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A produção de Matheus Chiaratti 
(1988) é informada pela literatura, 
história da arte e narrativas 
ficcionais mescladas à autoficção.  
A materialidade da prática pode 
assumir diversos suportes: pintura, 
escrita, escultura, áudio, intervenção 
na cidade.  
Em 2020, participou do primeiro 
ciclo de residência do Pivô Arte 
Pesquisa, São Paulo, e da residência 
na Villa Lena Foundation na Itália.  



BANDEIRA DA VERTIGEM II (oráculo), 2020 
Acrílica sobre linho e linho costurados à mão sobre linho  

Em duas partes: 43 x 144 cm total 
 
 



BANDEIRA DA VERTIGEM I (pérola, luvas, pedras), 2020 
Acrílica sobre linho, pedaço de roupa de namorado e linho costurados à mão sobre linho  
Em três partes: 45 x 185 cm total 
 



BASO, 2020 / CIRO, 2021 
Óleo sobre linho  

40 x 30 / 30 x 40 cm 



BENDEGÓ, 2020 Acrílica sobre tela 150 x 195 cm 



SÉRIE P/ FORREST BESS, 2020 
Óleo sobre tela 
20 x 30/ 24 x 17 cm 
 



Um cara na minha cabeça, 2020 
Óleo sobre linho  
40 x 30 cm 
 



T.MERCIER / ADÃO, 2020 
Óleo sobre tela 
15 x 24 / 40 x 30 cm 
 



BIRIGUI / NIQUIM / ROCHE, 
2015 / 2020 
Óleo sobre tela 
30 x 25 / 25 x 18 / 24 x 16 cm 



PRIAPUS, 2014-2019 
Óleo sobre tela  
40 x 30 cm 
 
NAPOLEON (1927), 2019 
Óleo sobre linho 
150 x 130 cm 

 



RIMB GRUB VIT GRUB AT, 2018, 
 Óleo, giz e carvão sobre tela 

110 x 170 cm total 



CPL, 
2018 
Óleo 
e acrílica 
sobre tela 
150 x 195 cm 



PIV JOTAPÊ PIV, 2020, 
Óleo e carvão sobre tela 
110 x 170 cm total 



série bordados à mão, 2018-continua 



BOBOLI SÉRIE, 2020  
Giz de cera e nanquim sobra papel bambu 

35 x 135 cm   



ABETARDAS A.B, 2020 
Acrílica sobre cerâmica crua 
1: 25 x 17 x 16 cm / 2: 26 x 16 x 16 cm 
 
 





poeta do sul, 2020 
residência Villa Lena, Itália 









POETA DO SUL, 2020  
Acrílica sobre camisa do artista  

e mármore 
155 x 60 x 24,5 cm   





LUNCH POEMS, 2020 
Gravura em metal 
56 x 40 cm 
Edição de 30 + 5 AP 
 
Em colaboração com 
Il Bisonte printmaking 
Firenze, Itália 



Para a minha estadia na Villa Lena, invoquei o 
espírito do poeta gay norte-americano Frank 
O’Hara (1926-1966). As leituras do seu “Lunch 
Poems” me guiaram em uma jornada particular e 
religiosa. O ateliê, onde a luz natural entrava 
silenciosamente, me lembrou uma pequena capela de 
parede branca central conduzindo o espectador a 
uma espécie de altar por preencher. Depositadas as 
pinturas, os objetos, a fotografia e a escultura, me 
arrebatou a sensação de calma. O objeto ao chão, 
empilhado de pedras e fragmentos, me gerou uma 
curiosidade nova, ao fim, percebi que simulava um 
relicário, contendo nele a presença de um corpo 
como apelo ao estado da mais pura graça e gozo.  



Em português, a palavra gozo tem no seu duplo 
sentido erótico/religioso um alcance poético que 
muito me interessa e é nesse encontro que busco a 
transfiguração desse personagem gay histórico, 
biográfico, literário, a promiscuidade do espiritual 
no sexo, do sexo no espiritual. A camisa “O Poeta do 
Sul” talvez seja a obra mais clara pois personifica o 
poeta O’Hara e indica a sua presença o dia todo no 
espaço. Por sua vez, a escultura de chão “Tunis 
O’Hara Avanhandava”, como dito, abraça a presença 
do corpo dentro do relicário como nos santuários 
medievais (o Santo Prepúcio de Cristo, a túnica de 
São Vicente de Saragoça). Aqui, no entanto, o 
fragmento adorado é o de um meteorito, o que 
adensa às pilhas de pedra uma terceira narrativa. 



