Portugal e Irlanda). Misturados a outros tempos e contextos, estes retratos
perdem a conotação inicial (de abordar o contraste entre público e privado ou de alertar para o anestesiamento em relação
à natureza ou às rotas pessoais em uma cidade, por exemplo) para transmitirem novos sentidos ou para relevarem
significados antes ocultos.

•mesmo se passa em todas as recombinações de imagens, que nada mais são do que obras anteriores da artista
misturadas. Estamos, portanto, diante de um longo repertório ou até de um arquivo transformado, à maneira da
“retrospectiva” de Maurizio Cattelan no museu Guggenheim de Nova York no ano passado – quando pendurou todas as
obras que já produziu (as próprias ou reproduções em tamanho reduzido), criando uma obra inteiramente nova (ou um
novo e audacioso formato de exposição retrospectiva).
•que está em jogo aqui? Primeiro, uma sabedoria que Conte e Cattelan compartilham: a consciência de que em arte
contemporânea, como na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Depois – e aqui cessam as semelhanças entre os
dois artistas –, uma filosofia propriamente ecológica.
A lógica da colagem, que permeia todos os trabalhos de Angella Conte, faz com que haja uma continuidade “natural” entre
os diferentes temas e materiais com que a artista opera. Porque tudo – fotografia, vídeo, texto, escultura, objetos
encontrados, objetos mundanos e objetos nobres, a tradição da arte e o palco da natureza – é potencialmente combinável,
recombinável e reaproveitável. Então ela dedica ao universo de obras que já realizou a mesma orientação que imprime ao
conjunto de matérias-primas e discursos que elege.
Tudo adensa o curso de sua ecologia cultural. E nada poderia ser mais contemporâneo. Como nos ensina a semioticista
Lucia Santaella, vivemos o marco histórico do 4o paradigma da imagem. O 1o paradigma era pré-fotográfico – o das
imagens artesanais –; o 2o paradigma foi o propriamente fotográfico, ou seja, o das imagens técnicas que guardavam do
real o rastro do visível que a câmera captura. Seguiu-se o 3o paradigma, pós-fotográfico, das imagens digitais. Hoje, o que
impera – o 4o paradigma – é a imagem híbrida.
As obras da série Cotidiano Inventado misturam registros espaço-temporais, mesclam discursos artísticos e hibridizam as
experiências artesanais (pré-fotográficas), fotográficas e manipuladas/construídas (pós-fotográficas) de Angella Conte,
apresentando-nos uma realidade movediça e poética que pode ser entendida como a do cinema e da literatura fantásticos,
do videogame ou do universo virtual.
Mas que, mais precisamente, espelha a sensibilidade/experiência contemporânea de conjugar todos estes mundos
paralelos num só, a que rotineiramente damos o nome de vida.
Juliana Monachesi
Maio/2013

Daily collage and cultural ecology at Angella Conte’s work
The photographic archive of Angella Conte is formed by images with vocation to mix up. Not only on the sense of confusing
themselves on the memory, but blending between them; posses strong common points taking them of the chronological
order, geographic, mix the artistic register and touristic, the caught and built, the dream and the nightmare.
What unite this set is as singular as what it takes them apart, to start and stop again the game of combination that doesn’t
cease to be reinvented. A group of alleys photos, taken abroad and with different purposes, had already been formed as an
unique photo enlargement, that paste an alley in another forming an urban structure claustrophobic and something
surrealist.(It’s important to note, however, that the “digital collage” was dry on purpose, to leave clear the operation.)
For this group – That could have seemed finalized the most unsuspecting
(completed in its own power then adding back alleys of the world infinitely) - now appears as one of the building blocks for a
new digital collage. At the new arrangement, the collection of alleys is sometimes heaven for unusual landscapes. In all
collages of the series …., we have witnessed a coexistence between different places and different time frames.
The light of the sunset seems incompatible with the soft light that bathes the young people gathered at a picnic in another
landscape, as well as the gray skies and polluted metropolis that covers does not match with the strong temperature
covering the crowd that pushing through - their backs to us - to carefully observe a fact that neither is given us to see.
Sometimes the contrast is contextual, as in the convex mirror hanging in a tree reveals an urban landscape in what would
be counter-plan of photography in which the mirror is inserted. Or how on the field with rolls of hay that comes locked up in
a building a few centuries ago. Nature and culture in strange discussions.
A female figure is repeated in several images, who stars enigmatic actions. She dozes off in what appears to be a living
room set up in open sky. She walks, dressed in gold carrying a disproportionate amount of white balloons for uninhabited
landscapes. She sits blindfolded, having her hands tied behind her back, in the middle of a road. It is the artist herself,
originally portrayed during performances held between 2007 and 2012 in urban areas in Brazil and Europe (Portugal and
Ireland). Mixed with other times and contexts, these portraits lose the initial connotation (to address the contrast between
public and private or alert for anaestheticization regarding the nature or personal routes in a city, for example) to transmit
new meanings or show previously hidden meanings.

The same applies for all recombination of images, which are nothing more than the artist's previous works mixed. We are
therefore faced with a long repertory or even a transformed file, in the manner of "retrospective" from Maurizio Cattelan at
the Guggenheim Museum in New York last year - when he hung all his already produced work (or the actual size
reproductions reduced), creating an entirely new work (or brave new format of retrospective).
What is at stake here? First, a wisdom that Conte and Cattelan share: the awareness that in contemporary art, as in nature,
nothing is created, everything is transformed. Then - and here comes the cessation of similarities between the two artists - a
proper ecological philosophy.
The logic of the collage, which permeates all Angella Conte´s work, means that there is a natural continuity between
different themes and materials that the artist operates. Because everything - photography, video, text, sculpture, found
objects, mundane objects and noble objects, tradition of art and the stage of nature - is potentially combinatorial, combined
again and reusable. Then she dedicated to the universe of works that she’s already carried out the same orientation that
gives to the set of raw materials and speeches that elects.
It deepens the path of her cultural ecology. And nothing could be more contemporary. How teach us semiotics Lucia
Santaella, we are living the historical paradigm of the fourth image. The first paradigm was pre-photography - pictures of the
craft -, the second was the proper photographic paradigm, so the images of the actual techniques that kept track of what the
camera captures visible. Followed by the third paradigm, post-photographic digital images. Today, it prevails - 4th paradigm
- is the hybrid image.
The works in the series Daily Invented mix timeline records , blend artistic speeches , hybridize craft experiences (prephotographic), and manipulated photographic / constructed (post-photographic) Angella Conte, presenting us with a moving
and poetic reality that can be understood as the movie and fantastic literature, videogame or virtual world.
But what, more precisely reflects the sensitivity / contemporary experience of combining all these parallel worlds into one,
that routinely we call life.
Juliana Monachesi
May/2013

