
Defronte a suas lojas de vidraças inteiras e internas, um grande mural de pastilhas, assinado pelo 
Portinari, atrai o olhar ao canto direito de quem entra pela Barão de Itapetininga, distraindo-nos a 
visão de uma escada descendente que esconde um grande teatro inativado, fechado a cadeado.
 
Pra quem sobe o prédio, os andares iguais se confundem; uma janela de cara ao elevador se abre 
pra um imenso gradeado de outras janelas: escritórios de advocacia, escolas preparatórias de 
cursinho, autoescola, inglês, depósitos de comerciantes e ateliês. 

Paro no nono andar e viro à esquerda, enfrentando um corredor apático de luzinha murcha. Todas 
as portas brancas de madeira sempre fechadas. Sigo até a sala 906 onde a minha chave encontra 
entrada, lá está o Martin sentado em uma mesa de frente ao janelão, bordando um tecido vermelho 
enquanto o mate esfria um pouco na cuia. A Thais, do lado oposto, equilibra vidros recheados de 
sal, pedras coletadas, outras imaginárias moldadas a dedo. A minha parede é a primeira parte de 
paredes da sala, em uma divisória imaginária. Martin divide comigo esse paredão. 

Do seu lado, tecidos estendidos e acoplados como colchas, alguns papéis emoldurados por uma 
fita adesiva azul brilhante, uma pasta grande recostada. Do meu, um cavalete meia-boca e 
manchado de thinner acolhe tintas médias e pequenas com a predominância da cor de um rosa 
esmaecido pebeo, uma tela de duas partes é o meu começo. 

Martin bebe um gole de mate.

2019 o Califórnia é um desses 
prédios agigantados no centro de 
São Paulo, antecipado por uma 
galeria comercial que conecta duas 
entradas de ruas peatonais, bem no 
miolo da República.
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São Paulo/Itália, 
fevereiro de 2021.

MARTIN LANEZAN Matheus, a gente compartilhou esse ateliê no Califórnia durante um ano e meio 
aproximadamente... Queria aproveitar pra perguntar sobre seus trabalhos que vão da pintura, 
fotografia, objetos a tecidos. 
Uma curiosidade que tenho é saber como têm surgido essas distintas técnicas e o que representa 
cada uma delas pra você? Como você escolhe os materiais?

 

ML Dentro do corpo de suas pinturas vejo uma diferença de processo entre as pequenas, cheias de 
matéria, densas e com a pincelada mais evidente – geralmente essas pinturas têm títulos que fazem 
referência a escritores, se não me engano, e são mais abstratas, mas também têm paisagens e 
retratos – e por outra parte, há as pinturas maiores com referências a esculturas clássicas ou vasos, 
máscaras, e o desenho tem mais presença. Você concorda? Como é o processo de cada uma? Como 
entra a literatura em diálogo com a pintura, a eleição de cores e formas, etc? E essas imagens 
cotidianas nos vasos de argila pintados (lembro de uma referência ao Largo do Arouche)?

MC O que me move é a mescla de mitologias a 
narrativas próprias, misturar essas histórias que são 
minhas, que a cidade e as relações afetivas me 
proporcionam. Gosto das referências greco-romanas, 
todos aqueles objetos, artefatos porque perduraram 
até hoje pra nos contar histórias. 
Aqueles vasos gregos que carregam uma mitologia em 
forma de desenho são absurdamente completos. Nesse 
sentido, as minhas argilas e as pinturas maiores, de 
certa forma, tentam organizar histórias mundanas para 
fazer com que elas também perdurem. Por exemplo, na 
série das Abetardas (essas argilas cruas pintadas), eu 
quis colocar em um vaso em forma de telefone o 

MATHEUS CHIARATTI Eu acho que o meu trabalho abarca essa gama de práticas porque eu o 
enxergo como execuções de projetos distintos. Cada projeto pede uma determinada prática e eu vou 
me adequando a essa busca... Comecei na pintura e acho que ela ocupa a posição central no meu 
dia-a-dia de ateliê, mas também a escrita tem um papel importante pra mim. Talvez porque ela 
organize o meu pensamento e o desorganize de volta em uns textos mais poéticos, com uma pesquisa 
de linguagem literária que eu, modestamente, tento alcançar. Essas práticas diversas são o desafio de 
ser artista. Pra mim, seria um tédio ter de trabalhar na mesma forma sempre porque eu sou muito 
curioso e gosto de me arriscar nos campos em que não fui chamado, rs. Se consigo, aí é outra história.

desenho do João Gilberto porque faz parte da mitologia 
do artista a sua paranoia com as chamadas telefônicas, 
dizem que ele ficava horas a fio falando com as pessoas. 
Quis marcar no objeto essa história que ficou na minha 
cabeça. Acho que a lógica desses trabalhos gira em torno 
disso: homenagens. Já o Largo do Arouche surge como um 
espaço de desejo; pra quem não conhece, é uma parte da 
região central, muito próxima ao Califórnia, onde estão 
bares LGBTQI, baladas, enfim, é um lugar histórico de 
expressão e também de resistência, né? E eu quis marcar 
isso no vaso. 
Sobre as pinturas pequenas, são os trabalhos mais livres, 
aqueles com os quais eu tenho mais prazer de trabalhar 
porque eu me perco neles, apago, refaço, capturo de novo, 
retrabalho, até estabilizar, e aí as nomeio com as 
referências que as “abençoaram”, que guiaram esse 
disparo poético. 