Esse é o pequeno relicário que também incorpora as 
pedras e objetos encontrados ao redor do ateliê em 
uma maneira de ampliar as presenças (quantos 
outros artistas passaram por ali antes de mim?), 
capturar os rastros, fundar o solo da igreja.  
As pinturas e os objetos da parede se mesclam como 
uma constelação ao redor do pequeno postal do 
poeta à esquerda. São formas abstratas de sagração: 
das pinturas, um jarro antigo, um busto delineado só 
com linhas contra o linho cru, uma composição 
colorida e muito gestual à qual chamei de “cabeça de 
anjo”, pregos enferrujados que lembram vírgulas, 
um poema do O’Hara escrito e colado à mão 
toscamente. São fragmentos que invocam e adoram 
uma vida. 
 



abetardas, 2020 
Suave Coisa Nenhuma 
OMA galeria, São Paulo 
[coletiva] 









curador  
Thierry Freitas 



ABETARDAS, 2019 
Acrílica sobre cerâmica crua 
Dimensões variáveis 





Série ASAS AO SOL 
POENTE, 2019 
Acrílica sobre 
quartinhas de barro 
Dimensões variáveis 

 



A exposição coletiva curada por Thierry Freitas 
inclui quatro artistas que trazem a seus trabalhos 
facetas autobiográficas. Nela, mostro as séries 
Abetardas e Asas ao Sol Poente, nas quais apresento 
decorrências tridimensionais da minha pintura em 
grafismos e imagens figurativas de personagens da 
cultura tais como Rimbaud e João Gilberto, 
misturadas às imagens de jarros e símbolos da 
cultura greco-romana, fonte de meu interesse e 
pesquisa correntes. Ambos trabalhos são obras que, 
para mim, instituem ‘processos de invocações e 
proteção’, como se estivessem – os objetos – 
imantados e assumissem características religiosas de 
proteção, invocação e cura.  



os coroados, 2019 
KURA ARTE  & PINGA, São Paulo 







SKETCHBOOK VII 
HERA LORE CABEÇA DE PICASSO,  
2019 
Acrílica sobre linho 
150 x 130 cm 

 



SKETCHBOOK III 
ILISSOS, 2019 
Acrílica sobre linho 
150 x 130 cm 

 



EMBUSTE, 2019 
Acrílica sobre cabos de martelo e quartinha de terracota 
66 x 66 x 16 cm total 



MORINGA VII  
LEONILSON TOMB OF THE DIVER FRIDA, 2020  

Acrília sobre moringa antiga  
40 x 30 x 30 cm   





Umbigo do Desejo, 2019 
QUADRA, Rio de Janeiro 







curadora Julie Dumont 



Caixeta, 2015-2019 é um trabalho composto por 
mais de 600 páginas impressas de conversas de 
WhatsApp entre mim e meu namorado à época. 
Ambos personagens são nomeados folha a folha e 
compartilham nuances de humor, expectativas, 
declarações e brigas. Ao fim, a relação de um pouco 
mais de 6 meses é resumida em páginas acopladas 
em uma caixa de acrílico à disposição do espectador. 
A apresentação é sobre uma prateleira de madeira 
para leitura do público. 







CAIXETA, 2015-2019 
Conversa impressa de whatsapp de ex-namorado em caixa de acrílico 
10 x 36 x 27 cm 
Edição de 5 
Link para ler um trecho: 
https://issuu.com/chiaratti/docs/trecho_caixeta  

 
 
 



pivote, 2020 
residência pivô, São Paulo 



 
em processo 

h"ps://open.spo+fy.com/show/7lqyvjC4MBpYhtVsNQJLci	



 
 
 
Como processo de pesquisa de residência remota 
no primeiro ciclo de 2020 no Pivô, decidi criar 
um podcast chamado Pivote.  
Periodicamente, apresento um novo episódio 
contendo exercícios de contos homoeróticos 
gravados e editados por mim, seguidos, 
eventualmente, por entrevistas a escritores, 
curadores e artistas.  
O podcast me permite juntar dois assuntos que 
sempre permearam o meu processo: a literatura e 
o erotismo. 



rivolvita, 2018 
residência Palazzo Monti, Itália 



BRIXIA, 2018 
Acrílica sobre linho 
280 x 500 cm 
 
Fachada do Palazzo Monti 

 







SKETCHBOOK II 
Rimbaud Verlaine Rivolvita, 2018 
Acrílica e carvão sobre linho 
150 x 140 cm 

 



RIMB / UN COIN DE TABLE, 2018 
Óleo sobre tela 
20 x 35 / 35 x 40 cm 
 





Durante a minha estadia de um mês na residência 
Palazzo Monti em Brescia, na Itália, me debrucei 
sobre as leituras da obra e biografia do poeta francês 
Arthur Rimbaud (1854-1891), com ênfase à história 
do seu famigerado e tumultuoso caso amoroso com 
o poeta Paul Verlaine (1844-1896).  
Intitulado rivolvita, o projeto apresentava além de 
poemas, pinturas, desenhos em acrílica, óleo, carvão 
e lápis em obras que retratavam livremente 
personagens da biografia de Rimbaud, paisagens 
inventadas de seu autoexílio na África. Ao final da 
residência, fiz uma “peregrinação” à cidade natal do 
poeta, Charleville-Mézières, na França. 