O sentido das coisas

Nos trabalhos de Angella Conte a paisagem tem lugar de destaque entre os temas adotados
pela artista. Mas essa relação com a paisagem/natureza nada tem de contemplativa. Uma mensagem crítica
nos posiciona diante dos problemas ambientais que assistimos sem uma devida manifestação.
Quando nos calamos, a arte fala. É neste campo estético/político que obras como Da nascente
à foz e Environment atuam como agentes de reflexão, lançando nosso olhar para questões que, por
comodidade, estamos deixando de lado. Se os sons e imagens exuberantes de quedas d’água de um rio
apresentados em clima de suspensão por uma iluminação azul pode ser entendida como combinação
poética repleta de visualidade, a artista faz um alerta para uma possível escassez futura: apesar da beleza,
esse rio pode deixar de existir um dia.
A passagem do tempo e as cicatrizes formadas em conseqüência disto são alguns dos dilemas
presentes nessa produção que lança um grito de alerta.

Rafael Maldonado
curador
Campo Grande-julho/2010

The sense of things

In Angella’s work the landscape takes place of importance between the themes selected by
the artist. This relationship with landscape/nature isn’t contemplative. The message that criticize put us in
front of the environment problems that we watch without a proper manifestation. When we become silent,
the art speaks .
In this field aesthetic/politic that work as From riverhead to mouth and Environment act as
reflection agents, directing our look to questions that, for convenience, we leave behind. If the exuberant
sound and images of a waterfall of the river presented climate of suspensions by a blue lighting can be
understood as a poetic combination full of visual, the artist alerts for a possible future scarcity: although its
beauty, this river may not exist one day.
The passage of time and the scars formed in consequence of this are same of the dilemmas
present in this production that launches a war cry.

Rafael Maldonado
curator
Campo Grande- july 2010

Afluentes do signo
(Andrés I. M. Hernández - Curador e critico de arte)
Serei um dia simples
Sereno por excesso
Conciso barroco
Declina o silêncio
Sempre terá sido jamais.
Ronaldo Brito
em Quarta do singular, Duas cidades, São Paulo,1989.
O espaço tem sido, desde os primórdios da arte moderna, um elemento a ser levado em consideração
na hora de pensar um projeto expositivo. Exemplos não faltam, como a Exposition Internationale du Surréalisme, na
Galerie Beaux-Arts, em Paris , em 1947 e o “Salon de Madame B.à Dresden” de Mondrian. No contexto atual,
brasileiro, o Projeto Parede do Museu de Arte Moderna de São Paulo, as janelas da exposição “Beatriz Milhazes:
pinturas, colagens”, na Estação Pinacoteca e as mostras recentes de Cildo Meireles e Artur Bairro, entre outros,
mostram que esse pensamento já foi consolidado.
Angella Conte, com uma produção literalmente contemporânea, concebe seus trabalhos como
instalações. Cada uma de suas obras sustenta-se, do ponto de vista material e formal, a medida em que incorpora o
contexto espacial em que se insere. Com uma seleção de obras que levou em conta, sobretudo, a adequação ao
espaço expositivo disponível, a exposição “Da nascente à Foz”, no Museu Florestal Octavio Vecchi, resume, como
em uma reticula do todo, essa característica da artista.
A configuração estilística e conceitual dos trabalhos de Conte nos dá a dimensão de um minucioso e
rigoroso uso de recursos sofisticados que nos levam a uma viagem cuja origem remonta ao início da História da
Arte. A artista, transitando por diversos estilos artísticos, explora diferentes suportes. Inicialmente a fotografia e, logo
em seguida, a escultura e o vídeo, tendo sempre como base o desenho.
A exposição no térreo do Museu Florestal “Octávio Vecchi” e em um dos lagos do Horto Florestal traz
à tona uma das preocupações do idealizador do Museu. Se, no caso dele, a preocupação era com o desmatamento
– o que o levou a estudar formas de diminuir os impactos ambientais – na exposição “Da nascente à Foz” o objetivo
da artista é apresentar, através das obras mostradas, a preocupação com a conservação das reservas de água do
planeta.