MATHEUS CHIARATTI. Abetardas, 2019

MATHEUS CHIARATTI. Adriano encontra Antínoo no Largo do Arouche, 2019



ML Acho que a nossa origem de interior é uma 
grande referência pra gente. Como isso está 
presente no seu trabalho?  E como têm influenciado 
as mudanças de paisagens?
 
MC Pois é, comecei a me dar conta disso depois de 
uma de nossas conversas. Acho que no começo era 
inevitável nomear as pinturas com os nomes dos 
lugares onde cresci, nasci “Birigui”, “Coroados”, ou 
com o apelido do meu avô “Niquim”, porque aquelas 
pinturas, de certa forma, respondiam a essa 
nostalgia de casa. Sem dizer na potência sonora, 
imagética e literária desses nomes. Há muitas 
cidades do interior com nomes indígenas e cujos 
significados a gente nem sequer faz ideia a que se 
refere: Braúna, Birigui, Araçatuba, Avanhandava. 
Acho que esse interior rural e místico sempre estará 
presente em mim, ainda que não consiga agora 
racionalizar sobre de que maneira ele influencia as 
minhas escolhas. 
Sobre outras paisagens, acredito que o principal é a 
construção de vínculos afetivos, temporais nesses 
espaços para que eles se transformem em matéria 
criativa, não é nada pensado, né? Mas por exemplo, 
aqui na Itália, em pandemia, não dá muito pra sair, 
ver as ruas, as praças vazias, não tem muita graça, 
então é como se morasse um hiato dentro de mim e 
tudo que tenho feito aqui recai mais sobre uma 
nostalgia de São Paulo que uma homenagem à 
italiana. Sinto muita falta de andar no centro, sair do 
Califórnia e ir andando até a Liberdade, esse era meu 
passeio favorito. A pandemia mudou tudo, né? 
E pra você, como é essa relação com o interior        
no trabalho? 
 

ML Acho que o imaginário do meu trabalho surge 
da minha experiência de ter crescido no interior e 
depois ter saído de Madariaga.
Quando criança, costumava ir para festivais 
folclóricos com a minha mãe e irmã, onde ela 
dançava. Nesses festivais, era caraterística a 
venda de artesanato com a temática rural, os 
ponchos ou trabalhos em couro, entalhes em 
madeira, etc. Depois de alguns anos, os festivais 
começaram a incluir outros gêneros musicais, 
como melódicos ou cúmbia, e os stands de venda 
ao público incorporaram produtos importados, 
pôsteres de cantores ou os típicos hologramas de 
cavalos correndo na praia. 
De criança a adolescente, esse foi meu meio 
cultural, além das exposições anuais da casa da 
cultura que incluíam pintura, bordado, trabalho 
em couro, costura ou cerâmica. 
Quando eu ingressei na universidade de artes 
plásticas foi muito instintivo começar a 
reproduzir esse imaginário. Comecei pintando 
imagens sobre mitos rurais, personagens junto a 
animais ou plantas, em um diálogo que associei, 
tempos depois, a algumas letras de folclore ou 
textos. 
A paleta dessas pinturas era inspirada nas 
variações das cores das paisagens entre Buenos 
Aires e Madariaga, das fotografias que eu tirava do 
ônibus cada vez que voltava para casa. 

MC Acho muito interessante a forma como você 
assume as condições do material sem se 
preocupar com um preciosismo estético, acho 
que o trabalho ultrapassa o material e se utiliza 
das suas imperfeições para ganhar força. Por 
exemplo, em pequenos pedaços de arames, as 
construções das máscaras ganham potência, 
respeitando as aberturas e frouxidão do arco. 
Também aquelas chapas de madeira esculpidas 
com uma paisagem que se utiliza das lascas, do 
inconcluso como potência. As páginas de revista a 
mesma coisa. Como é isso pra você? Por que é 
importante lidar com esses materiais quase 
encontrados, semidescartados? O que é esse 
processo de transformação? 