Parênteses peregrinação 



Parênteses peregrinação [pilgrimage] 









Hotel Esfinge, 2018 
arte_passagem, São Paulo 









estátua de DANTE  
com pintura Esfinge, 

 
Praça D. José Gaspar, São Paulo 



ROBERTO PIVA, PIAZZAS 
Segunda edição,  
Kairós editora: 1980 
Capa com fotografia de estátua  
de DANTE  
 
Praça D. José Gaspar, São Paulo 





Desenho anônimo encontrado perto 
da vitrine:  
a Esfinge 





Aula aberta do poeta Claudio Willer (1940-) sobre o “Acaso Objetivo” no TaperaTaperá 



arte_passagem é a ocupação artística de uma vitrine 
na Galeria das Artes, no centro de São Paulo, onde 
periodicamente um artista é convidado a intervir 
através de propostas que dialoguem com o entorno 
do centro da cidade. Para a minha intervenção, me 
baseei em pesquisa na poesia dos escritores 
marginais da década de 1960-70, Roberto Piva 
(1937-2010) e Claudio Willer (1940), que viviam a 
cidade como elemento disparador da criação a partir 
de encontros e deambulações pelo centro, pautados, 
sobretudo, pelo conceito do “Acaso Objetivo”, do 
Surrealismo. 



Nesse sentido, criei uma vitrine que instigava o 
espectador a percorrer o entorno da galeria e a 
observar objetos simbólicos escondidos ao 
transeunte desatento (o leão mitológico de São 
Marcos na esquina da r. 7 de Abril com a r. Bráulio 
Gomes e a estátua de Dante Alighieri, na Praça 
Dom José Gaspar). A pintura Esfinge, disposta na 
vitrine, não só simbolizava essa descoberta, bem 
como reproduzia um desenho misterioso encontrado 
nas imediações e replicado em pinturas coloridas e 
soltas pelo centro, que ao passar do tempo foram 
carregadas espontaneamente para outras ruas e 
avenidas da cidade. 



CV 



 

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS: 2019 Os  
Coroados, Kura Arte, diálogos entre arte e moda, 
Pinga, São Paulo / 2019 Umbigo do Desejo, 
Quadra, Rio de Janeiro / rivolvita, Galerie21, 
L ivor no, I tá l ia / 2018 Hote l Es f ing e , 
arte_passagem, São Paulo / 2014 Para espantar 
fantasmas, Centro Cultural, Birigui / 2013 Delta 
L i b r o s, B u e n o s A i r e s. EXPOSIÇÕES 
COLETIVAS: 2021 Prossimamente, Bari, Itália / 
2020 Transatlantico, Mana Contemporary, EUA / 
2020 Suave Coisa Nenhuma, OMA Galeria, São 
Bernardo / Pazzo Palazzo, Palazzo Monti, 
Brescia, Itália / Galerie21, Livorno, Itália / 2018 
46º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, 
Santo André  



 

2018 O Maravilhamento das Coisas, Galeria 
Sancovsky, São Paulo / 2017 O Caminho da 
Estrada Real, exposição a dois com Daniel 
DiFerdinando. Breu, São Paulo / 2016 SIM, 
exposição a dois com Julia Brandão. PHD Galeria, 
São Paulo / 2015 Me Encantaría Sentir Algo, PHD 
Galeria, São Paulo / 2015 Uno, Convoi, Buenos 
A i r e s D e l t a L i b r o s , B u e n o s A i r e s . 
RESIDÊNCIAS E PRÊMIO: 2020 Pivô / 2020 
Villa Lena Foundation, Itália / 2018 Palazzo 
Monti, Brescia, Itália / 2018 46º Salão de Arte 
Contemporânea Luiz Sacilotto, Santo André, 
[Prêmio Aquisição] 
 



 

LIVRO: 2021 firmeentão, Poesia Primata, São 
Paulo (a ser lançado); 
 
FORMAÇÃO: 2007-2012 Imagem e Som, 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) / 
2010 Facultad de Diseño, Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Buenos Aires (UBA) 

www.matheuschiaratti.com 
São Paulo, 2021 