A artista, que tem uma pesquisa sistemática sobre os diversos estágios do espiral cognoscitivo e
temporal, usa esses elementos na hora de elaborar seus manifestos (entenda-se obras de arte). Observa-se, em
seus trabalhos, uma ressonância discursiva (de discurso e discussão) da relação entre natureza viva e morta, através
de uma representação do gênero “natureza morta”, que enfatiza os processos ou intervalos entre os dois estados.
Ao colocar dentro de um contexto expográfico, seja de forma bidimensional quanto tridimensional, elementos naturais
e outros oriundos do recinto museológico, a artista desloca a discussão para o campo da arte propriamente.
Na obra Silêncio galhos e raízes de árvores ‘invadem’ as grades. Nas fotos, há uma resposta da
natureza à ação do homem: uma espécie de protesto silencioso pela própria liberdade, pela vida, representados
subjetivamente através de uma das mais discutidas e contemporâneas das linguagens artísticas. Os próprios metais,
extraídos da natureza, rebelam-se, como reflexo de uma empreitada desastrosa do homem, que se reverte contra ele
mesmo. A obra pode ser vista a partir de qualquer ângulo da sala, num contexto em que os demais trabalhos em
exposição dialogam com ela, como a constituir a parte de um todo. Cada peça da obra age como suporte da outra,
gerando um processo sem começo nem fim.
Um vídeo do rio de Piracicaba, além de seu significado “presente”, imediato, em si mesmo, estabelece
uma conexão da produção recente da artista que ocupa este andar do Museu. A projeção dos caudais do rio desafia
o espectador criando um jogo entre a ausência e a presença. Ausência do rio que não está propriamente ali, mas
aparece apenas representado através de uma sucessão de imagens. Um rio que hoje existe, mas pode deixar de
existir amanhã, convertendo-se em uma dupla metáfora do presente e do futuro. As lâmpadas azuis penduradas do
teto, e cujo reflexo aparece nas ‘’charcas” de espelhos no chão da sala, também fazem alusão às sombras e à luz,
à lembrança instantânea do corpo, mas desta vez misturada com luz, projeção, alegrias, culpas e desejos.
O lugar e o não-lugar, a presença e a ausência são conceitos a serem avaliados na mostra. A projeção
manifesta-se como uma negação da dissolução do passado, como se ele estivesse presente nesse momento.
Concebe-se como uma origem literal, um começo a partir do zero, um nascimento, como a própria nascente do rio,
memória que nos remete à imagem em movimento. O filme converte-se numa metáfora organicista referente não
tanto a uma invenção formal, mas às fontes da vida. Permite-nos estabelecer uma distinção absoluta entre o
presente “quase” experimentado e um passado cheio de lembranças e tradição.
A intervenção no lago tem elementos com o mesmo significado simbólico do registro do rio no vídeo.
Essas semelhanças compõem a visão de um todo e re-significam, metaforicamente, uma discussão contemporânea
na arte, a saber, o uso de elementos comuns do nosso cotidiano. Soma-se a isso outra questão, não menos
contemporânea, que é a preservação ambiental, no caso específico, a preocupação com o fim das reservas de água
do planeta. Por meio dela também evidencia-se uma discussão de fundo sócio-político, pouco vista na produção
artística brasileira contemporânea.

Além desta preocupação, também está presente uma relação cromática entre as obras: um jogo
entre os elementos “invasores” que as compõem e os elementos do contexto local: árvores, plantas, animais,
água e o cubo branco do espaço expositivo moderno. A artista faz com que esses elementos se insiram na
discussão conceitual da proposta. Estabelece uma relação figura-fundo na qual os elementos já existentes e os
novos se alternam indistintamente, disputando as categorias filosóficas já mencionadas: espaço e tempo.
Há uma compreensão contemporânea do espaço e do tempo a medida em que idéias e objetos,
concebidos em tempos e modos diferentes, estabelecem uma relação atemporal no conteúdo e na forma. Estes
procedimentos estabelecem a recusa à identificação, classificação e distinção. A rigor, não há limites. Tudo se
passa como se a representação da água do rio no vídeo, no térreo, se convertesse em objeto como os sais e
minerais, que se misturam na corrente de água e se desfazem de qualquer definição ao serem colocados lado a
lado.
As bacias de alumínio, num dos lagos artificiais do Horto Florestal, dão as boas-vindas aos
visitantes. Objetos fora de lugar e inseridos num espaço anacrônico causam no visitante uma estranheza em
relação ao lugar. Há um simbolismo no conjunto, que leva a essa estranheza, mas que, ao mesmo tempo,
possibilita a associação com as interferências do homem e suas múltiplas intervenções nos contextos naturais.
Brilhantes que nos remetem à classificação legendária e universal da abundância, do poder. Metáfora de
possibilidades e poder. Um poder submetido à ignorância e ao descuido. Metal e água. Solúveis ou não? Água:
pura ou poluída? Metal sobre água: o poder da escassez sobre a água, da abundância e do limite. E as bacias, ao
mesmo tempo, simbolizam escassez. Há, simbolicamente, um jogo de poder e distância, fantasia e realidade que
pode se transformar em melancolia.
Neste caso, a inacessibilidade das bacias , trazem uma mensagem que foge de sua usual função
protetora, limitando-as espacial e praticamente. São sinônimos de alerta. Um chamado à reflexão. Objetos que,
fora de seu contexto e com sua função transferida ao não-lugar, ganham uma nova função simbólica que, desta
vez, pelo lugar e contexto em que foram inseridos, nos alertam sobre como nossos atos podem ainda evitar a
catástrofe.
Ao mesmo tempo, aqui, a relação com a paisagem
vai gerar a discussão em relação à
“interferência” nas vivências, lembranças de cada um que visite o lugar com as referências pessoais,
possibilitando a inserção de cada um, a partir destas vivências pessoais na abordagem e interpretação das
propostas da artista.
Na instalação Fonte a fotografia é explorada em algumas de suas possibilidades: como a representação
bidimensional e como a incorporação à tridimensionalidade no caso do uso do backlight. A representação de um
bebedouro seco nos remete à sensação de ausência. A ausência que neutraliza sua função, que justifica seu uso.
Sem água, o bebedouro se torna inútil, desnecessário. Um objeto sem função e sentido.