MATHEUS CHIARATTI. Niquim, 2015

MARTIN LANEZAN. Sem título (M.L. 01), 2019

MARTIN LANEZAN. Sem título (M.L. 03), 2019



ML Para mim, a escolha do material é 50% do 
trabalho, geralmente uso materiais que encontro 
casualmente como as madeiras, ou retalhos 
comprados por quilo ou doados. Gosto da ideia da 
transformação dos materiais, mas seguindo um 
pouco as formas e particularidades que carregam, 
como se estivesse montando um quebra-cabeça. 
O mesmo acontece com as páginas de revistas, 
nesse processo de modificar um objeto cotidiano e 
mudar o sentido dele. Acho que com os meus 
trabalhos trago um pouco dessa estética comum à 
minha cidade do interior da Argentina, onde você 
pode encontrar nas casas objetos carregados de 
significados sem se importar com o valor do material 
ou com a sua procedência, e acho que isso acontece 
também aqui no Brasil. Por outra parte, posso 
mencionar alguns trabalhos de artistas que têm sido 
referências para mim nesse sentido: os colchões da 
Marta Minujin, as mesas do Grippo, os bordados da 
Violeta Parra, as esculturas de baldes de plástico 
empilhados de Schiliro, os colagens de Berni ou a 
caixa de suco de Pombo, etc.
Gosto de que meu trabalho reflita sobre essa a 
ressignificação dos materiais populares e cotidianos 
e a estética do feito à mão, com suas imperfeições 
e erros, que trazem uma individualidade ao trabalho. 

MC É muito bonito e honesto isso, e acho que tem 
a ver com a obra do Feliciano Centurión também.
Ele incorporava esses materiais já produzidos e tidos 
como kitsch, comprados no Once, guardanapos, 
panos de pratos, cobertores etc, à prática da pintura, 
do bordado. Acho que é encarar o tecido como um 
material afetivo, advindo de outros lugares, da 
memória (os panos de prato bordados da casa de vó, 
por exemplo). Seu trabalho, na minha opinião, 
dialoga muito com o trabalho dele.

Ateliê. Foto, Martin Lanezan

FELICIANO CENTURIÓN. Estoy Vivo, 1994



ML Meus primeiros trabalhos com costura foram 
em 2008 fazendo objetos de sachês de leite e couro, 
mas a pintura capturou toda a minha atenção até 
2016 quando, aqui no Brasil, comecei a bordar sobre 
roupas velhas. O trabalho de costura e bordado tinha 
e tem, até hoje, uma carga muito significativa para 
mim. Não só porque é um jeito de voltar a pintar de 
outra maneira, mas também porque a repetição do 
gesto tem um lance introspectivo; e pelo simbólico 
do fato de costurar como quem fecha uma ferida ou 
junta duas bordas. Desse lugar, acho que o afetivo 
fica carregado no objeto, além da presença do 
trabalho manual e o tempo dedicado ao material que 
dá um significado a mais aos objetos.
Acho que quando vejo a obra do Centurión fico 
tocado por esses detalhes e pelo fato de estar sendo 
convidado por ele a compartilhar dessa intimidade.

MC Pra terminar, queria que você comentasse sobre 
a experiência no ateliê do Califórnia, que é - de certa 
maneira - o mote desse nosso encontro. 
Você acha que o centro de São Paulo atravessou o 
seu trabalho?

ML Pensando sobre os trabalhos pontualmente, 
acho que o ritmo do centro entrou no processo, 
talvez nos acabamentos mais rápidos, nas 
sobreposições de tecidos, desenhos à caneta e 
volumes almofadados, além de ter incorporado mais 
personagens nos trabalhos e referências 
contemporâneas. E pra você, como foi isso? 

MARTIN LANEZAN. PÁSSARO, 2018

MARTIN LANEZAN. PICNIC, 2020

MATHEUS CHIARATTI. Carta da Abissínia, 2019

MC Pra mim, acho que foi fundamental. Foi a 
partir dessa experiência que criei o arte_passagem 
(e depois o Ilê Sartuzi se juntou) porque eu via 
aqueles lugares vivos, cheios de história, cheios de 
gente e pensava ‘não é possível que isso fique 
intacto pra mim’. 
Sabia que o Araçá Azul, do Caetano, foi gravado ali 
na avenida São Luís? E que a Barão de Itapetininga 
foi um dos percursos da ação do Flávio de 
Carvalho? E o Teatro Municipal da Semana de 1922 
ali, a poucos metros da gente! Esses espaços são 
imantados demais, não é possível que isso passe 
despercebido! E assim, fui construindo essas 
histórias na minha cabeça de forma a respeitar e 
responder a esse espaço literariamente. 

No projeto "In conversation with", a Galeria Aura reúne artistas representados e convidados para apresentarem uma 
exposição on-line em dupla na plataforma Artsy.

Na segunda edição do projeto, os artistas Martin Lanezan e Matheus Chiaratti apresentam Osso, um diálogo entre 
seus trabalhos.

Pinturas, desenhos e têxteis que conviviam naturalmente nas paredes do ateliê dividido pelos dois artistas no edifício 
Califórnia, alcançam agora uma interlocução que parte da ideia de interior como chave comum. Os imaginários 
colados aos lugares de origem desses artistas - interior da Argentina e interior de São Paulo -, e ao entorno da sala 
de trabalho compartilhada no centro de São Paulo, são celebrados nesse encontro que tem como pano de fundo as 
referências e trajetórias de cada um.

Osso pode ser visto neste link: https://www.artsy.net/show/galeria-aura-in-conversation-with-number-2-osso 