No vídeo Environment I, quatro cenas giram, em sentido horário, sobre a imagem de uma massa
incontrolável e incalculável de pessoas. A artista que, no processo inverso, tem seu cabelo - que estava molhado seco, em sintonia com o degelo de um iceberg dos pólos, uma privada e uma banheira. Aqui, a realidade é
representada como cheia de possíveis situações e o tempo das lembranças não é necessariamente o passado. Há
uma representação do entorno na obra de Conte, assim como uma simbologia sistêmica nos trabalhos da artista,
independentemente do suporte que ela utilize.
Nas fotografias EntrePlanos, da Serra da Cantareira, as imagens, de uma beleza singular e infinita,
nos permitem visualizar a mais cruel ação do homem sobre a natureza, fruto do crescimento desmedido da
metrópole de São Paulo. São frutos que, metaforicamente, crescem como crescem as árvores pelo sustento natural
da terra e, sobretudo, em contato com a água. Neste caso, os frutos são de concreto e aço, são a poluição e os tons
cinzas. Se a representação pictórica da artista contém uma verdade indiscutível, a realidade é uma agressão sem
limites sobre a Mãe Terra. Os contornos da Serra diluem-se nos limites dos prédios e construções que se erguem
como espirais de invasão, revelando uma relação de força e antagonismo visual e cênico.
Mas há esperança na representação, Conte captou em Planeta Terra
o Sol nascente repetidamente em
diferentes intervalos espaciais e de tempo. Uma outra vez, a aurora apresenta-se estática, em caixas de madeira,
como relíquia.
No Brasil, diferentemente da grande maioria dos países latino-americanos, a arte de denúncia social é
limitada a períodos curtos e esporádicos. Poucos artistas e curadores refletem ou discutem sobre o tema. Conte,
não entanto, traz a tona a discussão sobre o tema do meio-ambiente com um viés social que transcende as
fronteiras locais na discussão de um tema com conotações universais.
Em cada uma das obras de Conte, estão em evidência, de uma forma ou outra, a singularidade, autenticidade,
unicidade e originalidade, estabelecendo, em cada projeto, uma conexão direta com o momento originário em que
esse resultado converte-se em reflexo empírico e semiológico. Desta forma, o significado pretendido pela artista
converte-se na condição repetitiva de um mesmo significado e, desta forma, em cada significado há implícita uma
decisão prévia de convertê-lo em veículo de um signo.
A singularidade de cada peça está vinculada às imagens que sucessivamente estão representadas,
assim como à forma em que estas imagens são registradas em nossa imaginação: não de forma estática, mas
através de uma recomposição constante e interrupta. Esta singularidade baseia-se no reconhecimento do
espectador no momento da percepção, tendo como referência a imagem um objeto vivo, ou diante da presença
mesmo deste objeto.
A exposição, desta forma, mostra obras que, mesmo separadas por propostas, em conjunto criam uma corrente
única e orgânica de discussão e percepção.
Andrés I. M. Hernández - Curador e critico de arte
São Paulo fevereiro 2009.

Afluentes do signo
Serei um dia simples
Sereno por excesso
Conciso barroco
Declina o silêncio
Sempre terá sido jamais.
Ronaldo Brito
em Quarta do singular, Duas cidades, São Paulo,1989.

The space has been, since the beginning of the modern art, an element to be taken in consideration
when you think in an expositive project.There are many example, like the Exposition Internationale du Surréalisme,
na Galerie Beaux-Arts, in Paris, 1947 and the “Salon de Madame B.à Dresden” of Mondrian. In the Brazilian
context, the Project Wall of the Modern Art Museum of São Paulo, the windows of the “Beatriz Milhazes exhibition:
painting, collage”, in the Estação Pinacoteca and the recent exhibition of Cildo Meirelles and Artur Bairro, among
others, showing that this though was already consolidated.
Angella Conte, in a production literally contemporary, she creates her work as installations. Each of her work rests in
terms of material and formal, as it incorporates the spatial context in which it inserts. In a selection of work that took
into account, especially, the adequacy of the available exhibition space, the exhibition “Da Nascente à Foz” [From
the Riverhead to the Mouth], in the Forestal Museum Octavio Vecchi, resume, as in a piece of the whole, this
characteristic of the artist.
The configuration of the stylistic and conceptual work of Conte tell us the size of rigorous and thorough
use of sophisticated features that lead us to a journey whose origin dates back to the beginning of Art History.
The artist, moving through various artistic styles, explores different media. Initially the picture and, soon, the
sculpture and the video, always focused on the design.
The exhibition at the ground floor of the Forestal Museum Octavio Vecchi and one of the lakes at the
park raises a concern of the Museum creator. If, in his case, the concern was with deforestation – what took him to
consider ways to reduce the environmental impacts – in the exhibition “Da Nascente à Foz” the artist’s goal is to
present, through the work shown, the concern about the conservation of the water reserve of the planet.
The artist, who has a systematic research on the various stages of cognitive and temporal spiral, use
these elements when setting up their manifestos (read works of art).It is observed in her work, resonance discourse
(speech and debate) the nature of the relationship between natural life and dead, through a representation of
gender "still life", which emphasizes the procedures or intervals between two states. By placing in a expography
context, either two dimensional or three dimensional, elements and others from Museum grounds, the artist moves
the discussion on the field of the art properly.

In the work Silence branches and roots of trees “invade” the grades. In the pictures, there is an
answer from de nature to the men action: a kind of silent protest for their freedom, for life, subjectively represented
by one of the most discussed and contemporary artistic languages. Even the metals, extracted from nature, rebels,
as a result of a disastrous enterprise of the men, which is reversed against himself. The work can be seen from
any side of the room, in a context where the other work on display interacts with it, as part of the whole. Each piece
of the work acts like a support to the other, generating a process without beginning or end.
A video of the Piracicaba River, beyond its meaning "immediate present", in itself, establishes a
connection from recent work of the artist who occupies this floor of the Museum. The projection of the flow of the
river challenges the viewer by creating a game between the absence and presence. Absence of the river that is not
quite there, but appears only represented by a succession of images. A river that now exists, but may don’t exist
tomorrow, becoming a dual metaphor for the present and future. The blue lights hanging from the ceiling, and
whose reflection appears in the circle of mirrors on the floor, also allude to the shadows and light, instant recall of
the body, but this time mixed with light, projection, joy, guilt and desires.
The place and the non-place, the presence and absence are concepts to be evaluated in the show.
The projection appears as a denial of the dissolution of the past, as if it was presented at that time. It is conceived
as a literal origin, a start from scratch, a birth, as the source of the memory, which brings us to the moving image.
The film becomes a metaphor on organismic not so much a formal invention, but the sources of life. Allows us to
establish an absolute distinction between this "almost" tried and a past full of memories and tradition.
The intervention in the lake has elements with the same symbolic significance of the record of the
river in the video. These similarities make the vision of a whole new meaning and, metaphorically, a discussion on
contemporary art, actually, the use of common elements of everyday life. Added to this other question, no less
contemporary, which is environmental conservation, in the specific case, the concern with the end of the water
reserves of the planet. Through it also shows a discussion of socio-political background, rarely seen in
contemporary Brazilian artistic production.
In this concern, this is also a relationship between the color works, a game between the elements
"invaders" and which constitute the elements of the local context: trees, plants, animals, water and the white cube
of the modern exhibition space. The artist makes these elements fall in the conceptual discussion of the proposal.
Establishes a figure-ground relationship in which the elements already existing and new alternate indiscriminately,
disputing the philosophical categories already mentioned: space and time.

There is a contemporary understanding of space and time the extent to which ideas and objects,
designed to time and different ways, establish a relationship timeless in content and form. These procedures provide
for the refusal to the identification, classification and distinction. In fact, there are no limits. It is as if the
representation of the river in the video, on the ground floor was converted into an object such as salts and minerals
that are mixed into the water and break up any definition are placed side by side.
The basins of aluminum, in one of the artificial lakes of the woods, give a warm welcome to visitors.
Objects out of place and inserted in a space anachronistic cause the visitor a strangeness of the place. There is a
symbolism in the set, which leads to this strange, but at the same time, allows the association with the interference
human being and many interventions in natural contexts.
Brightness that are related to the classification of the legendary and universal plenty of power.
Metaphor of possibilities and power. A power referred to the ignorance and carelessness. Metal and water. Soluble
or not? Water: pure or polluted? Metal on water: the power shortage on the water, and plenty of limits. And the river
at the same time symbolize shortage. There is, symbolically, a game of power and distance, fantasy and reality that
can become melancholy.
In this case, the inaccessibility of the basins, bring a message that runs away from its usual protective
function, limiting them spatial and practically. It is a synonymous of alert. A call to reflection. Objects that, out of
context and with its role transferred to non-place, they gain a new symbolic value that this time, and the place where
they were inserted, warn us about how our actions can still prevent a disaster.
At the same time, here, the relationship with the landscape will generate discussion in relation to
"interference" in the experiences, memories of everyone who visits the place with personal references, allowing the
insertion of each one, based on these personal experiences in approach and interpretation of the artist's proposals.
In the installation Fonte, the photography is explored in some of its possibilities: as the twodimensional representation and the incorporation of three-dimensionality in the case of use of the backlight. The
representation of a dry fountain reminds us of the sense of absence. Failure to neutralize its function, which justifies
its use. Without water, the fountain becomes useless, unnecessary. An object without function and meaning.
In the video Environment I , four scenes revolve in a clockwise direction on the image of an
uncontrollable and incalculable mass of people. The artist, in the reverse process, her hair - that was wet - dry,
consistent with the melting of an iceberg of the poles, one private and one bath. Here, reality is represented as full
of potential situations and time of memories is not necessarily the past. There is a representation of the environment
in the work of Conte, as well as a systemic symbolism in the work of the artist, in whatever media she uses.

In the pictures EntrePlanos, Serra da Cantareira, images of a unique beauty and infinite allow us to
see the most cruel acts of man over nature, the result of excessive growth of the metropolis of Sao Paulo. The result
that metaphorically grows as trees grow for supporting natural of the land and especially in contact with water. In this
case, the product are of concrete and steel, are the pollution and the gray. If the pictorial representation of the artist
contains an indisputable truth, the reality is an attack without limits on Mother Earth. The contours of the Sierra
dilute the limits of buildings and structures that stand as spiral of invasion, showing a balance of power and
antagonism visual and scenic.
But there is hope in the representation, Conte caught in Planet Earth the rising sun repeatedly at
different intervals of time and space. Another time, the dawn presents static, in wooden boxes, as a relic.
In Brazil, unlike the vast majority of Latin Americans, the art of social protest is limited to short and sporadic periods.
Few artists and curators reflect or discuss the issue. Conte, however, brings up the discussion on the theme of the
environment with a social bias that transcends local boundaries in the discussion of a theme with universal
overtones.
In each of the works of Conte, is in evidence, one a way or another, the singularity, authenticity,
uniqueness and originality, setting in each project, a direct connection to the original moment in which the result
becomes a reflection of empirical and semiological. In this way, the meaning intended by the artist becomes the
condition of repeating the same meaning and thus, in every meaning is implied a prior decision to convert it into a
vehicle sign.
The uniqueness of each piece is linked to images that are successively represented, as well as the
way in which these images are recorded in our imagination: not in static, but through a constant and uninterrupted
replenishment. This uniqueness is based on the recognition of the viewer at the moment of perception, with
reference to image a live object, or even in the presence of this object.
The exhibition, therefore, shows that works, even separated by proposals, together create a single chain and
organic discussion and awareness.
Andrés I. M. Hernández
Curator and art critic
Sao Paulo in February 2009.

As Paisagens-Passagens de Angella Conte
Nasci para administrar o à-toa
o em vão
o inútil.
Pertenço de fazer imagens.
Opero por semelhanças.
Retiro semelhanças de pessoas com árvores
de pessoas com rãs
de pessoas com pedras
etc. etc.
Retiro semelhanças de árvores comigo.
Não tenho habilidade pra clarezas.
Preciso de obter sabedoria vegetal.
(Sabedoria vegetal é receber com naturalidade uma rã no talo.)
E quando esteja apropriado para pedra, terei também sabedoria mineral. Manoel de Barros*"
*"Desejar Ser"
In Livro Sobre Nada (1966-1998)
Ed. Record, 3a. ed., Rio de Janeiro, 1996 "

Angella Conte cria suas paisagens a partir de um sentimento de semelhança. "
Nelas, podem figurar o campo ou a cidade, a natureza ou o meio urbano. A artista monta situações onde esses entornos se
misturam e se confundem mutuamente. "
Qualquer que seja o cenário, o protagonista é sempre o ser humano, em meio ao desejo e à falta. O motor que
move o trabalho é sempre o dilema da vida humana diante da possibilidade de solidão. E um movimento incessante, gerado
justamente para tentar evitá-la, confortá-la, adaptar-se a ela. "
É por conta desse movimento que as paisagens de Angella Conte se tornam imagens de fluxo. São paisagenspassagens, que herdam da vida a sua potência de efemeridade. Na poética da artista, tudo se transforma e é
consistentemente resgatado. "
Como a vida que passa e o sangue que circula nas veias, as coisas percorrem seus caminhos. Traçam uma
narrativa enviesada, formando imagens que se expandem, reverberam, intrigam e confundem"
Para compor suas fotografias, vídeos e instalações a artista cata restos, pedaços de mundo e os reorganiza
aos poucos, olhando atenta e afetivamente para cada um deles. "

O mesmo campo repleto de rolos de feno, por exemplo, é matéria-prima para obras diferentes. Em Provisão,
o campo é iluminado com uma caixa de luz e emoldurado por janelas de madeira. Aqui, a artista cria uma poética do tempo,
onde a ação é criada para garantir um sustento. Trata-se de um presente que vislumbra um futuro, reminiscente à fábula de
La Fontaine, A Cigarra e a Formiga. "
Já nas duas obras que compõem a série Entre o Céu e a Terra, esse campo é miniaturizado, horizontalizado
e, finalmente, fechado entre paredes de espelho e algodão. As superfícies que espelham e amaciam, respectivamente,
fazem dessas imagens relíquias, jóias imagéticas a serem protegidas no tempo."
Na montagem fotográfica Paisagens Urbanas, são os becos que estão na berlinda das imagens. Esquinas,
cruzamentos e passagens afuniladas são registradas em várias cidades e lugarejos e repetidas em uma arquitetura
espremida, onde a falta de espaço produz uma sensação de encalacramento. Projetamo-nos dentro desse espaço
apertado e o que se sente é uma crônica falta de ar e de liberdade. "
No vídeo Paisagem 2, uma janela aberta apresenta zonas limítrofes. Seria a referida paisagem o lado de
dentro, escurecido, onde se vê apenas a silhueta de dois objetos em movimento? A cadeira balança vazia, numa cadência
repetitiva e vaga. O pássaro, preso ao teto por uma linha transparente, tem suas asas abrindo e fechando, movidas pela
pulsão do vento. "
Lá fora é dia. Na paisagem externa, o que se vê é o verde e a chuva. Áreas verdejantes desenham
montanhas e revelam casinhas. A neblina esconde o horizonte, enquanto outra linha estira bandeirinhas de tecido
encharcadas. "
Apenas ruídos sutis e indecifráveis atravessam a força daquele silêncio feito de claros e escuros, suspensão e
movimento. A paisagem é tudo junto.“ A obra Procurando sela o conjunto da exposição com a noção de deslocamentos.
Aqui, a natureza é substituída pela cultura, o verde, trocado pelo avião. "
Uma caixa-moldura revela um belo acúmulo de papéis. Bilhetes aéreos, utilizados pela própria artista, se
somam a cartas, mapas locais, anotações de viagens. Um pedaço da Torre Eiffel, uma foto com a Estátua da Liberdade. "
Imagens e textos se somam na espessura da caixa."
O resultado plástico é uma tapeçaria de cores, texturas, imagens. Conceitualmente, Procurando reflete uma
busca incessante, cujo percurso parece sempre terminar no próprio ponto de partida. Então, tentamos de novo. "
Procura-se o outro, procura-se afeto, procura-se felicidade. Procuram-se semelhanças do homem com a
árvore e a rã e,
talvez até, com a pedra. Como diria Manoel de Barros. ”
Katia Canton
2009

As Paisagens-Passagens de Angella Conte ( The landscape passages of Angella Conte)
I was born to manage nothing
In vain
useless.
I belong to image.
I operate by similarities.
I get similarities of people with trees
people with frogs
of people with stones
etc.
I get similarities of trees with me.
I have no ability for clarity.
I need to get wisdom from plants.
(Plant Wisdom is naturally received a frog in the stem.)
And when it is appropriate for rock, I will have wisdom mineral. Manoel de Barros*
*"Desejar Ser"
In Livro Sobre Nada (1966-1998)
Ed. Record, 3a. ed., Rio de Janeiro, 1996
Angella Conte creates her landscapes beginning from a feeling of similarity.
In it is included the field or the city, the nature or the urban environment.The artist creates situations where this
surroundings mixed and confuse each other.
No matter the scenario, the protagonist is always the human being, between the desire and the emptiness.
The engine that moves the work is always the dilemma of human life at the possibility of solitude. In this incessant
movement, generated just to try to avoid, comfort it and adapt to it.
It is because of these movements that the Angella Conte’s landscape turn to images of flow. It is landscape-passages,
that inherit from life their ephemeral power. In the poetic of the artist, everything transforms and is consistently rescued.
As life goes on and the blood that runs in the veins, things do its path. Construct a narrative biased, creating images that
expand, reverberates, intrigue and confuse.
To display her pictures, videos and installations the artist look for remains, pieces of the world and organize it slowly,
looking carefully and affectively to each of them.

The same field replete with rolls of hay, for example, is the raw material for different kind of work. In
Provisão, the field is illuminated with a back light and framed by wood windows. Here, the artist creates a poetic of time,
where the action is created to provide a livelihood. It is a present that envisions a future, reminiscent of the fable of
Fontaine, The Grasshopper and The Ant.
Since the two works that make the series Entre o Céu e a Terra (Between Heaven and Earth), this field is
miniaturized, horizontalized and, finally closed between walls of mirrors and cotton. The surfaces that reflect and soften,
respectively, make these images relics, imagistic jewelry to be protected by the time.
In the photomontage Paisagem Urbana (Urban Landscape), the alleys that are in the spotlight of the images. Corners,
junctions and tapered passages are taken in many cities and villages and repeatedly in a squeezed architecture, where
lack of space creates a sense of crushing. We project ourselves into this tight space and it feels like in a chronic lack of
air and freedom.
In the video Paisagem 2 ( Landscape 2), an open window presents adjacent areas. Would it be such a
landscape inside, dark, where you see only silhouette of two objects in motion? The empty chair scales, in a repetitive
cadence and vague. The bird, attached to the ceiling by a transparent thread, has its wings open and close, driven by the
movement of the wind.
Outside is day. In the external landscape, what one sees is green and rain. Green areas draw mountains
and show small houses. The fog hides the horizon, while other thread stretches little soaked fabrics flags.
Only subtle noises and indecipherable cross the power of that silence made of light and dark, suspension and movement.
The landscape is everything.
The work Procurando (Searching) seals the exhibition with a displacement. Here, the nature is replaced by culture, the
green, changed by a plane.
The box frame shows a beautiful accumulation of paper. Tickets, used by artist herself, mixed with the
letters, local maps, trip notes. A piece of Eiffel Tower, the picture of Stature of Liberty. Images and texts add up in the
thickness of the box.
The visual effect is a tapestry of colors, textures, images. Conceptually, Procurando (Searching) reflects an endless
search, whose route seems always finish in it own origin. Then, we try again.
We search for the other, seek for affection, seek for happiness. We look for similarities of the men with the tree and the
frog, even ,with the stone. Like Manoel de Barros would say.
By Katia Canton
2009

Angella Conte

Angella ao documentar uma realidade constrói um mundo nunca visto e sob uma iluminação
adequada surge imagens instigantes. Numa visão ilimitada do mundo, não existe um único estado ou limite
finito, a consciência pode também ser compreendida como uma festa em movimento. Nada jamais é
permanente ou parado, existe um processo de investigação, uma forma de abordar o mundo não como um
série de verdades precisas, mas em termos de questões e possibilidades, muitas vezes em configurações
inesperadas – como a finalidade de agir simultaneamente, sobre o instinto e o intelecto.
Angella trata a máquina fotográfica ou o vídeo de mesmo modo como se trata um pincel. Nestes
trabalhos o que importa é a originalidade da idéia e não mais as marcas da mão da artista sobre o trabalho. Ao
recolher objetos pertencentes ao nosso cotidiano, desde objetos abandonados sem mais utilidades aparentes,
até lembranças de lugares visitados, bilhetes de amigos, onde os assuntos contemplados pela artista, são
quase todos familiares....tem-se assim um lixo inorgânico, que não apodrece e que não se consegue descartar,
assim como acontece com a nossa própria memória. Nestes trabalhos eles não foram feitos apenas para serem
vistos: sua visão deve colocar em movimento a produção de idéias no espectador, considerando o espectador
como parte ativa do processo.

Vera Martins
Artista plástica
São Paulo- agosto/2009

Angella Conte

Angella Conte when creates a reality, she builds a world that has never been seen and in an
appropriate light comes out instigative images.
In an open vision of the world, there isn’t a single state or a limit, the conscience can also be understood as a
party in motion. Nothing is permanent or stationary, there is an investigation process, a way to approach the
world not as a series of accuracy truth, but about question and possibilities, often unexpected configurationssuch as a purpose of acting at the same time on the instinct and intellect.
Angella deals with camera or the video in the same way she deals with the paintbrush. In this work
the important is the original ideas and not only the marks of the artist’s hands on the work.
She collects objects belonging to our daily routine, from discarded object without apparent any utility, to
souvenirs of visited places, notes from friends, most of the spoken subjects are all familiar…It is one inorganic
waste, which do not rot and you can’t discard, similar with our own memory.
In this work they were not made only to be seen: Her vision should put in movement a production of ideas in the
spectator, considering the spectator as a active part of the process.

Vera Martins
Visual artist
São Paulo- 2009 /august

Da Nascente à Foz
Angella Conte, natural de Jaboticabal, apresenta uma exposição em que todas as obras se
articulam, como num grande sistema, formando um discurso dirigido à preservação das reservas de água do
planeta. Tendo como ponto de partida o espaço expositivo, no caso, o Museu Florestal "Octávio Vecchi" e seu
entorno, a artista cria uma série de trabalhos que refletem sobre a arte, a natureza e as ações humanas. E é
exatamente por essa relação íntima que os trabalhos mantém com o local em que se estabelecem que sua
obra mostra-se extremamente contemporânea, já que o espaço tem sido, desde os primórdios da arte
moderna, um elemento a ser levado em consideração na hora de pensar qualquer projeto expositivo.
Mas, além do caráter de manifesto e de denúncia social, que permeia toda a exposição, os
trabalhos propõem uma expansão no modo com que normalmente se concebe a relação do homem com a
natureza. A ativação da memória de uma paisagem que já não existe mais (ou poderá deixar de existir em
breve), a experiência com a natureza transformada numa experiência com imagens, a alegria que sentimos
ao observar o curso de um rio transposto para um museu (lugar de contemplação estética por excelência),
são algumas das sensações que as obras despertam. A artista mostra fotos, vídeos, obras tridimensionais,
enfim, os mais diversos suportes para ampliar a reflexão do público sobre esse tema tão corrente quanto
relevante hoje em dia.

Andrés I. M. Hernández
Curador e critico de arte
São Paulo fevereiro 2009.

From the riverhead to the mouth
Angella Conte, born in Jaboticabal, presents an exhibition where all the pieces fit together like a
great system giving a speech to the preservation of water reserves of the planet. On the basis of the exhibition
space, in the case, the Forest Museum “Octávio Vecchi) and its surroundings, the artist creates a series of works
that reflect about art, nature and human actions. It is exactly for that intimate relationship that the work has with
the place which state that her work is very contemporary, as the area has been, since the beginning of the
modern art, an element to be taken into account at the time to think of any expositive project .
But beyond the character of manifest and social denunciation which permeates the entire exhibition,
the work proposed an expansion in the way that you usually conceives the relationship of man with nature. The
activation of the memory of a landscape that has no more (or may disappear soon), the experience with nature
transformed into an experience with images, the joy we feel to observe the course of a river transposed to a
museum ( place of aesthetic contemplation by excellence), are some of the sensations that the work arouses.
The artist shows pictures, videos, three-dimensional works, finally the most diverse media to amplify the public
debate on this issue as current as relevant today.

Andrés I. M. Hernández
Curator
Sao Paulo in February 2009.

Angella Conte é uma artista que coleciona coisas. Coleciona primeiro com o olhar: um olhar
afetuoso sobre os objetos ao seu redor; sobre a cidade e seus respiros, seus entulhos; sobre as pessoas que
deixam marcas nos objetos e nas cidades. A artista coleciona, então, na prática: junta coisas, recolhe coisas,
fotografa e fotografa e fotografa. Tudo o que reúne ganha, em algum momento, novo status, quando ela
devolve ao mundo um apanhado de coisas antes sem importância prenhes de novas significações.
Até 2004, a produção artística de Angella Conte era predominantemente em pedra, mas mesmo
ali, antes de aproximar de seu trabalho práticas fotográficas e instalativas, já estava a gênese colecionista e
afetuosa de sua poética: cavar e talhar na pedra uma forma era uma primeira maneira de buscar o encontro
com o insondável o mundo. Em 2006, esse movimento fica claro quando a artista fotografa pedreiras de
extração de mármore e intitula as fotografias com nomes de trabalhadores daquele local.
A partir dessa obra, toda a sua investigação estética passa a ser marcada por um aproveitamento de
todas as etapas que constituem o trabalho: um crescente envolvimento com as pessoas, as coisas, as sobras
vai determinar a abertura de sua produção para várias linguagens e resultar em séries de obras –e não mais uma
ou algumas peças que não deixam nada de fora do processo, nem o som, nem o contexto, nada mesmo, tudo
vira matéria prima para a expressão de uma busca inquieta.
Juliana Monachesi
São Paulo, março de 2008

Angella Conte is an artist who collects things. At first, she collects by looking at the objects
around her; in the city and its breathing and waste; at what people leave behind them, marks on objects and
cities. As the artist collects, in practice she gathers things; she takes in things, takes photos, and photos and
photos. All these things she gathers, she gives them back to the world with a new status, these things that
were worthless suddenly have a new meaning.
Up to 2004, the artistic production of Angella Conte was predominantly made in stone, but even
then, before introducing photographic and installation practices in her work, there always was that drive to
collect and the affectionate trace of her poetry: the cutting and carving a form in stone was a first attempt to
search the encounter with the inscrutable part of the world. In 2006, this tendency became clear as the artist
took photographs of the quarries of marble extraction and chose to give the name of the local workers as title
of the photos.
From this work on, her aesthetic investigation was marked by the utilization of all the stages
included in the work: the growing involvement with the people, the things, the waste, will determine the
opening of her production to several languages, resulting in work series – and no more single or more pieces
– that do not exclude anything from the process, not the sound and not the context, really nothing, but
everything becoming raw material for the expression of a restless search.

Juliana Monachesi
São Paulo, March 2008

O que está dentro está fora
A instalação Inside / Outside da artista plástica Angella Conte, mostrada no 12º Salão Paulista de Arte
Contemporânea, discute bem mais do que a simples questão das relações entre elementos internos e externos a
uma casa. Essa instância talvez seja menos importante perante o instaurar de um olhar subversivo do mundo.
Os dois vídeos simultâneos trazem, por um lado, para a rua, ações do mundo privado, como ler o
jornal sentado no sofá da sala, e levam ao cotidiano o universo da rua, como andar de guarda-chuva. Discutem o
poder da arte de propor um novo olhar sobre elementos do dia-a-dia praticados pelo hábito, sem raciocínio.
Além disso, há uma seqüência de fotos tiradas de dentro da casa mostrando imagens da rua e a gravação de sons
desse ambiente externo. A discussão dos limites está acompanhada de ma mescla de percepções, nas quais a
capacidade de saber sentir, por qualquer um dos sentidos, é associada ao diálogo que cada um tem com o mundo.
O ato de ver cada instante do dia-a-dia num novo ambiente gera a necessidade de fazer cada nova
ação com frescor. Os trabalhos a artista são um manifesto contra o piloto automático, um questionamento
marcado pela poesia sobre a falta de atenção que se dá ao que se faz e a ausência de um pensamento denso sobre
esse executar.
Angella Conte revela como a ação do mundo público na esfera privada ganha em mistério; e o ato banal, na
dimensão do socialmente visível, gera desnudamento. O interior do ser humano, em ambas as situações,
ganha a esfera do conhecido. É tirado o véu e introduzida a dúvida sobre como o cotidiano é grandioso em sua
pequenez.

Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, integra a
Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA- Seção Brasil).

What’s inside is outside
Angella Conte is a visual arts artist and her installation Inside Outside was exhibited at the 12º Salão
Paulista de Arte Contemporânea [12th Contemporary Art Salon of São Paulo]; she discusses much more than the
simple issue of the relation between internal and external elements of a house. This instance may be perhaps less
important, as a subversive look at the world is being launched.
On one hand, the two simultaneous videos bring actions of the private world to the street, such as reading the news
sitting on the couch in a living-room, and take the universe of the street to the day-to-day, such as walking with an
umbrella. They discuss the power of the art in proposing a new look on the day-to-day elements carried out by habit
and without reasoning.
In addition, there is a sequence of photos taken inside the house, showing images of the street and the
record of sounds from the external environment. The discussion of limits is accompanied by a mixture of perceptions
that enable one to know how to feel, by any of the senses, associated to the dialogue that anyone maintains with the
world.
The act of seeing each moment of the day-to-day in a new environment generates the need to do each
new action afresh. The works of the artist are a manifesto against automatic procedures, a questioning marked by
poetry on the lack of attention with which we regard what we are doing and the absence of a dense thinking on this
performance.
Angella Conte reveals how the action of the public world on the private sphere grows into mystery; and
the banal act, in the dimension of the socially visible, generates denudation. The inner part of the human being, in
both situations, wins the sphere of that what is known. The veil is removed and the doubt is being installed instead,
on how great the day-to-day is in its tininess.

Oscar D’Ambrosio, journalist and Master of Visual Arts at the Instituto de Artes of the UNESP [Art Institute
of the State of São Paulo University], integrates the Associação Internacional de Críticos de Arte (AICABrazilian Section).
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